
JAK WYCHOWAĆ PSA 
 
 

Wojciech Szymański 
 
 
 

 
 
 
 
 

Darmowy fragment eBooka polecony przez 
www.eBookInfo.pl 

 
 
 
 
 
 
EBook bezpłatny. Handlowanie publikacją zabronione. Tekst może być kopiowany i powielany 
w istniejącym układzie strukturalnym i graficznym. Na inny sposób wykorzystania eBooka wymagana jest 
pisemna zgoda administratora serwisu Dobry eBook. 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 ARDEO 
 
ARDEO 
ul. Konecznego 6/58, 31-216 Kraków 
tel./fax (12) 416 31 74 
e-mail: i.kielar@dobryebook.pl
WWW: www.DobryeBook.pl

http://www.dobryebook.pl/ebook-16-0009.html
mailto:i.kielar@dobryebook.pl
http://www.dobryebook.pl/?ref=0009
www.eBookInfo.pl


 
 
 
 
 
 
 
 

eB
oo

k 

 

Spis treści pełnej wersji eBooka 
Kolorem czerwonym wyróżnione są dostępne darmowe fragmenty 
 
    1     Przedmowa

    2     Psychologiczne aspekty wychowania psa

I. Wstęp do psychologii wychowania psa 

II. Komunikaty mówione i nie mówione 

III. Wrażliwość psychiczna psa 

IV. Psie uczucia 

V. Typy osobowości naszego pupila 

VI. W jaki sposób psy się uczą 

VII. Na co zwrócić szczególną uwagę 

VIII. Wszystko, o czym powinieneś pamiętać przy tresurze 

i wychowaniu psa 

    3     Tresura psa w praktyce 

I. 10 złotych zasad 

II. Ogólne omówienie komend 

III. Dokładniejsze omówienie komend 

    4     Gdy pies rządzi w domu

    5     Bibliografia 

3

4–6

6

6–7

7–8

8–9

9–10

11

11–14

15–16

16–17

17–20

21–24

25

 
 
 
 

 www.DobryeBook.pl

 

http://www.dobryebook.pl/?ref=0009


Jak wychować psa 

Przedmowa 

 

www.DobryeBook.pl strona 3 z 7
 

3 

    1     Przedmowa 

Bóg… kiedy skończył stwarzać psa, usiadł na chwilkę, by mu się przyjrzeć… żeby stwierdzić, 
że był doskonały, że nic mu nie brakowało i że nie można go było stworzyć lepiej. 
 

Rainer Maria Rilke 
 
 
Pies jest przyjacielem człowieka od bardzo dawna. W dzisiejszych czasach niemożliwe jest 
pełne wykorzystanie wielu zawodów. Specjalni treserzy szkolą czworonogi do pracy 
w policji, gdzie ich zadaniem jest wykrywanie narkotyków, odnajdywanie ładunków 
wybuchowych, bądź pogoń za złoczyńcami. W firmach ochroniarskich psy pomagają przy 
strzeżeniu mienia lub rozganianiu tłumów. 
 
Organizuje się wystawy psów i wciąż wymyśla nowe zabawy i rozrywki z udziałem tych 
zwierząt. Niestety wiele z nich odbywa się kosztem zdrowia fizycznego lub psychicznego 
naszych pupili. W książce zamieściłem wiele rad i zaleceń, jak powinno się obchodzić ze 
zwierzętami, aby łatwiej było je czegoś nauczyć, nie tracąc na to niepotrzebnych nerwów 
i czasu. 
 
W poradniku, który oddaję do rąk czytelników, podałem najważniejsze metody 
wychowania psa oraz zapobiegania dominacji psa w domu. Jest to studium obyczajów 
i behawioryzmu czworonogów. Mam nadzieję, że moja publikacja spełni swoje zadanie 
i będzie służyć pomocą tym wszystkim, którzy kochają psy i pragną cieszyć się każdą 
spędzoną z nimi minutą. 
 

Autor 
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    2     Psychologiczne aspekty wychowania psa 

Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. 
Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem. 
 

Edward Hoagland 
 
 
I. Wstęp do psychologii wychowania psa 
 
We wstępie tej części książki pragnę zamieścić kilka pożytecznych uwag. Musisz wiedzieć 
Drogi Czytelniku, że dużo łatwiej wychowuje się psa, jeśli nasz czworonóg od dnia 
urodzenia czuje, że się go kocha. Czasem, jeśli nie ma się cierpliwości lub nie potrafi się 
obdarzyć psa wystarczającym uczuciem lepiej zlecić jego wychowanie komuś innemu. Nie 
raz słyszałem od ludzi, głównie tych, którzy posiadają psy wyłącznie po to, aby zwierzęta 
te pilnowały im posiadłości, że nie potrafią się z nimi bawić, albo jeszcze częściej, że 
zwierzęta są nietowarzyskie. Jest to spowodowane tym, iż próbowali sami zająć się 
wychowaniem swych pupili i nie przewidzieli tego, że nie będą w stanie obdarzyć psa 
wystarczającą ilością czasu. Bywało, że nawet nie przyszło im do głowy, że mogliby czegoś 
jeszcze nauczyć zwierzę. Drogi Czytelniku, jeśli dokładnie przeczytasz akapity tego 
poradnika, jestem pewien, że Ty takiego problemu mieć nie będziesz. Źle wychowanego 
i wyszkolonego psa trudno jest później korygować, w związku z tym zachęcam wszystkich 
właścicieli młodych piesków do pracy nad nawykami i ogólnie behawioryzmem swoich 
psów od samego początku. Źle wychowany pies stwarza trudności wychowawcze nie tylko 
właścicielowi, ale i całemu otoczeniu. 
 
Aby wychować i wyszkolić psa na dobrego towarzysza i pożytecznego pomocnika należy 
poznać jego psychikę. Koniecznością jest znalezienie takiego sposobu przekazywania 
informacji psu, aby były dla niego zrozumiałe. Wśród psów z pewnością można mówić 
o samodzielnym myśleniu. Nie oznacza to jednak, że psy myślą tak samo jak człowiek. 
Poza tym należy pamiętać, że wiele, jeżeli nie większość czynności psa opiera się na 
instynktach. Najbardziej widoczne zachowania psa świadczące o jego dzikiej przeszłości 
to zagrzebywanie swych odchodów oraz kręcenie się w kółko przed snem. Jeśli chodzi 
o zagrzebywanie odchodów to uważa się, że jest to spowodowane tym, że przodkowie psa 
wykonywali tę czynność być może w celu zatarcia swych śladów przed wrogami, lub 
oznaczenia swojego terenu. Kręcenie się przed snem w kółko przypomina zgniatanie 
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stepowych traw, wśród których słał legowisko dziki przodek psa, jednakże zjawisko to 
tłumaczy się również, jako gimnastykę przed snem. 
 
Powinno się dobrze poznać zasady zachowania psa i jego instynkty, ażebyśmy mogli 
postępować, nie według ludzkiej logiki, a zgodnie z zasadami postępowania psa. Pies jest 
posłuszny, gdyż wie, że wykonanie danego polecenia zapewni mu nagrodę, jednakże 
odradzam zbyt częstego nagradzania psa łakociami, równie dobre jest na przykład 
pogłaskanie i pochwalenie pupila. Słodycze warto stosować jedynie we wczesnym okresie 
szkolenia. 
 
Trzeba pamiętać, że pies od zawsze żył w grupie. Był więc zmuszony do ustalania 
hierarchii w stadzie – to pozostało do dzisiaj. Pies udomowiony, pozbawiony swych 
naturalnych towarzyszy, stwarza sobie sforę zastępczą wśród swych ludzkich towarzyszy. 
Szybko przyzwyczaja się do osoby z którą stale przebywa i to właśnie tą osobę najczęściej 
uważa za osobnika alfę – czyli najważniejszego w grupie. Zawsze jest mu posłuszny, 
a innych domowników traktuje jako równych sobie, lub czasem próbuje wybić się 
w hierarchii ponad nich. 
 
Inaczej traktowane są dzieci, ta hierarchia jest ponad nimi. W oczach psa są widziane 
jako osoby słabe, czyli wymagające szczególnej troski i opieki. Pies szczególnie dba 
o takiego osobnika, odczuwa obowiązek ochrony dziecka przed każdym 
niebezpieczeństwem, odda swoje życie w imię zdrowia dziecka. Psy są też wykorzystywane 
w terapii dzieci z porażeniem mózgowym, słabo mówiących, niewidzących. Często to 
właśnie dzięki psiej terapii maluchy przełamują barierę i wypowiadają pierwsze w życiu 
słowa. 
 

[…] 
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    4     Gdy pies rządzi w domu 

Pewnie często zastanawiasz się, dlaczego Twój pies tak ciągnie podczas spaceru, albo 
dlaczego ciągle „żebrze” o jedzenie przy stole. Ja też się nad tym zastanawiałem. Bardzo 
mnie intrygowało zachowanie mojego psa. Właśnie dlatego poświęciłem sporo czasu 
i pieniędzy na książki dotyczące zachowania zwierząt – w tym psa. Dużo czytałem 
i starałem się stosować do wszystkich wskazówek zawartych w publikacjach i wszelkiego 
rodzaju poradnikach. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że udało mi się poznać obyczaje psów 
– i to nie jest żart. 
 
 
Do pewnego czasu mój pies zawsze wyprzedzał mnie na schodach, przechodził pierwszy 
przez wąskie przejścia, wyrywał smycz z rąk podczas wyprowadzania go na spacer, 
i oczywiście przy każdym posiłku zmuszał wszystkich domowników do dzielenia się z nim. 
 
Teraz jest inaczej. Pies nie wychodzi na schody, póki ja nie znajdę się u samej góry, 
zawsze przepuszcza mnie przez wąskie przejścia i co najważniejsze nie „żebrze” przy 
jedzeniu oraz nie ciągnie smyczy. I co jest niesamowite, nareszcie zaczął mnie słuchać. 
 
Zacznę od podstawowej sprawy. Kupując psa musisz pamiętać o tym, że od tej pory on 
chcąc tego czy nie, będzie się Tobą opiekował. Chodzi o to, że psy są zwierzętami 
stadnymi i najprawdopodobniej pochodzą od wilków. W każdym stadzie jest jedno 
zwierzę dominujące, które sprawuje opiekę nad pozostałymi. Dba o pożywienie, chroni 
i nakazuje czynić pewne rzeczy. Ale oprócz tego dominujący osobnik zawsze je pierwszy, 
śpi w najdogodniejszych miejscach i prowadzi stado, czyli po prostu ciągnie smycz. 
 
Wielu osobom określenie pies dominujący nasuwa na myśl widok toczącej pianę bestii 
gotowej zagryźć wszystko, co się rusza. Jednak prawda jest trochę inna. 
 
Pies dominujący to taki, który uważa, że należą mu się pewne przywileje i obowiązki 
i próbuje się z tego wywiązać. 
 
Przykładem zachowania dominującego psa jest wchodzenie na nasze łóżko. Pies uważa, 
że skoro ma (według niego) najwyższą pozycje w „stadzie”, to należy mu się 
najwygodniejsze miejsce do leżenia. Choć w przypadku małych piesków nie wydaje się to 
problemem, to pomyślmy sobie, co może się stać, jak taki akita, rottweiler lub dog 
przepędzi nas kiedyś z łóżka. 
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Wielu ludzi mówi o tym, że psy śpią na ich łożach. Niemal wszystkie psy mają przy tym 
własne posłanka do spania. Większość z nich również w ciągu dnia ignoruje przeznaczone 
im posłania, wybierając sobie na odpoczynek całkowicie inne miejsce. Jeśli w domu 
miejsce psa do spania jest nietknięte, a on sypia tam, gdzie mu się podoba, to kto tam 
jest DOMINANTEM? Oczywiście pies!!! 
 

[…] 
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