
„Psi List” 

Mój panie i władco! Moje życie trwa około 15 lat. Każda rozłąka z Tobą sprawia 

mi ogromny ból. Zastanów się zatem, zanim sobie mnie sprawisz. Bądź cierpliwy 

i daj mi trochę czasu na zrozumienie tego, czego ode mnie oczekujesz 

i wymagasz. Obudź we mnie zaufanie do ciebie – jest mi to niezbędne do życia. 

Nigdy nie gniewaj się na mnie zbyt długo i nie zamykaj mnie za karę. 

Ty masz swoją pracę, przyjaciół i przyjemności – ja mam tylko Ciebie. 

Porozmawiaj ze mną czasami. Nawet jeśli nie do końca rozumiem Twoje słowa, 

rozumiem głos, który do mnie mówi. Wiedz, że nigdy nie zapominam jak mnie 

traktowano. Zanim mnie uderzysz, pomyśl, że moje szczęki z łatwością mogą 

zmiażdżyć Twoją dłoń, a jednak tego nie robię. Przypomnij sobie, że wielu moich 

kuzynów oddało życie w obronie swojego pana i jego bliskich. Kiedy zaczniesz 

mnie łajać za nieposłuszeństwo, lenistwo i niesforność podczas ciężkiej pracy 

pomyśl, że może ciąży mi nieodpowiednie pożywienie, zbyt długie przebywanie 

na słońcu, pragnienie lub przemarznięcie w mojej budzie. A może serce moje jest 

bardzo zmęczone. Ja też muszę czasem odpocząć. Otocz mnie czułą opieką jeśli 

zachoruję. Mimo mojego lęku przed lekarzami weterynarii potrafię docenić ich 

wysiłek w ratowaniu życia, a Ciebie jeszcze bardziej pokocham. Pamiętaj o tym, 

że wszyscy się zestarzejemy i będą nam dokuczać podobne dolegliwości. 

 

 

Wskazówki dla właścicieli psów 

Odpowiedzialny właściciel:  

- nie wypuszcza swojego psa z domu bez opieki,  

- uczy go posłuszeństwa po to, by nie odchodził bez pozwolenia i aby nie był 

uciążliwy dla innych ludzi, 

- odpowiednio go odżywia i pamięta o tym, żeby zawsze miał świeżą wodę do 



picia, 

- dba o to, żeby do jego obroży był przyczepiony specjalny identyfikator z 

adresem, 

- wyprowadza go na spacer na smyczy i spuszcza z dala od ulicy lub na terenie 

ogrodzonym, 

- co roku poddaje swojego psa szczepieniom i odrobacza go co 6 miesięcy, 

- nie pozwala swojemu psu mieć potomstwa, jeśli nie jest pewien, czy znajdzie 

dla szczeniąt nowych, odpowiedzialnych opiekunów, 

- zabiera psa ze sobą na wakacje lub znajdzie odpowiedzialną osobę, która 

zaopiekuje się nim przez ten czas, lub też odda do hotelu dla zwierząt, 

- czesze psa regularnie i sprawdza czy nie ma pcheł, 

- nigdy nie zostawia psa zamkniętego w samochodzie w gorące dni, 

- nigdy nie zabiera psa ze sobą na zakupy i nie pozostawia go przywiązanego 

przed sklepem, 

- spędza z nim dużo czasu – to lubią wszystkie psy! 

Źródło: https://sp6.tychy.pl/konspekty/swietlica_zwierzeta.pdf 
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