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Odwiedziny w Poezji Ruchu i wybór 
wymarzonej suczki 

• Zakochaliśmy się ze 
wzajemnością w suczce 
z fioletową wstążką – to 
ją wybraliśmy 



Odwiedziny w Poezji Ruchu i wybór 
wymarzonej suczki 



Odwiedziny w Poezji Ruchu i wybór 
wymarzonej suczki 

• 7 lipca 2013 zyskaliśmy 
nowego członka rodziny 



Pożegnanie z Panią Elizą i wyjazd do 
nowego domu w Gdańsku 



Od pierwszych chwil wszystko jej 
pokazujemy 

… że woda jest fajna zimna i mokra… 



Od pierwszych chwil wszystko jej 
pokazujemy 

… że kijkiem można się bawić 
… a odpoczynek na plaży jest 
miłym relaksem  



Lubimy wycieczki nie tylko na 
plażę…. 

W parku uczymy się SIAD W lesie pozowania do zdjęć  



 
Ale zawsze znajdziemy czas, żeby 

chociaż chwilkę się pobawić  
 



Jesienna zabawa na plaży 



W sierpniu 2013 Kuga zaczęła 
swoją przygodę z edukacją ;)  

Najpierw było psie 
przedszkole 

SZKOŁA ŁAJKA 



SZKOLENIE 
ŁAJKA 

 

Ukończyłyśmy  szkolenia: 

 

- Psie przedszkole 

- Grzeczny pies – zakres PT1 

- Mądry pies – zakres PT2 

- Letnie warsztaty węchowe 

- Kurs Węchowy 

- Kurs psa obronnego I 

- Letnie warsztaty psa   
obronnego 

- Kurs psa obronnego II 



Szkolenie ŁAJKA 

Kuga bardzo lubi się uczyć 
nowych komend , sprawności. 
Uczy się bardzo szybko! Na 
kursie węchowym  była 
rewelacyjna, w mig 
odnajdowała „zaginione” 
moje przedmioty i ślady.  
Byłam i jestem z niej 
dumna!!! 



Najbardziej ze wszystkich szkoleń 
polubiłyśmy kurs obrony   

mimo że Kuga nie jest 
groźnym, ostrym  psem 

ja też jakoś bardzo bojowa nie 
jestem….  Ale lubimy to! 



Zawsze nam trochę smutno kiedy kurs się kończy 

i nie możemy doczekać się następnego… 

Zakończenie kursu Mądry Pies Zakończenie kursu z obrony I 



Kuga aktorką drugoplanową  

 Szkoła do której chodzi Kuga współpracuje z pomorską 
Fundacją Pies Szuka Domu. Ambasadorką fundacji 
jest świnka Raćka. Szkolenia Raćki podjęła się 
instruktorka ze szkoły (Łajka)  do której chodzimy p. 
Eliza Barczewska. Przez jakiś czas Raćka miała swoje 
medialne 5 minut i  różne telewizje często 
przyjeżdżały do szkoły. Filmowali ćwiczącą z psami 
świnkę, i w ten sposób Kuga stała się aktorką 
drugiego planu!  

    



 Aktorka drugoplanowa  



Kolejna telewizyjna przygoda 

Robienie dobrego tła śwince Raćce to nie 
jedyna telewizyjna przygoda Kugi. W 
lipcu tego roku znowu byłyśmy w 
telewizji . Program „Pytanie na 
śniadanie” poprosił instruktorów Łajki o 
zaprezentowanie jak można bawić się i 
ćwiczyć z psem na letnich wakacjach np. 
na plaży. 



Występy w wakacyjnym „Pytaniu 
na śniadanie” 



Występy w wakacyjnym „Pytaniu 
na śniadanie” 



KUGA 
 

Prawdziwa gwiazda 
powinna mieć swój 
portret więc psisko 
pozuje na Letnim 
Pikniku  w  szkole 
Łajka. 

 

Na tej imprezie 
wywalczyłyśmy  złoty 
medal w konkursie Tor 
Przeszkód na czas !  



Z Sierściuchem  
Ten zarośnięty sierściuch to  
nie filmowy Alf - to moja 
Kuga.  Mieliśmy  początkowo 
trochę kłopot z ze 
znalezieniem groomera, który 
potrafiłby ładnie ją 
wytrymować. Między innymi 
dlatego również trochę 
odpuściłam wystawy.  Po 
różnych próbach w różnych 
salonach wreszcie trafiłam na 
panią Magdę Orłowską , która 
wreszcie fachowo zajęła się 
sierścią Kugi.  



Kuga jest dokładnie taka  jak na tych zdjęciach - zawsze 
w dobrym humorze i z uśmiechniętym pyskiem.  



Kuga 2015 



Najpiękniejszy widok- zadowolony 
airedale terier w biegu 



Najpiękniejszy widok-  zadowolony 
airedale terier w biegu 



Kuga w kaszubskich lasach 

Wrzesień 2015 chyba wytropiła grzyba…. 



Już na koniec, kilka słów… 

Mieliśmy  z Kugą tylko jeden problem – zdrowotny (nawet pisałam kiedyś do 
Pani w tej sprawie).  Szukaliśmy  powodu  dlaczego  swędzi jej  pysk, oczy. 
Podejrzenia były różne: jakieś grzybice, gronkowce, alergie pokarmowe.  
Kiedy wreszcie zrobiliśmy szczegółowe badania alergiczne  okazało się że  
jest alergikiem na roztocza, grzyby i pyłki.  Od momentu kiedy wiemy co jej  
szkodzi, życie stało się łatwiejsze i dla niej i dla nas! 

 

Pani Elizo, Kuga jest dokładnie taka o jaką sobie wymarzyłam : wesoła, 
mądra, towarzyska, przyjazna, nie szczekliwa, nie dominująca. Lubi dzieci i 
wszystkie psy.  

 

 

 



pozdrowienia 

Na koniec chciałabym Pani podziękować za Marcell Poezja 
Ruchu!  

Odezwiemy się za jakiś czas znowu i napiszemy co u nas słychać! 

 

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy sukcesów hodowlanych i 
groomerskich !  

Widziałam na tegorocznej sopockiej wystawie Jery Impact Color – jest 
przepiękny!!! 

 

    Agnieszka, Kugą  i z Rodzinką 


