
Dnia 5.10.2017 r. w Świetlicy Internatu odbyła się czwarta konferencja w ramach II CRK 

nt. psów. Zachęcamy do poznania pupili Naszych prelegentek: 

 

Na pierwszym zdjęciu jest Maksiu, rasa husky. Pies ma 12 lat, 

lubi biegać, chodzić na spacery do lasu i bawić się. Nie szczeka, 

czasami zdarza się, że wyje. Jest przyjaznym psem. Wolno się 

męczy i lubi aportować. Nie przepada za kurami - 

gdy jakąś zobaczy, próbuje ją złapać.  

 

 

Na drugim zdjęciu jest Louis, bądź jak ktoś woli 

Lulek. Jest to mały kundelek, ma 3 lata. Lubi biegać, chodzić na spacery i 

bawić się. Jest przyjazny dla dzieci, jak i dorosłych, jednak nie przepada za 

mężczyznami. Lubi tańczyć z drugą osobą. ;) Bardzo dużo szczeka na 

każdego przechodnia oraz gdy poznaję nowe osoby.  

 

 

 

Na trzecim zdjęciu jest Tosia, mama Louis'a. Jest małym kundelkiem, pół 

shitzu. W grudniu skończy 5 lat. Lubi bardzo dużo spać i bawić się. Jest 

przyjazna, jednak nie daje się wytarmosić dzieciom i nie przepada za 

mężczyznami. Nie lubi chodzić na smyczy oraz jest obrażalską suczką. Gdy 

prosi, siada na pupie i podnosi łapki w górę oraz nimi delikatnie macha. 

Bardzo dużo szczeka na każdego przechodnia oraz gdy poznaje nowe 

osoby. 

 

Opisy i zdjęcia udostępniła Natalia Kaczmarczyk 
 

Maja to 5-letni owczarek niemiecki krótkowłosy. Nie lubi zwierząt,  a 

zwłaszcza psów. Wykonuje wszystkie polecenia, lubi aportować i chodzić na 

spacery. Nie przepada za niektórymi ludźmi, a zwłaszcza mężczyznami. 

Potrafi przeskoczyć ogrodzenie swojego kojca, gdy coś się dzieje. Czasem 

jest dość agresywnym psem. 

 

Opis i zdjęcie udostępniła Weronika Chlebda 

 

Moje pieski laughing wabią się: 

Wilma i Mika. Wilmę mam od 4 lat, Mikę rok 

temu ktoś wyrzucił i postanowiliśmy ją 

przygarnąć. Sierść mają rudą, z tym, że Wilma ma 

białe łapki. Nie umieją żądnych sztuczek i nie są 

rasowe, ale ja i tak je bardzo kocham. Uwielbiają 

spacery nad rzekę i kiedy rzuca się im patyk. Tylko 

gorzej z tym, żeby go dostać z powrotem. ;-) 

Głównie dzięki Wilmie zdecydowałam, że 

chciałabym być weterynarzem, np. ja jako jedyna 

mogłam być przy jej porodzie. 

 

Opis i zdjęcia udostępniła Barbara Nowak 

 


