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Spis treści

6  — Podziękowania
9  — Koń Don Camillo i jego przygody

12 — Koń dumny o imieniu Dumny
16 —  Psy na straży w Śląskim Oddziale 

Straży Granicznej
27 —  O Bonie, która szukała zapachu 

zmarłych
29 —  Poszukiwania kryminalne  

wspomagane nosem Sigmy i Diany
32 —  W poszukiwaniu zapachu  

konkretnego człowieka, czyli 
Killer w akcji

37 —  Hektor i Hera – psy ratownicze 
zaangażowane społecznie

42 —  Doskonały węszyciel, czyli pies 
Major

49 —  Konie Straży Miejskiej miasta 
Wrocławia na służbie

55 — Szkolenie psów i koni w Policji
 61 —  Hipol, najstarszy koń policyjny 

w Polsce
 66 — Rubin, koń, który kochał ludzi
 74 — Konie w poznańskiej Policji Konnej
 81 —  Aza i inne psy policyjne  

do węchowych zadań specjalnych
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86 —  Ulfis i psy ratownicze  
Państwowej Straży Pożarnej

94 —  Psie sporty Magdy i Marcina
101 — Koń o imieniu Delfin
105 — Psy służbowe Służby Więziennej
119 —  Psy w laboratorium osmologicz-

nym, czyli o badaniach zapachu
127 —  O Blancie, który szuka blantów, 

i Koksie, który KOKS ZNALAZŁ
135 — Bal w „Zakątku Weteranów”
138 — Z pamiętnika Leny (lat 9)
142 — Z pamiętnika Mai (lat 10)
153 — Posłowie
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Psy i konie od dawna towarzyszą człowiekowi. To wspa-

niałe zwierzaki, które od wielu tysięcy lat pomagają ludziom. 

Zapraszamy do lektury niezwykłych historii psów i koni na służ-

bie, które dzięki swoim umiejętnościom węszenia, doskonałe-

mu słuchowi albo szybkości działania w trudnym terenie wiele 

razy uratowały czyjeś życie. Na okładce widnieje Don Camillo, 

wspaniały koń policyjny. Kiedyś służył w Policji w Częstochowie. 

Dziś przebywa na emeryturze w stajni o nazwie „Don Camillo” 
– na jego cześć oczywiście – otoczony sympatycznymi zwierza-

kami: końmi, psami, kotami, a zdaje się, że widać tam i kozę. 

Kamilek właśnie zjada jabłko, które „znalazł” podczas patrolo-

wania miasta. Tak naprawdę to wywęszył je w plecaku pewnej 

pani podczas służby. Konie też mają świetne nosy! 

Bona to pies pra-

cujący w Straży Gra-

nicznej z przewodni-

kiem Sebastianem, 

tu na okładce widać 

ją, jak pracuje no-

sem. Myślicie, że 

wywęszyła w ple-

caku kiełbaskę? 

Obawiamy się, 

że chodzi o inną, 

nielegalnie po-

siadaną sub-
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stancję. Bona szuka narkotyków, trujących substancji, których 

posiadania zabrania prawo.

Dziękujemy wszystkim jeźdźcom i przewodnikom psów 

ze służb mundurowych, którzy podzielili się historiami wspa-

niałych zwierzaków. W  powstanie  tej  książki  zaan-
gażowały  się:  Policja,  Straż  Graniczna,  Służba 
Więzienna,  Państwowa  Straż  Pożarna,  Służba 
Celno-Skarbowa,  Straż  Miejska  Wrocławia,  sto-
warzyszenia,  w  których  działają  przewodnicy 

Autorka z córkami, Mają (lat 10) i Leną (lat 9) przy wsparciu labradorki 
Shiny, która towarzyszyła nam w wyprawach do zwierzaków na służbie 
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psów, a także właściciele i opiekunowie zwierząt. 
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 organizacji za 

przychylność wobec naszego pomysłu i zaangażowanie w po-

wstanie niniejszej książki.


