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Kilka dni temu odwiedziliśmy "Zakątek Weteranów".  Na pewno pamiętacie, 
że w tym właśnie miejscu mieszkają psy i konie wycofane ze służb mundurowych, 
na emeryturze - którą zapewniają im ludzie dobrej woli w ramach stowarzyszenia "Zakątek 
Weteranów". Założyciele stowarzyszenia oraz wolontariusze opiekujący się psami i końmi 
zorganizowali warsztaty dotyczące pierwszej pomocy dla zwierząt. Babcia Krysia i Asia 
Gwiżdż  przyjęły nas bardzo serdecznie, jak zawsze 
zresztą, na terenie "Zakątka".  

Lekarz weterynarii Katarzyna Dołębska poprowadziła  tam dla opiekunów 
zwierząt warsztaty z pierwszej pomocy dla psów. Działo się! Było o sztucznym 
oddychaniu, opatrywaniu ran,  postępowaniu w przypadku zatrucia i wiele innych 
ważnych zagadnień. Szkolenie dotyczące opieki nad psami uzupełniła groomerka 
Telimena Tusk. Przedstawiła zasady pielęgnacji psów w zależności od rasy. 

Następnie dr Piotr Taras, historyk, 
wiceprezes Polskiego Związku 
Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych, przedstawił historię psów 
służących w wojsku, od starożytności do czasów współczesnych. Prezentacja 
została przygotowana z dużą starannością - przede wszystkim z ogromną 
ilością zdjęć psów podczas działań na służbie, Piotr Taras  posiada 
rozległą  wiedzę na temat udziału zwierząt w działaniach bojowych. Łatwo 
można było zauważyć ogromną pasję związaną z poszukiwaniami informacji 
o pomnikach i odznaczeniach dla psów wojskowych.  
 

Sprawdziliśmy, co słychać u koni: Delfin, San North, Rojber, Diamant i Hipol mają się świetnie, 
skubią trawkę i rozrabiają na łące.  
 
Odwiedziliśmy też psy - a obecnie jest ich całkiem 
sporo - wszystkie miejsca zajęte. Gości po 
"Zakątku" oprowadził Grzegorz Chmielewski, 
prezes stowarzyszenia. Owczarki niemieckie 
i belgijskie przebywające w "Zakątku" trochę 
poszczekały, kiedy zobaczyły nowe osoby.  Za to 
labradory Hera i Borys z ciekawością przyglądały 
się gościom. A było nas trochę. W szkoleniu 
uczestniczyli także przewodnicy psów, którzy wraz 
ze swoimi podopiecznymi odwiedzili "Zakątek". 
Psów było sporo: przewodnik Tomasz przyjechał z 
Didi do wyszukiwania zapachu narkotyków, zaś przewodnik Rafał z emerytowanym już psem 

o imieniu Cygan o specjalności patrolowo-tropiącej, obecnie na prywatnej emeryturze u swojego przewodnika. Był też 
Prezes - pies Katarzyny Dołębskiej, który towarzyszy swojej opiekunce podczas szkoleń. Wszystkie te psy są bohaterami 
książki "Psy na tropie". Spotkanie było okazją do zaprezentowania książki "Pierwsza pomoc dla psów". 
 
Oczywiście odwiedziliśmy też naszego ulubieńca, emerytowanego psiaka Bono. 
Teraz Bonuś to już staruszek, z ogromnym urokiem osobistym, choć już trudno 
mu biegać ze względu na wiek. Babcia Krysia dogląda go wraz  
z wolontariuszami, żeby nie zabrakło mu karmy i głaskania. Wszystkim psiakom 
życzymy zdrowia, zabaw i  spacerków z opiekunami, a potem pełnej miski 
smakołyków! 
  
Na zdjęciach, od góry: 

1. Bono przyszedł się przywitać. 
2. Uczestnicy warsztatów pierwszej pomocy dla psów w Zakątku. 
3. Warsztaty praktyczne – pierwsza pomoc. 
4. Dr Joanna Stojer-Polańska z emerytowanym koniem San North. 
5. Weterynarz Katarzyna Dołębska z psem Prezesem oraz przewodnicy psów służbowych z podopiecznymi. 


