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Spis treści

8  — Baster na straży bezpieczeństw
16 —  Zawsze zwarci i gotowi!  

Konie Ochotniczego Szwadronu  
3 Pułku Ułanów Śląskich

28 —  Frida, Stich i Petarda,  
czyli psy ratownicze w akcjach 
terenowych

37 —  Baster – strażnik miejski  
Krakowa

45 —  O psie Maksie, który jeździł  
koleją

53 —  Rico na służbie w Górskim  
Ochotniczym Pogotowiu  
Ratunkowym

 61 —  Psy na początku działalności 
GOPR-u

 64 —  Grey, ratownik lawinowy  
w Tatrzańskim Ochotniczym  
Pogotowiu Ratunkowym

 78 —  Psy na straży granicy, czyli Iwan, 
Junkier i Floks

 89 —  Nowofundlandy Melissa i Collett 
na straży przy wodzie

 96 —  Kapitan Wyderka na straży  
bezpieczeństwa
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100 —   Ozi, pies poszukiwawczy  
pracujący w Stowarzyszeniu  
Cywilnych Zespołów  
Ratowniczych z Psami STORAT

106 —  Konie na służbie w Ustrzykach 
Górnych

113 —  Ranczo „U Szeryfa”,  
czyli raj dla koniarzy

124 —  Lampart, koń kaskader w „Apoli-
narski Group”

134 —  Pies bojowy Thor
140 — Jordan, policyjny pies bojowy
147 —  Szkolenie psów służbowych  

i kanapowych, czyli 3 G – Goran, 
Gary i Garfield

157 —  Poszukiwania osób zaginionych 
psim nosem

161 — Z pamiętnika Mai (lat 10)
165 — Z pamiętnika Leny (lat 9)
174 — Posłowie
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Psy i konie 

to wspaniałe zwie-

rzaki, które od wie-

lu tysięcy lat po-

magają ludziom. 

Zapraszamy do lek-

tury niezwykłych hi-

storii psów i koni na 

służbie, które dzięki 

swoim umiejętnościom 

węszenia, doskonałemu słu-

chowi, niezwykłej sile albo szybko-

ści działania wiele razy uratowały ludzkie życie, pilnowały po-

rządku i dbały o nasze bezpieczeństwo. Z okładki zerkają dwa 

Bastery: jeden to pies służbowy krakowskiej Straży 
Miejskiej, a drugi to pies policyjny, specjalista od wyszuki-

wania zapachu materiałów wybuchowych. Nad nimi galopu-

je srokata Kadencja, koń z Ochotniczego Szwadronu  
3 Pułku Ułanów Śląskich. 

Dziękujemy wszystkim jeźdźcom i przewodnikom psów 

ze służb mundurowych, którzy podzielili się historiami wspania-

łych zwierzaków. W powstanie tej książki zaangażowali się funk-

cjonariusze i pracownicy następujących służb: Policja, Straż 
Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotni-
cze Straże Pożarne, Straż Ochrony Kolei, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie 
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Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Cy-
wilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, 
Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich, 
stowarzyszenia i fundacje na rzecz czworonożnych 
przyjaciół, a także właściciele i opiekunowie zwie-
rząt. Bardzo Wam dziękujemy za serdeczność oraz wielką 

troskę o losy zwierząt na służbie! Dzięki Wam możemy opisać 

sukcesy psiego nosa oraz zalety formacji konnych. Dziękujemy 

również kierownictwu służb mundurowych i cywilnych organi-

zacji za przychylność i zaangażowanie w powstanie niniejszej 

książki.

Dziękujemy też za życzliwość wszystkim osobom, które 

spotkałyśmy w „Zakątku We-
teranów”! Podziwiamy 

Wasze zaangażowa-

nie w zapewnienie 

psom i koniom 

opieki na eme-

ryturze!


