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Regina Zaworska-Kulczyk

stra ak w JOT OSP KSRG Go cieradz od 2011 roku, 
dowódca zast pu, sekretarz w zarz dzie, 
pomys odawczyni i wspó za o ycielka Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej, przysz y przewodnik 
psa ratowniczego (w trakcie przygotowa  
do egzaminu)

Człowiek dysponuje około 5 mln komórek 

węchowych. Pies ma ich 40 razy więcej, 

czyli około 200 mln. Występują również 

znaczne różnice międzyrasowe. Im większy nos, 

a raczej kufa, tym więcej miejsca na komórki wę-

chowe i tym lepszy zmysł powonienia. Nabło-

nek w nosie naszych czworonogów jest pofał-

dowany i zajmuje powierzchnię około 130 cm², 

a w ludzkim zaledwie 3 cm². Pies nie tylko od-

biera zapachy niewyczuwalne dla nas, ale potra-

fi także zapamiętać nawet 600 tysięcy różnych 

zapachów. Dlaczego korzystamy z psiego nosa 

w poszukiwaniach osób zaginionych? Przecież 

postęp technologiczny świata ludzkiego jest już 

na takim poziomie, że można by wykorzystywać 

całą masę urządzeń mechanicznych i elektro-

nicznych, a my nadal szkolimy psy...

Certyfikowany, dobrze przygotowany pies 

ratowniczy nie da się oszukać, nie zawiedzie, 

tak jak niejednokrotnie zawodzą nas urzą-

dzenia oparte na sztucznej inteligencji. Co-

raz powszechniej w poszukiwaniach osób za-

ginionych używa się bezzałogowych statków 

powietrznych, tak zwanych dronów, wypo-

sażonych w kamery termowizyjne. Im czę-

ściej ich używamy, tym częściej się przeko-

nujemy, że ciało ludzkie może być pomylone 

O podstawach pracy ratowniczej
z psem z ekspertem w tej 
dziedzinie — Anną Hermińską 
— rozmawia przyszły przewodnik 
psa ratowniczego, Regina 
Zaworska-Kulczyk.
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Fot. 1. Psi nos jest znacznie bardziej wrażliwy 

niż nos człowieka

Fot. 2. Ania z psami
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np. z mrowiskiem, które ma temperaturę zbli-

żoną do człowieka. Wiemy już też, że takie ka-

mery, czy to na dronach, czy na quadach, nie 

sprawdzają się w upalne dni, bo powietrze i gle-

ba mają mniej więcej tyle samo stopni Celsju-

sza, co człowiek. Zimą natomiast termowizja 

musi być bardzo czuła, żeby oznaczyła mocno 

wychłodzone ciało osoby zaginionej.

W przeszukiwaniu gruzowisk po katastrofach 

budowlanych, lawinowisk czy pustostanów gro-

żących zawaleniem, gdzie ratownik z geofonem 

lub kamerą wziernikową nie wejdzie, bo sam 

może zginąć, z całą pewnością odważy się wejść 

pies i w pojedynkę przeszuka wyznaczone miej-

sca dużo szybciej niż wielu ludzi naraz.

Psi nos potrafi pracować w każdych warun-

kach. Gdy wieje silny wiatr lub pada ulewny 

deszcz i wysłanie drona jest niemożliwe, psi ra-

townik nie odmówi pomocy.

Fot. 3. Psy ratownicze, nim przystąpią do pracy, 

muszą przejść odpowiednie egzaminy

Fot. 4. Rodzice miotu

Jaki powinien być psi ratownik? 
– wywiad z ekspertem
Chciałabym, Aniu, żebyś przybliżyła naszym 

Czytelnikom podstawy pracy ratowniczej 

z psem. Masz wykształcenie kynologiczne 

i wieloletnie doświadczenie jako przewod-

nik i instruktor.

Czy możesz podpowiedzieć, czym powinien 

kierować się przyszły przewodnik psa ratow-

niczego przy wyborze rasy, a następnie ho-

dowli, z której kupi czworonoga?

A.H.: Przede wszystkim powinien zastanowić się, 

jakiego psa chciałby mieć. Spędzi z nim kilkana-

ście kolejnych lat swojego życia, więc miłośnik 

krótkowłosego psa raczej nie będzie zachwyco-

ny długim włosem itp. Potem, z tych wybranych 

ras, musi dokonać selekcji pod kątem użytkowo-

ści i przeznaczenia. Ważne, aby pies pozbawio-

ny był agresji w stosunku do ludzi. To podstawa. 

Anna Hermi ska
Kynolog, instruktor szkolenia psów ratowniczych. Czynny zawodnik psich sportów, przewodnik 
psów ratowniczych, wykładowca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, 
specjalista od pracy z psami problematycznymi, międzynarodowy sędzia USDDN klasa II 
oraz UFO, Instruktor FCI Agility, w trakcie realizacji stopnia Instruktora MEN Obedience. 
Obecnie posiada 5 psów rasy border collie: Ergi – pies ratowniczy o specjalności terenowej 
i wodnej, obecnie na emeryturze; Pajero – certyfi kowany pies ratowniczy w specjalności tere-
nowej i gruzowiskowej; Avis – pies ratowniczy terenowy i tropiący w trakcie szkolenia, ojciec 
kilku miotów; Gipsy – pies poszukiwawczy o specjalności „zwłokowej”, pies sportowy; Puma 
– pies sportowy, matka jednego miotu.
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Unikać należy też ras, które z natury nie są zbyt 

przyjazne w stosunku do innych zwierząt. Naj-

lepiej oczywiście, aby pies miał wrodzoną chęć 

aportowania, a pierwotne przeznaczenie rasy 

było związane ze współpracą z człowiekiem.

Oczywiście najlepiej, jeśli nasz przyszły pies po-

chodzi z hodowli ukierunkowanej na dany typ 

pracy, ale o to dość ciężko. Patrzymy zatem, aby 

rodzice byli pracujący lub sportowi, choć i w mio-

tach „nic nierobiących” rodzą się psy z predyspo-

zycjami. Jeśli jest taka możliwość, najlepiej po-

znać rodziców osobiście. Sprawdzić, czy nie mają 

w sobie agresji i jak są nastawieni do człowieka.

Należy szczegółowo dopytać o socjalizację 

maluchów i sposób ich odchowywania w pierw-

szych tygodniach życia. Szczeniak wychodzący 

z hodowli ma już bagaż doświadczeń, a to pierw-

szy krok do przyszłej pracy.

Warto zatem wybierać hodowcę zoriento-

wanego w temacie i potrafiącego przygoto-

wać psiaki do ich docelowego przeznacze-

nia. A jak z danego miotu wybrać szczenia-

ka dla siebie, na jakie sygnały i zachowania 

zwrócić uwagę u takiego malca?

Najlepiej pojechać z kimś, kto pomoże wybrać 

szczeniaka niezależnie od naszych emocji. Mło-

dziak powinien chętnie garnąć się do człowie-

ka, optymalnie lubić się bawić i jeść. Musi być 

odważny, jednak nie dominujący. Chętnie powi-

nien eksplorować nowe otoczenie i pokonywać 

przeszkody, powinien również być ciekawski. 

W jakim wieku powinniśmy odbierać szcze-

niaka z hodowli?

Optymalny wiek do wzięcia psa z przeznacze-

niem do pracy to 7-8 tygodni.

Dlaczego? Dla wielu może się wydawać, 

że to bardzo szybko, że to wręcz nieludzkie 

– odbierać takiego maluszka od matki.

Między 8. a 12. tygodniem pies najbardziej zwią-

zuje się z otoczeniem, ale też i przechodzi pierw-

szą fazę lękową i trzeba bardzo uważać na to, 

co dzieje się w tym czasie w życiu malucha. Ła-

twiej dopilnować tego samemu, najlepiej pod 

okiem specjalisty, niż zostawiać to na głowie ho-

dowcy, który zwykle ma co najmniej kilka szcze-

niaków pod opieką.

Ile czasu dziennie, tygodniowo przeznaczać 

na treningi z psem? Czy różnicować jakoś czas 

pracy, poczynając od pierwszego dnia szcze-

niaka u nas w domu, przez kolejne miesiące, 

a potem lata jego życia?

Wszystko zależy od tego, ile mamy danego dnia 

czasu. Trening powinien się odbyć codziennie, 

jednak pamiętajmy, że to, co dla nas jest tylko 

zabawą, dla psa jest pracą. Psy tak jak my mają 

swoje lepsze i gorsze dni, i to również musimy 

respektować. Nie ma reguły co do tego, ile powi-

nien trwać trening. Jeśli idzie dobrze, to możemy 

go przedłużyć, a jeśli nie idzie najlepiej, trzeba 

go przerwać. Również kiedy my sami mamy zły 

dzień, nie powinniśmy trenować z psem.

Fot. 5. Szczeniaki przeznaczone do szkolenia Fot. 6. Ania i Pajero Fot. 7. Oznaczanie
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Relacja psa z przewodnikiem to podsta-

wa współpracy. Nasze wymagania wobec 

czworonoga raczej są sprecyzowane, ale czy 

da się określić, czego oczekuje od nas pies? 

Czy jesteśmy w stanie zmusić psa do pracy 

ratowniczej?

Możemy zmusić, ale wtedy praca będzie taka, jak 

motywacja – czyli żadna. Żeby pies chciał pra-

cować, musi naprawdę to lubić. Dlatego trzeba 

dbać o jego dobrostan. Jeśli pies nie lubi ludzi, 

stroni od nich, boi się lub reaguje agresją na ob-

cych, to ratownictwo nie jest pracą dla niego. 

Każdy pies ma inne potrzeby, ale są one łatwe 

do przewidzenia i określenia. Wystarczy je usza-

nować i uszanować samego psa. 

Zakładając, że pies lubi ludzi i szukanie zagi-

nionych sprawia mu frajdę, jak powinniśmy 

go nagradzać w trakcie ćwiczeń, żeby budo-

wać pozytywną motywację?

Nagroda zależy od upodobań psa. Jeśli lubi się ba-

wić, to nagrodą jest zabawa, a jeśli lubi jeść, na-

grodą będą frykasy, których na co dzień nie do-

staje. Na treningach nagroda powinna wypływać 

od pozoranta, żeby wzmacniać w psie chęć szu-

kania obcego człowieka w terenie. Jeśli daje na-

grodę, to on jest najfajniejszy i warto go odnaleźć.

Odnalezienie osoby zaginionej (a na trenin-

gach – pozoranta) pies sygnalizuje swojemu 

przewodnikowi. Jakie są sposoby takiego 

oznaczania? Czy da się nauczyć psa konkret-

nej, wybran ej przez przewodnika metody?

Dopuszczane są 3 rodzaje oznaczania: pies szcze-

kający, rolkowy i meldunkowy. Rodzaj oznacza-

nia dobieramy pod psa, nie pod siebie, gdyż wte-

dy jest on niezawodny. Musi wypływać z natury 

psa, być wręcz jego odruchem. Metodę wybie-

ramy na odpowiednim etapie treningu poszu-

kiwawczego. Kiedy mamy już pewność, że psiak 

wie, po co wysyłamy go w teren w czasie ćwiczeń 

i bez problemu lokalizuje pozoranta, wtedy zaczy-

namy „wymuszać” na psie podjęcie decyzji, w jaki 

sposób będzie chciał nam pokazać, że go znalazł.

Pierwszy sposób oznacza, że pies oszczekuje od-

nalezioną osobę, pozostając w jej pobliżu i patrząc 

w jej kierunku tak długo, aż przyjdzie jego prze-

wodnik, żeby udzielić pomocy poszkodowanemu. 

Pies rolkowy to taki, który w momencie zlokalizo-

wania pozoranta podejmuje zawieszoną przy ob-

roży tzw. rolkę i z nią w pysku wraca do przewod-

nika, dając mu tym samym do zrozumienia, że wie, 

gdzie jest poszukiwany. Wówczas jego opiekun za-

pina mu smycz do szelek i wydaje komendę, żeby 

zaprowadził go do odnalezionego. W trzeciej me-

todzie pies po zlokalizowaniu pozoranta wraca 

do przewodnika i w jeden określony sposób (szar-

paniem za znacznik przypięty do paska, zachodze-

niem mu drogi, oszczekiwaniem, skakaniem itp.) 

sygnalizuje wykonanie zadania, a po podpięciu 

na smycz doprowadza opiekuna do odnalezionego.

Wybór metody oznaczania to indywidualna 

sprawa każdego psiego ratownika. Trzeba pa-

miętać, że to, że mamy psa rasy aportującej, nie 

znaczy, że nie będzie on chciał np. oszczekiwać. 

Na swoich seminariach i warsztatach często po-

wtarzasz, żeby się nie spieszyć, żeby cierpliwie 

trenować i czekać na postępy psa. Co się dzie-

je z psem, jeśli za bardzo przemy do przodu, 

kiedy nie dopracujemy jakiegoś elementu tre-

ningu i przeskakujemy na następny poziom?

To jak w powiedzeniu: „jak się kto spieszy, to się 

diabeł cieszy”. Im większa presja, tym pies mniej 

chętnie zaczyna pracować. Musimy pamiętać, 

że zwierzę działa instynktownie. Nie powie nam, 

co myśli i czuje, ale doskonale odbiera nasze emo-

cje i przekłada je na własne zachowanie. Kiedy 

my się spinamy, bo czujemy presję, nasz przy-

jaciel automatycznie też się stresuje. A wszyscy 

wiemy, że w nerwach i napięciu nikomu praca 

nie wychodzi. Niedoszlifowane elementy nato-

miast mszczą się błędami w kolejnych etapach 

treningu. Często z tego powodu trzeba się zatrzy-

mać, a nawet cofnąć w ćwiczeniach. Doprowa-

dza to do frustracji, tak psa, jak i jego przewod-

nika. Bardziej opłaca się jeden element trenować 

trochę za długo niż trochę za krótko.

Czy mogłabyś na koniec udzielić jakiejś jed-

nej złotej rady dla przyszłych przewodników 

psów ratowniczych?

Złota rada? Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz 

cierpliwość! 


