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Drodzy Przyjaciele ! 

 

Oddajemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn naszego klubu. 

Jesteśmy jedynym klubem rasy w Polsce, który regularnie wydaje coroczny 

biuletyn. 

We wstępie podajemy informacje dotyczące siedziby klubu, składu zarządu 

i adresy członków  zarządu. Zarząd w obecnym składzie osobowym 

funkcjonuje od wyborów w czerwcu ubiegłego roku. 

Następnie publikujemy sprawozdanie z działalności naszego klubu za 2012 

rok, jakie zostało przesłane do ZG ZKwP. 

Skarbnik klubu w sprawozdaniu finansowym przedstawia przychody i 

wydatki klubu za ubiegły rok oraz aktualny stan konta. 

V-ce prezes ds. hodowlanych składa sprawozdanie hodowlane wraz z 

wykazami reproduktorów, suk hodowlanych i miotów za ubiegły rok. 

V-ce prezes ds. użytkowości opracował przesłane informacje dotyczące 

prac posokowców w łowiskach, zamieszczając je w części opisowej i w 

tabeli. Ubolewać jednak należy, że jedynie część przewodników poczuwa 

się do obowiązku przesyłania informacji o pracy swoich posokowców. 

W dalszej części biuletynu wspominamy naszych przyjaciół, którzy odeszli 

od nas do łowisk św. Huberta.  

Członkowie klubu przedstawiają relacje z wydarzeń w których uczestniczył 

nasz klub, dzielą się swoimi doświadczeniami z prac w łowiskach, 

ostrzegają przed zagrożeniami chorobowymi. 

Biuletyn kończą plany klubu na bieżący rok, wśród których do priorytetów 

należy; udział w czerwcowym święcie posokowców w Piotrkowie 

Trybunalskim (międzynarodowy konkurs, walne zebranie członków, 

wystawa posokowców), udział w Dniach ISHV nad Balatonem na 

Węgrzech, kolejny Memoriał im. B. Gierszewskiego i praca, praca i jeszcze 

raz praca w łowiskach. 

Podsumowując ubiegły rok można stwierdzić, że nasz klub 

zachowuje mocną pozycję w kynologii łowieckiej. Posiadamy stabilny stan 

osobowy i finansowy. Eksterier naszych posokowców reprezentuje bardzo 

wysoki poziom. Dalszej pracy wymaga jednak propagowanie roli 

posokowca w łowisku. Tu jednak na przeszkodzie stoi wiele uregulowań 

zarówno kynologicznych jak i łowieckich. 

 

Przewodniczący 

Klubu Posokowca Członka ISHV 

Wojciech Galwas 
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Siedziba i skład Zarządu Klubu 

 

Nazwa Klubu : 

 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Klub Posokowca 

Członek ISHV 

 

Adres Klubu : 

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Oddział w Opolu 

Klub Posokowca Członek ISHV 

45-357 Opole, ul. 1 Maja 92  (skrytka pocztowa 564) 

Telefon/ Fax : 77 453-72-86,  77 456-44-76 

Konto : CITI BANK 96 1030 0019 0109 8533 0002 6476 

 

Adres do korespondencji: 

 

Wojciech Galwas, ul. Żorska 11/7, 47-400 Racibórz 

 

Zarząd Klubu: 

 

Przewodniczący – Wojciech Galwas 

V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek 

V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Wojciech Łażewski 

V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Maciej Kopeć 

Skarbnik – Jerzy Sokół 

Sekretarz – Jerzy Karaszewski 

Członek Zarządu – Łukasz Dzierżanowski 

 

 

Komisja Rewizyjna: 
 

Przewodniczący  – Jakub Rudziński 

Członek komisji – Wiesław Burdzy 

Członek komisji – Grzegorz Sęk 
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Adresy członków Zarządu 

Klubu: 

 

Wojciech Galwas 

  ul. Żorska 11/7,  

47-400 Racibórz 

 tel. +48 32 4159008, 

 +48 605850288 

wojciechgalwas@wp.pl 

 

Zbigniew Skrzek  

 ul. Kwiatowa 7,  

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

 tel. +48 604051545  

 

Wojciech Łażewski 

 ul. Mała 2A,  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 +48 601223139 

zuet@zuet.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Sokół 

 ul. Chmielowicka 66/3, 

 45-738 Opole 

 tel. +48 77 5514258   

 

Maciej Kopeć 

Wierzchy 88 (Krystyna) 

 46-258 Wołczyn 

 tel. +48 606437272 

maciekbosco@o2.pl 

 

Jerzy Karaszewski  

 Koło 13C, 97-330 Sulejów 

 tel. +48 606672667 

karaszewski.jerzy@klubposo

kowca.org.pl 

 

Łukasz Dzierżanowski 

 tel. +48 606483493 

lukasz@docentnatropie.com 

 

 

Adres strony internetowej: 

 

 

w w w . k l u b p o s o k o w c a . o r g . p  

mailto:wojciechgalwas@wp.pl
mailto:zuet@zuet.com.pl
mailto:maciekbosco@o2.pl
mailto:karaszewski.jerzy@klubposokowca.org.pl
mailto:karaszewski.jerzy@klubposokowca.org.pl
mailto:lukasz@docentnatropie.com
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV 

za 2012 rok przesłane do ZG ZKwP. 
 

Liczba członków Klubu : 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku do klubu należy 135 

członków 
W 2012 roku, Zarząd Klubu, zgodnie ze statutem, skreślił z listy członków 

12 osób.  

Podyktowane to było rezygnacją z członkostwa, nie zapłaceniem składek 

lub śmiercią członków. 

W 2012 roku Zarząd Klubu po rozpatrzeniu deklaracji członkowskich 

przyjął do klubu16 osób. 

 

Liczba posokowców należących do członków klubu: 

 

-  ogółem  - 171 

-  hanowerskich  - 39 

-  bawarskich  - 132    

 

Data powołania Klubu przez Zarząd Główny ZKwP -  17.11.2002 r. 

 

Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 02. 06. 2012 r. 

 

Skład Zarządu Klubu w po wyborach na WZ uległ  zmianie i w jego 

skład wchodzą: 

 

1. Galwas Wojciech – Przewodniczący Klubu, 

2. Skrzek Zbigniew – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Organizacyjnych, 

3. Kopeć Maciej – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Użytkowości, 

4. Łażewski Wojciech – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Hodowlanych, 

5. Sokół Jerzy – Skarbnik, 

6. Karaszewski Jerzy – Sekretarz, 

7. Dzierżanowski Łukasz – członek Zarządu. 

 

Zastępcami członków zarządu zostali: 

 

-  Robert Iwicki 

-  Krzysztof Jaszczuk  
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Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie : 

 

- Przewodniczący – Jakub Rudziński, 

- Członek – Grzegorz Sęk, 

- Członek – Wiesław Burdzy. 

 

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostali: 

 

- Piotr Radomski 

- Joanna Wiśniewska 

 

Sprawy hodowlane  
 

Według zebranych informacji w rękach członków klubu, na koniec 

2012 roku, znajdowało się 171 posokowców. 132  to posokowce bawarskie, 

a 39  to posokowce hanowerskie.  

Liczba posokowców bawarskich i hanowerskich  utrzymuje się na 

podobnym  co w poprzednich latach poziomie. 

Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi członkowie 

klubu zobowiązali się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu 

posokowców lub poszukiwania postrzałka. 

Sprzedaż szczeniąt poza granice Polski do krajów członkowskich 

ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci 

Użytkowości ISHV, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. 

hodowlanych. 

Krycia zagranicznymi reproduktorami, jak również krycia zagranicznych 

suk, winny odbywać się w porozumieniu z v-ce przewodniczącym ds. 

hodowlanych.  

 

POSOKOWCE HANOWERSKIE 

 

 W hodowli posokowców hanowerskich niestety  w dalszym ciągu 

panuje regres. W klubie zarejestrowanych jest jedynie 39 posokowców w 

tym 14 psów i 25 suk. Wśród nich 5 psów posiada uprawnienia 

reproduktorów i 6 suk posiada uprawnienia hodowlane. W 2012 roku  

zgłoszono 1 klubowy miot liczący 5 szczeniąt w tym 1 pies i 4 suczki. 

W roku  2012 do Polski trafiły 2 szczeniaki z Czech . 

Ta wybitnie użytkowa rasa, znajduje nikłe uznanie wśród członków klubu. 
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POSOKOWCE BAWARSKIE 

 

 Wg  posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 

132 posokowców bawarskich, 51 psy i 81 suk. Uprawnienia reproduktorów 

posiada 29 psów, a uprawnienia suk hodowlanych – 30. 

W 2012 roku odnotowano 7 klubowych miotów liczących łącznie 43 

szczeniąt w tym 25 psów i 18suczek. Daje to średnią 6,1 szczeniąt w 

jednym miocie.  

 W ubiegłym roku 5 hodowców otrzymało zgody na krycia 

zagraniczne swoich suk. 

Za klubowe mioty uznajemy jedynie te w których oboje rodziców należą do 

członków klubu lub krycie nastąpiło reproduktorem z zagranicy po 

uzyskaniu zgody klubu. 

 

Sprawy finansowe 

 

 Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością 

prowadzone są przez Oddział ZKwP w Opolu.  

Pieniądze klubu są lokowane na koncie ZKwP Oddział w Opolu - Citi Bank 

96 1030 0019 0109 8533 0002 6476. Dokumenty finansowe klubu, 

przechowywane są u skarbnika – kol. Jerzego Sokoła. 

 

 Stan konta klubu na początek 2012 roku wynosił 16 405,11zł, zaś 

na dzień 31.12.2012 wyniósł; 19 244,97 zł. 

 

Wpływy w ciągu 2012 roku wyniosły 10 246,52 zł.  

Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za 

krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2011 roku 7 394,97 zł.  

Składały się na nie: 

 

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 484,44 zł  

 Wydanie Biuletynu Klubowego i ulotek reklamowych – 2 958,00 zł 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 90,00 zł 

 Opłaty bankowe – 224,04 zł 

 Składka do ISHV  – 1 706,20 zł 

 Organizacja Memoriału B. Gierszewskiego – 1 932,29 zł  
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Tak, więc zysk za 2012 r. wyniósł 2 851,55 zł. 

 

Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań 

płatniczych. 

W ciągu roku 2012, nikt z członków klubu nie pobierał żadnych 

wynagrodzeń, delegacji, zwrotu kosztów podróży, itp. z tytułu działalności 

w klubie. 

 

Wystawa Łowiecka 

 

 W kwietniu 2012 r. klub otrzymał propozycję otrzymania gratis 

stoiska na odbywających się w Warszawie Międzynarodowych Targach 

Łowieckich. Nadarzyła się wiec okazja zaprezentowania naszego klubu 

szerszej publiczności. Organizacją stoiska targowego zajął się Wojciech 

Łażewski poświęcając na cel wiele czasu i własnych funduszy. Klub 

wydrukował 2000 ulotek propagujących klub, przekazał torby z logo klubu, 

nalepki z logo klubu, bieżące i archiwalne biuletyny. Bardzo dużą pomoc w 

prowadzeniu stoiska udzielili Małgorzata Łażewska, Stanisław 

Abłamowicz, Tadeusz Wójcik. Pomagali też inni członkowie klubu. W 

trakcie trwania targów prowadzone były prelekcje na temat rasy i ich 

przeznaczenia oraz prezentacje klubowych posokowców. 

Po zakończeniu targów klub otrzymał podziękowania od organizatorów za 

wzorowo prowadzone stoisko klubowe. 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze w dniu 2 czerwca 2012 we 

Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Klubu kol. Jan 

Kierznowski, stwierdzając jego prawomocność.  

Powitał wszystkich obecnych w tym członków i sympatyków klubu. 

W zebraniu uczestniczyło 41 osób uprawnionych do głosowania oraz 

zaproszeni goście w tym członkowie Klubu Posokowca w Czechach. 

Odczytany został porządek zebrania, który został przyjęty bez zastrzeżeń. 

Przedstawiał się on następująco: 

 

       1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego     

           prawomocności. 

       2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania. 

       3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  



~ 11 ~ 

 

       4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok. 

       5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

       6. Dyskusja nad sprawozdaniami.  

       7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.  

           Głosowanie nad wnioskiem. 

       8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

       9. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

      10. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

      11. Przerwa. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

      12. Dyskusja i wolne wnioski. 

      13. Zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz   

            uchwał i wniosków. 

      14. Zakończenie zebrania. 

 

 Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Zbigniewa 

Skrzeka, którego kandydatura została przegłosowana jednomyślnie. Na 

Sekretarza zebrania w głosowaniu wybrano Jerzego Karaszewskiego. 

          
W skład Komisji Uchwał i Wniosków w drodze głosowania wybrano 

Wojciecha Łażewskiego i Tadeusza Wójcika. 

 

 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z 

działalności za 2011 rok odczytał V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych 

kol. Wojciech Galwas.  

Omówione zostały w nim m.in. następujące zagadnienia;  

 Analiza stanu hodowli posokowca hanowerskiego i bawarskiego 

za 2011 rok. 

 Relacja z Zebrania Doradców Hodowlanych Klubów 

członkowskich ISHV. 

 Analiza sprawozdań dotyczących pracy posokowców w łowiskach. 

 Analiza finansów klubu za 2011 rok. 

 Opracowanie i wydanie Biuletynu Klubu. 

 Prowadzenie klubowej witryny internetowej. 

 Organizacja warsztatów dla posokowców.  

 Zjazd Klubów Posokowca należących do ISHV,  

 Udział członków klubu i posokowców w zagranicznych 

konkursach na naturalnym tropie postrzałka. 
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 Organizacja i przebieg VI Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego 

11-14.11.2011r.. 

 Plany Klubu na 2012 rok. 

 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu 

przedstawił jej Przewodniczący – Mieczysław Wysiński. 

Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu Posokowca Członka 

ISHV za 2011 rok. 

Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów i 

złożonych 

wyjaśnień, dokonano m. innymi oceny: 

- stanu finansowego klubu, 

- protokołów posiedzeń zarządu klubu, 

- pracy Zarządu Klubu, 

- stopnia realizacji uchwał i wniosków, 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie istotne dla Klubu decyzje były 

przedmiotem posiedzeń Zarządu, co potwierdzają protokoły z tych 

posiedzeń. 

Nie zrealizowano z przyczyn obiektywnych 3 wniosków 

Komisja nie stwierdziła uchybień w pracy Zarządu i postawiła wniosek o 

udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. 

 

W ramach dyskusja nad sprawozdaniami Wojciech Galwas 

przedłożył propozycje w sprawie zmian w Statucie Klubu dotyczących: 

- poszerzenia uprawnień Walnego Zgromadzenia w zakresie wysokości   

  wpisowego oraz innych opłat na rzecz klubu 

- nadania tytułu Honorowego Prezesa Klubu, 

- uprawnień Honorowego Prezesa 

 Przeprowadzono jawne głosowania nad wnioskami kol. Wojciecha 

Galwasa – zostały one jednogłośnie przegłosowane. 

 

 Wojciech Galwas złożył również wniosek o podwyższenie kwoty 

wpisowego do klubu z 60 zł – do 100 zł oraz składki członkowskiej za 

jeden rok z 50 na 60 zł. 

Zmiany te obowiązywałyby od stycznia 2013 roku. 

 Powyższe wnioski w głosowaniu jawnym przegłosowano 

jednogłośnie. 
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 W dalszej dyskusji Abłamowicz Stanisław złożył wniosek o 

umieszczenie na stronie internetowej Klubu zdjęć ze stoiska klubowego na 

Targach Łowieckich w Warszawie. 

 Przewodniczący zebrania poddał pod jawne głosowanie 

zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Zarządu jak i z 

działalności Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone. 

 

 Komisja Rewizyjna przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania, 

wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 

Klubu. 

Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego udzielono 

indywidualnie, absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu. 

 

 Prezes Klubu Jan Kierznowski zgłosił oficjalną rezygnację z 

dotychczas pełnionej funkcji, podając kandydaturę na nowego Prezesa 

Klubu Posokowca Członka ISHV – Wojciecha Galwasa. 

V-ce Przewodniczący Klubu Paweł Iwicki zgłosił swoją rezygnację z dot. 

pełnionej funkcji, zgłaszając na kandydatów do Zarządu -Roberta Iwickiego 

oraz Marcina Brelińskiego. 

V-ce Przewodniczący Klubu Wojciech Galwas zaproponował 

następujących kandydatów do zarządu: 

    - Jerzego Karaszewskiego  

    - Zbigniewa Skrzeka  

    - Jerzego Sokoła  

    - Macieja Kopcia  

    - Wojciecha Łażewskiego  

    - Łukasza Dzierżanowskiego  

    - Krzysztofa Jaszczuka. 

 

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

- Wiesław Burdzy, 

- Jakub Rudziński, 

- Piotr Radomski, 

- Grzegorz Sęk, 

- Joanna Wiśniewska, 

 

Do Komisji skrutacyjnej wybrani zostali w drodze głosowania: 
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- Beata Zach, 

- Michał Fornalczyk, 

- Andrzej Filipiak, 

 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przez obecnych 

na WZ członków Klubu w liczbie 41 osób i wydanymi kartami do 

głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła co następuje: 

 Kandydaci do Zarządu Klubu otrzymali następującą ilość głosów : 

1. Wojciech Galwas – 41 głosów za, 

2. Jerzy Sokół - 40 głosów za, 

3.Zbigniew Skrzek – 39 głosów za, 

4. Jerzy Karaszewski – 34 głosy za, 

5. Łukasz Dzierżanowski – 33 głosy za, 

6. Maciej Kopeć - 32 głosy za, 

7. Wojciech Łażewski - 31 głosów za, 

8. Krzysztof Jaszczuk - 28 głosów za, 

9. Robert Iwicki - 27 głosów za, 

10. Marcin Breliński - 20 głosów za, 

 

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą ilość głosów : 

1. Jakub Rudziński - 34 głosy za, 

2. Sęk Grzegorz – 34 głosy za, 

3. Wiesław Burdzy - 32 głosy za, 

4. Piotr Radomski - 28 głosów za, 

5. Joanna Wiśniewska - 27 głosy za, 

 

 W czasie przerwy ukonstytuował się Zarząd Klubu i Komisja 

Rewizyjna. 

Po ukonstytuowaniu skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: 

1. Galwas Wojciech – Przewodniczący Klubu, 

2. Skrzek Zbigniew – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Organizacyjnych, 

3. Kopeć Maciej – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Użytkowości, 

4. Łażewski Wojciech – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Hodowlanych, 

5. Sokół Jerzy – Skarbnik, 

6. Karaszewski Jerzy – Sekretarz, 

7. Dzierżanowski Łukasz – członek Zarządu. 

Zastępcami członków zarządu zostali: 

- Robert Iwicki 

- Krzysztof Jaszczuk 



~ 15 ~ 

 

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie : 

- Przewodniczący – Jakub Rudziński, 

- Członek – Grzegorz Sęk, 

- Członek – Wiesław Burdzy. 

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostali: 

- Piotr Radomski 

- Joanna Wiśniewska 

 

 W ramach wolnych wniosków Prezes Klubu Galwas Wojciech 

zgłosił wniosek o nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu –  Janowi 

Kierznowskiemu. 

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym przegłosowało ten wniosek 

jednogłośnie. 

 

Komisja uchwał i wniosków stwierdziła, że wszystkie zgłoszone w 

trakcie zebrania wnioski zostały zatwierdzone poprzez głosowania jawne. 

Zatwierdzono również sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Na 

wniosek komisji rewizyjnej zostało udzielone absolutorium poszczególnym 

członkom zarządu. W drodze głosowania tajnego dokonano wyboru zarządu 

i komisji rewizyjnej, które ukonstytuowały się. 

Podjęto uchwały w sprawie zmian w Statucie Klubu oraz nadania tytułu 

Honorowego Prezesa Klubu – Janowi Kierznowskiemu. Innych wniosków 

nie zgłoszono. 

Na tym Zebranie zakończono. 

 

 

 Protokół z WZ wraz ze znowelizowanym Statutem Klubu 

został przesłany do ZG ZKwP w Warszawie celem zatwierdzenia. 

Niestety do dnia dzisiejszego, pomimo pisemnego monitu, nie 

otrzymaliśmy informacji o zatwierdzeniu zmian statutowych. Również 

pomimo naszych pisemnych próśb o dokonanie zmian na stronie 

internetowej ZKwP w wykazie klubu ras z władzami wybieralnymi, nie 

zostały one dokonane. 
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Biuletyn Klubowy 

 

 Wiosną 2012 wydany został kolejny Biuletyn Klubu za 2011 rok. 

Wydany został na kredowym papierze, bogato ilustrowany w zdjęcia. Jego 

objętość wyniosła 124 strony. 

Nakład wyniósł 320 egzemplarzy. Redakcją, opracowaniem tekstów, 

opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku zajął się ponownie 

Wojciech Galwas. 

 Podobnie jak w latach poprzednich zawiera on szereg informacji o 

działalności klubu.  

 

Zostały w nim zawarte następujące informacje: 

 

1. Słowo wstępne  

2. Siedziba i skład Zarządu Klubu  

3. Adresy członków zarządu klubu 

4. Sprawozdanie z działalności klubu za 2011 r. przesłane do ZG ZKwP  

5. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca z dnia 

04.06.2011 r. 

6. Sprawozdanie finansowe  

7. Sprawozdanie hodowlane  

8. Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów 

9. Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych  

10. Mioty posokowców hanowerskich 

11. Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów  

12. Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych  

13. Mioty posokowców bawarskich w 2011 roku  

14. Praca w łowiskach   

15. Poszukiwanie postrzałków - tabela  

16. Karta Pracy Posokowca  

17. Sukces i porażka – Grzegorz Sęk 

18. Warsztaty dla posokowców i tropowców – W. Galwas 

19. Zjazd Klubów Posokowca w Austrii 

20. VI Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego – W. Galwas 

21. Morawski Puchar – Joanna Wiśniewska 

22. Wytrwały posokowiec i cierpliwy przewodnik – Paweł Iwicki 

23. W labiryncie – Ryszard Staniak 

24. Niebezpieczna łania – W. Łażewski 

25. Niebezpieczne spotkanie – W. Łażewski 
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26. Docent utracony – Ł. Dzierżanowski 

27. Wspomnienie o Fancie – M. Fornalczyk 

28. Borelioza z własnej autopsji – J. Wiśniewska 

29. Wymagania żywieniowe psów myśliwskich – P. Ostaszewski 

30. Plany Klubu na 2012 rok 

31. Deklaracja członkowska  

32. Wzór dowodu wpłaty  

 

 Biuletyn został rozesłany do wszystkich członków klubu, 

Zarządów Okręgowych PZŁ, Zarządów Oddziałów ZKwP jak również do 

zagranicznych klubów członkowskich ISHV. 

 

Witryna internetowa 

 

 W dalszym ciągu Klub prowadzi pod adresem; 

www.klubposokowca.org.pl ,  

swoją witrynę internetową. Aktualnie jej prowadzeniem, uzupełnieniem 

treści i modyfikacją zajmuje się Łukasz Dzierżanowski nie pobierając z 

tego tytułu żadnych opłat. 

 

Witryna zawiera następujące działy: 

 

- O nas  

- Zarząd  

- Statut  

- Aktualności  

- Forum  

- Galeria  

- Kontakt  

- Imprezy klubowe 

- Regulaminy 

- Wzorzec rasy 

- ISHV 

- Biuletyny 

- Sprawy hodowlane 

- Użytkowość 

- Druki do pobrania 

- Rozmaitości 

- Strony klubowiczów 

- Szukaj 

- Baza BGS 

 

 

Strona internetowa jest na bieżąco uaktualniana i wzbogacana o nowe 

treści. W ramach witryny działa forum, na którym jego uczestnicy 

wymieniają swoje poglądy. Zawiera ono ponad 1600 postów. 

http://www.klubposokowca.org.pl/
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Warsztaty dla posokowców i tropowców 

 

W dniach 6-9 września w ośrodku szkolenia psów myśliwskich w 

Święcinach k/Kluczborka oraz w okolicznych lasach Klub Posokowca 

wspólnie z Nadleśnictwem Kluczbork przeprowadził zajęcia szkoleniowe 

dla przewodników tropowców.  

Wzięło w nich udział 20 uczestników z całej Polski i nie tylko. 

Przewodnicy zjechali z Warszawy, Łodzi, Śląska, Opolszczyzny, Podlasia, 

Pomorza Zachodniego, Świętokrzyskiego, a nawet z Holandii. Posokowce 

to same posokowce bawarskie i 1 agk, pozostałe tropowce to ogary polskie, 

jamniki, pbgv i flat coated retriever.  

W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia praktyczne i teoretyczne. 

Na podkreślenie zasługuje udział osób, które zamierzają dopiero nabyć 

posokowca i pokonali setki kilometrów aby najpierw nabyć wiedzę o ich 

układaniu.  

W warsztatach uczestniczyły również osoby, które były na nich i w roku 

ubiegłym. Chciały pogłębić swoją wiedzę i utrwalić umiejętności swoich 

psów. Oprócz zajęć z apelu, odłożenia, ostrzelania, zagrody dziczej, 

zakładania i pracy na ścieżkach tropowych, bardzo owocne były wieczorne 

zajęcia teoretyczne, prowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Podziękowania dla Nadleśnictwa Kluczbork które ponownie umożliwiło i 

pomogło w organizacji zajęć i dla Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu, 

która włączyła się w ich organizację. Podziękowania dla uczestników i 

ekipy szkoleniowej z Klubu Posokowca. 

Zajęcia prowadzili; Jan Kierznowski, Maciej Kopeć, Wojciech Łażewski, 

Jerzy Sokół, Jerzy Karaszewski i Wojciech Galwas. 

 Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy otrzymali z rąk 

Nadleśniczego Pawła Pypłacza i Prezesa Klubu Posokowca Wojciecha 

Galwasa pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

Udział w XIV Memoriale F. Konrada -Vysoke Tatry 2012 

 

 Po raz XIV Klub Posokowca na Słowacji zorganizował 

międzynarodowy konkurs pracy posokowców poświęcony pamięci 

hodowcy i przewodnikowi posokowców Fridrichowi Konradowi. W dniach 

od 17 do 21 października uczestniczyło w nim 11 posokowców ze Słowacji, 

Czech, Węgier, Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Centrum 

memoriałowe zostało zlokalizowane w hotelu Tatrzańskie Zręby w 

miejscowości Wysokie Tatry z przepięknym widokiem na góry.  
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Na ocenę pracy posokowców składało się kilka konkurencji; 

- podchód z odłożeniem i reakcja na strzał 

- znalezienie zestrzału w określonym czasie 

- praca na sztucznym tropie ze znalezieniem znaków 

- praca na postrzałku w czasie której oceniano; pracę na otoku, gon, 

stanowienie, chęć do pracy. 

Po podsumowaniu prac wszystkich posokowców cztery z nich uzyskały 

dyplomy; jeden I stopnia, trzy III, reszta bez. Na 3 pierwszych lokatach 

znalazły się posokowce reprezentujące Słowację. 

Dyplom I stopnia, pkt 400, lokatę 1, tytuły CACIT, CACT i Vitez 

Slovenska 2012 uzyskała słowacka suka posokowca bawarskiego IVENA 

od Margaretky, przewodnik Pavol Sirotny.  

 Nasz klub reprezentował Michał Fornalczyk z posokowcem 

bawarskim CYRUS Zimny Trop. Wylosowane przez niego postrzałki 

okazały się niemożliwymi do dojścia. W rezultacie nie uzyskał on dyplomu. 

 Również w skład komisji sędziowskiej weszli sędziowie będący 

członkami naszego klubu; Jerzy Karaszewski i Tadeusz Wójcik. 

 Oprócz nich 10 członków naszego klubu uczestniczyło w 

memoriale. 

 

VII Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego 

 

Siódmy rok z rzędu Klub Posokowca wspólnie z ZO PZŁ w Opolu 

zorganizował i przeprowadził VII Memoriał im. Ks. Benedykta 

Gierszewskiego, założyciela Klubu Posokowca. 

W dniach od 2 do 5 listopada w hotelu Nad Stawem w Bogacicy koło 

Kluczborka spotkali się przewodnicy, sędziowie i miłośnicy posokowców 

aby po raz kolejny uczestniczyć w tej międzynarodowej imprezie. 

W memoriale wzięły udział następujące posokowce wraz ze swoimi 

przewodnikami: 

1. BASS z Placku, posokowiec hanowerski, przewodnik Jan Macek – 

Czechy 

2. Rabaparti Vadasz Niki, posokowiec hanowerski, przewodnik 

Istvan Bohm – Węgry 

3. CIRA Vratna dolina, posokowiec bawarski, przewodnik Jozef 

Duris - Słowacja 

4. BABKA CYTRYNOWA Hazba, posokowiec bawarski, 

przewodnik Mikołaj Włocławski - Polska 
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5. BARY Leśny Akord, posokowiec bawarski, przewodnik 

Szafrański Krzysztof – Polska 

6. KAZBACH BAJADERKA Hazba, posokowiec bawarski, 

przewodnik Wojciech Łażewski – Polska 

7. KRYM Ostatni Kęs, posokowiec bawarski, przewodnik Grzegorz 

Lewczuk – Polska 

 

Byli oni sędziowani przez międzynarodowe zespoły sędziowskie w których 

skład wchodzili następujący sędziowie: 

1. Joachim Decker – Niemcy 

2.  József Buzgó - Węgry 

3. Milan Pavlik - Czechy 

4. Jan Skolnik - Czechy 

5. Tibor Gestvandtner - Słowacja 

6. Ferdinand Hlinicky – Słowacja 

7. Jan Kierznowski  – sędzia główny 

8. Marian Bocianowski  

9. Jerzy Karaszewski  

10. Jakub Rudziński  

11. Wojciech Galwas  

12. Piotr Jabłoński  – asystent 

13. Jerzy Sokół  – asystent 

 

Sobotni ranek to uroczyste otwarcie memoriału, losowanie kolejności prac i 

wyjazd do łowisk, gdzie na przewodników z psami i ekipy sędziowskie 

czekali myśliwi, aby wskazać rejon w którym strzelano do zwierzyny. 

Nie wszystkim udało się dokończyć pracę przed zmrokiem. Przerywali 

pracę po zapadnięciu zmroku, aby powrócić do niej w dniu następnym. 

W ciągu 2 dni pracy 7 posokowców pracowało na 16 tropach zwierzyny 

sprawdzając rezultaty strzałów.  

Wszystkie posokowce wykonały solidnie swoją pracę odnajdując postrzałki. 

Jednak, zgodnie z regulaminem, nie wszystkie prace były wystarczające do 

uzyskania dyplomu. 

Były również prace które zakończyły się uzyskaniem dyplomu. Suka 

posokowca hanowerskiego z Węgier - Rábaparti Vadász Niki za 

odnalezienie martwej łani postrzelonej w tchawicę uzyskała dyplom III 

stopnia. 

Posokowiec bawarski BARY Leśny Akord z przewodnikiem Krzysztofem 

Szarfańskim z Popielowa na Opolszczyźnie uzyskał dyplom I stopnia. 
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Najwyżej została oceniona jego praca na cielaku jelenia który został 

postrzelony w tylny badyl. Po 2300 metrach pracy na otoku, pies został 

puszczony w gon. Po gonie i głośnym stanowieniu cielę zostało dostrzelone. 

Oprócz tej pracy BARY sprawdzał dwa strzały do łań jelenia i odnalazł po 

1200 metrach martwego dzika postrzelonego na miękkie. 

Również dyplom I stopnia uzyskała suka posokowca bawarskiego ze 

Słowacji - CIRA Vratna dolina. W pierwszym dniu pracowała na łani 

daniela. Po 1,5 km pracy na otoku została puszczona w gon. Gon trwał na 

dystansie 3 km. W końcu łańka została stanowiona. Poszukiwanie 

zakończyło się sukcesem. W tym samym dniu CIRA odnalazła jeszcze po 

200 metrach martwą łanię jelenia postrzeloną na kulawy sztych. 

W następnym dniu pracowała przez 6 km na dziku postrzelonym w przedni 

bieg, który został zastrzelony w ostatnim miocie. Jej ostatnia praca to 

odnalezienie po 500 metrach martwego dzika postrzelonego na miękkie.  

Tak więc na 16 prac zostało odnalezionych 9 sztuk rannej zwierzyny (3 

łanie jelenia, 1 cielak jelenia, 1 łania daniela i 4 dziki).  

Swoją pracą przewodnicy z posokowcami po raz kolejny udowodnili, że 

bez ich pomocy znaczna część strzelanej zwierzyny pozostaje nie 

odnaleziona. Szkoda, że ta prawda tak ciężko trafia do świadomości 

myśliwych i zarządów kół łowieckich. 

Oficjalna część memoriału zakończyła się w niedzielny wieczór przy 

uroczystym pokocie, gdzie sygnaliści otrąbili śmierć zwierzyny. W 

uroczystości uczestniczyli; Adam Albertusiak - przedstawiciel 

memoriałowego patrona czyli RDLP z Katowic, Paweł Pypłacz – 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork, członkowie Komisji Kynologicznej 

przy ORŁ w Opolu z jej przewodniczącym Dariuszem Hutką, zarząd i 

członkowie Klubu Posokowca oraz główni bohaterowie czyli przewodnicy 

z posokowcami a także sędziowie, asystenci, goście i korona. 

Później w hotelowej restauracji odbyło się wręczenie dyplomów i nagród, 

których dzięki hojności sponsorów było bez liku dla wszystkich 

przewodników biorących udział w memoriałowych poszukiwaniach. 

Podziękowania dla sponsorów nagród, dla wszystkich osób którzy swoją 

bezinteresowną pracą po raz kolejny udowodnili, że nasz memoriał jest 

znany i szanowany w całej „posokowcowej” Europie. 

 

Tematyka posiedzeń Zarządu Klubu 

 

 W 2012  roku Zarząd Klubu na swoich posiedzeniach zajmował się 

między innymi następującymi zagadnieniami: 
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- bieżącą działalnością klubu, 

- stopniem realizacji wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zebraniu, 

- opracowaniem, przygotowaniem do druku, wydaniem i kolportażem  

  Biuletynu Klubowego, 

- przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, 

- wytypowaniem sędziów oraz wyborem przewodników z psami, którzy  

   będą uczestniczyć w XIV Memoriale F. Konrada na Słowacji 

- aktualizacją i modernizacją klubowej strony internetowej, 

- przygotowaniem, wydrukowaniem i kolportażem Informatora o VII  

  Memoriale im. Ks. B. Gierszewskiego, 

- organizacją, pozyskaniem sponsorów, ufundowaniem nagród,  

   zakwaterowaniem, logistyką VII Memoriału B. Gierszewskiego, 

- oceną osiągnięć klubowych posokowców w krajowych i  

  międzynarodowych wystawach  

  oraz w próbach i konkursach, 

- udziału i osiągnięć klubowych posokowców w poszukiwaniu postrzałków  

  na naturalnych tropach,  

- przyjmowaniem i zatwierdzaniem deklaracji nowych członków klubu,  

  oceną stanu opłacanych składek, skreśleniem z listy członków osób  

  zalegających ze składkami 

- zamierzeniami i prognozami klubu na 2013 rok, 

 

Plany na 2013 rok. 

 

 W 2013 roku w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz 

popularyzacji użytkowego posokowca w łowiskach, podnoszenia ich 

eksterieru oraz spełnianiu wymogów hodowlanych stawianych przez Klub. 

W tym celu będziemy współpracować z Klubami członkowskimi ISHV, 

szczególnie w zakresie wymiany hodowlanej.  

 W pierwszym kwartale 2013 roku opracujemy, wydamy i 

rozkolportujemy kolejny rocznik Biuletynu Klubowego 

 W dniach 8 i 9 czerwca zaplanowaliśmy spotkanie członków klubu 

w Piotrkowie Trybunalskim. Klub obejmie honorowy patronat nad 

organizowanym w tym czasie Międzynarodowym Konkursie Posokowców 

w Piotrkowie Trybunalskim.  

W dniu 8 czerwca odbędzie się również Walne Zebranie Członków Klubu 

Posokowca na który zarząd Klubu złoży sprawozdanie ze swojej 

działalności i zostanie oceniony przez komisję rewizyjną i członków klubu. 



~ 23 ~ 
 

9 czerwca Klub Posokowca wspólnie z oddziałem ZKwP w Raciborzu 

zorganizuje i przeprowadzi Krajową Wystawę Posokowców, która odbędzie 

się na terenie strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Na 

wystawę zostali zaproszeni do sędziowania międzynarodowi sędziowie 

kynologiczni ze Słowacji. 

 W dniach od 25 do 28 października na terenie lasów Nadleśnictwa 

Kluczbork zostanie przeprowadzony, pod patronatem naszego klubu, 

kolejny VIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Ocena pracy posokowca w 

naturalnym łowisku. Wezmą w nim udział posokowce z Polski oraz z 

zaprzyjaźnionych klubów członkowskich ISHV. 

 W dniach 8-11 listopada delegacja z naszego klubu weźmie udział 

w Zjeździe Klubów Członkowskich ISHV, które odbędzie się na Węgrzech. 

Odbędą się narady Przewodniczących Klubów, Doradców ds. Hodowli oraz 

Zjazd Delegatów ISHV. W ramach spotkania odbędzie się również konkurs 

posokowców na naturalnym postrzałku w którym weźmie udział 

przewodnik z naszego klubu oraz wydelegowani sędziowie kynologiczni. 

 

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że działania Klubu 

spełniają wymogi jakie są stawiane przez Zarząd Główny klubom z 

władzami wybieralnymi, a nasze działania nie pozostaną bez odpowiedzi i 

zostaną docenione przez władze ZKwP. 

 

 

 

   Przewodniczący Klubu Posokowca 

     Członka ISHV 

               Wojciech Galwas 
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Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 

Członków Klubu Posokowca – Członka ISHV 

w Włodzimierzowie z dnia 2 czerwca 2012 roku 

 

Ad.1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego 

prawomocności. 

 

 Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Klubu kol. Jan 

Kierznowski, stwierdzając jego prawomocność.  

Powitał wszystkich obecnych w tym członków i sympatyków klubu. 

W zebraniu uczestniczyło 41 osób uprawnionych do głosowania oraz 

zaproszeni goście w tym członkowie Klubu Posokowca w Czechach. 

Odczytany został  porządek zebrania, który został przyjęty bez zastrzeżeń. 

Przedstawiał się on następująco: 

       1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego   

           prawomocności. 

       2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania. 

       3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

       4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok. 

       5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

       6. Dyskusja nad sprawozdaniami.  

       7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.  

           Głosowanie nad wnioskiem. 

       8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

       9. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

      10. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

      11. Przerwa. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

      12. Dyskusja i wolne wnioski. 

      13. Zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz     

            uchwał i wniosków. 

      14. Zakończenie zebrania. 

 

Ad.2 Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania. 
 Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Zbigniewa 

Skrzeka, którego kandydatura została przegłosowana jednomyślnie. Na 

Sekretarza zebrania w głosowaniu wybrano Jerzego Karaszewskiego. 
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Ad.3 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

Zaproponowani zostali: 

-  Łażewski Wojciech, 

-  Wójcik Tadeusz, 

Zostali oni jednogłośnie wybrani w drodze jawnego głosowania. 

 

Ad.4 Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2011 rok. 

 

 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z 

działalności za poprzedni rok odczytał V-ce Przewodniczący ds. 

Hodowlanych kol. Wojciech Galwas.  

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  

Nie mniej na uwagę zasługują takie zagadnienia jak: 

 Analiza stanu hodowli posokowca hanowerskiego i bawarskiego za 

2011 rok. 

 Relacja z Zebrania Doradców Hodowlanych Klubów członkowskich 

ISHV. 

 Analiza sprawozdań dotyczących pracy posokowców w łowiskach. 

 Analiza finansów klubu za 2011 rok. 

 Opracowanie i wydanie Biuletynu Klubu. 

 Prowadzenie klubowej witryny internetowej. 

 Organizacja warsztatów dla posokowców.  

 Zjazd Klubów Posokowca należących do ISHV,  

 Udział członków klubu i posokowców w zagranicznych konkursach na 

naturalnym tropie postrzałka. 

 Organizacja i przebieg VI Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego 

/Bory Stobrawskie/ 11-14.11.2011r.. 

 Plany Klubu na 2012 rok. 

 

Ad.5 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu 

przedstawił jej Przewodniczący – Mieczysław Wysiński. 

Stanowi ono załącznik do protokołu. 

Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu Posokowca Członka 
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ISHV za 2011 rok. Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd 

dokumentów i złożonych wyjaśnień, dokonano m. innymi oceny: 

- stanu finansowego klubu, 

- protokołów posiedzeń zarządu klubu, 

- pracy Zarządu Klubu, 

- stopnia realizacji uchwał i wniosków, 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie istotne dla Klubu decyzje były 

przedmiotem posiedzeń Zarządu, co potwierdzają protokoły z tych 

posiedzeń. Nie zrealizowano z przyczyn obiektywnych 3 wniosków 

Komisja nie stwierdziła uchybień w pracy Zarządu i postawiła wniosek o 

udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. 

 

 
Głosowanie w trakcie zebrania.(Fot.; M. Gora) 

 

Ad.6 Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

 Kol. Wojciech Galwas przedłożył propozycje w sprawie zmian w 

Statucie Klubu dotyczących: 

- poszerzenia uprawnień Walnego Zgromadzenia w zakresie wysokości    

  wpisowego oraz  
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  innych opłat na rzecz klubu 

- nadania tytułu Honorowego Prezesa Klubu, 

- uprawnień Honorowego Prezesa 

 Przeprowadzono jawne głosowania nad wnioskami kol. Wojciecha 

Galwasa – zostały one jednogłośnie przegłosowane. 

 

 Kol. Wojciech Galwas złożył również wniosek o podwyższenie  

kwoty wpisowego do klubu z 60 zł – do 100 zł oraz składki członkowskiej 

za jeden rok z 50 na 60 zł. 

Zmiany te obowiązywałyby od stycznia 2013 roku. 

 Powyższe wnioski w głosowaniu jawnym przegłosowano 

jednogłośnie. 

 W dalszej dyskusji kol. Abłamowicz Stanisław złożył wniosek o 

umieszczenie na stronie internetowej Klubu zdjęć ze stoiska klubowego na 

Targach Łowieckich w Warszawie. 

 Przewodniczący zebrania poddał pod jawne głosowanie 

zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Zarządu jak i z 

działalności Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone. 

 

Ad.7 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Zarządu. Głosowanie nad wnioskiem. 

 

 Komisja Rewizyjna przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania, 

wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 

Klubu. 

Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego udzielono 

indywidualnie, absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu. 

 

Ad.8 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

 

 Prezes Klubu kol. Jan Kierznowski zgłaszając oficjalną rezygnację 

z dotychczas pełnionej funkcji podał kandydaturę na nowego Prezesa Klubu 

Posokowca Członka ISHV – kol. Wojciecha Galwasa. 

V-cee Przewodniczący Klubu kol. Paweł Iwicki zgłaszając swoją 

rezygnację z dot. pełnionej funkcji zgłosił na kandydatów do Zarządu 

kolegów -Roberta Iwickiego oraz Marcina Brelińskiego. 

V-ce Przewodniczący Klubu kol. Wojciech Galwas zaproponował 

następujących kandydatów do zarządu: 
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    - Jerzego Karaszewskiego  

    - Zbigniewa Skrzeka  

    - Jerzego Sokoła  

    - Macieja Kopcia  

    - Wojciecha Łażewskiego  

    - Łukasza Dzierżanowskiego  

    - Krzysztofa Jaszczuka. 

 

Następnie przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. 

 

Do Komisji rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

- kol. Wiesław Burdzy, 

- kol. Jakub Rudziński, 

- kol. Piotr Radomski, 

- kol. Grzegorz Sęk, 

- kol. Joanna Wiśniewska, 

 

Następnie przegłosowano zamknięcie listy kandydatów.   

 

Ad.9 Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

Do Komisji skrutacyjnej wybrani zostali w drodze głosowania: 

- kol. Beata Zach, 

- kol. Michał Fornalczyk, 

- kol. Andrzej Filipiak, 

 

Ad.10 Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 

 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przez obecnych na WZ 

członków Klubu w liczbie 41 osób /zgodnych z listą obecności/ i wydanymi 

kartami do głosowania Komisja Skrutacyjna /protokół w załączeniu/ 

stwierdziła co następuje. 

Kandydaci do Zarządu Klubu otrzymali następującą ilość głosów : 

 

1. Wojciech Galwas – 41 głosów za, 

2. Jerzy Sokół - 40 głosów za, 

3.Zbigniew Skrzek – 39 głosów za, 

4. Jerzy Karaszewski – 34 głosy za, 

5. Łukasz Dzierżanowski – 33 głosy za, 
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6. Maciej Kopeć - 32 głosy za, 

7. Wojciech Łażewski - 31 głosów za, 

8. Krzysztof Jaszczuk - 28 głosów za, 

9. Robert Iwicki - 27 głosów za, 

10. Marcin Breliński - 20 głosów za, 

 

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą ilość głosów : 

 

1. Jakub Rudziński - 34 głosy za, 

2. Sęk Grzegorz – 34 głosy za, 

3. Wiesław Burdzy - 32 głosy za, 

4. Piotr Radomski - 28 głosów za, 

5. Joanna Wiśniewska - 27 głosy za, 

 
Ogłoszenie wyniku wyborów. (Fot.: M. Gora) 

 

Ad.11 Przerwa. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w czasie której 

ukonstytuował się Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna. 
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Po ukonstytuowaniu skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: 

1. Galwas Wojciech – Przewodniczący Klubu, 

2. Skrzek Zbigniew – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Organizacyjnych, 

3. Kopeć Maciej – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Użytkowości, 

4. Łażewski Wojciech – V-ce Przewodniczący Klubu ds. Hodowlanych, 

5. Sokół Jerzy – Skarbnik, 

6. Karaszewski Jerzy – Sekretarz, 

7. Dzierżanowski Łukasz – członek Zarządu. 

 

Zastępcami członków zarządu zostali: 

-  Robert Iwicki 

-  Krzysztof Jaszczuk 

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie : 

- Przewodniczący – JakubRudziński, 

- Członek – Grzegorz Sęk, 

- Członek – Wiesław Burdzy. 

 

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostali: 

- Piotr Radomski 

- Joanna Wiśniewska 

 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

 Prezes Klubu kol. Galwas Wojciech zgłosił wniosek o nadanie 

godności honorowego Prezesa Klubu – kol. Janowi Kiersznowskiemu. 

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym przegłosowało ten wniosek 

jednogłośnie. 

 

13. Zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz 

uchwał i wniosków. 

 

Komisja uchwał i wniosków stwierdziła, że wszystkie zgłoszone w trakcie 

zebrania wnioski zostały zatwierdzone poprzez głosowania jawne. 

Zatwierdzono również sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Na 

wniosek komisji rewizyjnej zostało udzielone absolutorium poszczególnym 

członkom zarządu. W drodze głosowania tajnego dokonano wyboru zarządu 

i komisji rewizyjnej, które ukonstytuowały się. 
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Podjęto uchwały w sprawie zmian w Statucie Klubu oraz nadania tytułu 

Honorowego Prezesa Klubu – Janowi Kierznowskiemu. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.14 Zakończenie zebrania 

 

Przewodniczący Zgromadzenia zakończył zebranie i zaprosił wszystkich 

obecnych na wspólną biesiadę. 

 

 

 Przewodniczący          Sekretarz 

 

 Zbigniew Skrzek    Jerzy Karaszewski 

 

 

 

 
Po obradach – biesiada. (Fot.; M. Gora) 
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Sprawozdanie finansowe. 

 

 Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością 

prowadzone są przez Oddział ZKwP w Opolu.  

Pieniądze klubu są lokowane na koncie klubu w banku - Citi Bank nr konta; 

96 1030 0019 0109 8533 0002 6476. Dokumenty finansowe klubu, 

przechowywane są u skarbnika – kol. Jerzego Sokoła. 

 

 Stan konta klubu na początek 2012 roku wynosił 16 405,11zł, zaś 

na dzień 31.12.2012 wyniósł; 19 244,97 zł. 

 

Wpływy w ciągu 2012 roku wyniosły 10 246,52 zł.  

Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za 

krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2011 roku 7 394,97 zł.  

Składały się na nie: 

 

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 484,44 zł  

 Wydanie Biuletynu Klubowego i ulotek reklamowych – 2 958,00 zł 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 90,00 zł 

 Opłaty bankowe – 224,04 zł 

 Składka do ISHV  – 1 706,20 zł 

 Koszty związane z organizacją Memoriału B. Gierszewskiego –  

      1 932,29 zł 

  

Tak, więc zysk za 2012 r. wyniósł 2 851,55 zł. 

 

Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań 

płatniczych. 

W ciągu roku 2012, nikt z członków klubu nie pobierał żadnych 

wynagrodzeń, delegacji, zwrotu kosztów podróży, itp. z tytułu działalności 

w klubie. 

 

      Skarbnik 

 

      Jerzy Sokół 
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Sprawozdanie hodowlane za 2012 rok. 

 

 Według zebranych informacji w rękach członków klubu, na koniec 

2012 roku, znajdowało się 167 posokowców. 

129 to posokowce bawarskie, a 38 to posokowce hanowerskie.  

Liczba posokowców bawarskich i hanowerskich utrzymuje się na 

podobnym co w poprzednich latach poziomie. 

Dane te są obarczone marginesem błędu, bowiem nie wszyscy właściciele 

informują na bieżąco o stanie swojego posiadania. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo dużą pomoc w 

uzupełnieniu danych wykazały Koleżanki prowadzące Bazę Rodowodową 

Posokowców, dostępną pod adresem: www.bazabgs.com, 

Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiałów 

statystycznych składam Wiesławie Jeżewskiej i Kasi Szpili. 

 

W sposób szczególny chciałbym podziękować Koledze Prezesowi 

Wojtkowi Galwasowi za pomoc w przygotowaniu sprawozdania jak i 

możliwości wykorzystania opracowanych przez niego materiałów, 

co czynię poniżej. 

 

 Poniższe wykazy dotyczą posiadanych danych reproduktorów, suk 

hodowlanych oraz miotów posokowców w 2012 roku. 

Wykazy posokowców posiadających uprawnienia hodowlane obejmują 

nazwę i przydomek psa, datę urodzenia, numer PKR, nazwę i przydomek 

rodziców. Użytkowość określono poprzez podanie najwyższego stopnia 

dyplomu z Konkursu Pracy Posokowców (KPP), oraz dyplomu z Oceny 

pracy posokowców w naturalnym łowisku, zwanej w skrócie 

Poszukiwaniem Postrzałka (PP). Umieszczono również informacje o 

posiadaniu przez psa Pieczęci Użytkowości ISHV. 

Zamieściłem również informacje o wyniku prześwietlenia stawów 

biodrowych w kierunku dysplazji – HD. Uwzględniłem posiadane 

informacje o uzyskanych tytułach wystawowych. 

Informację kończy imię i nazwisko właściciela psa. 

Psy i suki są uporządkowane w kolejności alfabetycznej.  

Brak danych w poszczególnych pozycjach nie świadczy o ich nie 

posiadaniu przez psa, ale o braku posiadania informacji o nich. 

W przypadku suk posiadających uprawnienia hodowlane uwzględniłem 

jedynie suki urodzone nie wcześniej niż w 2005 roku. 

http://www.bazabgs.com/
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Przy zamieszczeniu informacji o miotach klubowych posokowców, 

przyjąłem kryterium umieszczenia tylko tych miotów, których obydwoje 

rodziców znajduje się w rękach członków klubu lub których ojciec 

pochodzi z zagranicy, z klubu należącego do ISHV, po uzyskaniu zgody od 

v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych na krycie. 

Wykaz miotów obejmuje przydomek hodowlany hodowli z której pochodzą 

szczenięta, imię i nazwisko hodowcy, datę urodzenia szczeniąt, nazwę i 

przydomek ojca i matki, imię, płeć oraz numer tatuażu lub chipu 

poszczególnych szczeniąt. Mioty są uporządkowane w kolejności 

urodzenia. 

 Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi członkowie 

klubu zobowiązali się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu 

posokowców lub poszukiwania postrzałka. 

Członkowie klubu winni powiadamiać v-ce przewodniczącego ds. 

hodowlanych o miotach i ilości szczeniąt. 

Sprzedaż szczeniąt poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV 

możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości 

ISHV, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. 

Krycia zagranicznymi reproduktorami, jak również krycia zagranicznych 

suk, winny odbywać się po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. 

hodowlanych.  

 Należy pamiętać, że od  roku 2011 szczenięta eksportowane poza 

granice Polski, żeby uzyskać rodowód eksportowy muszą być zaczipowane. 

Hodowca podejmuje decyzję czy cały miot zaczipować czy zatatuować. Ale 

nosząc się z zamiarem sprzedaży szczeniąt za granicę należy cały miot 

zaczipować.  

 

 

POSOKOWCE HANOWERSKIE 

 

 W hodowli posokowców hanowerskich niestety  w dalszym ciągu 

panuje regres. W klubie zarejestrowanych jest jedynie 39 posokowców w 

tym 14 psów i 25 suk. Wśród nich 5 psów posiada uprawnienia 

reproduktorów i 7 suk posiada uprawnienia hodowlane. W 2012 roku 

zgłoszono 1 miot liczący 5 szczeniąt w tym 1 pies i 4 suczki. 

W roku  2012 do Polski trafiły 2 szczeniaki z Czech . 

Ta wybitnie użytkowa rasa, znajduje nikłe uznanie wśród członków klubu. 
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POSOKOWCE BAWARSKIE 

 

 Wg posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 

129 posokowców bawarskich, 53 psy i 76 suk. 

Uprawnienia reproduktorów posiada 28 psów, a uprawnienia suk 

hodowlanych – 30. Co daje spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 

18 posokowców.  

 

W 2012 roku odnotowałem 7  klubowych miotów liczących łącznie  43 

szczeniąt w tym 25 psów i 18suczek. Daje to średnią 6,1 szczeniąt w 

jednym miocie. Podobnie jak w poprzednim roku na świat przyszło dwie 

trzecie więcej psów niż suczek. 

 W ubiegłym roku 5 hodowców otrzymało zgody na krycia 

zagraniczne swoich suk. 

1 hodowca nie otrzymał zgody na krycie. 

 Dwa posokowce bawarskie ze Słowacji zostały importowane do Polski. 

 Do reprodukcji wykorzystano reproduktora słowackiego;  

DAROS Vratna Dolina  (8 szczeniąt, 5 psów, 3 suki ),  

oraz reproduktory z Czech; 

CINO od Viznika 

FARCO z Roznovskych pasek 

FIK od Figla 

Niestety krycia okazały się puste. 

 

 Do zagranicznych klubów ISHV, zostało wyeksportowane  

4szczenięta: 

2 do słowackiego, 1 do austriackiego,1 do niemieckiego. 

 

 Mam nadzieję, że poniższe zestawienia będą pomocne w planach 

hodowlanych i umożliwią podniesienie jakości hodowli posokowców, 

zgodnie z przyjętymi przez nasz klub zasadami. 

 

 

 

    Wice przewodniczący ds. hodowlanych 

 

     Wojciech Łażewski 
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Posokowiec hanowerski 

Wykaz reproduktorów: 

 

1. BARI Ponowa 

ur. 04-04-2006 r. 

PKR VI-11478 

O: IWAN von der Konigsbuche 

M.: DENA Hrabov Potok 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe:? 

Właściciel: Waldemar Paszkiewicz 

 

2. EGON z Brdske hajenky 

ur. 17-05-2008 r. 

PKR VI-14154 

O: SEMEK vom Silberbach  

M.: ASIKA od Tripanskeho kamene 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe:? 

Właściciel: Wiesław Popławski 

 

3. PARYS znad Luciąży 

ur. 04-03-2004 r. 

PKR.VI – 9273 

O.: KAUZ von der Walze 

M.: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st. 

Pieczęć ISHV 

HD – B 

Tytuły wystawowe: Ch.Pl, Int.Ch. 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RON znad Luciąży 

ur. 02-06-2005 r. 

PKR.VI – 10480 

O.: MAJK z Lopenickych Kopcu 

M.: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st. 

PP – III st. Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Ch.Pl. Int.Ch. 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 

 

5.EROS z Jawornicke louky  

ur. 10-03-2009 r. 

PKR.VI – 14078 

O.: BRIX ze Sutlova 

M.: CITA z Maleho Snezniku 

Użytkowość: ? 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Roman Walich
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Posokowiec hanowerski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. ARA Kuśniarka 

ur. 19-04-2005 r. 

SPKP 559/PKR VI-10747 

O: BRIT Hrabov Potok 

M: AXA Kamenite 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Ch.Pl 

Właściciel: Witold Hącia 

 

2.AKIRA Ryczywolska Sfora 

Ur.20-04-2008 r. 

PKR VI - 12732  

O: JAŚMIN Borowy Kąt FCI  

M: BAJAMA z Rodu Czary 

Użytkowość: ? 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Kostrzewski Piotr 

 

3. ISKRA Krigov 

ur. 08-05-2011 r. 

PKR V I- 15762 

O: AJAX Kelet-Mecseki 

M: FICHTA zo Starej Hajnice 

Użytkowość: ? 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 

 

4. KAMA Borowy Kąt 

ur. 01-01-2007 r. 

PKR VI - 11749 

O: ALF z Kaszubskiej Kniei 

M: IWA Borowy Kąt 

 

 

 

 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Zw. Pl 

Właściciel: Roman Iwicki 

 

5. KANIA Borowy Kąt 

ur. 01-01-2007r. 

PKR VI – 12669 

O: ALF z Kaszubskiej Kniei 

M: IWA Borowy Kąt 

Użytkowość: KP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Robert Iwicki 

 

6. LOLA Heiteri 

ur. 17-03-2008 r. 

PKR VI- 13611  

O: PASCHA vom Biberthal 

M: ENCESI Heiteri 

Użytkowość: ?  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Janusz Klimczak 

 

7. SABA znad Luciąży 

ur. 14-02-2007 r. 

PKR VI - 11640 

O: PARIS Devana 

M: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 
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Mioty posokowców hanowerskich 

w 2012 roku 

 

1. Hodowla: Bobrowy Las 

 

Hodowca: Piotr Kostrzewski 

Data ur.: 02-05-2012 r. 

Ojciec: PARYS znad Luciąży 

Matka: AKIRA Ryczywolska Sfora 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. FAKIR – pies – T007 

2. FARA – suka –  T008 

3. FLARA – suka – T009 

4. FARSA – suka –  T010 

5. FANTA – suka –  T011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczenię posokowca hanowerskiego. (Fot.; W. Galwas) 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz reproduktorów: 

 

1. AKRON z Góry Zamkowej 

w Maciejowcu 
ur. 2005-02-26 

PKR.VI-10012 

O: FRED Zachełmianka 

M: ARIKA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

 

2. AMATOR z Brzezińskiej 

Kniei 
ur. 2006-07-31 

PKR.VI-11803 

O: ATOS z Głuszyńskich Łąk 

M: AFERA z Lubuskiej Kniei 

Użytkowość: KPP – I st. 

PP – III st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Zw.Pl`09, 

ChPl 

Właściciel: Mikołaj Włocławski 

 

3. ARIS z Tymbarskiej Kniei,  

ur.2005-03-02 

PKR.VI-9887 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: RANIA z Klanu 

Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Jarosław Dąbrowski  

 

4. BACO z Babskiego Jaru FCI 

ur. 2010-07-23 

PKR.VI-16058 

 

 

 

 

O: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków 

M: BETA z Niebieskich Źródeł 

Użytkowość: KPP – I st., 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Krzysztof  

Wyleziński 

 

5. BINAUR Forest Live 

ur. 2005-05-28  

PKR.VI-10495 

O: KARISSO Strzelec ze 

Szczytna 

M: TERRA-COTTA z 

Damasławka 

Użytkowość: ? 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

6. BLAES Domus Amberg 
ur. 2007-08-12  

PKR.VI-12293 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

Właściciel: M. Skórzewska - 

Amberg 

 

7. BOND z Żywieckich Łączek 

ur.2007-04-02  

PKR.VI- 12123 

O: DON od Margaretky 

M: BYSTRA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – II st., 

HD - ? 



~ 40 ~ 
 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Tomasz Licznar 

 

8. BORIK Jeleni Gaj 

ur.2004-11-18  

PKR.VI-9784 

O: ARTUS Gród nad Myślą  

M: FLANKA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st., 

PP –III st. Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

Mł.Zw.PL, ChPl 

Właściciel: Jasiak Paweł 

 

9.BOSS z Doliny Dojcy 

ur. 2005-06-14  

PKR VI-10280 

O: ARS Czedzielski Rewir 

M: ALPA z Wilczewskich 

Wydm 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: 

Właściciel: Niemiec Wojciech 

 

10. BRYLANT Piotrowe 

Gniazdo,  

ur. 2003-06-29 

PKR.VI-8208 

O: ARON Ponowa  

M: GILZA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, ChCz, ChBiH, ChMe, 

ChVDH, ChHr, ZwEur`07, IntCh 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

11. CEZAR Pucharka,  

ur. 2000-08-04 

PKR.VI-6138 

O: CEZAR Pisowody 

M: BAJKA z Waldeck 

Użytkowość: KPP – I st. PP – I st 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Antoniewicz Adam 

 

12. CZAR Ponowa 

ur.2003-02-17 

PKR.VI-7964 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALMA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, ChCz, Int.Ch, ChSk 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

13. DAG Kralovska studnicka 

ur. 2001-06-07 

PKR.VI-7015 imp. SPKP 7165 

O: EVAN Stanislovska dolina  

M: BORKA z Gronera 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

14. DERYL od Reky Hvozdnice 

ur. 2010-01-14 

PKR.VI-14330 

O: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków  

M: FATY Odkaz Diany 

Użytkowość: ?  
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HD – B 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Adam Paliński 

 

15.DIABLO Zimny Trop 

ur. 2010-07-04 

PKR.VI-14990 

O: GERO Leśnicka Luka 

M: FANTA z Żywieckich 

Łączek 

Użytkowość: KPP – I st 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Łukasz 

Dzierżaniowski 

 

16. DIESEL z Doliny Żab 

ur. 2005-10-03 

PKR.VI-10478 

O: KARISSO Strzelec ze 

Szczytna  

M: AGA z Doliny Dojcy 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD – ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, ChBg, ChUkr, IntCh 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

17. DUNAJ z Tymbarskiej 

Kniei 
ur. 2009-09-08 

PKR.VI-14187 

O: GERO Lesnicka luka  

M: BLAI Domus Amberg 

Użytkowość: ? 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

18. GARON Piotrowe Gniazdo 

ur.2006-04-08 

PKR.VI-10782 

O: ARON Ponowa  

M: GILZA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl, ChSE, 

IntCh C.I.B. 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

19. GAZDA z Jeleniego Zdroju 

ur. 2005-05-02 

PKR.VI-9944 

O: KARO Czerwień Jelenia  

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III 

st. 

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl, CHSk, 

IntCh C.I.B., IntCh C.I.E. 

Właściciel: Mariola Orzelska 

 

20. I’M NEPTUN Russet Tailis 

ur. 2008-07-02 

PKR.VI-13524 

O: GERO leśnicka Luka 

M: AVILA Jurex 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe:  ChPl 

Właściciel: Roma Ryszkowska 

 

21. KASTOR znad 

WarciańskichTataraków 
ur. 2005-04-15 

PKR.VI-9947 

O: ARS Czedzielski Rewir  
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M: ALMA z Wilczewskich 

Wydm 

Użytkowość: PP – I st.,  

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

ChPl 

Właściciel: Wojciech Galwas 

 

22. MIZAR Czerwony Trop 

FCI 
ur. 2006-12-25 

PKR. VI-11620 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Bubula Maciej 

 

23. OPAL Conductus 

ur. 2004-10-22 

PKR.VI-9430 

O: DON od Margaretky 

M: KATI vom Kirchberg 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl 

Właściciel: Wojciech Wicherek 

 

24. RUFUS Sfora Nemroda 

ur.2004-08-04  

PKR.VI-9490 

O: TREZOR Hazba 

M: KIRA znad Zbrzycy 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III 

st. ChPr, Pieczęć ISHV 

HD – B 

Tytuły wystawowe: ChPL, ChLt, 

IntCh C.I.B, IntCh C.I.E 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

25.SKY Hubertowy Druh FCI 

ur. 2006-06-03 

PKR.VI-10962 

O: KARISSO Strzelec ze 

Szczytna 

M: SAMBA Długoucha 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Mł. ChPl, 

ChPl 

Właściciel: Radomski Piotr 

 

26. SZNAPS z Klanu 

Posokowców 
ur. 2004-08-24  

PKR.VI-9421 

O: BURY Mincol 

M.: BETA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MŁChPl, 

ChPL, ChCr, IntCh 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska  

& Aleksandra Woźnica 

 

27.TORES z Klanu 

Posokowców,  

ur. 2006-01-12 

PKR.VI-10873 

O: DON od Margaretky 

M.: RAKIJA z Klanu 

Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 
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Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

ChPl, 

ChCz, ChSK, IntCh C.I.B, IntCh 

C.I.E 

Właściciel: Ryszard & Beata 

Staniak 

 

28.VENTUS z Klanu 

Posokowców,  

ur. 2007-05-11 

PKR.VI-12611 

O: BLEK z Roznovskych pasek  

M.: SAKE z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

ChPl, 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. AJDA Jurex 

ur. 2005-04-12 

PKR.VI-10065 

O: ARON Ponowa 

M: TEZA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, IntCh, ChMK, ChME, 

ChBG, MłChRO 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

2. ALMA z Tymbarskiej Kniei 

ur.2005-03-02 

PKR.VI-10007 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: RANIA z Klanu 

Posokowców 

Użytkowość: KPP – II st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

3. ASSIPATTLE Airgialla 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-13202 

O: CESAR z Novodomskych 

bazin 

M: AXA z Tymbarskiej Kniei 

Użytkowość: KPP – I st., Pb I c.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

& Piotr Andruszkiewicz 

 

 

 

 

4. ASTRA Jurex 

ur. 2005-04-12 

PKR.VI-10064 

O: ARON Ponowa 

M: TEZA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

5. AXA z Tymbarskiej Kniei 

ur. 2005-03-02 

PKR.VI-10013 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: RANIA z Klanu 

Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st.   

Pb – II st. PP – II st. ChPr. 

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

 

6. BABKA CYTRYNOWA 

Hazba 
ur. 2008-07-11 

PKR.VI-13158 

O: KAZBACH JAŁOWIEC 

Hazba 

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ZwPl`10 

Właściciel: Mikołaj Włocławski 
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7. BABKA MAKOWA Hazba 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-12910 

O: KAZBACH JAŁOWIEC 

Hazba 

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. PP-IIst. 

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

MłChLt, ChPl, ChCz, CHLt, 

IntCh C.I.E, IntCh C.I.B 

Właściciel: Beata Zach 

 

8. BAKA Leśny Akord 

ur. 2009-06-20 

PKR.VI-13719 

O: WOTAN vom Wiesacker 

M: ORA Conductus 

Użytkowość: PP – II st., Pieczęć 

ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Katarzyna Bujko 

 

9. BETA Posokowce z 

Niebieskich Źródeł 
ur. 2005-03-27 

PKR.VI-10637 

O: CYROS z Żywieckich Łączek 

M: ATA z Borowej Barci 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Hubert Wyleziński 

 

10. BIĆKA z Góry Chrobrego 

ur. 2006-07-01 

PKR.VI-11356 

O: DON od Margaretky 

M: BELA Ponowa  

Użytkowość: ? 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Ryszard Biernat  

 

11. BLAI Domus Amberg 

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12442 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

12. BLISS Domus Amberg 

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12442 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

C.I.B, IntCh C.I.E 

Właściciel: Małgorzata 

Skórzewska-Amberg 

 

13. BONA z Doliny Dojcy 

ur. 2005-06-14 

PKR.VI-11356 

O: ARS Czedzielski Rewir 

M: ALPA z Wilczewskich 

Wydm  

Użytkowość: KPP-I st. PP- III st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Witold Cieplik 
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14. BORA z Góry Zamkowej 

w Maciejowcu,  

ur. 2006-04-06 

PKR.VI-10997 

O: DINO Zachełmianka 

M: ARIKA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

Mł.Zw.Kl`07., Zw.Kl.`08, ChPl,  

IntCh C.I.B 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

& Wojciech Nowicki 

 

15. BRANWEN Airgialla 

ur. 2009-05-27 

PKR.VI-16131 

O: GERO Leśnicka Luka 

M: BORA z Góry Zamkowej w 

Maciejowcu 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

Właściciel: Katarzyna Kotulińska 

 

16. CYMA Zimny Trop 

ur. 2009-03-07 

PKR.VI-14485 

O: OPAL Conductus 

M: FANTA z Żywieckich 

Łączek 

Użytkowość:  ? 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Michał Fornalczyk 

 

17. CZEREMCHA Hazba 

ur. 2007-01-22 

PKR.VI-11708 

O: CIT Demjanka 

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: ? 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, 

ZwŚw`11 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

18. FANNY z Opalovej 

ur.2005-03-28 

PKR.VI-9898 

O: ORCUS Vatrova 

M: BORKA Ruzovy dvor 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

19. FANTA z Wilczewskich 

Wydm 
ur.2007-03-10  

PKR.VI- 12351 

O: DON od Margaretky 

M: CERA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Wiaczesław Sidor 

 

20. GAPPA z Jeleniego Zdroju 

ur.2005-05-02 

PKR.VI-10061 

O: KARO Czerwień Jelenia 

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

Mł.Zw.Kl., ChPl, IntCh C.I.B 

Właściciel: Grażyna Żuchowicz 
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21. KAZBACH  BAJADERKA 

Hazba 
ur.2007-05-23  

PKR.VI-11818 

O: AKIL Radosny Miot 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

MłZwŚw`08 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

22. KAZBACH PAPAJA 

Hazba 
ur.2008-07-05  

PKR.VI-12913 

O: GORAL Devana 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłZwKl`09, 

MłChPl, ChPl 

Właściciel: Piotr Radomski 

 

23. KUKE z Doliny Żab 

ur.2007-05-25  

PKR.VI-12056 

O: DIESEL z Doliny Żab 

M: FANNY z Opalovej 

Użytkowość: ?  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

24. LEŚNA LADY CIRI z 

Jeleniego Zdroju 

ur.2007-08-12  

PKR.VI-12520 

O: AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej 

M: GAPPA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, 

ZwKL’10 

ZwKl’12 

Właściciel: Katarzyna Kotulińska 

 

25. MAGMA z Doliny Żab 

ur.2007-09-09  

PKR.VI-12092 

O: ARIS z Tymbarskiej Kniei 

M: AGA z Doliny Żab 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

26. MEISSA Czerwony Trop 

ur. 2006-12-25  

PKR.VI-11389 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: KPP-II st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł. ChPl, 

ChPl 

Właściciel: Wiesława Jeżewska 

 

27. RIKA z Dziczego Raju 

ur.2005-06-10 

PKR.VI-10501 

O: FENIX Zachełmianka 

M: KATIA z Damasławka 

Użytkowość: KPP – I st., ChPr 

HD -A 
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Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, IntCh C.I.B 

Właściciel: Elżbieta Drabińska 

 

28. ROTA Czerwony Trop 

ur.2008-10-14 

PKR.VI-13198 

O: MEDO Hraples 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: ? 

HD –A, ED 0/0 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl,  

Właściciel: Katarzyna Sierant 

 

29.URODA z Krainy Przodków 

ur. 2010-10-02 

PKR.VI-14941 

O: CIRIO z Dundisk 

M: GINA Herbu Czarna Maska 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Katarzyna Szpila  

 

30. WENA z Klanu 

Posokowców 
ur. 2007-05-14 

PKR.VI-12984 

O: HUGO vom Damanstein 

M: RAKIJA z Klanu 

Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Damian Śmiałek 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . k l u b p o s o k o w c a . o r g . p
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Mioty posokowców bawarskich 

w 2012 roku 

 

 

 

1. Hodowla: Hubertowy Druh 

FCI 

Hodowca: Piotr i Mariola 

Radomscy 

Data ur.: 08-02-2012r. 

Ojciec: SKY Hubertowy Druh 

FCI 

Matka :KAZBACH PAPAJA 

Hazba 

Szczenięta: imię, płeć, nr 

tat./chip 

1. PAPAJ – pies  -E726 

2. POLO  -  pies – E727 

3. PARYS - pies – E728 

4.POLLY – suka – E729 

 

2. Hodowla: Piotrowe Gniazdo 

Hodowca: Piotr Skałba 

Data ur.27-02-2012r. 

Ojciec: TORES z Klanu 

Posokowców 

Matka: AJDA Jurex 

Szczenięta: imię, płeć, nr 

tat./chip 

1. NICK      – pies – H060 

2. NERO     – pies -  H061 

3. NATURA – suka – H062 

4. NELA       – suka – H063 

 

3. Hodowla: z Doliny Żab 

Hodowca: Krzysztof Rumik 

Data ur.: 16-05-2012 

Ojciec: BINAUR Forest Life 

Matka: MAGMA z Doliny Żab 

Szczenięta: imię, płeć, nr. 

tat./chip 

1. CAR  – pies – K135 

2. CEZAR – pies – K136 

3. CEDRA – suka   –  K137 

4. CEZA -  suka -  K138 

5. CYFRA – suka – K139 

6. CATA – suka  –   K140 

7. CZIBA – suka – K141 

 

4. Hodowla: Red Bawaria FCI 

Hodowca: Katarzyna Sierant 

Data ur.: 07-06-2012 

Ojciec: BINAUR Forest Life 

Matka: ROTA Czerwony Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. 

tat./chip 

1. GARRY LUCKY – pies – 

A638/ 

    967000009277103 

2. GINO  - pies – A 639 / 

967000009276580 

3. GERO  - pies – A640 

967000009276682 

4. GRANT  - pies – A641 / 

9670000009277106 

5. GANGSTER – pies – A642 / 

967000009276594 

6. GIDO – pies – A643 / 

96700000092976642 

7. GAJA – suka – A644 / 

96700000092976607 

 

5. Hodowla: Królowe Stojło 

FCI 

Hodowca: Wiaczesław Sidor 

Data ur.08-06-2012r. 
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Ojciec: SZNAPS z Klanu 

Posokowców 

Matka: FANTA z Wilczewskich 

Wydm 

Szczenięta: imię, płeć, nr 

tat./chip 

1. DON – pies – 164A 

2. DORA – suka – 165A 

3. DAMA – suka – 166A 

4. DIANA – suka – 167A 

5. DRAKA – suka – 168A 

 

6. Hodowla: z Brzozowej 

Akacji FCI 

Hodowca: Stefan  Kusz 

Data ur.: 09-09-2012 

Ojciec:  KASTOR znad 

Warciańskich Tataraków 

Matka: ORNETA Conductus 

Szczenięta: imię, płeć, nr. 

tat./chip 

1. FAKIR – pies – S126 

2. FALCO  - pies –  S127  

3. FARES  -  pies  –  S128 

4. FAUST -  pies  -   S129 

5. FAZI      - pies  -   S130 

6. FINKA   - suka -   S131 

7.FIONA   - suka -    S132 

8.FOXA    -  suka -   S133 

 

7. Hodowla: Zimny Trop FCI 

Hodowca: Michał Fornalczyk 

Data ur.: 15-09-2012 

Ojciec: DAROS Vratna dolina 

(SK)  

Matka: CYMA Zimny Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. 

tat./chip 

1. FAGAN – pies – M188 

2.  FIDO   - pies – M189 

3. FAGO  - pies – M190 

4.  FOX    - pies – M191 

5. FALCO - pies – M192 

6. FANTA – suka – M193 

7. FALA – suka – M194 

8. FINKA– suka – M195 
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Praca w łowiskach 

 

Kolejny rok działalności Klubu Posokowca dobiegł końca. Czas na 

podsumowanie minionego sezonu.  

Otrzymałem 21 sprawozdań od 16 przewodników. Po zestawieniu 

otrzymanych kart za 2012 r. otrzymałem wynik 482 prac w tym odnalezionej 

zwierzyny 329 sztuk na łączną wagę 11 311 kg.  

Niestety nie wszystkie sprawozdania były kompletne, dlatego 

otrzymane dane nie odzwierciedlają w pełni efektów pracy przewodników i ich 

posokowców. Należy jednak docenić członków Klubu, którym chciało się 

podjąć trud dokumentowania wykonanych prac i przesłania ich do mnie w celu 

opublikowania, w klubowym biuletynie. 

Ideą naszego Klubu jest promowanie i propagowanie użytkowych 

posokowców. Prowadzenie kart pracy lub inna forma dokumentowania prac 

służy właśnie tym celom. Nie można również prowadzić prawidłowo hodowli 

posokowców nie weryfikując „materiału genetycznego” w łowisku, a nie mając 

udokumentowanych prac nie wiemy czym dysponujemy. 

Rozumiem, że w okresie polowań zbiorowych, kiedy jest najwięcej zgłoszeń 

postrzałków, trudno wygospodarować czas na szczegółowe opisy prac. Dlatego 

proponuję arkusz kalkulacyjny, który ułatwi i co również ważne, ujednolici 

zapisywane informacje dotyczące prac. Będzie to wersja minimum i nie zastąpi 

karty pracy z opisem, ale lepsze to niż nic. Arkusz w formie elektronicznej 

wraz z instrukcją znajdzie się na stronie klubowej.  

Podsumowując 2012 r. rok nasuwa się kilka uwag. 

Rozmawiając z sędziami zagranicznymi oceniającymi naszych przewodników 

usłyszałem wielokrotnie dużo pozytywnych uwag dotyczących naszych 

posokowców. Jeśli chodzi o nasze psy to nie ustępują psom z innych klubów. 

Uzyskaliśmy to dzięki hodowcom, którzy od wielu lat wnikliwie i z dużym 

zaangażowaniem wyszukują najlepszy „materiał hodowlany” nie tylko w 

Polsce. Dlatego aby nie zaprzepaścić tej pracy i ciągle poprawiać użytkowość 

naszych posokowców, należy weryfikować je w łowiskach i przeprowadzać jak 

najwięcej ocen pracy posokowców w naturalnym łowisku. 

Niestety umiejętności naszych przewodników nie idą w parze z 

potencjałem naszych psów. Jest tu dużo do zrobienia. Co roku klub organizuje 

warsztaty dla początkujących przewodników posokowców. Zachęcam do 

wzięcia udziału w szkoleniu. Również należałoby się zastanowić, czy nie warto 

zorganizować spotkania szkoleniowego dla bardziej doświadczonych 

przewodników, połączonego z wymianą doświadczeń. Czekam na opinie 
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członków Klubu w tej sprawie i ewentualnych chętnych do wzięcia udziału w 

takim spotkaniu. 

 

Z łowieckim pozdrowieniem 

 

DARZ BÓR 

 

Maciej Kopeć 

 

 
                                                                    (Fot.; E. Topolanek) 
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Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2012 rok. 
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Ilo
ść 

 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

1 BGS 
FATA 

Vratna dolina 

Andrzej 

Filipiak 
2011 36 18 

5 jeleni 
12 dziki 

1 daniel 

1046 68700 8,7 4100 7 55 12 

2 BGS 

ENZO z 

Brzozowej 
Akacji 

Grzegorz 

Mańko 
2011 6 4 4 dziki 280 4700 3    

 

3 BGS 
ERGO 

Zimny Trop 
Grzegorz Sęk 2011 10 7 

2 jelenie 

5 dzików 
430 700 11,45    

 

4 BGS 

ELZA z 

Brzozowej 

Akacji 

Maciej  
Kopeć 

2011 3 3 3 dziki 100 500 8    

 

5 BGS 

CIERNY 

BACA Cierna 

Skala 

Mariola 
Orzelska 

2011 4 3 
2 jelenie 
1 dzik 

139 2650 2,25 500 1 5 1 

6 HS 

ARON 

Kołobrzeski 

Rewir 

Piotr 

Szewczyk 
2011 4 4 

2 jelenie 

2 dziki 
460 1200 7     

7 HS 
ARES 
Kołobrzeski 

Rewir 

Robert Iwicki 2011 3 1 1 jeleń 120 4200      
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 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

8 BGS 
DIABLO  

Zimny Trop 

Łukasz 

Dzierżanowski 
2010 17 8 

5 jeleni 

3 dziki 
 16200 5 400 2 17 2 

9 BGS 
JUKON 

vom Hohenhahn 

Krzysztof 

Jaszczuk 
2010 64 37 

15 jeleni 

18 dzików 
4 inne 

1776 76300  18000   12 

10 BGS 

DAISY z 

Brzozowej 

Akacji 

Marcin 

Kunikowski 
2010 10 7 

1 daniel 

5 dzików 

1 sarna 

312 880 7  1  1 

11 BGS 

ARIS 

Wawrzynowe 

Stado 

Wojciech 
Łażewski 

2010 2 2 
1 jeleń 
1 dzik 

110 750 2,5     

12 BGS 
BARY 

Leśny Akord 

Krzysztof 

Szafrański 
2009 35 27 

16 jeleni 
8 dzików 

2 daniele 

1 inne 

 25300  3800   11 

13 BGS 
CYMA 
Zimny Trop 

Michał 
Fornalczyk 

2009 12 10 
2 jelenie 
8 dzików 

       

14 BGS 
CYRUS 

Zimny Trop 

Michał 

Fornalczyk 
2009 123 79 

40 jeleni 
32 dziki 

7 saren 

       

15 BGS 

 

FANTA 

z Wilczewskich 
Wydm 

 

 

Wiaczesław 
Sidor 

2007 7 6 
3 jelenie 
3 dziki 

626 9750 8  1 30 1 
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 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

16 HS 
KANIA 
Borowy Kąt 

Robert  
Iwicki 

2007 31 15 

8 jeleni 

8 dzików 

1 sarna 

886 53250 7,64 900 3 17 3 

17 BGS 
BAJADERKA 
Kazbach Hazba 

Wojciech 
Łażewski 

2007 16 16 
8 jeleni 

8 dzików 
875 20550 4,65     

18 BGS 

TORES 

z Klanu 

Posokowców 

Ryszard 

Staniak 
2006 38 31 

11 jeleni 

13 dzików 

3 daniele 

4 sarny 

1208 18920  1250  55  

19 BGS 
GAZDA 
z Jeleniego 

Zdroju 

Mariola 

Orzelska 
2005 4 3 

2 jelenie 

1 dzik 
230 4800 8,5 400 1 10 1 

20 BGS 

KASTOR znad 

Warciańskich 
Tataraków 

Wojciech 

Galwas 
2005 38 27 

14 jeleni 

11 dzików 
2 daniele 

1740 27300 8,9 3200 9 120 9 

21 BGS 
RUFUS 

Sfora Nemroda 

Wojciech 

Łażewski 
2004 21 21 

8 jeleni 

7 dzików 

1 daniel 

4 sarny 

973 16500 5,23 1600  5  

  RAZEM   484 329  11 311 353 150     
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Wspomnienie o ks. Benedykcie Gierszewskim 

 

 Drugiego grudnia tego roku minie 

dziesiąta rocznica śmierci ks. Benedykta 

Gierszewskiego założyciela i długoletniego 

prezesa Klubu Posokowca.  

 Urodził się w 1924 roku w 

Skarszewach na Kociewiu. Szkołę 

podstawową i gimnazjum ukończył w 

Tczewie. W 1943 roku został przymusowo 

wcielony do Wehrmachtu. Po zakończonych 

działaniach wojennych trafił do obozu 

jenieckiego na Syberii, z którego został 

zwolniony po pół roku. W 1952 r. w 

katedrze pelplińskiej przyjął święcenia 

kapłańskie. Pierwszą posługę kapłańską wypełniał jako kapelan w klasztorze w 

Innsbrucku. W 1957 r. powrócił do kraju i zaczął pracę jako wikariusz w 

Chojnicach. Od 1958 r. do przejścia na emeryturę w 2000 roku był 

proboszczem parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Swornychgaciach.  

Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowania przyrodą. 

Najpierw interesował się górami. Jako kleryk seminarium, został członkiem 

Wysokogórskiego Klubu Tatrzańskiego. Będąc na posłudze w Austrii, 

zdobywał szczyty Alp. Następnie przyszła fascynacja żeglarstwem. Miał ku 

temu dogodne warunki mieszkając w mieście, w którym działał najstarszy 

polski  klub żeglarski CHKŻ ( Chojnicki Klub Żeglarski ).  

Wraz z objęciem przez niego parafii w Swornychgaciach zrodziła się 

w nim, jak się okazało, największa pasja – łowiectwo. W 1959 roku korzystając 

z dobrych wzorców pobliskiego leśnika Egona Raszkiego i dr Jana Pawła 

Łukowicza wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego. W Kole Łowieckim nr 

35 „Jeleń” pełnił przez wiele kadencji funkcję sekretarza.  

Niemal równolegle w jego życiu pojawiły się psy. Pierwszym jego psem 

zarejestrowanym w ZKwP  był owczarek niemiecki EDEL Armis ur. 

21.05.1958, później były foksterier szorstkowłosy, wyżeł niemiecki 

szorstkowłosy i jamnik szorstkowłosy. Te dwie ostatnie rasy cieszyły się dużą 

sympatią Księdza. Jeszcze do końca lat 90-tych w sforze jego psów nie mogło 

zabraknąć przedstawicieli tych ras.  

Znamienne w skutkach okazało się nabycie przez Księdza pierwszego 

posokowca bawarskiego ALMY z Bieszczad ur. 29.06.1974 r. Suka ta jednak 
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nie dała potomstwa. Dopiero dwa lata od niej starsza BONA stała się 

początkiem hodowli posokowców bawarskich „z Kaszubskiej Kniei”.  

 

 
              Benedykt Gierszewski w stroju służbowym. 

             Zdjęcie z lat 70-tych .(Ze zbiorów R. Iwickiego) 
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W następnych latach Paweł Friese i Tadeusz Doroszyński z 

Czechosłowacji sprowadzili psa i sukę posokowca bawarskiego HERRI i 

HELLA z Broumovskiej Kotliny, a do Słupska trafił pies BUK z Litoldowa, 

którego właścicielem został Tadeusz Zwierz. Psy te razem z Księdza suką 

stworzyły bazę do hodowli bawara w Polsce.  

O ile sytuacja posokowca bawarskiego w Polsce w latach 70-tych była 

nienajgorsza, głównie dzięki importom z Czechosłowacji i Niemiec, o tyle 

sytuacja posokowca hanowerskiego była katastrofalna. Praktycznie wówczas, 

nie licząc pojedynczych egzemplarzy, nie było w naszym kraju przedstawicieli 

tej rasy. Ksiądz Gierszewski postanowił zmienić tą sytuację.  

Sytuacja geopolityczna Polski w latach 70-tych nie sprzyjała jakimkolwiek 

kontaktom zagranicznym, tym bardziej z krajami za „żelaznej kurtyny”. W 

1976 r. Ksiądz został poproszony przez słynnego sokolnika Czesława 

Sielickiego, aby był tłumaczem podczas jednego z polowań odbywających się 

w ośrodku w  Kulicach. Tam poznał Barona von Palombiniego, który ułatwił 

mu kontakt z Verein Hirschmann. Wówczas przewodniczącym ds. 

hodowlanych tej organizacji był Karl Bergien.  

W 1977 r. pod Hanowerem Verein Hirschmann zorganizował kurs dla 

przewodników posokowców, w którym uczestniczył również Ksiądz. W tym 

samym roku do Swornychgaci przybył Karl Bergien. Przekazał on jemu 

informację dotyczącą podarowania w latach 60-tych przez Verein Hirschmann 

dziesięciu hanowerów ówczesnemu Ministerstwu Leśnictwa. Jak się później 

okazało, psy te  trafiły do różnych ośrodków rządowych po całym kraju. 

Między innymi jeden z nich trafił do Kamienicy koło Tucholi, gdzie ośrodkiem 

kierował przedwojenny trzykrotny mistrz świata w strzelectwie i olimpijczyk 

Józef Kiszkurno. Niestety, psy te nie dały żadnego potomstwa. Dodatkowo 

brakowało ludzi, którzy potrafili by je właściwie  prowadzić. 

W 1978 r. ziściło się wielkie marzenie Księdza i stał się on 

właścicielem posokowca hanowerskiego suki AMSEL Donnershagen. 

Jednocześnie pod Wieluń do pana Raduckiego trafia pies ALF Von der Eifel. 

Była to pierwsza para hodowlana posokowców hanowerskich w historii 

polskiej kynologii. Dały one trzy mioty szczeniąt.  

W połowie lat 80-tych narodziła się idea sprowadzenia do Polski 

reproduktora posokowca hanowerskiego umożliwiającego kojarzenie go z 

obecnymi sukami, potomkami pierwszej pary ALFA i AMSELKI. I tak mój 

ojciec Paweł Iwicki sprowadził ze Słowacji psa BOR Vlci Potok, a rok później 

Ksiądz z Verein Hirschmann pozyskał ARMINA Saupark Springe. Od tej 

chwili nastąpił dynamiczny wzrost populacji hanowera w Polsce. Oba te 

reproduktory dały łącznie ponad setkę szczeniąt.  
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Jednocześnie ks. Gierszewski utrzymywał stałe kontakty z ISHV, 

uczestnicząc w zjazdach tej organizacji. W 1983 w Labot na Węgrzech, w 1985 

w Wallgau w Bawarii czy w 1987 w Vulperze w Szwajcarii.  

 

 
Benedykt Gierszewski z Arminem  

na wystawie w Chojnicach w 1997 r. 

       (Ze zbiorów R. Iwickiego) 
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Kiedy pod koniec lat 80-tych liczba posokowców obu ras była już 

stosunkowo duża, zorganizowano Pierwszy Krajowy Konkurs Posokowców. 

Odbył się on 7.11.1987 r. w Przechlewie. Brało w nim udział dziesięć psów. 

Pięć posokowców bawarskich i pięć hanowerskich należących do dziewięciu 

przewodników. 

W 1988 r. przy oddziale Chojnickim ZKwP zawiązała się grupa 

inicjatywna powołania do życia Klubu Posokowca. W jej skład weszli ks. 

Benedykt Gierszewski, Hipolit Łukowicz, Jan Sochalski i Leszek Sawicki.  

Skład personalny Prezydium Klubu wybrany na spotkaniu 11.11.1988 r. został 

zatwierdzony przez Zarząd Główny ZKwP kilka miesięcy później. Pierwsza 

Klubowa Wystawa Posokowców odbyła się 11.08.1991 r. w Chojnicach. 

Jesienią tego samego roku w ośrodku wczasowym w Drzewiczu niedaleko 

Swornychgaci odbyło się spotkanie członków klubu. Udział w nim wzięli prócz 

Księdza: Jan Sochalski, Henryk Fonfara, Jan Kierznowski, Teodor 

Cholaszczyński, Tadeusz Zwierz, Waldemar Adamczyk, Tomasz 

Borzyszkowski, Zbigniew Kownacki, Paweł i Robert Iwiccy oraz kilku 

młodych menerów. Połączone ono było z instruktażem dla nowych 

przewodników posokowców.    

Ksiądz Gierszewski starał się co jakiś czas organizować spotkania dla 

właścicieli młodych posokowców. W tym celu zbierał ich adresy od 

hodowców, którzy wypuszczali w danym roku mioty. Uważał, że zadaniem 

klubu jest właściwe pokierowanie takimi ludźmi w ich pierwszych krokach z 

czerwonym psem.  

Ukoronowaniem prawie dwudziestoletniej działalności Księdza na 

rzecz posokowców było przyjęcie naszego klubu do struktur ISHV, najpierw na 

zasadzie członka korespondującego, co dokonało się  w 1995 r. w Annweiler w 

Niemczech, a w 1997 r.  zostaliśmy członkiem zwyczajnym tej organizacji.  

Kiedy powstała możliwość powstawania klubów rasy z władzami 

wybieralnymi Klub Posokowca przekształcił się w klub wybieralny, przyjmując 

nazwę Klub Posokowca Członek ISHV. Zarząd Główny ZKwP zatwierdził 

powstanie klubu uchwałą z 17.11.2002 roku. 

 Doceniając całokształt działalności dla łowiectwa jego etyki i tradycji 

oraz kynologii łowieckiej Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie 

przyznała ks. Benedyktowi Gierszewskiemu Medal Zasługi Łowieckiej, a 

Związek Kynologiczny w Polsce wyróżnił go honorowym członkostwem. 

 

 

Robert Iwicki 
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Odszedł Paweł Friese 

 Paweł Friese urodził się w 1939 r. w Leśniczówce Lubiewice. 

Wieloletni łowczy Koła Łowieckiego Głuszec. Organizator wielu konkursów 

psów w Przechlewku. Te najbardziej znane w Polsce i w Europie to 

Międzynarodowe Konkursy Dzikarzy.  Był jednym z inicjatorów powstania 

Klubu Posokowca. W latach 70-tych był właścicielem sprowadzonego z 

Czechosłowacji reproduktora posokowca bawarskiego HERRI z Broumovskej 

Kotliny. 

Paweł Friese zmarł 21 sierpnia 2012 r., tak jak by to sobie życzyło 

wielu myśliwych – na ambonie, z wnukiem u boku, czekając na swojego sto 

szóstego byka. 

 

 

Robert Iwicki 

 

 

 

Paweł Friese prezentuje swoje trofea.(Fot.; Z archiwum R. Iwickiego) 
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Wspomnienie o Włodzimierzu Dębickim 

3 lutego br. z grona członków Klubu Posokowca odszedł w wieku 59 

lat Włodzimierz Dębicki. Dał się poznać jako wspaniały organizator, urodzony 

wodzirej i dusza towarzystwa. Żadna impreza nie odbyła się bez 

zaangażowania Włodka. Działał na wielu frontach. Szczególnie pamiętamy Go 

z organizacji Balów Klubu Posokowca. Potrafił porwać do zabawy całe tłumy. 

Żył szybko, był wszędzie gdzie go potrzebowano jakby wiedział, że trzeba się 

spieszyć, bo jego życie nie będzie trwało długo.  

Włodku Twoja pomysłowość, ofiarność, niesienie pomocy innym być 

może przydadzą się w innym świecie, a w naszym pozostaniesz na zawsze.  

 

Robert Iwicki 

 

 

 

Zmarł František Kasala 

 

 Przygotowując biuletyn do druku, dotarła do mnie informacja o 

śmierci naszego przyjaciela z Czech – Frantiska Kasali. Po długiej i ciężkiej 

chorobie zmarł kynolog, leśnik i myśliwy. Urodzony w 1947 roku, po 

ukończeniu szkoły leśnej pracował jako leśnik, a później jako pedagog w 

szkole dla leśników. Jako myśliwemu towarzyszyły mu psy myśliwskie – 

jamniki i posokowce hanowerskie. Był właścicielem hodowli „z Javornické 

louky” – znanej w całej Europie. Również w Polsce są psy z tej hodowli. 

František Kasala był sędzią eksterieru i pracy psów myśliwskich. Przez długie 

lata pełnił w klubie funkcję wice przewodniczącego ds. użytkowości. 

Był częstym gościem w Polsce. Uczestniczył w organizowanych przez nasz 

klub imprezach, był sędzią na Memoriale im. B. Gierszewskiego. 

Pamięć o nim pozostanie wśród nas. Niech mu knieja wiecznie szumi! 

 

 

 

      Wojciech Galwas 
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Stoisko Klubu na Targach HUBERUS EXPO. 

 

W dniach 27-29 kwietnia w Warszawie na terenie Centrum Targowego 

przy ul. Marsa odbyły się IX Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i 

Rekreacji HUBERTUS EXPO. Organizatorem targów był Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego. Zaplanowano wiele imprez towarzyszących 

m.in. pokaz sokolniczy, pokaz wabienia jeleni, pokaz mody myśliwskiej 

oraz..... „pokaz tresury psów myśliwskich”. Od wielu lat Komisja 

Kynologiczna Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej wnioskuje o zmianę 

tej jakże dziwnie brzmiącej nazwy ale niestety bez skutku.  

 
Małgorzata i Wojciech Łażewscy na klubowym stoisku. 
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Na kilka tygodni przed targami zostałem poproszony przez 

organizatora targów o pomoc Komisji Kynologicznej WORŁ przy organizacji 

pokazu psów myśliwskich. Jednocześnie Przewodniczący Klubu Niemieckiego 

Teriera Myśliwskiego - Darek Szałkowski zwrócił się do mnie z pytaniem czy 

nie orientuję się o możliwościach wynajęcia stoiska na targach w celu nie tyle 

prezentacji dokonań klubu, a przede wszystkim prezentacji tej typowo 

myśliwskiej rasy. Chodziło również o przypomnienie myśliwym, że jagdterier 

w zamysłach twórców rasy miał być psem wszechstronnym. 

Kiedy te dwa problemy przedstawiłem Wojtkowi Łażewskiemu natychmiast 

rzucił propozycję: organizatorzy targów przekażą nieodpłatnie dwa stoiska do 

dyspozycji klubów Posokowca Członka ISHV i Niemieckiego Teriera 

Myśliwskiego, a oba kluby wraz z komisją kynologiczną WORŁ zorganizują 

pokaz prezentujący pracę psów. Kilka telefonów Wojtka i klamka zapadła. 

Zorganizowaliśmy nie tylko pokaz psów myśliwskich, ale po raz pierwszy w 

historii Targów Łowiectwa HUBERTUS EXPO na targach zaistniały stoiska 

dwóch klubów psów użytkowych w Polsce.  

Do targów pozostawało niewiele czasu, a stoisko należało jakoś 

wyposażyć. Zarząd Klubu Posokowca zdecydował, że w pilnym trybie zostanie 

wydrukowanych 2000 kolorowych ulotek informujących o klubie. Na stoisko 

klubowe przekazano archiwalne i bieżące biuletyny klubu. Znalazły się tam 

również klubowe koszulki, czapeczki, kubki i torby z logiem klubu. Na 

ścianach zawisła klubowa flaga i plakaty z klubowymi fotosami posokowców 

w akcji. Zwiedzający otrzymywali folder klubowy, a na dużym telewizorze non 

stop prezentowane były zdjęcia z prac posokowców i odnalezioną przez nie 

zwierzyną. Podczas trzech dni targów przez stoisko Klubu Posokowca ISHV 

przewinęły się setki osób które z zainteresowaniem zapoznały się z historią 

oraz organizacją naszego klubu, ale przede wszystkim z osiągnięciami w 

poszukiwaniu rannej zwierzyny. Wśród gości którzy odwiedzili nasze stoisko 

znalazło się wielu kolegów myśliwych z władz PZŁ, była więc okazja 

porozmawiania co zmienić aby skutecznej pracować z psami w łowisku.  

Przez cały czas trwania targów od rana do wieczora grupa pasjonatów 

kynologii łowieckiej dzieliła się swoimi wiadomościami z zainteresowanymi. Z 

przygotowaniem pokazu nie było większego problemu, ponieważ duża część 

członków komisji kynologicznej wielokrotnie brała udział w takich 

prezentacjach. 

Musze przyznać, że organizatorzy targów dali nam wolną rękę zarówno w 

organizacji pokazów jak i zagospodarowaniu stoisk. Do naszej dyspozycji 

oddano spory kawałek wydzielonej hali wystawowej który przygotowano 

specjalnie dla naszych pokazów. Teren został odgrodzony od widowni 
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gustowną barierką. Całość wysypano korą i trocinami, niestety pod tą 

powierzchnią położono bez sensu folię na której ślizgały się psy. Całość 

uzupełniała fototapeta z lasem, wokół ustawiono różnej wielkości żywe 

choinki, co dawało fajne wrażenie. Na środku ustawiono spreparowanego 

dzika, którego po kolei oszczekiwały prezentowane psy. 

 

 
Wojciech Łażewski z Bajką i Rufusem w czasie prezentacji. 
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Nasi „rezydenci” na stoisku – od lewej; W. Łażewski, T. Wójcik, 

St. Abłamowicz. 

 

Postawiliśmy sobie zadanie, że zrobimy dynamiczny (na miarę 

możliwości) pokaz umiejętności naszych czworonożnych przyjaciół. 

Prezentowaliśmy wyszkolenie wyżła weimarskiego, gończego polskiego i 

niemieckich terierów myśliwskich. Przez trzy kolejne dni zostały 

zaprezentowane posokowce bawarskie przez członków naszego klubu, 

Wojciecha Łażewskiego, Krzysztofa Wylezinskiego oraz Romę i Bernarda 

Ryszkowskich. Posokowce pokazały apel, również oszczekiwały atrapę dzika. 

Ale jak pokazać tak naprawdę ich pracę w łowisku. Tutaj rozwiązanie znalazł 

Wojtek Łażewski, który przygotował dwa filmy z poszukiwań postrzałków. 
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Pokazane zostały dwie prace zakończone odnalezieniem martwego odyńca i 

zgasłego byka jelenia, czternastaka obustronnie koronnego. Pokaz na telebimie 

zrobił wielkie wrażenie na widzach, zarówno „cywilach” jak i myśliwych. 

Wynik pokazanych prac wywołał wiele pozytywnych komentarzy o 

konieczności szukania rannej zwierzyny. 

Po prezentacji padło wiele pytań co do czasu i sposobu szkolenia 

posokowców. Profesjonalną konferansjerkę pokazów prowadził członek klubu 

Stanisław Abłamowicz. Pokazy posokowców i prezentacje naszego klubowego 

stoiska należy uznać za bardzo udane, za co zresztą po zakończeniu targów 

otrzymaliśmy podziękowania od ZG PZŁ podpisane przez Łowczego 

Krajowego Lecha Blocha.  

Stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Należy jednak podkreślić, 

że w dziedzinie promowania pracy w łowisku, w pełni użytkowego psa 

myśliwskiego, mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. 

 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły 

udział w tej imprezie jak i tym którzy pomogli ją przygotować.  

 

Tadeusz Wójcik 

 
Gospodarze wraz z gośćmi. 
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XIX. ročník celostátní soutěže barvářů „O PUTOVNÍ CENU ČMMJ”  s 

udělením titulu „Vítěz ČR”, CACT, CACIT 

 

Soutez (konkurs) „O Putovni cenu CMMJ” dla czeskiego klubu jest 

tym czym jest dla słowackiego klubu Memoriał Fridricha Konrada, a polskiego 

Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego – to najważniejsza klubowa 

impreza odbywająca się raz na dwa lata, na którą są nominowane najlepsze 

posokowce z klubu czesko-morawskiego i zapraszane posokowce z klubów 

słowackiego i polskiego. Kiedy na wiosennym walnym zebraniu członków 

mojej „oblasty” nominowano Axę i mnie jako reprezentacje byłam i 

zaskoczona, i doceniona. Na początku sierpnia zadzwonił również Prezes 

Wojtek Galwas z polskiego klubu i zapytał czy bym nie pojechała na 

„Putovną” reprezentować nasz klub. Po konsultacji z Prezesem Klubu 

Czeskiego okazało się, że mogę będąc przewodnikiem dwóch posokowców 

reprezentować z każdą z dziewczyn różne kluby. I tak Axa pojechała jako 

reprezentacja czeskiego klubu, a Dzidka jako Polska reprezentantka. 

 

Rozpoczęcie konkursu (Fot. M. Růžička) 
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Miejsce gdzie przez dwa dni mieliśmy się zmagać z materią roboty na 

zimnym tropie była okolica Nyrska - Hamry i masyw Královský hvozd – 

położone w Pilzneńskim kraju. 

Wszystkich uczestników „soutezy” zakwaterowano w hotelu Kolerhoff 

zapewniając nam naprawdę luksusowe warunki. Miałam co do tego obawy 

zwłaszcza widząc kłującą w oczy biel pościeli. Wszyscy zjechaliśmy się w 

czwartek 6 września, po wspólnej kolacji odbyła się narada sędziów i 

przewodników, zostały też wylosowane numery startowe. Wieczór upłynął 

wiadomo na Czechów-Słowaków i jednej Polski rozmowach. Podkreślam, iż 

byłam sama bo mi z tego powodu było trochę smutno, zaproszony jeden polski 

sędzia nie pojechał sędziować i walczyć o polskie racje. Moi czescy koledzy z 

klubu żartowali; „Jani ty powinnaś być jeszcze sędzią to byś miała połapane 

wszystko”. Wspomagali mnie dobrym słowem i Czesi i Słowacy, którym za ich 

miłe towarzystwo serdecznie dziękuję. Powiem tak, nigdy na żadnej imprezie 

w klubie czeskim nie dano mi odczuć żem nie na miejscu, mam chyba w tym 

towarzystwie jakieś swoje małe miejsce i jest mi z tym bardzo fajnie.  

Ale wracając do naszego losowania numerów jako, że byłam 

przewodnikiem dwóch psów wylosowałam jako pierwsza numer dla Axy i to 

była piątka zaś Dzidka otrzymała numer z nadania i to była ósemka. 

Rano na nogi spod białej pościeli poderwał nas dzwon kościółka stojącego 

obok hotelu. Na godzinę siódmą zaczął dzwonić rześkim głosem. Szybki z 

dziewczynami spacerek, śniadanie i zbiórka a na niej przedstawienie zespołów 

sędziowskich, gospodarzy łowiska, gości i sponsorów a potem wszyscy 

zapakowaliśmy się do aut i ruszyliśmy do pracy.  

Pierwsza grupa czyli posokowce z numerami od 1 do 4 pracowały 

pierwszego dnia na długich ścieżkach, a druga grupa czyli numery od 5 do 8 - 

praca na ścieżkach krótkich, przywołanie, podchód i odłożenie. Konkurencje z 

posłuszeństwa czyli przywołanie, podchód i odłożenie sędziowali Panowie 

Karol Smrek (Słowacja) i Hubert Hubik ( Czechy). Moje obie dziewczynki 

spisały się robiąc wszystkie konkurencje na maxa, a ja przeczuwałam co się za 

chwilę wydarzy. Znam moje babki jak zły szeląg i wiem na co je stać i się 

stało; Axa, na ścieżce krótkiej, od loża była zgłoszona jako głośny oznajmiacz . 

Przeczuwałam, że powtórzy się historia z morawskiego konkursu gdzie Axa 

postanowiła skosztować byka i tu również się nie powstrzymała i skosztowała 

cielaka od miejsca wypatroszenia. I tym sposobem za zachowanie przy martwej 

zwierzynie dostała zero, a za oznajmianie dwa punkty. To właściwie 

przekreślało jej szanse na dyplom ale jak to powiedział sędzia Karol nie na 

zwycięstwo. Dzidzia zrobiła krótką ścieżkę bardzo spokojnie i oznajmiła jak 

zgłosiłam ale sędziemu nie podobał się styl oznajmiania i tak zakończyła 
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konkurencję z czwórką z zachowania przy martwej zwierzynie i dwójką z 

oznajmiania. Te konkurencje sędziowali Panowie Milan Pavlik i Karel 

Planansky. Inni przewodnicy z mojej grupy skończyli podobnie jak my. Nikt 

tego dnia nie dostał maxa z konkurencji dodatkowych i tym samym nikt już 

praktycznie nie miał szans na CACIT. Grupa pierwsza była już po długich 

ścieżkach- wszyscy zgodnie mówili ze tropy bardzo długie, bardzo trudne, 

dużo tropów krzyżujących i bardzo ciepło. Wszyscy również podkreślali 

wspaniała pracę zespołu sędziowskiego w składzie; Ladislav Varvařovský, 

Josef Šafařík – mnie będzie dane z tymi sędziami pracować następnego dnia 

soutezy. 

Meldunek składany sędziom. (Fot. M. Růžička ) 

 

Wieczór oczywiście ponownie w miłej atmosferze, wspaniałej kuchni i 

co tu dużo mówić przy dobrym piwie, oczywiście pilzneńskim. 

Poranek następnego dnia – znowu ten dzwon. Rześki dźwięk o 

siódmej rano w sobotę to chyba dla mnie za wiele. I znowu szybkie z 

dziewczynami spacerowanie, śniadanie, zbiórka, odprawa i do aut, i do 

łowiska, tym razem w zupełnie inne miejsce. Był to masyw Kralevsky hvozd, 

przepiękne góreczki, na rozległej polanie rozstawiony bufet, gulaszek sobie 

pachnie, na ławeczkach siedzą i biesiadują goście, a ja z Axą na długą ścieżkę. 
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Sędziują wspomniani Ladislav Varvařovský, Josef Šafařík, a za sędziami spora 

korona, naliczyłam tak około 20 ludzi. Pytanie sędziów „czy korona może 

towarzyszyć” odpowiadam, „oczywiście”, składam meldunek, oglądam zestrzał 

i zaczynamy pracę. Axa spokojnie podjęła trop i rozpoczęła pracę idąc na 

początku dość wolno ale z każdym metrem po warstwicy do góry, na szczyt 

wzniesienia przyspiesza. Na górce to ja mam zadyszkę a sędziowie z racji, że 

obaj posiadają długie nogi dają radę. Axa zasuwa jak torpeda nie odrywając 

nosa od tropu, wypracowuje załamania, ścieżkę zwodniczą i dalej gna, a ja 

trzymam koniec otoku i staram się jej nie przeszkadzając. W takim tempie z 

rozpędu nagle wpadamy na łąkę położoną na końcu ścieżki. Praca na tropie 

liczącym 1500 kroków trwała nie całe 30 minut z korony pozostało jakiś 7 

chłopa, reszta odpadła po drodze. Sędziowie wręczają mi złom i oceniają pracę 

Axy jako najlepszą pośród startujących do tej pory psów oraz wyrażają 

nadzieję, że Dzidka dorówna matce. Axa jest niepocieszona bo nie dali jej dziś 

się najeść tak jak wczoraj- no co za pech! 

Ostania pracował Dzidka i ponownie idzie za nami korona ale praca 

Dzidki była bardzo rozważna i spokojna więc korona nie odpadła po drodze. 

Młoda jak to ona, zbyt inteligentna na łażenie po pokrzywach, ominęła 

wszystkie te kawałki ścieżki które prowadziły przez nie, co niewątpliwie 

wprowadziło w osłupienie sędziów. Niestety na mocno nasłonecznionym 

wyrębie Dzidka się wysypała zeszła ze ścieżki i już sama nie za bardzo umiała 

się na nią ponownie naprowadzić. Na sugestie sędziego podłożyłam ją 

ponownie do pracy, a dalej poszło jak z płatka. Na końcu ponownie ocena 

sędziów, wręczenie złomu. Kończymy z oceną 3 za prace na tropie i 3 za chęć 

do pracy. Ścieżki bardzo trudne, podobnie jak poprzedniego dnia, długie, 

pochodzone przez zwierzynę, a do tego ten niemiłosierny skwar tego dnia. 

A na polanie biesiada i miłe pogawędki, gulasz, ciasto, kawa i widok 

na górki zapierający dech w piersiach. Po powrocie do hotelu na tablicy 

pojawiają się wyniki; mamy zwycięzcę posokowca hanowerskiego Haky od 

Dlouhého rybnika. Moje dziewczyny w konkurencji - Dzidka dyplom II 

stopnia, trzecia i 312 punktów. Axa dyplom III stopnia, czwarta i 322 punktów. 

Coś mi tu nie pasuje ale ruszam na mały spacer po okolicy, dziewczynom się 

należy chwila oddechu. A wieczorem miłe biesiadowanie i rozmowy, i tance 

przy typowej czeskiej muzyce. Ja się skupiłam na rozmowach ze Słowakami. 

Okazało się, że podobnie jak ja, nie za bardzo tańcują, za to chętnie 

rozmawiają. Zanim jednak zabawa zaczęła się na dobre odbyła się odprawa 

sędziów i odprawa przewodników, po której na tablicy wprowadzono 

poprawki, bo psy z oceną 0 z jakiejś dyscypliny, zgodnie z regulaminem nie 

mogą otrzymać dyplomu i tym sposobem Axa mając 322 punkty ostatecznie 
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znajduje się na 5 lokacie, Dzidka niezmiennie na miejscu trzecim. Nie 

ukrywam żem dumna była z tej mojej zołzy rogatej – o Dzidce mowa- i z tej 

mojej smakoszki także, choć może troszkę żal, bo wygrana była w zasięgu jej 

łapek …..ale ……mam co robić do następnej „soutezy”….prawda? 

 

 
Fanfary w wykonaniu sygnalistów. (Fot.; M. Růžička) 

 

Jak już wspomniałam ze Słowakami miło nam się gwarzyło, a to o 

posokowcach, a to o łowach, a to o tym co nas w przyszłości czeka. Karol 

opowiedział mi historię swojego psa - pradziadka mojej BANSHEE - 

BUREGO Mincola. Pies odszedł z tego świata niespodziewanie i widać po 

człowieku, którego osierocił, że do tej pory z jego stratą się nie pogodził. 

Hmmm troszkę świętowaliśmy no bo było co; Axy apetyt, Dzidki niechęć do 

łażenia po pokrzywach, a przede wszystkim miłe spotkanie i niezapomniane 

wrażenia ze wspaniale przygotowanej „soutezy”.  

Rano w niedzielę o siódmej godzinie, dzwon nie zadzwonił, czym 

wprowadził mnie w osłupienie. Rutyna, czyli dziewczyny na spacerek, ja na 

śniadanie. Potem szybki desant rzeczy do auta. Zbiórka na zakończenie i 

ogłoszenie wyników. Sędziowie, korona i my przewodnicy zgromadzeni na 

dźwięk sygnalistów. Podziękowania dla organizatorów i sponsorów oraz 
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minuta ciszy za zmarłych członków klubu, odznaczenie zasłużonych członków 

odznaką; „Odznak za zásluhy o klub a chov barvářů” 

Ogłoszenie zwycięzcy i przekazanie mu „Putownego kopyta” czyli 

nagrody przechodniej CMMJ oraz wręczenie zwycięzcy kordelasa wykonanego 

przez Norberta Pelca - kordelas nr 5 (mój ma numer 1). Potem kolejni 

przewodnicy byli wzywani zgodnie z zajętymi lokatami. Moja Axa została 

doceniona pięknym pucharem za najlepsza prace na „stopie” – to jest dopiero 

budujące. I tak powoli ceremonia dobiegła końca. Przewodnicy, sędziowie i 

korona pożegnali się, po czym rozpoczęły się powroty do domu. Dla mnie to 

było 314 km. 

 

 
Część ekipy sędziowskiej. (Fot.; M. Růžička) 

 

 

 

Kilka słów o sędziach; 

Wspaniali ludzie przygotowali i sędziowali tą „soutez”!!! 

Chcę tu podkreślić wspaniałą postawę głównego sędziego Pana Mojmira 

Kabata – człowiek wielkiej cierpliwości, wyrozumiały i bardzo ciepły, znający 

prace psów i doskonale znający swoje łowisko. 
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Dobrym duchem pilnującym aby wszystko grało w łowisku podczas trwania 

konkurencji był Pan Miloslav Brotánek – przesympatyczny człowiek 

Panowie; Ladislav Varvařovský, Josef Šafařík; chylę czoła i jestem pełna 

uznania dla doskonałej pracy sędziów na długiej „stopie”, sędziowie nie 

przeszkadzali w pracy psa, sędziowali pracę bardzo sprawiedliwie i roztropnie - 

dla mnie wzór sędziów, wzór do naśladowania. 

Panowie; Hubert Hubík, Słowak - Karol Smrek, sędziowali przywołanie, 

podchód i odłożenie. Mogłoby się wydawać, że to banał ale te konkurencje 

wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych zarówno dla psów, 

przewodników jak i sędziów, cóż siła spokoju i wielkiej znajomości pracy 

posokowca. 

Krótki trop i konkurencję oznajmiania/oszczekiwania i zachowania przy 

martwej zwierzynie sędziowali Panowie; Milan Pavlík, Karek Plaňanský i choć 

obaj panowie już nie pierwszej młodości to dali radę i ocenili psy może surowo 

ale sprawiedliwie. 

O konkursie napiszę może banalne słowa; wspaniale zorganizowana, 

dopięta na ostatni guzik impreza, a raczej wielkie święto miłośników 

czerwonych psów. Na to święto przyjechali nie tylko przewodnicy, sędziowie i 

organizatorzy ale też zwykli członkowie klubu z różnych zakątków Republiki 

czeskiej, czasem bardzo odległych.  

Przyjechali uczestniczyli jako korona w święcie jakie zdarza się raz na dwa lata 

i chwała im za to ……. 

 

 

     Joanna Wiśniewska 
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Warsztaty dla posokowców i tropowców – Święciny 2012 

 

Kolejne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców poza 

nami. 

W dniach 6-9 września w ośrodku szkolenia psów myśliwskich w Święcinach 

k/Kluczborka oraz w okolicznych lasach należących do Nadleśnictwa 

Kluczbork przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe dla przewodników 

tropowców. Wzięło w nich udział 20 uczestników z całej Polski i nie tylko. 

Przewodnicy zjechali z Warszawy, Łodzi, Śląska, Opolszczyzny, Podlasia, 

Pomorza Zachodniego, Świętokrzyskiego, a nawet z Holandii.  

 

 
Uczestnicy warsztatów. (Fot.; E. Topolanek) 

 

Posokowce to same bawarczyki i 1 agk, pozostałe tropowce to ogary polskie, 

jamniki, pbgv i flat coated retriever.  

Trzy dni spędzone w lesie na zajęciach praktycznych i wieczorne 

zajęcia teoretyczne dały się we znaki. Przewodnicy narzekali na brak snu ale 

mam nadzieję, że nabyta wiedza zaowocuje na konkursach i podczas pracy w 

łowisku. Na podkreślenie zasługuje udział osób, które zamierzają dopiero 
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nabyć posokowca i pokonali setki kilometrów aby najpierw nabyć wiedzę o ich 

układaniu.  

Zjechała ekipa myśliwych z rejonu Kołobrzegu, gdzie zwierzyny 

pozyskuje się moc, a posokowców jak na lekarstwo. Chłonęli oni wiedzę 

niczym gąbka wodę. Widać było, że metody układania tropowca są im obce, 

ale wiadomości które posiedli na pewno będą im pomocne przy układaniu 

swoim przyszłych posokowców.  

Jak procentuje wiedza niech świadczy przykład przewodnika z 

Podlasia, który dwa lata temu uczestniczył w warsztatach bez psa. Rok temu 

nabył posokowca. W tym roku przyjechał na warsztaty z 13-to miesięcznym 

bawarem, którego układał na podstawie nabytej na warsztatach wiedzy. Pies 

bezbłędnie wypracował 20-to godzinną ścieżkę tropową zakładaną na samych 

butach tropowych. Posokowiec ten jest gotowy do pracy w łowisku. W 

warsztatach uczestniczyły również osoby, które były na nich i w roku 

ubiegłym. Chciały pogłębić swoją wiedzę i utrwalić umiejętności swoich psów.  

 

 
Wręczenie certyfikatu uczestnictwa (Fot.; E. Topolanek) 
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Oprócz zajęć z apelu, odłożenia, ostrzelania, zagrody dziczej, 

zakładania i pracy na ścieżkach tropowych, bardzo owocne były wieczorne 

zajęcia teoretyczne, prowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Miłym 

zaskoczeniem były odwiedziny uczestników poprzednich edycji warsztatów. 

Odwiedzili nas Łukasz z Docentem, Roman z Milicza z Emirem (rok temu był 

na warsztatach ze szczeniakiem, który wyrósł na pięknego psa), Ewcia z 

Arkiem i Elżbietą, oczywiście z Riką i Tośką. Bardzo miłe są takie spotkania! 

Podziękowania dla Nadleśnictwa Kluczbork które ponownie 

umożliwiło i pomogło w organizacji zajęć i dla Komisji Kynologicznej ORŁ w 

Opolu, która włączyła się w ich organizację. Podziękowania dla uczestników i 

ekipy szkoleniowej z Klubu Posokowca. 

Zajęcia prowadzili; Jan Kierznowski, Maciej Kopeć, Wojciech Łażewski, Jerzy 

Sokół, Jerzy Karaszewski i Wojciech Galwas. 

 

 

 

     Wojciech Galwas 

 

 
Organizatorzy. Stoją od lewej; J. Karaszewski, J. Kierznowski,  

P. Pypłacz, J. Sokół, D. Hutka (Fot.; E. Topolanek) 
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Czas rykowiska – czas pracy. 

 

Wrzesień 2012 roku był wyjątkowo pracowity, a czas pełni to 

prawdziwa kulminacja zgłoszeń postrzałków. Bywały dni, kiedy mieliśmy trzy, 

a nawet cztery zgłoszenia. Tak właśnie było pewnego poranka.  Już o godz. 

6.00  telefon przerwał sen, standardowe pytanie czy kolega by pomógł, potem 

ustalenie szczegółów. Do kojca po psa, który niechętnie wychodzi z budy, 

zmęczony dniem poprzednim i w drogę. Podczas jazdy odbieram jeszcze dwa 

telefony z prośbą o pomoc, zobowiązałem się poszukać, o ile starczy czasu. Po 

dotarciu na miejsce okazało się, że byk był strzelany poprzedniego wieczoru na 

trzcinowisku, trochę farby na 80 metrach, później kompletnie nic. Pies 

poprowadził ok. 1200 m podniósł się przed nami jakiś byk, ale nic nie 

wskazywało żeby był ranny. Teren był tak zapowietrzony przez jelenie, że 

postanowiłem przerwać prace i spróbować później.  

 

 
Praca zakończona sukcesem. (Fot. Z archiwum M. Fornalczyka) 
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Mokry od porannej rosy musiałem wstąpić do domu przebrać się i w 

drogę za Opole sprawdzić strzał do kolejnego byka. W między czasie znowu 

telefon i jest kolejny postrzelony byk. Już 16.00, widząc że będzie ciężko z 

czasem, musiałem poprosić o pomoc kolegów. Dzwonię do Krzyśka i okazuje 

się, że wezwali nas obu do jednego byka, nic nam o tym nie mówiąc. Na 

szczęście Krzysiek miał czas i był w drodze, więc jeden byk z głowy . 

 

 
Następny odnaleziony jeleń. (Fot. Z archiwum M. Fornalczyka) 

 

Po dotarciu na miejsce, gdzie był strzelany drugi byk zastałem trzech 

myśliwych. Jednemu z nich tydzień wcześniej podnieśliśmy kapitalnego byka 

po ciężkiej pracy. Powitanie i pytanie czy mogą filmować i oglądać naszą 

pracę? Po ustaleniu zasad zgadzam się, czego później bardzo żałowałem. Byk 

strzelany dwadzieścia godzin wcześniej na polu, reakcja na strzał nieznana, 

farba dość obfita. Oczywiście, jakby inaczej, poprzedniego wieczoru jakiś 

jamnik szalał na tropie i ponoć miał byka na kontakt. Podłożyłem Cyrusa, 

podjął trop pewnie ciągnąc w las, farbę można było kontrolować na odcinku 

300m do miejsca, gdzie byk się zatrzymał i nalał sporą kałużę farby. 

Wytłumaczyłem im, że gdyby odpuścili nocne poszukiwania byk byłby 

niedaleko, a teraz to musimy po niego iść. Już po 400 m zaczęły się 
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komentarze, że pies idzie źle, bo nie ma farby, bo jamnik szczekał gdzie 

indziej. Krótka reprymenda z mojej strony wyprostowała sytuacje i 

pracowaliśmy dalej. Byk opuścił mały kompleks leśny przechodząc przez 

asfaltową drogę, na której znaleźliśmy kilka kropel farby. Kierował się w 

trudniejszy i bardziej rozległy teren. Cyrus prowadził dość pewnie na 

odległości ok. 1,5 km. Tam chwilę pokluczył i zrobił się dość nerwowy, 

warczał, buczał – nie wiedziałem co jest grane. Odwróciłem się do 

towarzyszących mi myśliwych i zagotowałem się. Miało ze mną iść dwóch, 

strzelec byka i kamerzysta, a szło ich czterech. Wśród nich, nie wiem, kiedy 

podpiął się młody myśliwy z jamnikiem na rękach, aby się pouczył.  

 

 
Kolejny odnaleziony byk. (Fot. Z archiwum M. Fornalczyka) 

 

Stąd nerwy, Cyrus nie toleruje innych psów, odprawiłem ich do auta i 

idziemy dalej. Po przejściu kolejnych 800 m widzę że byka zaczyna łamać, 

szuka sobie miejsca wchodzi w gniazdo bukowe, wychodzi, kieruje się w 

następne. Co jakiś czas potwierdzają to krople farby. Tak klucząc 

przechodzimy kolejne 400 m. W gęstym gnieździe porośniętym jeżyną 
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znajduje łoże, po następnych kilku metrach pies się spina. Pokazuję 

towarzyszom, że byk jest przed nami. W tym momencie potężny łomot i na 

jakieś 60 m niknie mi sylwetka byka. Postanowiłem nie puszczać Cyrusa w gon 

tylko przytrzeć byka idąc na otoku. Byk wyszedł na otwartą przestrzeń 

kamieniołomu, doszedł do wysokiego na ok. 60 m urwiska i zawrócił do lasu. 

Kiedy pies po jego tropie zaprowadził nas w las postanowiłem go puścić w 

gon. Po ok 3min usłyszeliśmy zajadły gon i stanowienie. Nie ruszyłem od razu 

w stronę psa, pozwoliłem mu zmęczyć byka, ustaliłem że dwóch myśliwych 

zostaje na skraju kamieniołomu. Mają jedną broń i pilnują żeby byk nie poszedł 

w stronę urwiska. Pod żadnym pozorem mają nie ruszać z miejsca. Ja z 

kamerującym idziemy w kierunku psa. GPS pokazuje że jest od nas 500m.  

Pies stanowił byka w gęstym podszyciu bukowym, kiedy dochodziłem 

na głos psa, gdzieś nie daleko zamajaczyła mi jakaś postać. Okazało się, że 

jeden z myśliwych nie wytrzymał i chciał zobaczyć jak to wygląda, ja też nie 

wytrzymałem i powiedziałem mało kulturalnie że ma mi stąd sp.....  Kiedy 

odszedł i telefonicznie potwierdził że jest przy kamieniołomie, podejmuję 

kolejną próbę podejścia i dostrzelenia. Pies cały czas przy byku, podchodzę na 

jakieś 40 m, ale widzę tyko wieniec. Byk powoli odchodzi od nas, pies co 

chwilę go zastawiał, ale nie mogę oddać skutecznego strzału. Idziemy tak za 

nimi 300m i w pewnym momencie, tuż przed drogą, byk pokazuje mi blat, na 

jakieś 30 m. Myśliwy, który kameruje ponagla „strzelaj, strzelaj albo daj broń”! 

Nie wiem dlaczego nie oddałem wtedy strzału, coś mnie blokowało.  Kiedy byk 

gwałtownie ruszył odsłonił stojącego za jego tuszą gościa z jamnikiem na 

rękach. Nogi ni się ugięły, zbladłem. Młody myśliwy podjechał bo słyszał 

Cyrusa i chciał popatrzeć. Kiedy go uświadamiałem, na jakie 

niebezpieczeństwo był narażony, nagle zaczęły padać strzały! To myśliwi znad 

kamieniołomu nie wytrzymali i biegnąc na głos Cyrusa strzelali po krzakach do 

byka. Kiedy wybiegłem na otwartą przestrzeń zobaczyłem że nad urwiskiem 

stoi byk, Cyrus tuż obok, a strzelec podchodzi by dostrzelić. Podbiegam karze 

im się wycofać, żeby nie spłoszyć byka, który wahał się przed skokiem. O 

dostrzeleniu nie było mowy! Jeleń w śmiertelnym skoku mógł skoczyć ze 

skarpy, a pies za nim. Podszedłem i kilkoma magicznymi, aczkolwiek nie 

parlamentarnymi okrzykami, odwołałem i odłożyłem psa. Sam podążałem za 

bykiem w odległości 20 m wzdłuż skarpy, szliśmy tak ok. 150 m, aż do żlebu, 

którym to jelenie przechodziły przez kamieniołom do swych ostoi. Byk zaczął 

schodził w dół, kiedy był w połowie drogi strzelam i pudło. Jeleń się zrywa i 

uchodzi do pobliskiej rzeczki, a ja zjeżdżam za nim na tyłku, po kamienistym 

stromym zboczu. Nie ma się o co zatrzymać, aby oddać strzał. W końcu pod 
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nogą czuję korzeń, składam się i oddaję strzał łaski, byk wali się kilka metrów 

dalej, po chwili dopiero spada napięcie i puszczają nerwy. 

Koniec szczęśliwy, ale mogło się skończyć różnie, jeleń był postrzelony na 

badyl.  

Widząc, która godzina wykonuję szybki telefon do Łukasza i Docenta 

z prośbą o sprawdzenie byka którego szukałem rano. My byliśmy wykończeni, 

upał, nerwy i odległość, a trzeba było jeszcze dostać się do auta. Jeden z 

myśliwych pozostał pilnując tuszy, a my ruszamy w kierunku samochodu. Na 

szczęście po chwili zgarnia nas ochrona kamieniołomu. Po krótkich 

wyjaśnieniach co tutaj robimy, podwożą nas do auta.  

 

 
I jeszcze jeden. (Fot. Z archiwum M. Fornalczyka) 

 

Następna przygoda 

 

Dnia 17 września ok. 10-tej dzwoni komórka, to kolega Heniek 

nerwowo opowiada, jak poprzedniego dnia strzelał do byka. Była farba ale 

odpuścił nocne poszukiwania. Strzelał na rozległym trzcinowisku, o świcie 
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pojechał sam sprawdzić efekt oddanego strzału, początek tropu był z wyraźną 

farbą. Podążył nim ze 400 metrów. W pewnym momencie zauważył, że 150 m 

przed nim podniósł się ranny byk. Skład, strzał i pudło! Byk utykając na 

przedni badyl niknie w łanie trzcin.  

 
Byk z trzcinowisk. (Fot. Z archiwum M. Fornalczyka) 

 

Po przyjeździe podkładam Cyrusa na zestrzale, żeby wpiął się w trop, 

dochodzimy do miejsca, gdzie zalegał byk. Tu pies się mocno ożywił i pewnie 

prowadzi po tropie. Wchodzimy w kępę trzcin którą idziemy ok. 200 m., 

następnie pies wyprowadza na otwartą przestrzeń, czyli kilkanaście hektarów 

mokradeł i pokrzyw. W takim terenie robimy 400 m i wchodzimy w następne, 

duże trzcinowisko. Heniek z drylingiem na plecach idzie ze mną, on doskonale 

zna te bagna, wie gdzie są kładki . Po przejściu 350 m pies nagle staje i ogląda 

się na mnie. Już wiem, że byk jest blisko, podchodzę do Cyrusa , broń mam w 

ręku, klękam przy nim, dalej niż na metr nic nie widać, ściana trzcin.  

Zaczynam odpinać obrożę, pies warknął, podnoszę głowę, a 1,5 m ode mnie 

stoi byk. Nie widzi mnie bo jestem praktycznie pod nim za kępą.  
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Heniek stoi 4 m dalej na wydeptanej przez ze mnie ścieżce i nie wie co zrobić - 

trwa to ok 30 sek. Daje mu znak, że ma się przygotować do strzału. Oparłem 

broń o ziemie (nie mogłem się złożyć) i oddałem strzał, jednocześnie 

odskakując w tył, byk się przygiął i wyprostował, ja zaplątany w zieleń ląduję 

na tyłku metr dalej. Cyrus skacze mu na zad, wtedy pada strzał Heńka, 

wszystko trwa sekundy. Jeleń wali się na ziemię, wbijając wieniec może metr 

ode mnie. Trzepie wieńcem, rozrywając wszystko w amoku, ja cudem 

odskakuję. Heńka nie widzę, byk się zrywa i z psem uwieszonym na zadzie 

wskakuje w trzciny.  

Pozbierałem się, podchodzi strzelec, jesteśmy bladzi ze strachu. Byk cudem 

mnie nie zrogował. Słyszymy że Cyrus stanowi go 150 m dalej. Podchodzimy, 

widzę psa ale jeleń jest w kępie trzcin, jakieś 5 m ode mnie. Co chwilę pozoruje 

atak na psa i wraca w trzciny. Cyrus zauważył mnie i zaczął ostrzej atakować, 

zwierz rusza szybko i pewnie, oddala się tak daleko że nie słyszymy psa, tym 

bardziej że strasznie wieje. Gps pokazuje psa 500 m dalej. Chwila przerwy, 

trzeba złapać oddech i ruszamy. 

 Wychodzimy z trzcin na otwarty teren, pies jest w następnej kępie i 

powoli się przemieszcza. Obstawiamy kępę z dwóch stron. Ma ok 3 hektarów, 

jeleń jednak nie ma ochoty wyjść , czując się tam bezpiecznie. Czekamy około 

20 min nic się nie zmienia. Pies naciera, byk odpiera! Wchodzę więc głośno w 

trzciny aby go ruszyć. Mam go już trzy metry przed sobą ale nic nie widzę, byk 

rusza wyskakuje na 40-to metrowy pas łąki między następną kępą trzcin. Nie 

mogę strzelić od tyłu bo pies łapie jelenia za badyl, ten go kopnął, na szczęście 

pęciną a nie racicą. Cyrus spadł i błyskawicznie powtórzył atak niknąc z 

bykiem w gęstwinie . Widzę że nie ma żartów, bo pies jest maksymalnie 

„podkręcony” i może się to źle skończyć. Biegiem doganiam byka, którego 

Cyrus trzyma w zamulonej rzeczce, praktycznie przykładam mu broń do 

komory i strzelam z biodra, zryw, łamanie i 30m dalej kończą się cierpienia 

rannego zwierza. Podchodzimy, Cyrus kładzie się obok tuszy i ciężko dyszy.  

Pieczęć, ostatni kęs, złom, gratulacje i szczęście że jest po wszystkim. Byk 

pierwszą kulę otrzymał na przedni badyl poniżej kolana, moją kulą, kiedy 

klęczałem, otarłem mu łopatkę strzał był tak pionowy, że miał płytką bruzdę na 

całej długości łopatki. Heniek strzelił w kark, dlatego byk zwalił się 

praktycznie na mnie i ostatnia, czwarta kula na komorze.  

Potem już tylko proza polowania. Patroszenie, ciągnik itp. Ja jednak po 

załadunku  szybko się pakuję i jadę 15 km dalej gdzie już czeka następny byk 

do poszukania.  
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Wrzesień 2012 był jednym z najbardziej pracowitych okresów jakie 

miałem pracując z posokowcem. Wykonaliśmy wtedy 41 prac. Cyrus był 

skrajnie wyczerpany, bo prawie wszystkie prace z gonem. Cyma szczeniła się 

15 września, więc do poszukiwań pozostał Cyrus. Z jednej strony cieszyło mnie 

tak wiele zgłoszeń, jednak kilku osobom musiałem odmówić pomocy. Z 

drugiej strony martwi mnie, że tylko byki budzą aż tak wiele emocji, że trzeba 

poszukiwać, dochodzić, znaleźć, dostrzelić. 

Pracowaliśmy między innymi na terenie koła gdzie roczny plan to 9 byków 

jelenia, szukaliśmy 4 z nich. Plan dzików to 130 sztuk i żadnego zgłoszenia??? 

Do byka strzelamy w dogodnych warunkach tj. światło, odległość bo 

trzeba rozpoznać ,po prostu szanujemy to zwierzę, bo mamy najczęściej 

jednego w ciągu roku do odstrzału. Z dzikami jest zupełnie odmienna sytuacja, 

strzelamy jak do przysłowiowych kaczek, po zmroku, na znaczne odległości i 

tylko naprawdę etyczni myśliwi podchodzą poważnie do tematu sprawdzania 

rezultatu strzałów, to takie moje smutne refleksje przy opracowywaniu 

sprawozdania prac za 2012 rok. 

 

 

 

Darz Bór  

 

 

               Michał Fornalczyk 
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Początek sezonu 

Zaczęliśmy w tym sezonie wyjątkowo wcześnie „pracę 

poszukiwawczą” z moimi psiakami. Nie biorę pod uwagę bieżących 

poszukiwań zgłaszanych do Warszawskiej Stacji Tropowców i Posokowców. 

Ponieważ Baja została zgłoszona na Memoriał B. Gierszewskiego to starałem 

się wykorzystać każde szukanie, aby suka była w najlepszej formie. Dopiero 

początek października, a już drugi dzień szukamy postrzałków na ternie 

Nadleśnictwa Kluczbork. Jedziemy po zgłoszeniach do szukania rannego byka 

i łani jelenia. Na dojeździe do zestrzału musimy chwilę poczekać i pomóc 

ściągnąć z drogi potrąconą i zabitą przez samochód łanię z cielakiem. Podczas 

załadunku zabitej łani któryś z kolegów zwraca uwagę na przestrzelony nisko 

tylni badyl. Tusza jelenia jest mocno poturbowana i zabrudzona wiec trudno 

określić czas postrzału. Dopiero za ponad godzinę los pokaże, że to łania, której 

będę szukać. 

Dewizowy myśliwy strzelał ze stojącej na sporej łące ambony do 

dwóch chmar jeleni. Z jednej ranił byka, który powędrował dalej, a z drugiej 

trafił łanię, która jak określił strzelec po strzale, „zatańczyła na tyle” i zniknęła 

w krzakach, i szuwarach nad pobliską rzeczką. Ponieważ postrzały są świeże 

decyduję na odpuszczenie na razie byka. Zaczynam szukanie od łani. 

Zachowanie po strzale wskazuje na postrzał na tylny badyl. Z uwagi na blisko 

przebiegającą ruchliwą drogę Kluczbork – Opole, Bajka od razu wędruje na 

otok. Brak miejsca zestrzału trochę utrudnia pracę, bo mamy do przeczesania 

kawał łąki zanim znajdujemy pierwszą farbę. Bajka spokojnie, wręcz 

książkowo wypracowuje trop, mimo swojego temperamentu na otoku pracuje 

bardzo spokojnie. Z łąki wędrujemy do starego wyschniętego koryta rzeki 

gdzie znajdujemy kość z badyla. Potwierdzają się moje przypuszczenia. Bajka 

spokojnie, ale pewnie pokonuje kolejne kilkaset metrów i przez łąki prowadzi 

prosto na drogę, gdzie pędzą kolejne tiry. Czekam dłuższą chwilę aż przejadą 

auta i suka wprowadza mnie na asfalt zaznaczając miejsce potrącenia sztuki ( 

wyraźna farba), ruszamy dalej i po kilkunastu metrach Baja dochodzi do 

miejsca skąd zabrana została zabita łania. Chwalę sukę z dobra pracę, ale 

widzę, że trudno jej zrozumieć, dlaczego nie ma nic na końcu tropu. Ranna 

łania odbiła od chmary, a z nią jej cielak. Oboje mieli pecha, że powędrowali 

prosto pod pędzące samochody. 

Zgłaszam sytuację do prowadzącego polowanie i dopytuję o strzał do 

byka. Zestrzał byka jest ponoć zaznaczony białą chusteczką w połowie drogi do 

drugiej ambony. Zostawiam psiaki w samochodzie, wchodzę na ambonę i 

szukam umówionego znaku, i nic nie widzę. Trudno, schodzę z ambony i na 
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piechotę ruszam w stronę drugiej ambony. W połowie drogi „wchodzę” na 

martwą łanie, oglądam tuszę - postrzał w kark wyjaśnia skąd się tu wzięła. 

Sztuka padła w ogniu i tak upadła w trawie, ale nikt z ambon tego nie zauważył 

(nawet ja nie widziałem leżącej sztuki z ambony). Strzelający do byka w 

chmarze też przegapił ten moment że trafił kolejną sztukę. Kawałek dalej widać 

białą chusteczkę, więc jest zestrzał byka. Co robić ciepło 13°, pełne słońce, 

odkryta łąka, decyduję się na ściągnięcie łani do zacienionego lasu. W prostej 

linii mam 50m, więc dam radę. Jak pomyślałem tak zrobiłem, wracam do 

samochodu, biorę Bajkę i Rufusa. Przy byku będzie skuteczniejsza robota przy 

dwóch psach. Podkładam towarzystwo na zestrzał i psiaki jak po sznurku 

ruszają do leżącej opodal łani. Zawracam psy i powtarzam manewr, ponownie 

towarzystwo wędruje do łani, a Rufek swoim zwyczajem próbuje podgolić tył 

łani, a Baja szczekając cieszy się z szybkiej kolejnej roboty. Zastanawiam się, 

co jest grane. Zabieram psy i dokładnie oglądam miejsce zestrzału. Od 

zestrzału w stronę lasu prowadzi trop z odrobiną farby, ale po paru metrach 

przechodzi idealnie w ślad ściąganej przez ze mnie łani. No i wszystko jasne! 

Ślady dzięki mojej nieuwadze idealnie się pokryły, mogę sobie zaliczyć „strzał 

w kolano”, zabieram psiaki do samochodu niech ochłoną, a sam zabieram się 

za śniadanie. Co robić, chwila przemyśleń i ponownie dwa psy wędrują do 

roboty tylko startujemy głębiej w lesie? Powinny wypracować trop w głębi 

lasu. Rufek stary wyga łapie górny wiatr i wraca do łani, aby się pobawić w 

fryzjera, co się będzie przemęczał. Zabranie go od łańki zajmuje chwilę, 

rozglądam się gdzie jest Bajka. Suka stoi w lesie, 30m w prawo od łańki i 

wyraźnie czeka na mnie. Zabieram Rufka i ruszamy do suki. Baja czeka chwilę 

i rusza w charakterystyczny sposób sygnalizując że jest na tropie. W miejscu 

gdzie przed chwilą stała na ściółce wyraźna farba, więc jest trop rannego byka. 

Suka spokojnie wypracowuje trop, a Rufek asystuje trochę z boku wyraźnie 

niezadowolony z przerwanej zabawy z łanią. Pokonujemy około 600m lasu i 

wychodzimy na kawałek polany, a właściwie wyschniętego bagienka. 

Moją uwagę od tropu odwraca szczekanie Rufusa na trzech 

grzybiarzy, którzy schyleni na krawędzi bagienka z lasem szukają grzybów. To 

zmora dla myśliwych i dla mnie, samochody z całymi rodzinami w środku lasu. 

Poprzedniego dnia dwukrotnie Baja stanowiła ranne łanie i za każdym razem 

musiałem odpuścić dostrzelenie, ponieważ działo się to na oczach całych 

rodzin z dziećmi będących w lesie na grzybach. Teksty w stylu „panie a te psy, 

co gonią jelenia to czy nie pogryzą nas ?” - pozostawiam bez komentarza.  

Odwołuje Rufusa i rozglądam się za Bajką, suka wyraźnie wystawia zwierzynę 

w środku bagienka, słyszę wyraźne warknięcie i z kępy zarośli podnosi się 

cielak rusza wolno na las. Po zwierzynie wyraźnie widać, że jest ranna. 
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Odruchowo sięgam po broń, ale odpuszczam próbę strzału widząc jak za 

cielakiem podnoszą się w/w grzybiarze i z ciekawością oglądają całą scenę. 

Trwa to wszystko sekundy i Baja rusza natychmiast w gon za cielakiem. 

Rufusa bardziej interesują grzybiarze i zostaje przy mnie chyba żeby „bronić” 

pana. Uświadamiam sobie momentalnie, że ciele uchodzi w stronę idącej 

nieopodal ruchliwej drogi, na której zginęła nieszczęsna łania z cielakiem, a 

która olbrzymim łukiem opasuje ten kompleks leśny. Ruszam biegiem za 

Bajką, serce zaczyna walić, a stres ściska gardło. Krzykiem i gwizdkiem staram 

się przerwać gon i zawrócić sukę. Oczami wyobraźni widzę, co będzie jak 

cielak przetnie drogę, a suka za nim.  

Na szczęście Baja reaguje na gwizdek i wraca, wywołuje to ogromne 

zdziwienie u Rufusa, który teraz sam staruje za cielakiem w gon żeby pokazać 

jak to się robi. Cała jazda zaczyna się od nowa, w asyście wyraźnie 

zainteresowanych „przedstawieniem” grzybiarzy. Rufus jest bardziej posłuszny 

i szybciej udaje mi się go odwołać. Obydwa psiaki nakręcone na maxa zapinam 

na smycz i zastawiam się, co robić.  

Decyzja jest jedna oba psiaki na otok, każdy z innego końca i ruszamy 

za cielakiem odprowadzani „ciepłymi” spojrzeniami grzybiarzy. Zaczyna się 

gehenna pracy na jednym otoku z dwoma psami. Próbuję jednego z psów 

wypuścić dalej, a drugiego bardziej trzymać krótko przy sobie. Zabieram, co 

chwila krzak lub drzewa pomiędzy psy a otok. Wszystko się plącze, co chwila a 

psy wiedząc, że zwierzyna jest w zasięgu ciągną na całego. Wytrzymuje może 

z 800m tropu, na szczęście uchodzące ciele wyraźnie odbiło na głębszy las. 

Decyduję się na puszczenie Bajki w gon. Suka startuje jak rakieta i znika z 

oczu. Na GPS wyświetlacz pokazuje dystans 300m za chwilę już 800m do suki. 

Próbuję iść z Rufusem na otoku, ale zwiększający się dystans wynosi już 

1100m. Nie daje mi to spokoju. Zwalniam Rufka z otoku, który rusza 

dynamicznie, ale zaraz się uspokaja i rusza szybko wężykiem za Bają. Trochę 

idę, trochę podbiegam, aby zmniejszyć dystans do suki. Dwukrotnie ten dystans 

się zmniejszał, gdy zaobserwowałem na dyspleju, że suka stanowiła cielaka, ale 

za chwilę ciele ruszało i gon zaczynał się od początku. Trwało to na przestrzeni 

1,5 km i powoli zaczynałem zbliżać się do Bajki. Rufus spokojnie pracuje 30-

50 m przede mną, podążając tropem cielaka i Bajki, nie śpiesząc się z pomocą 

w zatrzymaniu cielaka.  

Nareszcie w oddali słyszę upragnione głoszenie stanowiącej cielaka 

Baji. Podchodzimy z Rufusem, który mimo mojej zachęty nie rusza z pomocą 

Bajce, w jego spojrzeniu wyczytuję „spokojnie da sobie radę dziewczyna”. 

Baja jest 60-70 m przed nami i w kępie olch stanowi cielaka. Za cielakiem 

zarośla - nasuwa się błyskawicznie pytanie o grzybiarzy, a za nimi w odległości 
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300m znów nieszczęsna droga Kluczbork – Opole, brak kulochwytu. Ciemna 

suknia cielaka wyraźnie odcina się od zarośli, odkładam otok by nie 

przeszkadzał w strzale (będę go później szukał dwie godziny) i sięgam po broń, 

zastanawiając się jak strzelać w takich warunkach. Na szczęście cielak zauważa 

moją obecność i rusza lekko na skos od widocznej drogi - kolejny gon. Bajka 

błyskawicznie zatrzymuje go po 60m i pewnie stanowi na otwartej przestrzeni 

między kępami olch. Sprawdzam odruchowo jeszcze gdzie jest Rufus, pies 

spokojnie buszuje w trawie kilkanaście metrów ode mnie i jakby zupełnie nie 

interesuje się całą sytuacją. 

 

Bajka przy swoim cielaku. (Fot.; W. Łażewski) 

 

Oddanie strzału łaski i ostatni kęs dla cielaka kończy szaleńczy pościg. 

Dopiero teraz Rufek podchodzi do leżącego cielaka obwąchuje go i zostawia w 

spokoju. Dzwonię do prowadzącego, aby zdać relację o odszukanym „byku” i 

zaczynam szukać zagubionego otoku. Okazuje się idąc za cielakiem 

wykonaliśmy olbrzymie koło i powróciliśmy jakieś 300m od znalezionej na 

łące łani. Wracając do samochodu spotykamy przecinającego naszą drogę lisa, 

który o dziwo z wiatrem ciągnie do zaciągniętej do lasu łani.  
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Przerwa na jedzenie dla całej polującej grupy, podczas którego któryś 

z kolegów obsługujący polowanie zagaduje do mnie. Wojtek ten „twój” cielak 

to coś śmierdzi. Podchodzimy do tuszy i oglądamy ją dokładnie. Po 

dostrzeleniu cielaka widziałem, że był strzelony na bardzo wysoki prawy badyl, 

ale nie przyjrzałem się dokładnie ranie. Okazuje się, że cielak ma strzaskany 

wysoko prawy badyl, rana jest stara, gnijąca i śmierdząca, widać czarne martwe 

mięso oraz otwarty staw barkowy, to śmiertelna rana. Ciele musiało bardzo 

cierpieć i gorączkować. Obracamy tuszę i oczom naszym ukazuje się drugi 

świeży postrzał prawie identyczny, ale w lewy badyl. Jest to tylko 

powierzchowna rana, która dawała świeżą farbę na tropie. Podchodzi do nas 

leśniczy prowadzący polowanie i komentuje: to cielak sprzed paru dni, 

strzelany na indywidualnym polowaniu przez innego dewizowca, szukaliśmy 

go z psami, ale nie znaleźliśmy.  

Zastanawiam się w myślach czy kolejny postrzał tego cielaka to było jego 

szczęście w nieszczęściu. Zdziwiło mnie również zachowanie Rufusa, pies 

poza chwilowym gonem nie włączył się aktywnie w stanowienia. Odniosłem 

wrażenie jakby zdawał sobie sprawę że sytuacja jest w pełni pod kontrolą Baji i 

nie ma się, co jej wcinać i tylko z dystansu asekurował całą akcję. 

Podsumowując tylko te dwie prace - jeden myśliwy, w jednym 

pędzeniu rani dwie sztuki, trzecia zostaje w ogniu, ekipa poszukiwacza z psami 

odzyskuje wszystkie trzy tusze, które niestety w wielu wypadkach i innych 

miejscach zostałyby zmarnowane. 

 

Wojciech Łażewski 

 

w w w . k l u b p o s o k o w c a . o r g . p  
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Relacja z XIV Memoriału Fridricha Konrada 

Vysoke Tatry 2012 

 

 Po raz XIV Klub Posokowca na Słowacji zorganizował 

międzynarodowy konkurs pracy posokowców poświęcony pamięci hodowcy i 

przewodnikowi posokowców Fridrichowi Konradowi.  

W dniach od 17 do 21 października uczestniczyło w nim 11 

posokowców ze Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. 

Pracę posokowców oceniały międzynarodowe komisje sędziowskie w skład 

których wchodzili Jerzy Karaszeski i Tadeusz Wójcik. Centrum memoriałowe 

zostało zlokalizowane w hotelu Tatrzańskie Zręby w miejscowości Wysokie 

Tatry z przepięknym widokiem na góry. Pogoda okazała się bardzo łaskawa. Po 

nocnych przymrozkach świeciło słońce podkreślając urodę Tatr jesienią. 

 

 
Michał Fornalczyk losuje kolejność pracy. (Fot.; M. Strihovská) 

 

Na ocenę pracy posokowców składało się kilka konkurencji; 

- podchód z odłożeniem i reakcja na strzał, 

- znalezienie zestrzału w określonym czasie, 

- praca na sztucznym tropie ze znalezieniem znaków, 

- praca na postrzałku w czasie której oceniano; pracę na otoku, gon, 

stanowienie, chęć do pracy. 
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 Posokowce losowały kolejność prac. W pierwszym dniu te, które nie 

wylosowały postrzałka, pracowały na konkurencjach dodatkowych, takich jak 

odłożenie i sztuczny trop. Te które pracowały na postrzałku zaliczały 

konkurencje dodatkowe następnego dnia. 

Odłożenia nie wytrzymały 2 posokowce (1 HS z Węgier i 1 BGS ze 

Słowacji). W tym momencie było już wiadomym, że nie uzyskają one żadnego 

dyplomu. Z kolei sztucznej ścieżki nie ukończył w regulaminowym czasie 

posokowiec bawarski ze Szwajcarii, co także pozbawiało go dyplomu.  

 

 
Zakończenie pracy na sztucznej ścieżce. (Fot.; M. Strihovská) 

 

Najważniejszą konkurencja była jednak praca na postrzałku. Dwa 

posokowce znalazły martwą zwierzynę w czasie krótszym niż 12 godzin od 

postrzelania co dało im możliwość zdobycia dyplomu III stopnia. Jeden miał 

możliwość stanowienia i oszczekiwania postrzałka (bez gonu)za co otrzymał 

dyplom III stopnia. Następny miał oszczekiwanie ale ze względu za „0” na 

odłożeniu i do tego „0” za cichy gon nie uzyskał dyplomu.  
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      Liczna ekipa sędziowska. (Fot.; M. Strihovská) 

 

Trzy posokowce nie odnalazły postrzałków, a zrobiły to za nich psy 

kontrolne no i one również pozbawiły się dyplomów. Dwa posokowce nie 

miały postrzałków za które mogły uzyskać punkty i też pozostały bez dyplomu. 

Niestety wśród nich znalazł się posokowiec z Polski. Najwięcej punktów 

uzyskał słowacki posokowiec bawarski CIBA Vratna dolina. Uzbierał on 420 

punktów za pracę na postrzałku starszym niż 12 godzin, z gonem i ponad 30 

minutowym stanowieniem, jednak „0” na odłożeniu pozostawiło go również w 

grupie „bezdyplomowców”. Dyplom I stopnia, pkt 400, lokatę 1, tytuły 

CACIT, CACT i Vitez Slovenska 2012 uzyskała słowacka suka posokowca 

bawarskiego IVENA od Margaretky, przewodnik Pavol Sirotny. Za odłożenie, 

zestrzał, sztuczną ścieżkę otrzymała maksymalną ilość punktów. Za postrzałka 

wylosowała rannego w tylny badyl cielaka jelenia z gonem i stanowieniem.  

Nasz klub reprezentował Michał Fornalczyk z posokowcem 

bawarskim CYRUS Zimny Trop. W pierwszym dniu nie wylosował postrzałka 

więc pojechał na konkurencje dodatkowe zwane przez Słowaków „cyrkusy”. 

Podchód z odłożeniem i reakcja na strzał nie stanowiły dla niego problemu – 

otrzymał maksimum punktów. Problem zaczął się na zestrzale. Cyrus na 

ścieżce znalazł farbę i podjął ścieżkę tropową, nie będąc specjalnie 
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zainteresowany znajdywaniem zestrzału. Nie znalazł go w regulaminowym 

czasie 10 minut. Ścieżka tropowa prowadziła od podnóża góry, aż na jego 

grzbiet – ponad 1 km. Na jej przebiegu zostały położone 3 znaki, za znalezienie 

których można było otrzymać dodatkowe punkty. Michał z Cyrusem ukończyli 

ścieżkę tropową w czasie 54 minut, znajdując 1 znak, mieszcząc się w 

godzinnym limicie czasu. 

 

 
Zwycięzcy Memoriału F. Konrada. (Fot.; M. Strihovská) 

 

Następnego dnia pojechaliśmy całą ekipą sprawdzić strzał do łani 

jelenia. Wg relacji myśliwego trafił on z kal. 7x57 łanię na miękkie. Łania była 

w chmarze 10-ciu jeleni i po strzale odeszła z chmarą w nieznanym kierunku. 

Cyrus na zaznaczonym przez myśliwego rejonie zestrzału nie znalazł nic. 

Podjął trop, przeprowadził kilkaset metrów przez łąki, wszedł w las i zaczął 

prowadzić w górę zbocza. Na tropie widoczne były wciski pojedynczej łani. 

Sędziowie podjęli jednak decyzje o powrocie na zestrzał i ponownej próbie 
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znalezienia śladów. Poszukiwania okazały się bezowocne. Żadnej farby, żadnej 

ścinki, żadnej treści. Podłożony ponownie Cyrus podjął ten sam trop, 

prowadząc nas na szczyt góry a potem w jej stromy dół. Nic nie wskazywało na 

to, że po tak karkołomnym terenie mogła podążać ranna łania. Ustalono że 

próbę znalezienia postrzałka podejmie następny posokowiec, którym okazał się 

BGS ze Szwajcarii. Również jego próby odnalezienia czegokolwiek spełzły na 

niczym. Komisja sędziowska stwierdziła, że prawdopodobnie łania została 

spudłowana.  

Następnego dnia Michała z Cyrusem skierowano do pracy na dziku. 

Strzelano poprzedniego wieczoru do watahy żerującej na nęcisku. Po strzale 

dziki poszły w las. Farby nie znaleziono. Po nich w godzinach nocnych 

żerowały na nęcisku następne dziki. Podłożony Cyrus w rejonie nęciska farby 

nie znalazł. Podjął trop podążając pod górę. Po 300 metrach zatrzymał się 

wietrząc na gorąco dzika. Za zgodą sędziów został puszczony na wolno. 

Wypchnął dzika odprowadzając go na 1 km, po czym wrócił do przewodnika. 

To był zdrowy dzik. Przewodnik z psem powrócili na nęcisko, podjęli inny trop 

wchodząc na lochę z przelatkiem i warchlakami. Dziki zatrzymały się 10 

metrów od korony i sędziów, następnie poszły w dół zbocza odprowadzone 

przez Cyrusa. Sędziowie stwierdzili pudło i pojechaliśmy za następnym 

postrzałkiem.  

W innym miejscu wieczorem myśliwy strzelał na nęcisku do 

warchlaków. Jeden ranny został w nocy zjedzony prawdopodobnie przez rysia, 

inny uszedł. Tego mieliśmy szukać. Po kilkudziesięciu metrach Cyrus odnalazł 

3 krople farby, ale kręcił się na tropie nie wykazując szczególnej pasji. W 

końcu obrał kierunek w dół zbocza, przeszedł przez drogę, potok, zbuchtowaną 

łąkę i tam zakończył poszukiwania. Decyzją sędziów wezwano psa 

kontrolnego, którym okazała się zwyciężczyni memoriału Ivena od 

Margaretky. Po znalezieniu farby obrała inny kierunek niż Cyrus. Poprowadziła 

ostro w górę na grzbiet i dalej grzbietem ze 2 km. Po ich powrocie lała się 

farba, ale z pokrwawionych rąk przewodnika, który przedzierał się z psem 

przez tarniny. Sędziowie zdecydowali, że dzik otrzymał niegroźną obcierkę. Na 

tym zakończyły się nasze wyjazdy za postrzałkami, bo za 3 godziny miało się 

odbyć zakończenie memoriału. Tak więc tym razem św. Hubert nie był nam 

przychylny w postrzałkach. 

 Sobotni wieczór to symboliczny pokot, przy nim przewodnicy z 

posokowcami, ekipa sędziowska, korona, sygnaliści, liczni goście, telewizja, 

fotoreporterzy. Nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników. Cztery posokowce z 

dyplomami, jeden I stopnia, trzy III, reszta bez. Na 3 pierwszych lokatach 

posokowce reprezentujące Słowację. 
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 Po części „terenowej” przy pokocie przechodzimy na salę bankietową 

gdzie nastąpiło wręczenie nagród, występy chóru męskiego, kapeli góralskiej, 

występy zespołu folklorystycznego no i bankiet na 100 osób. 

 U naszych przyjaciół na Słowacji dopisała pogoda, wspaniała 

atmosfera tworzona przez uczestników w tym przez naszą 10 osobową grupę z 

Polski. Nie dopisało szczęście. 

No ale jak to mówią myśliwi; „polowaczka to nie jest łatwy kawałek chleba”.  

Może następnym razem? 

 

      

 

 

Wojciech Galwas 

 

 

 

 

 

 
Ekipa z Polski na uroczystości zakończenia. (Fot.; M. Strihovská) 
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Relacja z VII Memoriału 

im. Ks. Benedykta Gierszewskiego 

 

W Borach Stobrawskich na Opolszczyźnie ponownie pracowały 

posokowce w ramach VII Memoriału im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, 

założyciela Klubu Posokowca.  

W dniach od 2 do 5 listopada w hotelu Nad Stawem w Bogacicy koło 

Kluczborka spotkali się przewodnicy, sędziowie i miłośnicy posokowców aby 

po raz kolejny uczestniczyć w tej międzynarodowej imprezie. 

 

 
Zajazd Nad Stawem w Bogacicy. (Fot.; M. Kopeć) 

 

W czasie odbywających się w okresie św. Huberta polowaniach 

zbiorowych, których w rejonie Kluczborka odbywało się wiele, nie brakowało 

strzałów, tak więc i postrzałki musiały się zdarzać. 

W memoriale wzięły udział następujące posokowce wraz ze swoimi 

przewodnikami: 

 

1. BASS z Placku, posokowiec hanowerski, przewodnik Jan Macek – 

Czechy 
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2. Rabaparti Vadasz Niki, posokowiec hanowerski, przewodnik Istvan 

Bohm – Węgry 

3. CIRA Vratna dolina, posokowiec bawarski, przewodnik Jozef Duris - 

Słowacja 

4. BABKA CYTRYNOWA Hazba, posokowiec bawarski, przewodnik 

Mikołaj Włocławski - Polska 

5. BARY Leśny Akord, posokowiec bawarski, przewodnik Szafrański 

Krzysztof – Polska 

6. KAZBACH BAJADERKA Hazba, posokowiec bawarski, przewodnik 

Wojciech Łażewski – Polska 

7. KRYM Ostatni Kęs, posokowiec bawarski, przewodnik Grzegorz 

Lewczuk – Polska 

 

 
Przewodnicy z posokowcami. (Fot.; M. Klimińska) 

 

Byli oni sędziowani przez międzynarodowe zespoły sędziowskie w 

których skład wchodzili następujący sędziowie: 

1. Joachim Decker – Niemcy KBGS 

2. József Buzgó - Węgry 

3. Milan Pavlik - Czechy 

4. Jan Skolnik - Czechy 

5. Tibor Gestvandtner - Słowacja 

6. Ferdinand Hlinicky – Słowacja 

7. Jan Kierznowski  – sędzia główny 

8. Marian Bocianowski  

9. Jerzy Karaszewski  

10. Jakub Rudziński  
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11. Wojciech Galwas  

12. Piotr Jabłoński  – asystent 

13. Jerzy Sokół  – asystent 

 

 
Krzysztof Szafrański i Bary Leśny Akord. (Fot.; M. Klimińska) 

 

W piątek wieczorem odbyła się powitalna kolacja, przed którą 

dokonana została prezentacja przewodników i sędziów oraz losowanie 

numerów startowych przewodników. 

Sobotni ranek to uroczyste otwarcie memoriału, losowanie kolejności 

prac (w jakiej przewodnicy mieli udawać się w łowiska) i wyjazd do łowisk, 

gdzie na przewodników z psami i ekipy sędziowskie czekali myśliwi, aby 

wskazać rejon w którym strzelano do zwierzyny. 

W ciągu dwóch godzin hotel opustoszał, wszyscy obecni przewodnicy 

udali się do prac w różne łowiska. Wrócili dopiero pod wieczór bowiem 
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najczęściej praca nie kończyła się na poszukiwaniu jednej sztuki, ale po 

zakończeniu jednej pracy kierowani byli do następnej. 

Nie wszystkim udało się dokończyć pracę przed zmrokiem. Przerywali pracę 

po zapadnięciu zmroku, aby powrócić do niej w dniu następnym. 

 

 
Rozpoczęcie memoriału. (Fot. T. Sokalski) 

 

W ciągu 2 dni pracy 7 posokowców pracowało na 16 tropach 

zwierzyny sprawdzając rezultaty strzałów. Jedynie jeden z nich nie miał 

szczęścia i jego praca ograniczyła się do sprawdzenia zestrzału, który okazał 

się pudłem. Pozostali pracowali z różnym skutkiem. 

Jedni się napracowali pokonując wiele kilometrów i nie dochodząc 

zwierzyny. Ale jak można dojść np. dzika, który strzelany na łeb, wali się po 

strzale, po czym wstaje i z widoczną farbą na górnej części karku uchodzi. 

Myśliwy nie strzelił powtórnie sądząc, że dzik padnie martwy. Pomimo 

wielokilometrowej pracy posokowca taka sztuka z obcierką po karku okazała 

się nie do dojścia. 

Inny posokowiec tropił postrzelonego w przedni bieg dzika na dystansie 6 km, 

ale też nie nawiązał z nim kontaktu umożliwiającego stanowienie. Jeszcze inne 

znajdywały martwe łanie jelenia i dziki na dystansie od 100 do kilkuset 
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metrów. Wykonały solidnie swoją pracę odnajdując postrzałki. Jednak, zgodnie 

z regulaminem, prace te były niewystarczające do uzyskania dyplomu. 

 

 
W. Łażewski z Bajką po zakończonej sukcesem pracy. 

(Fot. T. Sokalski) 

 

Były również prace które zakończyły się uzyskaniem dyplomu. Suka 

posokowca hanowerskiego z Węgier - Rábaparti Vadász Niki za odnalezienie 

martwej łani postrzelonej w tchawicę uzyskała dyplom III stopnia. 

Posokowiec bawarski BARY Leśny Akord z przewodnikiem 

Krzysztofem Szarfańskim z Popielowa na Opolszczyźnie uzyskał dyplom  

I stopnia. Najwyżej została oceniona jego praca na cielaku jelenia który został 

postrzelony w tylny badyl. Za cielakiem ruszył najpierw myśliwy z gp ale gdy 

stwierdził obecność farby pozostawił tą pracę dla posokowca. Cielę podążało 

za chmarą jeleni. Po 2300 metrach pracy na otoku, zauważono cielę, pies został 

puszczony w gon. Po gonie i głośnym stanowieniu cielę zostało dostrzelone. 

Oprócz tej pracy BARY sprawdzał dwa strzały do łań jelenia i odnalazł po 

1200 metrach martwego dzika postrzelonego na miękkie. 
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Dyplom I stopnia odbiera Jozef Duris. (Fot.; T. Sokalski) 

 

Również dyplom I stopnia uzyskała suka posokowca bawarskiego ze 

Słowacji - CIRA Vratna dolina. W pierwszym dniu pracowała na łani daniela, 

która zdaniem myśliwego została postrzelona na miękkie. Farba i wciski 

wskazywały jednak na postrzał w badyl.  

Po 1,5 km pracy na otoku, kiedy suka zaczęła szczekać na gorącym tropie, 

została puszczona w gon. Gon trwał na dystansie 3 km. Polujący w tym czasie 

myśliwi widzieli jak posokowiec prowadzi głośno ranną danielkę. W końcu 

łańka została stanowiona. Poszukiwanie zakończyło się sukcesem. W tym 

samym dniu CIRA odnalazła jeszcze po 200 metrach martwą łanię jelenia 

postrzeloną na kulawy sztych. 

W następnym dniu pracowała przez 6 km na dziku postrzelonym w przedni 

bieg, który prawdopodobnie został zastrzelony w ostatnim miocie. Jej ostatnia 

praca to odnalezienie po 500 metrach martwego dzika postrzelonego na 

miękkie.  

Tak więc na 16 prac zostało odnalezionych 9 sztuk rannej zwierzyny 

(3 łanie jelenia, 1 cielak jelenia, 1 łania daniela i 4 dziki).  
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Nie ilość dyplomów jest ważna. Najważniejsza dobrze wykonana 

praca i po raz kolejny pokazanie myśliwym co potrafią posokowce i jak ważna 

jest ich rola w łowiskach gdzie występuje zwierzyna gruba. 

Swoją pracą przewodnicy z posokowcami po raz kolejny udowodnili, że bez 

ich pomocy znaczna część strzelanej zwierzyny pozostaje nie odnaleziona. 

Szkoda, że ta prawda tak ciężko trafia do świadomości myśliwych i zarządów 

kół łowieckich. 

Oficjalna część memoriału zakończyła się w niedzielny wieczór przy 

uroczystym pokocie, gdzie sygnaliści otrąbili śmierć zwierzyny. W 

uroczystości uczestniczyli; Adam Albertusiak - przedstawiciel memoriałowego 

patrona czyli RDLP z Katowic, Paweł Pypłacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Kluczbork, członkowie Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu z jej 

przewodniczącym Dariuszem Hutką oraz główni bohaterowie czyli 

przewodnicy z posokowcami a także sędziowie, asystenci, goście i korona. 

Później w hotelowej restauracji odbyło się wręczenie dyplomów i 

nagród, których dzięki hojności sponsorów było bez liku dla wszystkich 

przewodników biorących udział w memoriałowych poszukiwaniach. 

Podziękowania i szacunek dla członków Klubu Posokowca i członków Komisji 

Kynologicznej ORŁ w Opolu oraz dla Nadleśnictwa Kluczbork za 

umożliwienie, już po raz siódmy, zorganizowania tej imprezy.  

Podziękowania dla sponsorów nagród, dla wszystkich osób którzy 

swoją bezinteresowną pracą po raz kolejny udowodnili, że nasz memoriał jest 

znany i szanowany w całej „posokowcowej” Europie. 

 

 

 

         

      Wojciech Galwas 
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 „Myślistwo na cztery łapy.” 

 

Mój pierwszy posokowiec bawarski trafił do nas w 2005 roku jako 

trzymiesięczne, nieco niezdarne, ale pełne niepowtarzalnego uroku szczenię. 

Wtedy nawet mi się nie śniło jak to się skończy.  

 

 
Ewa i Rika. (Fot.; E. Topolanek) 

 

W domu od zawsze były psy, ale Rikę nabyliśmy właściwie przez 

przypadek. Suczka po prostu na nas czekała. Sama wśród trzech żywiołowych 
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braci, ze stoickim spokojem znosiła ich dokazywanie. Jak się później okazało, 

nie mogliśmy trafić na lepszego psa.   

Odbierając suczkę do kompletu dostaliśmy metrykę i nie bardzo wiedzieliśmy 

co z nią zrobić. Zarzekaliśmy się, że nie ma mowy o udziale w wystawach, a o 

konkursach pracy i poszukiwaniu postrzałków nie wiedzieliśmy kompletnie 

nic. Wyglądało na to, że Rika zostanie „kanapowcem”, ale widocznie nie było 

jej to pisane.  

Kolejny przypadek sprawił bowiem, że trafiliśmy na jedno z 

cyklicznych szkoleń dla przewodników psów myśliwskich w Piotrkowie 

Trybunalskim. Dzięki uprzejmości poznanych wtedy przyjaciół mieliśmy stały 

dostęp do wszelkich materiałów potrzebnych do zakładania ścieżek tropowych 

i ćwiczyłyśmy tak często jak było to możliwe. Nie wiem kto kogo uczył? 

Docierałyśmy się chyba wzajemnie, a efekty były bardzo satysfakcjonujące – 

Rika wygrała wiele konkursów pracy i zdobyła tytuł Championa Pracy.   

Po drodze oczywiście było wiele szkoleń i spotkań organizowanych przez Klub 

Posokowca. Nawiązane w ich trakcie znajomości zaowocowały możliwością 

pracy na naturalnych tropach postrzałków.  

Nie wiem kiedy z jednego posokowca zrobiły się dwa i wtedy było już jasne, że 

muszę zostać myśliwym, by Rika i Tośka mogły robić to, do czego zostały 

stworzone.  

Na szczęście nie musiałam długo czekać. Na jednym ze szkoleń Pan 

Wojtek Galwas oznajmił jednemu z uczestników, że powinien mnie 

wprowadzić na staż w swoim kole. Witek, zapalony „gończarz”, który dziś jest 

naszym serdecznym kolegą, zgodził się bez wahania. Przygarnął mnie z mężem 

i dwiema sukami w pakiecie.  

Wpadliśmy wraz z Arkiem po uszy w świat łowiectwa. W kole  

„Piętnastka” spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem, a posiadanie dwóch 

pracujących posokowców było ogromnym atutem. Staż minął bardzo szybko i 

w ubiegłym roku zdaliśmy egzaminy łowieckie. Od lipca z dumą możemy 

powiedzieć, że Rika i Tosca są psami w rękach myśliwych.  

Psy towarzyszą nam przy każdym wyjściu do łowiska. O tym jak 

ogromne jest to ułatwienie przekonaliśmy się, kiedy Arek strzelił swojego 

pierwszego dzika na polowaniu indywidualnym. Przelatek przyjął kulę na płuca 

i odszedł  ponad dwieście metrów w gęste trzcinowisko. Odczekaliśmy kilka 

godzin i o świcie pozwoliliśmy młodszej suczce podjąć trop. Praca była łatwa i 

szybka ale radości z sukcesu nie było końca, bo do tej pory szukaliśmy cudzych 

postrzałków, a ten był tylko i wyłącznie nasz.  
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Arek z Toscą ze swoim pierwszym dzikiem. (Fot.; E. Topolanek) 

 

Pod skupem spotkaliśmy kolegów, którzy również podnieśli tego 

ranka strzelonego  nocą dzika, ale bez pomocy psa zajęło im to nieco dłużej, bo 

prawie dwie godziny. Dzik leżał 300m od miejsca zestrzału.   

Mam nadzieję, że z czasem koledzy będą coraz częściej dzwonić po 

nasze posokowce.  

Dużo jeszcze przed nami nauki ale spełniło się moje marzenie: jestem 

przewodnikiem dwóch wspaniałych posokowców, myśliwym i żoną 

myśliwego.  
Serdecznie dziękuję wszystkim Kolegom i Koleżankom, dzięki 

którym było to możliwe.  

 

 

Darz Bór! 

 

 

  Ewa Topolanek 
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Koniec sezonu 

 

Wieczór 11 stycznia 2013r. pakuję sprzęt, przed nami dwa dni 

szukania na Kluczborku, to ostatni zaplanowany w tym sezonie wyjazd. Psiaki 

jak zwykle asystują w przygotowaniu wyjazdu. Zastanawiam się, co zrobić z 

Rufusem, który oberwał tydzień temu przy dochodzeniu cielaka, ma świeże 

szwy i przechodzi rekonwalescencje. Sam zainteresowany wyraźnie daje do 

zrozumienia, że nie ma wyjazdu bez niego i już najchętniej na wszelki wypadek 

zająłby miejsce w samochodzie. Po dłuższej dyskusji z Gosią ustalamy, że 

Rufek jedzie dla towarzystwa, turystycznie, i nie ma mowy o szukaniu. 

Wyjeżdżamy całą ekipą z samego rana następnego dnia. Od rana na 

drodze panują trudne warunki, powróciła zima, sypie ostro śniegiem i trzyma 

mróz. Niestety zaczyna prześladować nas pech. Przed samą Częstochową, jak 

zwykle, tankujemy na stacji Orlenu paliwo i ruszamy w dalszą drogę? Po 

przejechaniu kilku kilometrów podczas wyprzedzania, w momencie gdy 

jesteśmy na lewym pasie drogi, a na liczniku prawie 100-wa gaśnie silnik i 

zostaję z masą 2,5 tony żelastwa bez wspomagania hamulców, serwa 

kierownicy, bez niczego - auto jest „martwe”. Ostrożnie zjeżdżam na pobocze 

odprowadzany „uprzejmymi” spojrzeniami innych użytkowników drogi, którzy 

nie wiedzą, co się dzieje. Próbuję uruchomić samochód, po kolejnej próbie 

silnik zaczyna pracować jak gdyby nic się stało. Odczekuje chwilę, sprawdzam, 

co mogę w samochodzie i nic nie mogę zdiagnozować. Po chwili włączam się 

do ruch. Przejechałem może z 10 km i sytuacja się powtarza. To już nie żarty 

domyślam się, że zatankowałem „chrzczone” paliwo. Powoli do 40km na 

godzinę turlam się na Kluczbork, dużego wyboru nie ma. Po drodze auto 

odmawia posłuszeństwa jeszcze dwukrotnie, ale jakoś udaje się dojechać na 

miejsce zbiórki.  

Witam się z uczestnikami polowania, kolega leśniczy zwraca mi 

uwagę, że złapałem gumę w lewym tylnym kole, no to pech prześladuje mnie 

dalej. Na szczęście w leśniczówce jest kompresor i to ratuje doraźnie sytuację. 

Mamy pierwszą informację o rannym cielaku jelenia do szukania, ale ponieważ 

trwa pędzenie czekamy na przerwę i posiłek. W samochodzie psiaki odsypiają 

jeszcze podróż, a ja słucham radia. Tą sielankę przerywa dym i ogień, który 

wydobywa się z instalacji rozgałęziacza dla zasilenia telefonu, nawigacji i CB. 

Na rozgrzanym do czerwoności kablu zapala się natychmiast jego plastykowa 

izolacja, rozpryskuje się niczym sztuczne ognie po całym samochodzie 

roznosząc miniaturowe pochodnie ognia po całym wnętrzu. Na siedzeniu 

pasażera na polarowym kocu śpiący Rufus podrywa się spanikowany i 

ewakuuje się na tylnie siedzenie. Płonące krople izolacji momentalnie wypalają 
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dziury w kocu. W samochodzie pełno gryzącego i duszącego dymu. Bez chwili 

namysłu wyrywam gołymi rękoma palące się kable z gniazda zapalniczki, 

parząc sobie dotkliwie dłonie. Po chwili sytuacja jest opanowana. Po 5 latach 

użytkowania rozgałęziacza na skutek zwarcia kabla, dostał samozapłonu. 

Otwieram wszystkie drzwi, wietrzę auto. Psiaki biegają niespokojne wokół 

samochodu a ja zaczynam schładzać w śniegu piekące ręce. To już nie pech, to 

jakieś fatum. Miałem dużo szczęścia, że byłem w tym momencie w 

samochodzie, co by mogło się stać gdyby psiaki zostały same w aucie wolę 

nawet nie myśleć.  

Z chwilowego zamyślenia wyrywa mnie głos jednego z leśniczych 

prowadzących polowanie. Przed szukaniem cielaka jest nowa robota, myśliwy 

postrzelił warchlaka na miękkie, który gubiąc kawałek jelita powędrował w las. 

To powinna być krótka i prosta robota. Decyduję o podłożeniu Bajki i Aris na 

trop. Dziewczyny już w tym sezonie zdążyły popracować na dzikach w parze i 

ta robota to wymarzona „szkoleniówka” dla najmłodszej suki. Sprawdzam 

jeszcze obroże GPS i suki wędrują po tropie wyraźnie odbijając od kierunku, 

który wskazał prowadzący polowanie. Ale zgodnie z zasadą, że ja wierzę psim 

nosom, ruszam za sukami rozglądając się za farbą na śniegu. Odpuszczamy 

kilkadziesiąt metrów tropu od zestrzału gdzie strzelana była również łania i 

zaczynamy w miejscu gdzie była ostatnia farba z dzika według myśliwych i 

gdzie dzik zniknął w lesie. Przeszedłem za pracującymi sukami może z 600m, 

gdy w najbliższym miodniku odzywa się Baja. Głoszenie jest krótkie i wręcz 

ostrzegawcze. Tak zazwyczaj Bajka głosi ranną sztukę, ale jeszcze „mocną”. 

Po chwili wraca do mnie młodsza suka wyraźnie wystraszona i 

zdezorientowana. Zastanawiam się, co się dzieje, bo po chwili wraca Baja i 

jakby sprawdzała trop, po którym przed chwilą pracowała. Decyduje na powrót 

do zestrzału i pracę od początku, ponieważ idąc za sukami nie widziałem 

żadnej farby na tropie poza tą ostatnia, od której zaczęliśmy. Na zestrzale sporo 

zamieszania, bo strzelana łania, która padła w ogniu „dała” podczas ściągania 

tuszy sporo farby i stworzyła krzyżujący się trop z tropem strzelanego dzika. 

Do tego wszędzie wydeptane klepisko przez myśliwych szukających 

strzelanego dzika. Trochę trwa aż suki wypracują właściwy trop i ruszą w 

kierunku, z którego wróciły. Trafiamy znów w okolice młodnika, ale tym 

razem nic się dzieje. Po drodze nie spotkałem żadnego potwierdzenia mimo 

białej stopy, że idziemy we właściwym kierunku za ranną sztuką. Obserwuję 

pracę suk, które bardzo nerwowo pracują na tropie. Szczególnie Aris wydaje 

się być nakręcona, może jej nastrój udziela się Bajce, bo chwilami mam nawet 

wrażenie, że to praca wręcz chaotyczna. Zastanawiam się, co się dzieje, wokół 

pełno świeżych tropów, przejść zwierzyny oraz po pędzeniach miotów, może to 
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trochę nakręca młodą. Robię kolejne kilkaset metrów i wykonuję telefon do 

prowadzącego polowanie, aby upewnić się, co było strzelane. Dostaję 

zapewnienie, że na pewno był strzelany mały dziczek. Przecież mały dzik z 

takim postrzałem nie mógł powędrować ponad kilometr i nie możliwe żeby 

Bajka go na tym dystansie nie dopadła, tym bardziej, że pracuje w parze z Aris. 

Zaczynam tracić wiarę w sens tego szukania. Decyduję się na odwołanie suk z 

tropu, które co widać po nich nie są z tego zadowolone i powrót do samochodu.  

W aucie wita nas rozżalony Rufus. Nieodszukana sztuka nie daje mi spokoju. 

Po krótkiej przerwie postanawiam tak dla spokoju sprawdzić trop Rufusem, 

tylko kawałek, czy dziewczyny szły dobrze. Zmieniając kurtkę przekładam 

potrzebne rzeczy do lżejszego ubrania (w poprzednim trochę się zagotowałem, 

za ciepło, mimo zimy) z kieszeni wypada wojskowy osobisty opatrunek, 

odruchowo wrzucam go do bagażnika. Po chwili namysłu wiedziony jakimś 

przeczuciem czy obawą, sięgam po niego i chowam do kieszeni. Dla asekuracji 

pracy Rufusa zabieram Baję. Rufus luzem rusza tym samym tropem, co 

poprzednio dziewczyny. Pracuje też trochę „nakręcony” po pobycie w aucie, 

ale dużo wolniej i po trasie do młodnika znajduję odrobinę zabarwionego 

śniegu, a więc dziewczyny szły dobrze. Dochodzimy do młodnika i na wszelki 

wypadek zwalniam Bajkę z otoku. Mijamy młodnik i widzę, że sprawdzony 

tandem „zapina” się na trop. Robimy trasę suk i wędrujemy dalej. Po 3 km w 

dużym, gęstym i zasypanym śniegiem młodniku Baja zaczyna głosić, stanowiąc 

już bardziej zdecydowanie. Rufus mimo że jest w młodniku nie włącza się 

czynie do stanowienia, co znaczy ze zwierzyna jest jeszcze mocna. 

Przedzierając się przez gąszcz świerkowego młodnika staram się dojrzeć, co 

„trzyma” Bajka. Przez kilkanaście minut to na stojąco, to na czworaka 

przemieszczam się po młodniku za głoszącą Bają, starając się przynajmniej 

zobaczyć, z czym mam do czynienia. Obciążone śniegiem gałęzie skutecznie 

blokują przemieszczanie się za zwierzyną i uniemożliwiają jej dojrzenie. Po 20 

minutach mam dość. Zasypany śniegiem, spocony i wykończony 

przedzieraniem się przez młodnik słyszę, że Baja zamilkła. Spojrzenie na 

displej odbiornika wyjaśnia sprawę, całe towarzystwo wywędrowało z drugiej 

strony młodnika na wysoki las. Nie ma wyboru ruszam za nimi, a w między 

czasie wykonuję telefon do prowadzącego z pytaniem czy strzelana łania nie 

prowadziła cielaka, bo może „to ono” stanowi „to coś”, za czym wędrują psy. 

Ponownie otrzymuję zapewnienie o małym dziku.  

Na tropie po wyjściu z młodnika znajduję parę zabarwień śniegu, ale 

nie jest to czysta farba. Zastanawiam się czy Rufus w młodniku nie nadwyrężył 

szwu i to on nie znakuje tropu. Powoli sam nie wiem, dlaczego zaczyna 

ogarniać mnie wewnętrzny niepokój, przypominam sobie o dzisiejszym 
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pechowym dniu. Niepokoje się o Rufusa, który nie powinien właściwie 

pracować na tym tropie. Po chwili słyszę, że Baja znów stanowi zwierzynę, ale 

ponownie trzymanie na lesie jest krótkie i nie mogę dojść na czas. Koleje metry 

tropu i moją drogę przecina szeroki rów z wodą, no to koniec mam naprawdę 

dosyć, na nogach mam buty z goreteksu a nie kalosze. Idę w lewo później w 

prawo nie ma żadnej możliwości przejścia suchą nogą kanału. Decyduję, że 

odpuszczam, jestem wykończony tym szukaniem nie wiadomo czego w tym 

zasypanym śniegiem lesie. Wykonaliśmy spokojnie ok. 4km tropu i ja nawet 

nie wiem za czym idę, i ten pech od początku wyprawy. Gwizdkiem odwołuję 

psy z tropu, które po dłuższej chwili wracają i zatrzymują się na drugim brzegu.  

Na moją komendę brną przez wodę na moją stronę. No tak, z piersi Rufusa 

spod szwu cienką strużką kapie surowica z gojącej się rany z zeszłego 

tygodnia.  

Wykonuje telefon do prowadzącego, informując o zakończeniu 

nieskutecznego poszukiwania. Kolega informuje mnie, że jeszcze raz przy 

posiłku rozmawiał z myśliwym, który ranił sztukę i ten dalej twierdzi ze jest to 

mały dzik, taki do kolana, jak powiedział. No nie ważne kończę rozmowę i 

rozglądam się za psiakami, które aby nie marznąć biegały luzem wokół mnie, 

podczas rozmowy. Ale psiaków nie ma. Na kolejny gwizdek pokazują się po 

drugiej stronie kanału. A więc wróciły na trop. Spoglądam na psiaki odczytując 

wyraźne sygnały, pańcio idziemy, jest nasz, idziemy go zabić. Szkoda mi się 

robi psiaków i wykonanej trudnej roboty. No niech tam - jak chcą iść, no to 

jeszcze te kilkaset metrów spróbujmy. Wykonuję maksymalny skok i ląduje 

jedną nogą po kolano w wodzie, ale jestem na drugim brzegu. Kochane psiaki 

ruszają błyskawicznie w las, a ja z wodą w jednym bucie za nimi. Za kanałem 

las zmienia się w trudną do pokonania ostoję zwierzyny. Co chwila muszę 

omijać kępy świerków zasypanych śniegiem. Wokół sporo wykrotów i 

powalonych drzew. I śnieg jakiś głębszy. Pokonałem może ze 400m i słyszę w 

oddali głosy Bajki i Rufusa stanowiących zwierzynę. Wyjmuję kamerę z myślą 

o nagraniu końcówki dochodzenia. Trudne warunki terenowe zwalniają tempo 

poruszania się w kierunku moich psiaków. Ale dystans powoli się zmniejsza i 

wyraźnie słyszę niskie głoszenie Rufusa i dużo wyższe granie Bajki. Po głosie 

szczekania wiem, że już nie odpuszczą zwierza z tego miejsca. Powoli 

pokonuję kolejne metry szykując broń, staram się opanować narastającą falę 

emocji i adrenaliny. Przecież to kolejna „robota” i wydaje się wszystko być pod 

kontrolą, ale gdzieś w podświadomości narasta uczucie że coś jest nie tak. 

Dochodzę na 20m do kilku zwartych kęp świerkowych, to między nimi 

rozgrywa się cała akcja. Nic nie widzę, drogę blokują kolejne zwalone pnie 

drzew i zaspy śnieżne. Kolejne parę metrów przedzierania. Psiaki i to „coś” już 



~ 111 ~ 
 

słyszą nadchodzącą pomoc, bo wzmaga się teraz już wyraźna walka o kilka 

metrów przede mną. Podświadomie zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo 

niebezpieczna, emocje sięgają zenitu, a nadmiar adrenaliny chyba i strach 

zaczyna mną telepać. Szybko chowam kamerę już wiem, że nie będzie tu na nią 

czasu i miejsca. Sięgam po broń, to ona za parę sekund będzie decydować o 

losach walki. Jestem od miejsca akcji może ze 6 m nic dalej nie widzę, widok 

zasłania mi pojedynczy młody świerk. Odbijam parę kroków w prawo. Jest! 

Baja trzyma dzika może ze 40 kg tak na oko. W lewo od niej bliżej mnie 

całkiem bokiem do Baji, Rufus „patrzy” swoim zwyczajem czy jestem gotowy 

z bronią do strzału. Psy znajdują się jakby na leśnym ringu.  Z dwóch stron 

zamkniętym przez zwarte kępy świerczyny, z drugiej przez pojedyncze choinki, 

a miedzy nimi leżące zwalone pnie starych sosen. Robię jeszcze dwa kroki do 

przodu i zaczyna się ”zwolniony film”, który trwa zaledwie parę sekund. 

Kątem oka widzę jak Baja odskakuje od nacierającego przelatka. Odruchowo 

podnoszę broń i ruszam do przodu, aby zająć lepszą pozycje do strzału w 

nierównym terenie. Rufus widząc całą akcję nie rusza w kierunku Bajki tylko 

odbija w moją lewą stronę w kierunku zwartego gąszczu świerkowego, może z 

5m od mojego lewego boku. Na chwilę zasłania go ten nieszczęsny pojedynczy 

świerk. Patrzę na Baję i na Rufusa, którego teraz nie widzę. Podświadomie 

chyba rejestruję ruch gałęzi i ciemnej sylwetki drugiego dzika. Po moim lewym 

boku podnoszą się opadłe pod ciężarem śniegu gałęzie potężnego świerka i 

spod nich w błyskawicznej szarży na Rufusa rusza duży dzik. Pies obraca się i  

odskakuje, ale drogę zagradza mu zwalony pień. Mój mózg pracuje na 

najwyższych obrotach. W ułamkach sekund analizuje, co się tu dzieje. Pierwsza 

myśl, locha warchlaki i przelatek, ale, jak co? Mijają kolejne ułamki sekund i 

widzę najczarniejszy z koszmarów, jaki może przydarzyć się poszukującym 

postrzałki psom. Rufus nie ma miejsca na obrót, już nie zdąży przeskoczyć 

zwalonego pnia, dzik dopada go prawie w powietrzu i słyszę tylko skowyt 

ranionego mojego przyjaciela psa. Dzik zawraca po ataku w stronę kępy 

świerków, z której atakował. Przebiega ode mnie może 3m, odruchowo 

podnoszę broń i z rzutu strzelam w momencie, gdy łeb dzika wychyla się za 

pojedynczego świerka. Kątem oka widzę jak Rufus ponownie wraca do 

raniącego go przeciwnika, ale jest bezpieczny dystans na strzał. Skupiony na 

szarżującym dziku nie widzę Bajki, słyszę tylko, że obok trwa walka na śmierć 

i życie. W momencie strzału na łeb widzę szable dzika, to jednak odyniec 

przelatuje w myślach. Po strzale dzik roluje i wali się w ogniu, słyszę 

przyprawiający o dreszcze szczęk szabel o fajki. Trzymam go na muszce, ale 

widzę ze jeden strzał wystarczy, to koniec. Spoglądam przez chwilę na odyńca 

z boku na samym dole tuszy wisi wielkości pięści dorosłego mężczyzny kłąb 
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jelit skutecznie zatykając ranę postrzałową. Rufek dopada konającego 

przeciwnika, a ja rozglądam się za Bają. Ona walczy (teraz już wiem) z 

adiutantem leżącego obok odyńca. Kochana Bajka odpiera ostatni atak 

adiutanta, który do końca bronił swojego towarzysza lasu. Adiutant widzi 

doskonale całą akcję i w końcu odpuszcza znikając w leśnej ostoi. Przytłoczony 

ilością zdarzeń nie próbuje nawet się do niego złożyć. Bajka rusza w gon, ale 

gwizdkiem i krzykiem odwołuję sukę.  

Puszczają mi nerwy cały się trzęsę, rozglądam się za Rufusem, który 

szarpie martwego już przeciwnika. Odwołuję psa i szybko zaczynam go 

oglądać. Rufek ma cały tył zalany swoją farbą. Jemu też już puściła adrenalina, 

zaczyna czuć ból i skutki rany. Łapię psa i próbuje określić rodzaj obrażeń. To 

najgorsze chwile w moim życiu poszukiwacza rannej zwierzyny. Próbuję 

trzęsącymi się rękami przytrzymać Rufka, który wijąc się z bólu gryzie moje 

poparzone ręce. Boże dobrze, że zabrałem ten opatrunek z bagażnika, ratuje on 

teraz sytuację. Zlokalizowana rana na lewym tylnym podudziu psa jest 

poważna, ale tylko kłuta. Dzik nie zdążył pociągnąć po kości inaczej było by 

po psie. Mimo sporego krwawienia widzę, że jest bez gwałtownego wypływu 

to świadczy, że tętnice są w porządku. Opatrunek nie bardzo trzyma się 

kończyny, za krótki bandaż, ale wystarczy by na chwilę zatamować 

krwawienie. Zdejmuje polar i okrywam psiaka, aby zatrzymać ciepło. 

Rozglądam się do dokoła, wokół mnie istne pobojowisko. Ślady walki, na 

śniegu pełno farby z dzika i mojego psa. Próbuję wykonać kilka telefonów z 

prośbą o pomoc, ale niestety wszystkie numery znajomych i przyjaciół z 

okolicy są poza zasięgiem. Zaznaczam miejsce gdzie zostawiam odyńca i 

próbuje wydostać się do najbliższej drogi. Ranny pies próbuje sam iść, ale w 

tych warunkach terenowych powoduje to tylko dodatkowy krwotok. Nie mam 

wyboru biorę rannego Rufusa na ręce i zaczyna się koszmarny powrót w stronę 

auta.  Do samochodu według GPS mam 900m przez las. Już po pierwszych 

150m nie jestem w stanie iść z całym ekwipunkiem i psem na rękach. Po prostu 

wysiadam kondycyjnie po całym dniu pracy. Decyduję się na wydostanie do 

najbliższej drogi oddziałowej. Odziałówkami jest dużo dalej, ale też wygodniej 

iść. Mimo to brak sił, aby nieść psa cały czas. Próbuję odłożyć Rufusa na 

drodze i podbiec do samochodu, aby skrócić czas ewakuacji. Biedny psiak w 

szoku pourazowym odbiera to, jako próbę pozostawienia go w lesie. Za nic nie 

chce pozostać sam i resztką sił, krwawiąc i kulejąc na trzech łapach wędruje za 

panem zupełnie nie rozumiejąc, dlaczego zostawia się go samego. Po godzinie 

koszmarnej wędrówki docieramy do samochodu. Tu w ruch idzie dobrze 

wyposażona apteczka. Zawsze przed wyjazdem na każde szukanie przeglądając 

jej zawartość myślałem (żeby nigdy nie była potrzebna), ale w ciągu jednego 
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tygodnia okazało się, że ratuje dwukrotnie życie mojemu psiakowi. Z 

obandażowanym i zawiniętym w koce Rufusem ruszamy do najbliższego 

weterynarza. Okazuje się, że mam dzisiaj odrobinę szczęścia, w tym feralnym 

dniu. Udaje mi się dodzwonić do weterynarza, który szył tydzień temu Rufusa.  

Jest na miejscu, bo skasował w rowie samochód i nie może pojechać do Opola. 

Z opatrzonym psiakiem ruszamy w drogę powrotna do domu. Po drodze przez 

telefon odwołuje nasze jutrzejsze polowanie oraz informuję o miejscu i 

oznakowaniu postrzałka, którego doszliśmy. Tak kończy się to pechowe 

ostatnie wyjazdowe w tym roku szukanie. 

Podsumowując to kolejne drogo okupione doświadczenie w poszukiwaniu 

postrzałków. Dopiero z perspektywy paru miesięcy pisząc to opowiadanie 

mogę na chłodno ocenić całą sytuację. Pracowaliśmy za szybko, na zbyt 

gorącym tropie i niestety wierząc początkowo w to, co opowiadał myśliwy. 

Suki pracowały poprawnie niestety sytuacja, jaką zastały w pierwszym 

młodniku je przerastała. Szczególnie młodą Aris, dlatego wróciła taka 

wystraszona. Miałem dużo szczęścia w tym dochodzeniu, bo już podczas 

pierwszego trzymania przez Bajkę mogłem oberwać od odyńca, o którego 

istnieniu nie miałem pojęcia. Dobrze że do akcji trafiły doświadczone, obyte z 

ranną zwierzyną psy. Pojedynczy czy nawet dwa mniej doświadczone psy nie 

wyszłyby z tej „akcji” całe. Mam pełną świadomość, że to Rufek sprowokował 

i wziął na siebie atak odyńca, który zalegał zaledwie parę metrów obok mego 

boku, tylko i ja tego nie wiedziałem. Kochany przyjaciel po raz kolejny ratował 

mi skórę ryzykując własnym życiem. Pierwszy raz miałem okazję poczuć i 

zobaczyć jak dwa dziki fenomenalnie współpracowały z sobą przez przeszło 4 

km tropu. Z tego szukania należy wyciągnąć wnioski dla mnie i wszystkich, 

którzy już pracują lub zaczynają pracę z psami w lesie. 

1. Idąc za zwierzyną na tropie pamiętajmy, że dla naszych psów przy 

dojściu żywego postrzałka, bez względu na gatunek zwierzyny, 

zaczyna się walka na śmierć i życie. Wyważmy ryzyko jakie 

ponosimy my i nasi czworonożni przyjaciele. 

2. Bierzmy dużą poprawkę do relacji składanych przez myśliwych którzy 

ranili zwierzynę. Nie spieszmy się z szukaniem, im później tym lepiej, 

bezpieczniej dla nas i naszych psów. 

3. Zawsze bez pospiechu i dokładnie przygotujmy sprzęt potrzebny do 

pracy w lesie, on nie może zawieść, a będzie często decydował o 

naszym „być albo nie być”. 

4. Pamiętajmy o własnych umiejętnościach i możliwościach swoich 

psów, aby sytuacja w lesie nas nie przerosła. Często nie warto na 
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„siłę” czy ambicję ryzykować naszym zdrowiem i życiem naszych 

psiaków. 

5. Starajmy się zawsze mieć namiary na najbliższego lekarza 

weterynarii. W przypadku obrażeń naszego psa jest bardzo mało czasu 

na jego ratunek. Zawsze wyruszajmy na poszukiwania z dobrze 

zaopatrzoną apteczką, a z sobą zabierajmy przynajmniej dwa 

opatrunki osobiste. Najlepsze są typu „wojskowego”, bo nie 

przemakają.  

6. Na naszą pracę na tropie mają wpływ dziesiątki elementów, które 

decydują o sukcesie czy porażce szukania. Pamiętajmy też, że często 

nikt nie doceni naszej ciężkiej ryzykownej pracy bez względu na jej 

wynik. Dla wielu postronnych myśliwych i obserwatorów będziemy 

postrzegani, jako zwykli psiarczykowie. To ta gorzka strona naszej 

pasji. A nagrodą dla nas jest, gdy usłyszymy w leśnych ostępach głos 

naszego psa przyjaciela stanowiącego zwierza. 

 

Wojciech Łażewski 

 

 
Bajka i Rufus przy znalezionym dziku. (Fot.; W. Łażewski) 
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Karta pracy posokowca. 

 

 Prowadzenie dokumentacji poszukiwań, umożliwia śledzenie rozwoju 

naszego posokowca, pokazuje reakcję zwierzyny przy poszczególnych 

poszukiwaniach, umożliwia dokonanie analizy błędów popełnianych przez psa 

i przez przewodnika, uczy postępowania w przyszłości.  

Nie jest przy tym istotne, czy nasz pies odnalazł 1, 3, 5, 50 czy 150 

postrzałków. Każda praca jest cenna, a jej opis, przydatność do analizy – 

bezcenna. 

W zagranicznych klubach posokowca, nie przesłanie w stosownym czasie 

wykazu poszukiwań, przez wszystkich właścicieli posokowców, wiąże się z 

automatycznym zawieszeniem członka klubu. Dlatego też wykazywana jest 

tam każda, nawet pojedyncza w danym sezonie, praca posokowca. 

Dlatego też, namawiam po raz kolejny właścicieli posokowców, aby 

odnotowywali prace swoich psów, a ich wyniki przesyłali po zakończeniu roku 

do zarządu klubu.  

Cieszy niezmiernie fakt, że z roku na rok ilość przewodników którzy przesłali 

wykazy prac wzrasta. 

 Prowadzenie opisu prac może być dokonywane w różnej formie;  

w postaci odręcznych notatek, zapisów w komputerze czy telefonie 

komórkowym. 

Ważne żeby były i zawierały wszystkie dane umożliwiające dokonanie 

zestawienia prac. 

Jednym ze sposobów ewidencjonowania prac, stosowanych w zagranicznych 

klubach, są Karty Pracy Posokowca. 

Kartę Pracy możemy pobrać z naszej klubowej strony internetowej 

www.klubposokowca.org.pl , załączam ją ponownie również w Biuletynie. 

Poniżej przedstawiam instrukcję jej wypełnienia. 

 W pierwszym wierszu zaznaczamy rasę naszego posokowca, gdzie HS 

– oznacza posokowca hanowerskiego, a BGS – posokowca bawarskiego. 

Następnie wpisujemy imię i przydomek psa oraz nr jego PKR. 

W drugim wierszu wpisujemy kolejny numer pracy w danym roku, np. 1/2011 i 

datę poszukiwania. Wiersz następny to nazwa łowiska, ewentualnie koła 

łowieckiego i nr obwodu oraz odległość jaką musieliśmy pokonać do łowiska. 

Wiersz czwarty, to gatunek zwierzyny, wpisujemy jeleń, byk, łania, cielę lub 

dzik warchlak, przelatek, wycinek, odyniec, locha lub daniel, muflon itp. W 

pozycji „zestrzał” wpisujemy co na nim znaleźliśmy, np. widoczny, jasna farba, 

treść żołądka, krótka ścinka lub brak śladów na zestrzale.  

Dalej oznaczamy kaliber z którego raniono zwierzynę. 

http://www.klubposokowca.org.pl/
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W pozycji „pogoda” opisujemy w skrócie warunki atmosferyczne, temperaturę, 

wilgotność. W pozycji „podłoże” wpisujemy rodzaj podłoża na zestrzale, np. 

piaszczysta droga, sucha ściółka, trawa, pole rzepaku itp. Następnie 

odnotowujemy godzinę dokonania odstrzału i godzinę rozpoczęcia pracy. 

Różnica w tych pozycjach umożliwia nam wpisanie jak długo leży trop. W 

dalszej kolejności w przybliżeniu wpisujemy długość (w metrach) pracy na 

otoku. Jeżeli miał miejsce gon, to wpisujemy jego przybliżoną długość oraz 

czas osaczenia. 

Poniżej zakreślamy krzyżykiem odpowiednie kwadraty. W przypadku dojścia 

do martwego zwierza lub dostrzelenia postrzałka zaznaczamy kwadrat 

„Postrzałek odnaleziony”. Jeżeli postrzałka nie odnaleźliśmy lub gdy uszedł on 

bez dostrzelenia, zaznaczamy „Postrzałek nie podniesiony”. 

W kwadracie „Waga” wpisujemy wagę w kg. Jeżeli nie ma możliwości 

wpisania wagi dokładnej, to wpisujemy szacunkową. Następnie określamy 

TAK lub NIE, czy postrzałek prędzej był; „Poszukiwany z innym psem”. 

Poniżej wpisujemy imię i nazwisko przewodnika psa, a poniżej nazwisko, 

ewentualnie podpis, osoby która potwierdzi odnotowane przez nas dane. 

Często dochodzimy postrzałka sami, więc potwierdzenie danych nie jest 

konieczne. Pamiętajmy o tym, aby nie zmuszać nikogo do pisemnego 

potwierdzenia czegokolwiek. Zdarza się, że myśliwy z różnych powodów nie 

chce ujawniać na piśmie swoich danych. Jako przewodnicy posokowców 

jesteśmy zobowiązani do „zachowania tajemnicy spowiedzi”. 

W pozycji „Kontrola” wpisujemy czy po nieskutecznej pracy naszego psa, 

poszukiwano postrzałka z innym psem. 

Na szkicach zwierzyny płowej i czarnej zaznaczamy punktem miejsce trafienia 

i strzałką kierunek z którego oddano strzał. W przypadku nie podniesienia 

postrzałka, zaznaczamy prawdopodobne miejsce postrzelenia  

( na podstawie śladów znalezionych na zestrzale i w trakcie poszukiwania), lub 

po prostu stawiamy znak zapytania. 

Na drugiej stronie Karty Pracy zamieszczamy w miarę dokładny opis przebiegu 

pracy. Opisy te, odczytywane po latach, stanowią same w sobie doskonałe 

opowieści myśliwskie. 

 Kartę Pracy zakładamy przy każdej podjętej przez posokowca 

pracy, niezależnie od faktu czy kończy się ona podniesieniem lub nie 

postrzałka. Nie zakładamy karty, jeżeli pies sprawdzał jedynie skuteczność 

strzału, a nie podejmował pracy na tropie. 

 Po zakończeniu roku robimy zbiorcze zestawienie danych z kart ocen. 

Umieszczamy na nim poszczególne prace wraz gatunkiem zwierzyny, 

podsumowujemy łączną długość pracy na otoku, łączną długość gonu, ilość 
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gonów, procent podniesionych postrzałków w stosunku do ilości prac, łączną 

wagę odnalezionej zwierzyny, ewentualnie wartość zwierzyny wg cen w 

punkcie skupu. 

Kserokopię zestawienia i kart pracy przesyłamy do zarządu klubu. 

 

 

 

      Opracował 

 

              Wojciech Galwas 

 

 

 

 

 
(Fot; E. Topolanek) 
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Choroba Aujeszkiego 

 

Pewnego razu przed konkursem w Pilchowicach spędzałam czas u 

Doroty. Wieczorem mieszałam w michach moich psów suchą karmę z 

surowym mięsem… Gadziny bez dosmaczania niezbyt chętnie jedzą suchą 

karmę. Na te moje dosmaczanie spoglądał Pan Andrzej Brabletz i rzecze do 

mnie tak; 

„Aśka a co ty tam w tych michach mieszasz, co to za mięso surowe dajesz 

psom ?”  

„To indyk Panie Andrzeju” odpowiedziałam zgodnie z prawdą. „To całe 

szczęście bo myślałem, że to wieprzowina… Wiesz, że w mięsie wieprzowym 

może znajdować się wirus, a wywołana przez niego choroba dla psów jest w 

100 % śmiertelna !!!  - to choroba Aujeszkiego” – stwierdził Pan Brabletz. 

Nie wiedziałam o tej chorobie prawdę mówiąc nic ale informacja jaką Pan 

Andrzej, z zawodu lekarz, mi przekazał przeraziła mnie…. zapaliła mi się 

czerwona lampka w głowie… 

Pogrzebałam w necie; 

Aladara Aujeszky był węgierskim lekarzem weterynarii, który w roku 

1902 zdiagnozował i opisał chorobę zwierząt gospodarskich i domowych, 

chorobę potocznie nazywaną wścieklizna rzekomą. 

Patogenem w chorobie Aujeszkiego jest wirus SHV-1 (Herpesvirus suis typ 1), 

wirus ten nie jest szczególnie odporny na działanie wysokiej temperatury, ulega 

dezaktywacji już w procesie gotowania w temperaturze 100 st. C w czasie 

około 30-40 minut. Niższe temperatury nie wpływają na aktywność wirusa, 

zimą wykazuje on zdolność do zakażenia nawet do 40 dni. 

W Polsce tak jak w pozostałych krajach unijnych choroba Aujeszkiego 

jest zwalczana nakazem z urzędu, a trzoda chlewna jest obowiązkowo 

szczepiona.  

Problem z w wścieklizną rzekomą polega na tym, że pomimo szczepienia 

trzody chlewnej nadal występują osobniki bezobjawowe przenoszące  

Herpesvirus suis, których surowe mięso może być źródłem zakażenia dla psów 

i kotów. Herpesvirus suis występuje również w populacji dzików i jak wynika z 

badań przeprowadzonych na terenie Czech nosicielami wirusa wścieklizny 

rzekomej może być nawet 30 % populacji dzika. 

Drogi zakażenia; 

Do zakażenia chorobą Aujeszkiego najczęściej dochodzi poprzez 

spożycie przez zwierzę surowych lub niedogotowanych narządów 

wieprzowych, pies lub kot może się również zarazić drogą kropelkową poprzez 

bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem. Głównym miejscem koncentracji 
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wirus jest; mózg, rdzeń kręgowy, krtań, a także płuca. Patogen w organizmie 

nie rozprzestrzenia się przez krew, więc rzadko dochodzi do zarażenia poprzez 

spożycie mięsa wieprzowego, aczkolwiek odnotowano takie przypadki. 

Objawy; 

U psów i kotów od momentu zarażenia następuje szybki postęp 

choroby. Wirus namnaża się w organizmie od 1 do 6 dni. Po wniknięciu 

wirionów do organizmu, wirus namnaża się i przedostaje do ośrodkowego 

układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy). 

Występuje bardzo charakterystyczny obraz choroby, takie jak swędzenie skóry. 

Zwierzę drapie się bez opamiętania, tworząc głębokie rany. Najczęściej są to 

rany okolicy pyska i jamy nosowej (miejsce wnikania wirusa) oraz innych 

obszarów głowy. Zwierzęciu coraz trudniej utrzymać równowagę, potyka się i 

przewraca. Pojawiają się wymioty. Obserwuje się skrajne zachowania zwierząt. 

Choroba może przebiegać z objawami apatii i osłabienia lub silnego 

pobudzenia nerwowego. Zwierzęta zazwyczaj nie przejawiają agresji. 

Obserwuje się u zakażonych zwierząt znaczne ślinienie, w wyniku zapalenia 

błony śluzowej gardła i przełyku. Występuje notoryczny odruch przełykania. 

Choroba postępuje bardzo szybko, kolejnymi objawami są drgawki, a następnie 

paraliż mięśni. Zarażone zwierzę ginie w ciągu 24-36 godzin od aktywowania 

się wirusa. 

Rozpoznanie; 

Rozpoznanie stawia się za zwyczaj na podstawie wywiadu – jeśli 

zwierzę miało kontakt z dzikiem lub trzodą chlewną lub jej mięsem to istniej 

wielkie prawdopodobieństwo, że nastąpiło zakażenie wirusem pseudo 

wścieklizny. 

W badaniach molekularnych można wyizolować odpowiedzialny za chorobę 

wirus niestety badanie to nie ma żadnego klinicznego znaczenia, ponieważ 

choroba Aujeszkiego dla psów w 100% jest śmiertelna.  

Leczenie nie istnieje, nie ma również szczepionek dla psów, a 

szczepionka dla trzody chlewnej jest nieskuteczna dla innych gatunków 

zwierząt. 

Profilaktyka; 

Przede wszystkim NIE wolno podawać surowych produktów 

poubojowych od trzody chlewnej, ponieważ nawet u świń bezobjawowych 

mogą koncentrować się wirusy Herpesvirus suis. Mięso wieprzowe podawać 

wyłącznie przebadane, najlepiej również po 30 minutowym gotowaniu. Ta 

sama zasada dotyczy mięsa dziczego!!! 

W praktyce łowieckiej ważne jest stosowanie się do paru zasad; 
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- Niedopuszczanie do tego by pies narzynał tuszę zgasłego dzika. W procesie 

szkolenia posokowca za wszelka cenę trzeba psa mającego skłonności do 

narzynania tejże przypadłości skutecznie oduczyć. 

- Niedopuszczanie do dławienia postrzałka dzika. Mając na uwadze fakt, że 

wirus przenosi się drogą kropelkową, a jego największa ilość koncentruje się w 

nosie i jamie ustnej ostre psy mające skłonności do dławienia postrzałka mogą 

podczas zwarcia z dzikiem ulęgać zranieniu i przez to może dojść do 

zainfekowania wirusem. 

- Niedopuszczalne jest skarmianie psów surowym mięsem dziczym i 

wieprzowym oraz narogami głównie płucami. 

Przestrzegam - choroba Aujeszkiego jest mało znana, niewielu wetów 

o niej informuje myśliwych, a przypadków zachorowań i zgonów pracujących 

psów jest coraz więcej… Czesi oceniają że około 30 % populacji dzika jest 

zakażonych wirusem SHV-1 czyli jest to populacja potencjalnie niebezpieczna 

dla pracujących w łowisku dzikarzy, tropowców i posokowców. 

Zanim dochowamy się wytrwałego posokowca musi minąć sporo 

czasu. Biorąc pod uwagę to, że posokowiec to pies, który swej wartości 

użytkowej nabiera wraz z wiekiem zakażenie wirus SHV-1 psa czynnie 

pracującego w łowisku jest dla tego łowiska niepowetowaną stratą, a proces 

szkolenia i przysposobienia kolejnego psa do pracy jest procesem 

długotrwałym i kosztownym.  

 

 

     Joanna Wiśniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło; 

http://www.vetopedia.pl/article296-1-Choroba_Aujeszkyego.html 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Aujeszkiego 

http://www.vetopedia.pl/article296-1-Choroba_Aujeszkyego.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Aujeszkiego
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Plany Klubu Posokowca na 2013 rok. 

 

Trwa wiosna, spóźniona mocno w tym roku. Rozpoczął się nowy 

sezon łowiecki, a wraz z nim realizacja planów pozyskania zwierzyny. W 

momencie zejścia z pól śniegu rozpocznie się okres wegetacji i na pola wyjdą 

rolnicy uprawiać swoje pola, a nocą na polach zagości zwierzyna poszukując 

żeru. W ślad za nimi pojawią się myśliwi aby chronić pola przed szkodami. 

Jako że warunki strzału w warunkach nocnych są trudne, to z pewnością 

rozdzwonią się telefony przewodników posokowców, z prośbami o 

sprawdzenie rezultatów nocnych strzałów do dzików. Dopóki uprawy będą 

niskie, to praca posokowców na otoku w terenie polnym będzie możliwa. 

Kłopoty się zaczną kiedy rzepak, kukurydza i inne zboża staną się wysokie. 

Minister Środowiska nakazuje nam prowadzenie do 1 października psa na 

otoku, ale ten sam minister, w tym samym rozporządzeniu, w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku 

znakowania nakazuje; „myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić 

ranną zwierzynę możliwie szybko i w sposób oszczędzający jej niepotrzebnych 

cierpień”. Jako, że nie zawsze da się pogodzić jeden nakaz z drugim, to sami 

musicie podjąć decyzję w jaki sposób postępować. 

Wiosna to też okres organizowania wielu konkursów dla posokowców. 

Zachęcam serdecznie do udziału w nich. Pokażcie, że podobnie jak w latach 

ubiegłych, klubowe posokowce reprezentują wysoki poziom ułożenia i zajmują 

w nich czołowe lokaty. Są one dobrą szkołą dla młodych posokowców i 

pozwalają na weryfikację poziomu ich ułożenia. Z drugiej strony ceny 

proponowane przez niektóre ZO PZŁ za udział w konkursie są bardzo wysokie, 

a poziom organizacji konkursów zróżnicowany. Życzyć by sobie należało aby 

konkursy organizowane były zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach 

i nie doprowadzały do nerwowych reakcji. Konkurs oprócz udziału w nim psa, 

to przede wszystkim okazja do spotkania z przewodnikami innych 

posokowców, okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poglądów. 

Szczególnie zachęcam do wzięcia udziału w weekendzie w Piotrkowie 

Trybunalskim w dniach 8 i 9 czerwca. 

W sobotę 8 czerwca odbędzie się tam organizowany przez ZO PZŁ 

Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców, znany z upalnej pogody, 

trudnych ścieżek i dużej ilości zwierzyny na ścieżkach. 

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych w Sulejowie odbędzie się 

coroczne Walne Zebranie członków Klubu Posokowca. Po zebraniu biesiada 

dla członków i miłośników posokowców. 
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W dniu następnym, 9 czerwca w niedzielę, na terenie strzelnicy myśliwskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim, Klub Posokowca wspólnie z oddziałem ZKwP w 

Raciborzu organizuje Krajową Wystawę Posokowców. Do sędziowania na 

wystawie zaprosiliśmy sędziów ze Słowacji - Ľudovíta PITOŇÁKA i Martina 

LIPTÁKA. Są to doświadczeni sędziowie międzynarodowi, którzy od 

kilkudziesięciu lat zajmują się posokowcami. Są właścicielami posokowców, 

zajmują się ich układaniem i pracą z nimi w łowiskach. Uważamy, że zapewnią 

oni wysoki i obiektywny poziom sędziowania.  

Opłaty za zgłoszenia psów ustaliliśmy chyba na najniższym w Polsce poziomie. 

Nie zależy nam na jakimkolwiek zysku z wystawy. Liczymy że niskie ceny 

będą elementem zachęcającym do udziału w wystawie. Prowadzimy negocjacje 

nad możliwością zakwaterowania wszystkich chętnych w Ośrodku 

Doskonalenia Kadr Więziennictwa w Sulejowie i ościennych ośrodkach. 

Gościliśmy w nim wiele razy i znany on jest z niezłego standardu, dobrej 

infrastruktury i niewygórowanych cen.  

Zapraszamy wszystkich właścicieli posokowców hanowerskich, bawarskich i 

alpejskich gończych krótkonożnych do zgłoszenia udziału w wystawie. 

Mamy nadzieję, że centralne położenie Piotrkowa, obsada sędziowska, 

mnogość imprez w jednym czasie, niskie opłaty, zachęcą jak największą ilość 

osób do wzięcia udziału w konkursie, zebraniu, wystawie i biesiadzie. 

Szczegóły dotyczące wystawy znajdziecie na stronie Klubu Posokowca; 

http://www.klubposokowca.org.pl/empty.php oraz na stronie Oddziału ZKwP 

w Raciborzu; http://www.zkwp-raciborz.pl/?page_id=4. Tam też znajduje się 

Formularz Zgłoszeniowy; http://www.zkwp-raciborz.pl/?page_id=504 

W imieniu Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV oraz Zarządu ZKwP 

Oddział w Raciborzu serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 W miesiącu wrześniu, w dniach od 6 do 8 planujemy po raz kolejny 

zorganizować warsztaty szkoleniowe dla posokowców. Podobnie jak w latach 

ubiegłych planujemy przeprowadzić je w rejonie Kluczborka na Opolszczyźnie. 

 Na koniec października (25-28.10) zaplanowaliśmy przeprowadzenie 

VIII Memoriału im. B. Gierszewskiego. Wcześniejszy, niż w ubiegłych latach, 

termin organizacji memoriału związany jest z udziałem członków klubu w 

Dniach ISHV. 

XXXIII Zjazd Klubów Członkowskich ISHV, połączony ze Zjazdem 

Delegatów i konkursem posokowców na naturalnym postrzałku, odbędzie się w 

tym roku w dniach 7 – 11 listopada na Węgrzech. Miejscem Dni ISHV będzie 

miejscowość Keszthely położona nad zachodnim brzegiem Balatonu. 

Bliższe informacje o tej imprezie znajdziecie na stronie klubowej. 

http://www.klubposokowca.org.pl/empty.php
http://www.zkwp-raciborz.pl/?page_id=4
http://www.zkwp-raciborz.pl/?page_id=504


~ 124 ~ 
 

Zachęcamy do zaplanowania wyjazdu na Węgry. Obfitość węgierskich łowisk, 

doskonała kuchnia, gościnność gospodarzy oraz możliwość obserwacji pracy 

najlepszych posokowców, to chyba argumenty nie do odrzucenia. 

 Jesień i zima to również okres największego natężenia prac w łowisku 

naszych posokowców. Czas intensywnych polowań indywidualnych, a przede 

wszystkim okres polowań zbiorowych, będą skutkować znaczną ilością 

postrzałków, a tym samym wezwaniami do pracy dla posokowców. Życzyć by 

sobie należało, aby myśliwi podchodzili do swoich obowiązków zgodnie z 

regulaminowymi wymogami, a przede wszystkim zgodnie z zasadami etyki 

łowieckiej. Żeby ich postępowanie po strzale nie utrudniało, a pomagało nam w 

podjęciu pracy po tropie.  

Będziemy dążyć do tego, aby w trakcie tych prac na naturalnych postrzałkach, 

stwarzać, pomimo istniejących uwarunkowaniach regulaminowych, więcej 

możliwości do uzyskania przez nasze posokowce dyplomu z Poszukiwania 

Postrzałka. 

 Tak więc przed nami wiele okazji do wspólnych spotkań. 

Do rychłego zobaczenia! 

 

 

 
Przewodniczący 

 

Klubu Posokowca Członka ISHV 

 

              Wojciech Galwas   
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…………………………………………..…                         Miejscowość ………………………data ……….. 
                 imię i nazwisko                                                             

.......................................................................         Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu 

                ulica,  nr domu              Klub Posokowca Członek ISHV 

........................................................................................                            45-357 Opole, ul.1 Maja 92 (skrytka poczt. 564) 
        kod pocztowy,  miejscowość                
......................................................................                 CITI BANK 96 1030 0019 0109 8533 0002 6476  
             telefon kontaktowy 
 

Deklaracja członkowska do Klubu Posokowca Członka ISHV 
 

- jestem członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oddział w 

........................................................................ 

- jestem, nie jestem * członkiem PZŁ od roku .................... 

- posiadam, nie posiadam* posokowca (rasa, nazwa i przydomek, płeć, data ur., nr PKR, nr rej.) 

................................................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

- wyrażam wolę przynależności do Klubu Posokowca Członka ISHV zgodnie z § 28 pkt. 23 Statutu 

ZKwP 

- zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu Posokowca Członka ISHV. 

 

                                                                   ........................................................... 
                                                      podpis 

      *niepotrzebne skreślić  

Wypełnioną deklarację członkowską wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł i składki członkowskiej w 

wysokości 60 zł, proszę przesłać na adres Sekretarza Klubu; Jerzy Karaszwski, Koło 13 c, 97-330 Sulejów. 

Wpisowe oraz składkę członkowską należy wpłacić na konto klubu zaznaczając w tytule wpłaty; 

Wpisowe do Klubu Posokowca - Składka do Klubu Posokowca za rok ... 


