
Dogs from the 
shelter in 
Sokołów 
Podlaski



LUCKY

The first dog is Lucky . He is only 3 years 
old.  Lucky has got black eyes, light 
brown fur and a short tail. He is a nice 
and gentle dog and he likes cuddling.

(Pierwszym psem jest Lucky. Ma tylko 3 lata. 
Lucky ma czarne oczy, jasno-brązowe futro i 
krótki ogon. Jest miłym i łagodnym psem, lubi 
przytulanie.)



LEJEK

(Ten pies nazywa się Lejek. Ma 4 lata. Lejek ma 
brązowe oczy i ciemne futro. Lubi zabawy z piłką.)

This dog is called Lejek. He is 4 years 
old. Lejek has got big brown eyes 
and dark fur. He likes playing with 
the ball.



WILCZEK

(Kolejnym psem jest Wilczek. Ma 3 lata. Wilczek to 
bardzo energiczny pies. Ma również brązowe oczy i 
jasno-brązową sierść .  Uwielbia spacery. )

The next dog is Wilczek. He is 3 years old. 
Wilczek is a very energetic dog. He also 
has brown eyes and light brown fur. 
Wilczek loves walking.



BUNIA

Bunia is a female dog. Her color of fur is 
cream and black. Bunia is very 
sensitive. This female dog is really 
beautiful!

(Bunia jest suczką. Jej sierść jest koloru 
kremowego i czarnego. Bunia jest bardzo 
wrażliwa. Ta suczka jest naprawdę piękna!)

P.S. Bunia has been adopted! She is a lucky girl! 
It is good to remember about her :-) :-)



BRUTUS

Another dog is Brutus. We don’t know 
exactly how old he is, but he is quite old. 
He has got beautiful brown eyes, dark fur. 
Brutus likes running. He is a very calm 
dog. 

(Kolejnym psem jest Brutus. Nie wiemy 
dokładnie, ile ma lat, ale jest całkiem  stary.  Ma 
piękne brązowe oczy i ciemne futro. Brutus lubi 
biegać. Jest bardzo spokojnym psem. )



Don’t be indifferent!
(Nie bądź obojętny!)

Thank you for your attention. 

(Dziękuję za uwagę)

Come and see all these wonderfull dogs! 
(Przyjdź i zobacz te wszystkie wspaniałe psy!)


