
AGATA AGI WŁODARCZYK 
I PRZEMEK BUCHAROWSKI, 
WŁAŚCICIELE DIUNY, MÓWIĄ 
O SWOJEJ LUDZKO-PSIEJ TRÓJCE 
– WATAHA. I choć planowali 
wielką wyprawę rowerową 
przez świat, i choć nie bez 
powodu na psiego towarzysza 
wybrali sobie właśnie wilcza-
ka – psa zdolnego znieść trud 
takiej podróży, to w Indiach 
znaleźli się trochę niespo-
dziewanie, na zaproszenie 
znajomych. I zamiast na ro-
werach – dotarli do New Delhi 
samolotem. Diuna doskonale 
zniosła stres związany z lotem 
(musiała podróżować w luku 
bagażowym) i tak zaczęła 
się ich egzotyczna przygoda. 

Wyprawa w Himalaje nie była pla-
nowana. – Właściwie to wszystko 
przez Diunę – śmieją się Agata 
i Przemek. Bo przez brak wyma-
ganych dokumentów pozwala-
jących Diunie wrócić do Europy 
zostali uziemieni w Indiach na 
trzy miesiące. Bez pracy, oszczęd-
ności i pomysłu, co dalej robić.
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O PSIE, KTÓRY 
WĘDROWAŁ PRZEZ

Diuna, suka wilczaka czechosłowackiego, ma na swoim koncie nie 
lada wyczyn – wyprawę do Indii i blisko dwumiesięczną wędrówkę 
przez Himalaje. Ma w łapach ponad pół tysiąca kilometrów! 
K A T R Z Y N A  Ś W I E R C Z Y Ń S K A

45STR. 

KATARZYNA ŚWIERCZYŃSKA 
JEST DZIENNIKARKĄ, BLOGERKĄ, WŁAŚCICIELKĄ 
SUKI FLICKI (WYTRAWNEJ PODRÓŻNICZKI) ORAZ 
KOTÓW HERTULKA I BUNDESI (PRAWDZIWYCH 
DOMATORÓW). O PODRÓŻOWANIU Z PSEM PISZE 
NA BLOGU  Podrozezpsem.pl 

PAKIET DLA 
BEZPIECZEŃSTWA

TO GADŻET, KTÓRY UŁATWI 
SŁUŻBOM RATUNKOWYM 
POMOC PSU ALBO KOTU 
W RAZIE WYPADKU. PAKIET 
ZAWIERA M.IN. NAKLEJKI 
NA SZYBY SAMOCHODU 
INFORMUJĄCE, ŻE 
W ŚRODKU JEDZIE 
ZWIERZĘ, ORAZ KARTĘ, 
KTÓRĄ WŁAŚCICIEL 
POWINIEN MIEĆ RAZEM 
Z DOKUMENTAMI. JEST NA 
NIEJ M.IN. INFORMACJA, 
DO KOGO POWINIEN 
TRAFIĆ ZWIERZAK, JEŚLI 
JEGO OPIEKUN ZOSTAŁ 
POSZKODOWANY. 
KOSZT: 29 ZŁ.
www.biosante.pl



OBOJE SĄ PASJONATAMI WSPI-
NACZKI I PODRÓŻY (poznali się 
dzięki wspinaniu). Wiedzieli 
więc, że na pewno nie chcą 
siedzieć w Delhi. Na kupno 
używanego auta, żeby móc nim 
przemierzyć Indie, nie wystar-
czyło pieniędzy. Ale na namiot 
– tak. – To oznaczało, że mo-
żemy spędzić czas, podróżując 
najtańszym środkiem transportu 
– na własnych nogach – i za 
darmo spać w hotelu pod mi-
lionami gwiazd – mówi Agata. 
Z plecakami i namiotem ruszyli 
więc w góry. Mieli tylko z grub-
sza ustalony plan – że przejdą ze 
wschodu na zachód Garhwalu. 
Ale kolejne odcinki trasy ustalali 
na bieżąco. 

albo jak spuszczona na chwilę 
zagryzła kozę miejscowych 
pasterzy. – Wokół nas zebrali 
się mieszkańcy wioski. Nie wie-
dzieliśmy, jakie mają zamiary. 
W końcu, po długich pertrak-
tacjach prowadzonych przez 
Przemka za pośrednictwem 
jedynej osoby w wiosce znają-
cej angielski, zapłaciliśmy za 
poniesione straty ponad 4300 
rupii – wspomina Agata. Jednak 
najbardziej utkwiły im w pamię-
ci te momenty, gdy z zachwytu 
brakowało słów. Jak wtedy, kie-
dy doszli Doliną Sunderdhungi 
do podnóża Maiktoli. – Było 
biało i cicho. Słońce na chwilę 
przedarło się przez warstwę 
chmur i pokazało twarz sze-
ściotysięcznej piękności. Diuna 
szalała w śniegu... Dla takich 
chwil warto iść, oddychać, żyć 
– mówią zgodnie.

NA POCZĄTKU LIPCA Agata, 
Przemek i Diuna przylecieli do 
Warszawy. Pracują nad książ-
ką opisującą ich wyprawę. 
No i planują kolejne podróże. 
O ich himalajskich przygodach 
można poczytać na blogu: 
www.3wilki.pl

NIE BRAKOWAŁO IM EMOCJI. 
Także tych mrożących krew 
w żyłach. Na przykład wtedy, 
jak Diuna spadła z wysokości 
dwóch metrów w ostre pokrzywy 
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Jak psy i koty znoszą upały?
Dorota Głuchowska, lekarz weterynarii: 
Tak samo jak ludzie. Podnosi im się 
ciśnienie, serce szybciej bije, szybko 
się odwadniają. Koty mają tu trochę ła-
twiej, bo mimo wszystko lepiej znoszą 
ciepło. Oczywiście pod warunkiem, 
że cały czas mają dostęp do świeżej 
wody. Psy są bardziej podatne na uda-
ry, bo chłodzą się jedynie przez ziaja-
nie. To też sprawia, że o wiele szybciej 
się odwadniają. Jeśli zostawiamy psa 
czy kota w gorący dzień w domu, musi 
mieć pod dostatkiem wody i dostęp do 
zacienionego miejsca. 

Są wakacje, wiele osób podróżuje 
ze zwierzętami. Jak o nie zadbać 
w upalny dzień?

Jeśli jedziemy samochodem – ideal-
nie, jeżeli mamy klimatyzację. Jeśli 
nie – uchylmy okna. Oczywiście trzeba 
robić postoje i poić zwierzę. W żadnym 
wypadku nie wolno zostawiać zwierząt 
w nagrzanym samochodzie, bo może 
się to skończyć tragedią. Karygodne 
jest też pozwalanie psu na wyglądanie 
przez otwarte okno jadącego auta. Po 
pierwsze ze względów bezpieczeń-
stwa, po drugie – w ten sposób uszka-
dza się węch.

A jeśli podróżujemy pociągami  
lub autobusami?
Tu rada jest jedna. Jeśli wiemy,  
że będzie upalnie, a czeka nas długa 
podróż – najlepiej zaplanować ją  
na noc. 

Uff, jak gorąco!
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