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Drodzy Przyjaciele !
Oddajemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn naszego klubu.
Jako jedyny klub w Polsce regularnie wydajemy coroczny biuletyn.
W biuletynie zawarliśmy szereg informacji związanych z wydarzeniami z
życia naszego klubu. Znajdziecie w nim sprawozdania z działalności
zarządu, finansów klubu i Walnego Zgromadzenia. Publikujemy
sprawozdanie hodowlane oraz wykaz przesłanych do klubu prac
posokowców.
Ubolewać należy nad faktem, że nie wszyscy członkowie klubu poczuwają
się do obowiązku informowania władz klubu o posiadanych posokowcach,
o ich nabyciu i zbyciu, o uzyskaniu przez nie tytułów i uprawnień, o wyniku
kryć, o poszukiwaniach postrzałków. Jako klub z władzami wybieralnymi
nie mamy możliwości uzyskania tych informacji od ZKwP. Wstępując do
klubu przyjęliśmy na siebie określone obowiązki i należy się z nich
wywiązywać.
Biuletyn opisuje najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku do których
należały; Międzynarodowy Konkurs w Piotrkowie Tryb., Walne
Zgromadzenie w Sulejowie połączone z biesiadą, specjalistyczna wystawa
posokowców, warsztaty dla przewodników posokowców, memoriał im. Ks.
B. Gierszewskiego, zjazd ISHV na Węgrzech.
Dużo miejsca poświęciliśmy temu ostatniemu wydarzeniu. Ale jako klub
członkowski ISHV musimy uczestniczyć w życiu tej organizacji, wiedzieć
jakie działania podejmują i brać w nich udział. Na konkursie posokowców
na Węgrzech reprezentant naszego klubu odniósł spektakularny sukces
zajmując, po raz pierwszy w historii naszego członkostwa w ISHV,
pierwszą lokatę. Dzięki takim sukcesom i dzięki uczestnictwu
zagranicznych posokowców w Memoriale im. B. Gierszewskiego, rola
naszego klubu wzrasta i jest doceniana na arenie międzynarodowej.
Pamiętać jednak musimy o tym, że pracujących posokowców jest wciąż za
mało, że część myśliwych nie zgłasza postrzałków, że możliwość uzyskania
dyplomu z pracy w naturalnym łowisku jest utrudniona. Działania klubu
winny być ukierunkowane na popularyzację prawidłowo ułożonego
posokowca wśród kół łowieckich. Jak uczy doświadczenie nie jest to rzecz
łatwa i wymaga wielu lat pracy aby przełamać istniejące stereotypy.
W dalszej części biuletynu wspominamy naszych przyjaciół,
którzy odeszli od nas do łowisk św. Huberta. W ubiegłym roku odszedł z
naszego grona długoletni Sekretarz Zarządu, międzynarodowy sędzia
kynologiczny, myśliwy, hodowca i kynolog – Jerzy Karaszewski.
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Ubiegły rok to również dziesiąta rocznica śmierci założyciela naszego
klubu Benedykta Gierszewskiego. Członkowie klubu uczcili jego pamięć
organizując mszę rocznicową i składając wiązankę kwiatów na jego mogile
w Swornychgaciach.
W biuletynie znalazło się miejsce na artykuły członków klubu.
Przelali oni na papier opisy zeszłorocznych wydarzeń i dochodzeń, które
utkwiły im w pamięci. Mają one niewątpliwie aspekt popularyzatorski i
szkoleniowy. Zamieściliśmy również artykuł przestrzegający przed
skutkami jakie niesie za sobą choroba Aujeszkiego.
Biuletyn kończą plany klubu na bieżący rok. Tegoroczne Walne
Zgromadzenie zaplanowaliśmy w Beskidzie Żywieckim. W długi majowy
weekend odbędzie się również Międzynarodowy Konkurs Posokowców i
specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców, do sędziowania na której
zaprosiliśmy doradców hodowlanych ze słowackiego Klubu Hodowców
Posokowców. We wrześniu planujemy przeprowadzenie kolejnych
warsztatów szkoleniowych dla przewodników posokowców. Październik, to
udział naszego klubu w Memoriale Fridricha Konrada na Słowacji.
A cały rok to praca w łowiskach. Praca wymagająca wielu wyrzeczeń, praca
nie zawsze kończąca się sukcesem, nie zawsze widowiskowa i nie zawsze
doceniana. Ale właśnie do niej zostały stworzone posokowce i ich rola,
podobnie jak rola dobrze przygotowanego do pracy przewodnika
posokowca, jest nie do zastąpienia.
Życzę wszystkim członkom klubu sukcesów wystawowych i
konkursowych, czerpania wielu satysfakcji z pracy w łowiskach. Bycia
dumnym, że jesteście właścicielami tak szlachetnej rasy jak posokowiec.
Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Słowo wstępne.
Spis treści.
Siedziba i skład Zarządu Klubu.
Adresy członków zarządu klubu.
Sprawozdanie z działalności klubu za 2013 r.
Protokół z Walnego Zgromadzenia w Sulejowie.
Sprawozdanie hodowlane – W. Łażewski.
Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów.
Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych.
Mioty posokowców hanowerskich w 2013 roku.
Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów.
Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych.
Mioty posokowców bawarskich w 2013 roku.
Praca w łowiskach – Maciej Kopeć.
Wykaz zgłoszonych prac – tabela.
Zebranie doradców hodowlanych ISHV.
Protokół z posiedzenia Zarządu ISHV.
Myśliwy i kynolog – człowiek wielkiego serca – Z. Skrzek.
Rocznica śmierci ks. B. Gierszewskiego. – R. Iwicki.
Święto posokowców – W. Galwas.
Warsztaty 2013. – W. Galwas.
XIV Hubertus Spalski.- M. Kunikowski.
VIII Memoriał im. B. Gierszewskiego. – W. Galwas.
33 Zjazd Klubów Posokowca – W. Galwas.
Jak to się robi na Węgrzech – Z. Didoch.
W Borach Niemodlińskich – M. Kunikowski.
Dwie prace. – R. Staniak.
Uwierzyć w Bajkę. – W. Łażewski.
Poszukiwanie postrzałka zimą – P. Skoczylas.
Plany klubu na 2014 rok.
Choroba Aujeszkego u psów – Z. Skrzek.
Deklaracja członkowska.
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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)
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:
Maciej Kopeć
Wierzchy 88 (Krystyna)
46-258 Wołczyn
tel. +48 606437272
maciekbosco@o2.pl

Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7,
47-400 Racibórz
tel. +48 32 4159008,
+48 605850288
wojciechgalwas@wp.pl

Jerzy Sokół
ul. Chmielowicka 66/3,
45-738 Opole
tel. +48 77 5514258

Zbigniew Skrzek
ul. Kwiatowa 7,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 604051545

Łukasz Dzierżanowski
tel. +48 606483493
lukasz@docentnatropie.com

Wojciech Łażewski
ul. Mała 2A,
05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 601223139
zuet@zuet.com.pl
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV
za 2013 rok.
Na koniec 2013 roku do naszego klubu należało 126 członków.
Jest to liczba mniejsza o 9 osób niż w roku poprzednim. Spowodowane to
zostało rezygnacją 3 członków, skreśleniem z listy 11 członków z powodu
nie zapłacenia składek, śmiercią 1 członka. Do klubu zostało przyjętych 5ciu nowych członków. Z klubu ubyły osoby które zaprzestały pracy z
posokowcami i osoby niepolujące. Wstąpili głównie myśliwi, pracujący z
posokowcami w łowiskach
W rękach członków klubu, na koniec 2013 roku, znajdowało się
139 posokowców. Z czego 107 to posokowce bawarskie, a 32 to posokowce
hanowerskie.
W składzie zarządu zaszła jedna zmiana. Po śmierci sekretarza
Jerzego Karaszewskiego skład zarządu uzupełnił dotychczasowy zastępca
członka zarządu Krzysztof Jaszczuk.
Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
W dniu 8 czerwca 2013 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Kadr
Więziennictwa w Sulejowie, odbyło się co roczne Walne Zgromadzenie
Członków Klubu Posokowca Członka ISHV. Na Walne Zgromadzenie
stawiło się 35 członków Klubu Posokowca. Protokół z Zgromadzenia wraz
z podjętymi uchwałami został przesłany do ZG ZKwP.
Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w imieniu
Zarządu Klubu Przewodniczący Klubu Posokowca Kol. Wojciech Galwas
złożył uczestnikom Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z działalności
Klubu za 2012 r.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał protokół Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 czerwca 2013 r. z działalności Zarządu Klubu za okres od 1
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Przewodniczący zgromadzenia Kol. Zbigniew Skrzek zgodnie z punktem 6
porządku obrad Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad
sprawozdaniem Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV oraz Komisji
Rewizyjnej Klubu Posokowca Członka ISHV.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący
zgromadzenia poddał pod głosowanie uczestników Walnego Zgromadzenia
wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu Posokowca Członka ISHV w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV.
~8~

Za udzieleniem absolutorium głosowały– 32 osoby, przeciw – 0,
wstrzymały się – 3 osoby.
Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, bezwzględną większością
udzieliło Zarządowi Klubu Posokowca Członka ISHV absolutorium za
2012 r.
W trakcie dyskusji złożone zostały następujące wnioski;
Wniosek 1
Uczestnicy zgromadzenia złożyli wniosek o podjęcie uchwały w
przedmiocie zobowiązania Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV by
zamieszczał na stronie internetowej Klubu Posokowca Członka ISHV
informację o ośrodkach, w których można przeprowadzić próbę główną.
Wniosek 2
o skierowanie przez Zarząd Klubu Posokowca Członka ISHV pisma do
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z prośbą o
wyjaśnienie jakiego rodzaju próby pracy mają zaliczyć posokowce w celu
uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności.
Wniosek 3
o skierowanie przez Zarząd Klubu Posokowca Członka ISHV pisma do
Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie o opinię dotyczącą zmian
proponowanych przez Klub Posokowca w regulaminie prób i konkursów
prac psów myśliwskich.
Przewodniczący zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad
powyższymi wnioskami. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania
Przewodniczący stwierdził, iż wnioski zostały podjęte jednogłośnie.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Walnego
Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia podziękował wszystkim jego
uczestnikom za przybycie i ogłosił jego zakończenie.
Po zakończeniu zebrania odbyła się biesiada w której uczestniczyło ponad
60-ciu członków klubu i miłośników posokowców.
Realizując wnioski WZ Zarząd Klubu wystosował 10 lipca 2013
roku pisma do ZG ZKwP. W odpowiedzi udzielonej 2 sierpnia
poinformowano nas, że w sprawie prób pracy dla posokowców i uzyskania
C.I.B. zostanie skierowane pismo do FCI celem uzyskania jednoznacznego
stanowiska. Wobec dalszego braku wiadomości na ten temat Zarząd
wystosował w styczniu 2014 roku ponowne pismo do ZG ZKwP. Pozostaje
ono bez odpowiedzi.
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Zarząd w dniu 20 czerwca 2013 roku wystosował również pismo do
Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej z prośbą o wyrażenie
opinii na temat proponowanych zmian w regulaminie prób i konkursów
pracy psów myśliwskich. W odpowiedzi ZG PZŁ z dnia 24.07.2013 r.
poinformowano nas, iż tego rodzaju wystąpienia jak w/w wnioski, Kluby
mogą zgłaszać jedynie za pośrednictwem ZG ZKwP. Niemniej jednak
przekazane sugestie oraz zasygnalizowane problemy zostaną wzięte pod
uwagę oraz omówione podczas najbliższego posiedzenia Komisji
Kynologicznej NRŁ.
Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na ten temat żadnej
informacji od Komisji Kynologicznej NRŁ.
Sprawy finansowe.
Nadzorem nad finansami klubu zajmuje się Skarbnik Jerzy Sokół.
Prowadzeniem księgowości klubu zajmuje się Księgowa Zarządu Oddziału
ZKwP w Opolu, przy którym nasz klub jest afiliowany.
Pieniądze klubu są lokowane na osobnym koncie ZKwP Oddział w Opolu Citi Bank 96 1030 0019 0109 8533 0002 6476
Stan konta klubu na początek 2013 roku wynosił 19 244,97 zł, zaś
na dzień 31.12.2013 wyniósł; 20 233,15 zł, w tym na koncie bankowym
18 622,72 zł i w kasie 1 610,43 zł.
Wpływy w ciągu 2013 roku wyniosły 12 130,72 zł.
Pochodziły one ze składek członkowskich -7 113,00, wpisowego do klubu500,00, opłat za krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt1 060,00, darowizny i inne wpłaty – 100,00.
Koszty działalności klubu w 2013 roku wyniosły 11 142,54 zł.
Składały się na nie:






Znaczki pocztowe i art. biurowe – 822,77 zł
Wydanie Biuletynu Klubowego i katalogu wystawowego –
3 048,60 zł
Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 90,00 zł
Opłaty bankowe – 10,00 zł
Składka do ISHV – 1 745,96 zł

~ 10 ~



Nagrody ufundowane na Międz. Konk. Posokowców w
Orzechowie i Konkurs Posokowców na Zjeździe ISHV – 610,00 zł
 Zakup wiązanki pogrzebowej – 185,19 zł.
 Organizacja Memoriału B. Gierszewskiego – 4 630,02 zł
Tak, więc zysk za 2013 r. wyniósł 988,18 zł.
Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań płatniczych.
W ciągu roku 2013, nikt z członków zarządu nie pobierał żadnych
wynagrodzeń, delegacji, zwrotu kosztów podróży, itp. z tytułu działalności
w klubie.
Biuletyn Klubowy
Wiosną 2013 wydany został kolejny Biuletyn Klubu za 2012 rok.
Wydany został na kredowym papierze, bogato ilustrowany w zdjęcia. Jego
objętość wyniosła 124 strony.
Nakład wyniósł 350 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Słowo wstępne
Spis treści
Siedziba i skład Zarządu Klubu
Adresy członków zarządu klubu
Sprawozdanie z działalności klubu za 2012 r.
dla ZG ZKwP
Protokół z Walnego Zebrania we Włodzimierzowie
Sprawozdanie finansowe – J. Sokół
Sprawozdanie hodowlane – W. Łażewski
Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów
Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców hanowerskich w 2012 roku
Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów
Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców bawarskich w 2012 roku
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Praca w łowiskach – Maciej Kopeć
Wykaz zgłoszonych prac - tabela
Wspomnienie o ks. B. Gierszewskim. – R. Iwicki
Odszedł Paweł Friese – R. Iwicki
Wspomnienie o W. Dębickim. – R. Iwicki
Zmarł František Kasala.- W. Galwas
Stoisko Klubu na Targach łowieckich. – T. Wójcik
XIX. ročník celostátní soutěže barvářů. – J. Wiśniewska
Warsztaty dla posokowców i tropowców. – W. Galwas
Czas rykowiska – czas pracy.- M. Fornalczyk
Początek sezonu. – W. Łażewski
Relacja z XIV Memoriału F. Konrada. – W. Galwas
VII Memoriał im. B. Gierszewskiego. – W. Galwas
Myślistwo na cztery łapy. – E. Topolanek
Koniec sezonu. – W. Łażewski
Karta pracy posokowca. – W. Galwas
Choroba Aujeszkiego. – J. Wiśniewska
Plany klubu na 2013 rok
Deklaracja członkowska

Biuletyn został rozesłany do wszystkich członków klubu,
Zarządów Okręgowych PZŁ, Zarządów Oddziałów ZKwP, sędziów
kynologicznych prób pracy jak również do zagranicznych klubów
członkowskich ISHV.
Witryna internetowa
W
dalszym
ciągu
Klub
prowadzi
pod
adresem;
www.klubposokowca.org.pl , swoją witrynę internetową. Pod koniec roku
została ona gruntownie przebudowana, przeniesiona na nowy serwer.
Powstały nowe działy. Na nowych zasadach działa klubowe forum.
Jej administrowaniem, uzupełnieniem treści i modyfikacją zajmuje się
Łukasz Dzierżanowski nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat.
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
8 czerwca 2013 r. w Piotrkowie Tryb. odbył się Międzynarodowy
Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców zorganizowany przez ZO PZŁ w
Piotrkowie Trybunalskim. Do konkursu przystąpiła rekordowa ilość 15
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posokowców bawarskich i hanowerskich. Po podsumowaniu wyników
okazało się, że aż 12 posokowców uzyskało dyplomy a ścieżki tropowe
ukończyły wszystkie. Chciałbym podkreślić, że na 12 dyplomów aż 11
przypadło przewodnikom będących członkami Klubu Posokowca.
Zwycięzcą konkursu został Mikołaj Włocławski z posokowcem bawarskim
BABKA CYTRYNOWA Hazba. Dodam, że żaden ze startujących
klubowych posokowców nie pozostał bez dyplomu. Wyniki te świadczą o
tym, że Klub Posokowca przykłada bardzo dużą wagę do prawidłowego
ułożenia posokowca, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach na
konkursach i w pracy w łowisku.
Specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców.
W niedzielę strzelnica myśliwska w Piotrkowie zamieniła się w
teren wystawy. Wybieralny Klub Posokowca wspólnie z Oddziałem ZKwP
w Raciborzu, zorganizował wystawę na którą zgłosiło się ponad 60
posokowców. wystawa w Polsce. Obsadę sędziowską, stanowili
doświadczeni hodowcy i przewodnicy posokowców – międzynarodowi
sędziowie ze Słowacji.
Wśród wystawianych psów prym wiodły posokowce znajdujące się w
posiadaniu członków Klubu Posokowca. Na 10 przyznanych CWC, aż
siedem trafiło do „klubowiczów”. Również zwycięstwa rasy wśród
posokowców bawarskich i hanowerskich, oraz konkurencje hodowlane
„padły ich łupem”. Najpiękniejszym psem wystawy wybrany został
posokowiec hanowerski AMIGO z Kaszubskich Piachów Marcina
Brelińskiego z Kołobrzegu.
Warsztaty 2013
Klub Posokowca Członek ISHV, wspólnie z Komisją
Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork
przeprowadzili w dniach 8 - 10 września, na terenie OHZ Kluczbork,
Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców.
Nie były to warsztaty dla tropowców i posokowców ale dla przewodników
tych psów. Głównym celem organizatorów było przekazanie wiedzy o
zasadach jakimi należy się kierować przy układaniu psów ras myśliwskich
do pracy na tropie. Do udziału w warsztatach zaproszono szczególnie
właścicieli młodych posokowców i innych ras psów myśliwskich z
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przeznaczeniem do pracy na tropie. Również mile widziane były osoby
noszące się z zamiarem nabycia psa pracującego na tropach postrzałka.
Na zaproszenie organizatorów zgłosiło się 17 osób. Reprezentowali oni
różne rejony Polski. Przybyli przewodnicy z Pomorza, z Lublina,
Wielkopolski, Grudziądza, Dolnego i Górnego Śląska i Opolszczyzny.
Największą grupę stanowiły posokowce, były również gończe polskie,
ogary polskie, gończe słowackie ale też i niemiecki terier myśliwski, i
wyżeł weimarski krótkowłosy. Zajęcia prowadzone były przez
doświadczonych przewodników i sędziów prób pracy. Pod okiem nestora
kynologii polskiej Jana Kierznowskiego, swoją wiedzą z uczestnikami
dzielili się Jerzy Sokół, Wojciech Galwas, Maciej Kopeć, Jakub Rudziński i
przewodnicy z rejonu Kluczborka.
Przewodnicy i ich podopieczni zapoznawani byli z teorią i praktyką w
zakresie;
 Posłuszeństwa i współpracy psów z przewodnikiem w terenie
leśnym,
 Odłożeniem i reakcją na strzał,
 Akcesoriami związanymi z pracą na tropie i poszukiwaniem
postrzałków,
 Zachowanie psa w zagrodzie dziczej,
 Zakładaniem ścieżek i pracą na sztucznej ścieżce tropowej,
 Zachowaniem psa przy martwej zwierzynie,
 Zasadami układania psów do pracy na sztucznych tropach,
 Zasadami pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka,
zachowaniem w trakcie pracy, na tropie, gonu, stanowieniu i po
zakończeniu pracy,
 Regulaminami prób i konkursów pracy posokowców i tropowców
Zajęcia odbywały się na terenie ośrodka szkolenia psów myśliwskich
„WITOLDÓWKA” w Święcinach oraz w lasach OHZ Krystyna
Nadleśnictwa Kluczbork.
Warsztaty zakończyły się wręczeniem uczestnikom przez Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kluczbork – Pawła Pypłacza i Przewodniczącego Komisji
Kynologicznej ORŁ w Opolu – Dariusza Hutkę, pamiątkowych
Certyfikatów Uczestnictwa.
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XIV Hubertus Spalski 19-20 października 2013 roku
W dniach 19-20 października 2013, już po raz czternasty odbyło
się w Spale tradycyjne święto myśliwych i jeźdźców – Hubertus Spalski.
Gromadzi on kilka tysięcy myśliwych, jeźdźców i turystów,
przyjeżdżających z całej Polski, którzy w czasie dwudniowej imprezy
plenerowej poznają tradycje związane z łowiectwem i jeździectwem. Jest
też idealnym miejscem do zaprezentowania łowieckiej braci doskonale
ułożonych posokowców oraz ich nieocenionej pracy podczas łowów na
grubego zwierza.
XIV Hubertus Spalski zgromadził na łowach grubo ponad 300 myśliwych o
bardzo różnej świadomości kynologicznej. Byli wśród nich łowcy z którymi
można było rzeczowo podyskutować o pracy na tropie, byli i tacy dla
których był to pierwszy kontakt z użytkowym posokowcem i nie bardzo
wiedzieli czy mają do czynienia z bawarem czy hanowerem, ale wszyscy
odnosili się z dużym zainteresowaniem i życzliwością do klubowej ekipy w
składzie:
 Ewa Topolanek z RIKĄ z Dziczego Raju i TOSCĄ ze Starej
Grobli
 Mariola Orzelska z CIERNYM BACĄ Cierna Skala i GAZDĄ z
Jeleniego Zdroju
 Łukasz Dzierżanowski z DIABLO Zimny Trop
 Krzysztof Wyleziński z BACO z Babskiego Jaru
 Marcin Kunikowski z DAISY z Brzozowej Akacji.
Przewodnicy z posokowcami zostali przydzieleni do poszczególnych
łowisk. Wszystkie posokowce poszukiwały ranną zwierzynę. Na pokocie
ułożono 15 sztuk zwierzyny grubej, 6 jeleni w tym 4 byki (wszystkie cztery
byki odszukane przez klubowe posokowce), 7 dzików (w tym jeden
odnaleziony przez posokowca) i dwie kozy. Dzięki obecności klubowych
przewodników i pracy posokowców udało się powiększyć pokot z
dziesięciu do piętnastu sztuk zwierzyny grubej, w tym wzbogacić go o jego
ukoronowanie, którym były cztery jelenie byki.
Była to pierwsza okazja do zaprezentowania się przez Klub na Hubertusie
Spalskim. Przyniosła ona wiele korzyści dotyczących promocji użytkowego
posokowca.

~ 15 ~

Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego.
Klub Posokowca Członek ISHV wspólnie z ZO PZŁ w Opolu
zorganizował na terenie Borów Stobrawskich, VIII Memoriał im. Ks.
Benedykta Gierszewskiego.
W dniach 2-5 listopada przeprowadzono w lasach Nadleśnictwa Kluczbork
i ościennych nadleśnictw, już po raz ósmy taką oceną w której biorą udział
posokowce z Polski i z zagranicy. W memoriale uczestniczyły 4 posokowce
z Austrii, Czech, Słowacji i Węgier oraz 4 z Polski. Oprócz nich
zabezpieczono również kontrolne posokowce, które sprawdzały pracę
ocenianych posokowców. Oceny psów dokonywały międzynarodowe
zespoły sędziowskie pod kierunkiem Sędziego Głównego – Jana
Kierznowskiego. Centrum memoriałowe znajdowało się w hotelu „Nad
Stawem” w Bogacicy koło Kluczborka. Przyjechały liczne ekipy
zagraniczne, sędziowie z Polski i z zagranicy, przewodnicy z posokowcami,
liczni klubowicze tworzący tzw. „koronę”, czyli obserwatorzy prac. W
niedzielę rano, po uroczystym otwarciu memoriału i po rozlosowaniu
kolejności prac, większość przewodników z posokowcami, zespołami
sędziowskimi i koroną, rozjechali się do pracy w różnych łowiskach.
Węgierski posokowiec hanowerski Tengelici Bátor Brúno, którego
przewodnikiem był Szilárd Flaisz, podjął pracę po 19 godzinach od
postrzelenia. Pomimo bardzo trudnego terenu, porośniętego trzcinami i
jeżynami, po 1,5 km tropieniu został odnaleziony martwy jeleń byk
postrzelony w szynki bez wylotu kuli.
Sędziowie ocenili prace posokowca na dyplom II stopnia.
W tym dniu „punktowały” również posokowce w rękach polskich
przewodników.
Andrzej Filipiak z woj. zachodniopomorskiego wraz z suką posokowca
bawarskiego FATA Vratna dolina, skierowany został do poszukiwania
zranionego dzika, strzelanego poprzedniego dnia w godzinach wieczornych.
Pracę rozpoczęto po 12 godzinach od postrzelenia. Łączna długość pracy po
tropie wyniosła 1150 metrów. Sędziowie ocenili pracę psa na dyplom III
stopnia.
Inny z polskich przewodników Łukasz Dzierżanowski z posokowcem
bawarskim DIABLO Zimny Trop podjął pracę po ponad 8-miu godzinach
od postrzelenia, przy padającym deszczu. Odnaleziona została martwa
łania. Długość pracy po tropie wyniosła 1200 metrów, a sędziowie ocenili
pracę posokowca na dyplom III stopnia.
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Pozostałe posokowce pomimo wykonania dużej ilości prac, nie spełniły
regulaminowych wymogów, które umożliwiłyby im uzyskanie dyplomu.
W ciągu 2 dni pracy przewodnicy z posokowcami 25 razy wyjeżdżali do
sprawdzenia skuteczności oddawanych strzałów. Psy pracowały na 15
tropach dziczych, 9 jelenich i 1 daniela. Łącznie na tropach postrzałków
posokowce przeszły ponad 32 kilometry i odnalazły 7 sztuk zgasłej
zwierzyny, 3 dziki i 4 jelenie. Trzy prace spełniały regulaminowe warunki
umożliwiające przyznanie dyplomów.
Podsumowanie memoriałowych prac odbyło się wieczorem w poniedziałek
4 listopada. Nagrody i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy, sędziowie i
goście. W zgodnej ocenie zagranicznych ekip, Memoriał im. Ks. B.
Gierszewskiego jest jedynym tego typu sprawdzianem pracy posokowców
w Europie, gdzie w warunkach licznych polowań zbiorowych przewodnicy
wraz z posokowcami mogą w takich ekstremalnych warunkach sprawdzić
poziom ułożenia swoich psów i pomóc w odszukaniu zranionej zwierzyny.
33 Zjazd Klubów Posokowca
W listopadzie 2013 r. delegacja Klubu Posokowca wyjechała nad
Balaton do Keszthely na Węgrzech gdzie odbył się 33 Zjazd Klubów
Posokowca należących do Międzynarodowego Związku Posokowców –
ISHV, organizacji założonej w 1930 roku, do której od 1997 roku należy
również nasz Klub Posokowca. Organizatorem zjazdu był Węgierski Klub
Posokowca. W Zjeździe uczestniczyło ponad 300 osób z klubów
posokowca z Austrii, Niemiec, Francji, Norwegii, Szwajcarii, Czech,
Słowacji, Słowenii, Włoch, Rumunii, Węgier i Polski.
Z Polski na Zjazd przyjechała 10-cio osobowa delegacja Klubu Posokowca,
w skład której wchodzili; Prezes Klubu Wojciech Galwas, V-ce Prezesi
Zbigniew Skrzek i Wojciech Łażewski, sędziowie kynologiczni; Zbigniew
Didoch, Tadeusz Wójcik, Jakub Rudziński, Zbigniew Skrzek oraz
członkowie klubu; Wiesław Burdzy, Grzegorz Sęk, Bartłomiej Możdżeń, a
także Krzysztof Szafrański ze swoim posokowcem.
W ramach zjazdu odbywały się również zebrania i narady klubów
członkowskich, trwające od rana do kolacji. Odbyło się Zebranie Doradców
Hodowlanych, Zebranie Zarządu ISHV z Prezesami Klubów, Zebranie
Światowego Związku Posokowca Bawarskiego. We wszystkich
uczestniczyli delegaci z Klubu Posokowca.
Równolegle ze Zjazdem odbywał się konkurs pracy posokowców na
tropach postrzałków zwierzyny grubej. Wzięło w nim udział 12
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posokowców z poszczególnych klubów członkowskich. Wśród nich
przewodnik Krzysztof Szafrański z Opolszczyzny, z 4 letnim posokowcem
bawarskim BARY Leśny Akord. Pracę psów przy poszukiwaniu
postrzałków oceniały 3 lub 4 osobowe, międzynarodowe komisje
sędziowskie - łącznie ponad 50-ciu sędziów. Krzysztof Szafrański
dwukrotnie wyjeżdżał na poszukiwania. Pierwsza praca nie zakończyła się
odnalezieniem postrzałka, natomiast w drugiej para z Polski pokazała
bardzo wysokie umiejętności. Poszukiwali zranionego w przedni badyl cielę
jelenia. Praca na otoku, po prawie 21 godzinach od postrzelenia, na odcinku
600 metrów została oceniona na 3,5 pkt. Gon na dystansie 4 km, oceniono
na 3,5 pkt. Ponad 0,5 godzinne stanowienie – ocena 4, zachowanie psa przy
martwej zwierzynie – ocena 4. Łącznie 204 punkty.
W niedzielny wieczór nastąpiło ogłoszenie wyników. Cztery psy osiągnęły
dyplomy pierwszego stopnia, dwa drugiego, reszta pozostała bez
dyplomów.
Lokata 1, dyplom I stopnia, 204 pkt – Krzysztof Szafrański z posokowcem
bawarskim BARY Leśny Akord – POLSKA.
Po 16 latach członkostwa w ISHV nasz Klub Posokowca doczekał się
zwycięstwa w tym najbardziej prestiżowym konkursie posokowców.
Spotkanie na Węgrzech zakończyło się Walnym Zgromadzeniem
Delegatów Klubów Członkowskich ISHV. Otworzył je dotychczasowy
Przewodniczący ISHV – J. Buzgo.
Sprawozdania z działalności złożyli główni doradcy hodowlani
posokowców hanowerskich – W. Wagner i posokowców bawarskich – R.
Scherr. Sprawozdanie finansowe złożył dr. Caspari. Sprawozdanie Komisji
rewizyjnej przedstawił T. Buchholz.
Po sprawozdaniach przystąpiono do wyborów nowego Zarządu ISHV.
Nowym Przewodniczącym został Thomas Wengert z KBGS. Zastępcą
wybrano J. Buzgo z Węgier. Skarbnikiem pozostał Carl Otto Caspapari z
VH a Sekretarzem K. Kreitmair. Torsten Buchholz z KBGS/VH pozostał
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Następny Zjazd ISHV odbędzie się w dniach 28.10 - 01.11. 2015 w
Niemczech w okolicach Kolonii.
Walne Zgromadzenie zakończyła ceremonia wręczenia nagród dla
uczestników konkursu posokowców.
Główną nagrodę przechodnią – kordelas Puma z wygrawerowanymi
nazwiskami wszystkich dotychczasowych zwycięzców konkurów ISHV
odebrał Krzysztof Szafrański z Polski.
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Tematyka posiedzeń Zarządu Klubu
W 2013 roku Zarząd Klubu na swoich posiedzeniach zajmował się
między innymi następującymi zagadnieniami:
- bieżącą działalnością klubu,
- stopniem realizacji wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zebraniu,
- opracowaniem, przygotowaniem do druku, wydaniem i kolportażem
Biuletynu Klubowego,
- przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem Krajowej Wystawy Posokowców,
- organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla przewodników
posokowców,
- udziałem w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Karaszewskiego,
- propozycją składu sędziowskiego i wytypowaniem przewodnika z
posokowcem na konkurs posokowców w ramach Zjazdu ISHV na
Węgrzech,
- aktualizacją i modernizacją klubowej strony internetowej,
- organizacją, pozyskaniem sponsorów, ufundowaniem nagród,
zakwaterowaniem, logistyką VIII Memoriału B. Gierszewskiego,
- opracowaniem sprawozdań i organizacją wyjazdu na Zjazd Klubów ISHV
na Węgrzech
- oceną osiągnięć klubowych posokowców w krajowych i
międzynarodowych wystawach oraz w próbach i konkursach,
- oceną udziału klubowych posokowców w poszukiwaniu postrzałków
na naturalnych tropach,
- rozpatrywaniem deklaracji członkowskich do klubu,
oceną stanu opłacanych składek, skreśleniem z listy członków
zalegających ze składkami
- planem pracy i budżetu klubu na 2014 rok,
Rok 2013 był kolejnym w którym Klub Posokowca Członek ISHV
intensywnie działał na rzecz promocji kynologii łowieckiej w kraju i za
granicą. Sukces odniesiony przez członka naszego klubu na Węgrzech jest
dotychczas największym jaki udało się osiągnąć na arenie międzynarodowej
i świadczy o prawidłowości działań naszego klubu.
Przewodniczący Klubu Posokowca
Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Sulejów, dnia 8 czerwca 2013 r.
PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca Członka ISHV
W dniu 8 czerwca 2013 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Kadr
Więziennictwa w Sulejowie, odbyło się co roczne Walne Zgromadzenie
Członków Klubu Posokowca Członka ISHV. Na Walne Zgromadzenie
stawiło się 35 członków Klubu Posokowca. Przewodniczący Klubu
Posokowca Kol. Wojciech Galwas przywitał w imieniu Zarządu wszystkich
przybyłych na Walne Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę
obecności na zgromadzeniu.
Uczestnicy zgromadzenia zaproponowali kandydata na przewodniczącego
zgromadzenia – Kol. Zbigniewa Skrzeka, który wyraził zgodę na pełnienie
powyższej funkcji.
Tym samym w drodze jawnego głosowania, jednogłośnie za zgłoszoną
kandydaturą –
tj. za kandydaturą – 35

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

przewodniczącym zgromadzenia wybrano Kol. Zbigniewa Skrzeka.
Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy zgromadzenia przystąpili do
wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia. Przedstawiona została jedna
kandydatura Kol. Marcina Brelińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie
powyższej funkcji.
Jednocześnie w drodze jawnego głosowania, liczbą wszystkich głosów za
zgłoszoną kandydaturą –
tj. za kandydaturą – 35

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

sekretarzem Walnego Zgromadzenia wybrano Kol. Marcina Brelińskiego.
Zgodnie z punktem 3 porządku obrad uczestnicy przystąpili do wyboru
Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia. Przedstawione
zostały trzy kandydatury:
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1) Kol. Łukasz Dzierżanowski,
2) Kol. Elżbieta Drabińska,
3) Kol. Joanna Wiśniewska,
którzy wyrazili zgodę na pełnienie powyższych funkcji.
Jednocześnie w drodze jawnego głosowania, liczbą wszystkich głosów za
zgłoszonymi kandyturami –
tj. za kandyturami – 35
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Walne Zgromadzenie Klubu. (Fot.: M. Gora)
Do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia wybrano Kol.
Łukasza Dzierżanowskiego, Kol. Elżbietę Drabińską oraz Kol. Joannę
Wiśniewską.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie jak powyżej, w związku z listą
obecności członków na Walnym Zgromadzeniu, a także po przeliczeniu
wszystkich uczestników zgromadzenia przebywających na sali obrad
stwierdziła, iż na zgromadzeniu obecnych jest 35 członków na 135
wszystkich członków Klubu Posokowca Członka ISHV i tym samym
zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
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Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w imieniu
Zarządu Klubu Przewodniczący Klubu Posokowca Kol. Wojciech Galwas
złożył uczestnikom Walnego Zgromadzenia ustne sprawozdanie z
działalności Klubu za 2012 r. – jako załącznik do niniejszego protokołu –
pisemne sprawozdanie Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV z
działalności za 2012 r.
Po odczytaniu sprawozdania przez Przewodniczącego Klubu Posokowca
Członka ISHV przewodniczący zgromadzenia zgodnie z punktem 5
porządku obrad oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Klubu
Posokowca Członka ISHV Kol. Jakubowi Rudzińskiemu. Przewodniczący
Komisji rewizyjnej odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca
2013 r. z działalności Zarządu Klubu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31
grudnia 2012 r. Jako załącznik do niniejszego protokołu stanowi pisemne
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Posokowca Członka ISHV z dnia
7 czerwca 2013 r.
Przewodniczący zgromadzenia Kol. Zbigniew Skrzek zgodnie z punktem 6
porządku obrad Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad
sprawozdaniem Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV oraz Komisji
Rewizyjnej Klubu Posokowca Członka ISHV.
Po przeprowadzeniu dyskusji przewodniczący zgromadzenia poddał pod
głosowanie uczestników Walnego Zgromadzenia wniosek Komisji
Rewizyjnej Klubu Posokowca Członka ISHV w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV.
Tak więc, w drodze jawnego głosowania, liczbą głosów –
tj. za udzieleniem absolutorium – 32 przeciw – 0 wstrzymujących się – 3
Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, bezwzględną większością
udzieliło Zarządowi Klubu Posokowca Członka ISHV absolutorium za
2012 r.
Przewodniczący zgromadzenia następnie otworzył punkt 8 porządku obrad
tj. dyskusje i wolne wnioski. Vice Przewodniczący Klubu Posokowca
Członka ISHV Kol. Wojciech
Łażewski podniósł i poprosił członków Klubu o większą dyscyplinę w
zakresie informowania Zarządu Klubu o przeprowadzonych kryciach,
posiadanych reproduktorach i sukach hodowlanych. Zarząd poprosił
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również członków Klubu o większą dyscyplinę w zakresie przekazywania
Kart Pracy Psów. W dalszym ciągu tylko nieliczni członkowie Klubu
przekazują tego rodzaju informację do Zarządu Klubu.
Wniosek 1
Uczestnicy zgromadzenia złożyli wniosek o podjęcie uchwały w
przedmiocie zobowiązania Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV by
zamieszczał na stronie internetowej Klubu Posokowca Członka ISHV
informację o ośrodkach, w których można przeprowadzić próbę główną.
Przewodniczący Klubu Posokowca Członka ISHV Kol. Wojciech Galwas
przedstawił treść wniosków zwracając się do uczestników o ich
przegłosowanie:
Wniosek 2
o skierowanie przez Zarząd Klubu Posokowca Członka ISHV pisma do
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z prośbą o
wyjaśnienie jakiego rodzaju próby pracy mają zaliczyć posokowce w celu
uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności.
Wniosek 3
o skierowanie przez Zarząd Klubu Posokowca Członka ISHV pisma do
Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie o opinię dotyczącą zmian w
regulaminie prób i konkursów prac psów myśliwskich.
Przewodniczący zgromadzenia zamknął punkt porządku obrad dotyczący
dyskusji oraz wolnych wniosków i przekazał głos Komisji Uchwał i
Wniosków. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść
wniosków zaproponowanych podczas Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad
powyższymi wnioskami.
za przyjęciem wniosku 1 – 35

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad
wnioskiem 2.
za przyjęciem wniosku 2 – 35

przeciw – 0
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wstrzymało się – 0

Przewodniczący zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad
wnioskiem 3.
za przyjęciem wniosku 3 – 35

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący stwierdził, iż w drodze jawnego głosowania wnioski
zostały podjęte jednogłośnie. Jako załącznik do niniejszego protokołu –
protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
Głos zabrał Kol. Paweł Sońta, który podniósł, iż koniecznym jest dla
rozwoju Klubu Posokowca Członka ISHV podjęcie przez wszystkich
członków Klubu starań by w przyszłości organizować Memoriał im.
Księdza Benedykta Gierszewskiego w innych częściach Kraju.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Walnego
Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia podziękował wszystkim jego
uczestnikom za przybycie i ogłosił jego zakończenie.

Przewodniczący WZ:

Sekretarz:
Kol. Marcin Breliński

Kol. Zbigniew Skrzek
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Sprawozdanie hodowlane za 2013 rok.
W rękach członków klubu, na koniec 2013 roku, znajdowało się
139 posokowców. Z czego 107 to posokowce bawarskie, a 32 to
posokowce hanowerskie.
Liczba posokowców bawarskich i hanowerskich uległa zmniejszeniu w
stosunku do poprzednich lat.
Dane te mogą być obarczone marginesem błędu, bowiem nie wszyscy
właściciele informują na bieżąco o stanie swojego posiadania.
Wykaz dotyczy danych reproduktorów, suk hodowlanych oraz
miotów posokowców w 2013 roku.
Tak jak poprzednio wykaz obejmuje posokowce posiadające uprawnienia
hodowlane, zawiera: 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.
Zawiera również informacje o wyniku prześwietlenia stawów biodrowych
w kierunku dysplazji – HD. Zostały uwzględnione również 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 2006 roku.
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 na
krycie doradcy hodowlanego.
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.
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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 w porozumieniu z v-ce przewodniczącym 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 w dalszym ciągu panuje
regres. W klubie zarejestrowanych jest jedynie 32 posokowce w tym 11
psów i 21 suk. Wśród nich 4 psy posiada uprawnienia reproduktorów i 6
suk posiada uprawnienia hodowlane. W 2013 roku zgłoszono 1 miot liczący
3 szczeniaki w tym 1 pies i 2 suczki.
Ta wybitnie użytkowa rasa, nie znajduje uznania wśród członków klubu.

POSOKOWCE BAWARSKIE
Wg posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się
107 posokowców bawarskich, 43 psy i 66 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 19 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych 22. Co daje spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 22
posokowce bawarskie i 7 hanowerskich.
W 2013 roku odnotowałem 5 klubowych miotów liczących łącznie 31
szczeniąt w tym 16 psów i 15 suczek. Daje to średnią 6,2 szczeniąt w
jednym miocie.
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W ubiegłym roku 3 hodowców otrzymało zgody na krycia
zagraniczne swoich suk, oraz jeden hodowca otrzymał zgodę na krycie
zagraniczne swoim psem.
1 hodowca nie otrzymał zgody na krycie swojej suki.
Do Polski ze Słowacji zostało importowanych osiem posokowców
bawarskich
.
Do reprodukcji wykorzystano reproduktora słowackiego;
BURY Šibeničná ( 8 szczeniąt, 4 psy i 4 suki )
Oraz reproduktory z Czech;
CID Jeleni cesta - ( 8 szczeniąt, 4 psy i 4 suki )
CINO od Vyžníka - dwa krycia puste
HARRY ze Závorníků - ( 1 suczka )
FALCO Jelenia Obora Orava – pies eksportowany ze Słowacji do Czech
1 krycie - ( 8 szczeniąt , 5 psów i 3 suki )
2 krycie - (6 szczeniąt, 3 psów, 3 suki )
Do zagranicznych klubów ISHV, zostało wyeksportowane
6 szczeniąt i 1 dorosły pies:
5 do Czeskiego i 2 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.

Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych
Wojciech Łażewski

~ 27 ~

Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów:
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 Karaszewska

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 Karaszewska
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Posokowiec hanowerski
Wykaz suk hodowlanych:
1.AKIRA Ryczywolska Sfora
Ur.20.04.2008r.
PKR. VI 12732
O: JAŚMIN Borowy Kąt FCI
M: BAJAMA z Rodu Czary
Użytkowość: ?
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Kostrzewski Piotr

4. 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

2. ISKRA Krigov
ur. 08-05-2011 r.
PKR VI- 15762
O: AJAX Kelet-Mecseki
M: FICHTA zo Starej Hajnice
Użytkowość: ?
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Izabela
Karaszewska

5. 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

3. 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

6. 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: Michał Fornalczyk
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Mioty posokowców hanowerskich
w 2013 roku
1. Hodowla: Wonna Dolina
Hodowca: Barbara Burdzy
Data ur.: 02.05.2013r.
Ojciec: EROS z Javornicke Louky
Matka: AJA Ponowa
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1. EGON – pies – 035B
2. ELZA – suka – 036B
3. ERNA – suka – 037B

Szczenię posokowca hanowerskiego. (Fot.; W. Galwas)
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Posokowiec bawarski
Wykaz reproduktorów:
4. BOND z Żywieckich Łączek
ur.2007-04-02
PKR.VI- 12123
O: DON od Margaretky
M: BYSTRA Tropiący Jelenia
Użytkowość: KPP – II st.,
HD - ?
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Tomasz Licznar

1. 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

5. 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

2. 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

6.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

3. 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
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M: FANTA z Żywieckich
Łączek
Użytkowość: KPP – I st, PP-III st
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Łukasz
Dzierżanowski

7. CIERNY BACA Cierna
skala
ur. 2011-04-027
PKR.VI-15508
O: GAZDA z Jeleniego Zdroju
M: IVA Dravecka Dolina
Użytkowość KPP-1 st.
Pieczęć ISHV
HD-A
Tytułu wystawowe: ChPL,
CHCZ, Mł.Zw.PL,MlZwKL12
Właściciel: Orzelska Mariola

11. 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

8. 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

12. GREY ze Starej Rzeki
ur. 2010-06-05
PKR.VI-15035
O: Gazda z Jeleniego Zdroju
M: ESKA ze Starej Rzeki
Użytkowość: PP – II st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl,
Właściciel: Waldemar
Abucewicz

9. DERYL od Reky Hvozdnice
ur. 2010-01-14
PKR.VI-14330
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: FATY Odkaz Diany
Użytkowość: KPP-1
HD – B
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Adam Paliński

13. I’M NEPTUN Russet Tails
ur. 2008-07-02
PKR.VI-13524
O: GERO leśnicka Luka
M: AVILA Jurex
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A

10.DIABLO Zimny Trop
ur. 2010-07-04
PKR.VI-14990
O: GERO Leśnicka Luka
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Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Roma Ryszkowska

17. 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

14. KASTOR znad
WarciańskichTataraków
ur. 2005-05-15
PKR.VI-9947
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALMA z Wilczewskich
Wydm
Użytkowość: PP – I st.,
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
ChPl
Właściciel: Wojciech Galwas

18.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

15. LUCKY le Bleu Cardinalis
ur. 2011-08-29
PKR. VI-15885
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: BAKA Leśny Akord
Użytkowość: PP – I st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Katarzyna Bujko

19.TORES z Klanu
Posokowców,
ur. 2006-01-12
PKR.VI-10873
O: DON od Margaretky
M.: RAKIJA z Klanu
Posokowców
Użytkowość: KPP – I st. PP-II st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
ChPl, ChCz, ChSK, IntCh C.I.B,
IntCh C.I.E
Właściciel: Ryszard & Beata
Staniak

16. 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
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Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych
1. ARKA Deravá skala
ur.: 2010-03-19
PKR. VI-14539
O: CID Jeleni cesta
M: HEJDA Trium Slecs
Użytkowość: KPP-I st., Pieczęć
ISHV
HD - ?
Tytuły wystawowe: CHPL
Właściciel: Anna Misztela

4. BABKA MAKOWA Hazba
ur. 2008-07-11
PKR.VI-12910
O: KAZBACH JAŁOWIEC
Hazba
M: GINESS Hazba
Użytkowość: KPP – I st. PP-II st.
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
MłChLt, ChPl, ChCz, CHLt,
IntCh C.I.E, IntCh C.I.B
Właściciel: Beata Zach

2. 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

5. 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

3. 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

6. BANSHEE Airgialla
ur. 2009-05-27
PKR.VI-14102
O: GERO Lesnicka Luka
M: BORA z Góry Zamkowej w
Maciejowcu
Użytkowość: KPP-III st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Joanna Wiśniewska
i Piotr Andruszkiewicz
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7. 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

HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
Właściciel: Katarzyna Kotulińska
11. CEIRA Airgialla
ur. 2010-04-22
PKR.VI-14583
O: ALF z Rychlebu
M: AXA z Tymbarskiej Kniei
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
Właściciel: Joanna Wiśniewska
i Piotr Andruszkiewicz

8. 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. CYMA Zimny Trop
ur. 2009-03-07
PKR.VI-14485
O: OPAL Conductus
M: FANTA z Żywieckich
Łączek
Użytkowość: PP-II st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Michał Fornalczyk

9. 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. 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

10. BRANWEN Airgialla
ur. 2009-05-27
PKR.VI-16131
O: GERO Leśnicka Luka
M: BORA z Góry Zamkowej w
Maciejowcu
Użytkowość: KPP – III st.
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14. FATA Vratna dolina
ur.2011-05-03
PKR.VI- 157766
O: CESAR z
Novodomskych bazin
M: CESY z Pramenov Turca
Użytkowość: PP – I st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Andrzej Filipiak

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
18. 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

15. 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

19. 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

16. 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

20.TOSCA ze Starej Grobli
ur. 2010-03-10
PKR.VI-14620
O: CID Jeleni cesta
M: RIKA z Dziczego Raju
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A

17. LEŚNA LADY CIRI z
Jeleniego Zdroju
ur.2007-08-12
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Tytuły wystawowe: InTCh, ChPl
Właściciel: Elżbieta Drabińska

22. 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

21.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
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Mioty posokowców bawarskich
w 2013 roku
1. Hodowla: Airgialla FCI
Hodowca: Joanna Wiśniewska i
Piotr Andruszkiewicz
Data ur.: 18-04-2013r.
Ojciec: FALCO Jelenia Obora
Orava
Matka : BORA z Góry
Zamkowej w Maciejowcu
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip
1. GALEN
– pies - G141
2. GALLAGHER - pies – G142
3. GARETH
- pies – G143
4. GILBBERT
– pies - G144
5. GAVIN
- pies – G145
6. GRETA
- suka - G146
7. GAJA
- suka - G147
8. GILDA
- suka - G148

3. Hodowla: Airgialla FCI
Hodowca: Joanna Wiśniewska i
Piotr Andruszkiewicz
ur.04-10-2013r.
Ojciec: HARRY ze Zavorniku
Matka: AXA Airgialla FCI
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip
1. FIONA- suka985170002702949
4. Hodowla: z Krainy
Przodków FCI
Hodowca: Katarzyna Szpila
Data ur.: 19-04-2013
Ojciec: CID Jeleni cesta
Matka: URODA z Krainy
Przodków FCI
Szczenięta: imię, płeć, nr.
tat./chip 939000010661….j/n
1. WABIK – pies - 1419
2. WALOR - pies – 1317
3. WERMUT- pies – 1322
4. WIGOR - pies - 1405
5. WATRA - suka - 1404
6. WAŻKA - suka - 1408
7. WEBA - suka - 1414
8. WERBENA-suka - 1421

2. Hodowla: Airgialla FCI
Hodowca: Joanna Wiśniewska i
Piotr Andruszkiewicz
ur.19-09-2013r.
Ojciec: FALCO Jelenia Obora
Orava
Matka: ASSIPATTLE Airgialla
FCI
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip
1. EVAN – pies – G149
2. ETHAN – pies – G150
3. ENID – pies – G151
4. ERIN – pies – G152
5. ENYA – suka – G153
6. ENA
- suka – G154

5. Hodowla: Czerwony Trop
FCI
Hodowca: Wiesława Jeżewska
Data ur.: 26-05-2013
Ojciec: BURY Šibeničná
Matka: MEISSA Czerwony Trop
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Szczenięta: imię, płeć, nr.
tat./chip 941000015085 ….j/n
1. PATROL – pies – 168
2. PLUTON - pies – 178
3. PORTOS - pies – 076
4. PASJA - suka – 260
5. PERTA - suka – 132
6. POLA
– suka – 081
7. PONOWA– suka – 083
8. PYZA
– suka – 054

Rośnie następne pokolenie. (Fot.: M. Gora)
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Praca w łowiskach
W celu ułatwienia dokumentowania prac posokowców przygotowałem
w programie excel gotowy formularz w którym można wpisać
poszczególne prace posokowców, a on sam dokonywał podsumowań.
Jest on do pobrania na naszej stronie klubowej.
Można też było przesłać wykaz prac w dowolnej innej formie. Pomimo
tego ilość sprawozdań w stosunku do ilości pracujących w łowiskach nie
jest wystarczająca do rzetelnego wyciągania wniosków.
Czas na podsumowanie minionego roku. Otrzymałem 22
sprawozdania od 18 przewodników. Po zestawieniu otrzymanych kart za
2013r. otrzymałem wynik 674 prac w tym odnalezionej zwierzyny 356
sztuk, na łączną wagę 22 359 kg. Przejechane kilometry za postrzałkami to
ponad 21 500 km, a łączna praca na otoku to ponad 600 km. Szczere
podziękowania dla członków Klubu, którzy podjęli trud dokumentowania
prac i przesłania ich w celu opublikowania w klubowym biuletynie.
Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy sporo młodych posokowców,
które pracują w łowiskach i reprezentują wysoki poziom wyszkolenia co
potwierdzają karty prac.
Nie znaczy to, że możemy być zadowoleni z otrzymanych wyników. Ilość
przysłanych sprawozdań w stosunku do liczby członków Klubu jest niestety
ciągle niska. Nie chcę się powtarzać, jak ważne jest ewidencjonowanie prac
na naturalnym tropie. Jeżeli nasi członkowie dobrowolnie wstępując do
Klubu zobowiązali się przestrzegać zasad klubowych, to niezrozumiałe jest
dla mnie ignorowanie najważniejszych obowiązków.
Otrzymałem informacje, że w roku 2013r. dyplom z oceny pracy
posokowców w naturalnym łowisku uzyskały następujące posokowce :
1. 04.07.2013r. - CYMA Zimny Trop przewodnik Michał Fornalczyk
2. 22.08.2013r. - SKY Hubertowy Druh przewodnik Radomski Piotr
3. 26.08.2013r. - FATA Vratna Dolina przewodnik Andrzej Filipiak
4. 12.09.2013r. - BORA z Góry Zamkowej w Maciejowcu
przewodnik Piotr Andruszkiewicz
5. 02.11.2013r. - DIABLO „DOCENT” Zimny Trop przewodnik
Łukasz Dzierżanowski
Przypominam, że w Statucie Klubu CELE I DZIAŁANIA
KLUBU pierwszy punkt mówi „Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką
łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej
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zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i
posokowca bawarskiego.” Potwierdzeniem realizacji tego punktu są roczne
sprawozdania z poszukiwania postrzałków.
Cieszy fakt, że członkowie Klubu z sukcesami startują w
konkursach posokowców. Lecz trzeba zwrócić uwagę, że uczestnictwo w
konkursach jest etapem szkolenia, a nie celem samym w sobie.
Ukoronowaniem szkolenia posokowca jest ocena pracy posokowców w
naturalnym łowisku. Praca na naturalnym tropie i roczne sprawozdania są
kwalifikacją do „próby głównej” i nie może to być pierwsza w życiu praca
psa.
Biorąc udział jako korona w poszukiwaniu postrzałków, byłem
świadkiem nagannego zachowania przewodnika, któremu wydawało się, że
to kolejny konkurs i można traktować to jak zabawę. Rażący brak
należytego szacunku do poszukiwanej rannej zwierzyny, dyskwalifikował
przewodnika w oczach uczestniczących w pracy myśliwych. Trzeba sobie
uświadomić, że poszukiwanie rannej zwierzyny wiąże się z dużym
ryzykiem utraty zdrowia lub nawet życia zarówno psa jak i przewodnika. Że
szukamy ranne żywe zwierzę, aby skrócić mu cierpienie lub podnieść
martwe. Na całym świecie przewodnicy posokowców są szanowani za swe
poświęcenie, etykę i umiejętności i należy tę tradycję kontynuować. Jeśli
przewodnik nie jest myśliwym, to również powinien poznać zwyczaje
łowieckie i przestrzegać zasady etyki myśliwskiej.
Przewodnik posokowca podejmując się poszukiwania konkretnego
postrzałka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jego podniesienie i
powinien zrobić wszystko, aby ukończyć pracę sukcesem. Niepoprawna
praca psa na tropie nie zwalnia go z tego obowiązku. Zawsze można, a
nawet trzeba wezwać psa sprawdzającego i próbować kontynuować pracę.
Myślę, że warto przytoczyć tu kolejny raz słowa współautora książki o
prowadzeniu posokowców Karla Bergiena;
„Do prowadzenia posokowca trzeba mieć zamiłowanie i jeszcze raz
zamiłowanie ! Ten kto nie ma zamiaru poświęcić swych sił a nawet zdrowia,
kto z miłości do sprawy nie ma zamiaru ofiarować nawet snu, ten niech nie
bierze do rąk długiego otoka. Ten natomiast kto jest zainteresowany
tropieniem zranionego zwierza, kto nie szczędzi swych sił i nie obawia się o
utratę zdrowia, goniąc po stromych zboczach w górę i w dół, podąża za
niestrudzonym psem dlatego, że dojście zwierzyny uważa za swój obowiązek
i z zapałem dąży do jego spełnienia, u kogo budzi się prainstynkt łowiecki,
kto podąża przez knieje z krótką strzelbą do zatrzymanego w gęstwinach
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jelenia, ten kto jest zachwycony głosem swego wiernego psa oszczekującego
zwierza , tylko ten może prowadzić tak szlachetną rasę.”

Z łowieckim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Maciej Kopeć

Maciej Kopeć i ELZA z Brzozowej Akacji. (Fot.; W. Galwas)
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Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2013 rok.

Średni czas
od postrzału
w godz.

Długość w
metrach

Ilość

Łączny czas
w minutach

13

14

15

16

424

7,2

4

50

1

3

1

160

5 jeleni
2 dziki

517

24,3

8,6

3300

3

7

2

2

2 dziki

80

0,8

7,5

2

2

2 dziki

104

1,0

14

0

0

0

0

65

6 jeleni
5 dzików

955

9,7

4

3500

6

160

6

665

1630

25,75

8

4250

10

1370

33,6

6,5

2870

7

2012

10

7

Robert Iwicki

2011

12

7

Wojciech
Łażewski

2010

6

Piotr
Szewczyk

2011

1

HS

2

HS

3

BGS

4

HS

5

BGS

BACO z
Babskiego Jaru

Krzysztof
Wyleziński

2010

11

11

6

BGS

BAJADERKA
Kazbach Hazba

Wojciech
Łażewski

2007

60

21

7

BGS

CANTO z
Ivetkinho Dvora

Rafał Malec

2012

30

21

7
2 jelenie
2 daniele
3 dziki

7 jeleni
13dzików
1 sarna
7 jeleni
12 dzików
2 sarny
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Przejechane
kilometry w km

Praca na otoku w
kilometrach

12

6

Ilość

Łączna waga
tusz w kg

11

5

3

Gatunek
zwierzyny

10

4

Zygmunt
Krzemień

Przewodnik

Stanowienie

9

Odnalezione
postrzałki

2
AIRIN od
Zatraceneho
Parohu
ARES
Kołobrzeski
Rewir
ARIS
Wawrzynowe
Stado
ARON
Kołobrzeski
Rewir

Ilość prac

1

Nazwa psa

Rok urodzenia
psa

Liczba porządkowa

Rasa

Gon

10

132

10

3558

1

2
CIERNY BACA
Cierna Skala

3

4

5

6

Mariola
Orzelska

2011r.

22

15

Marcin
Kunikowski

2010r.

14

9

Adam
Paliński

2010r.

119

36

Łukasz
Dzierżanowski

2010r.

31

17

7

9

10

11

12

13

14

15

16

5 jeleni
10 dzików

981

23,15

5,5

1650

5

100

5

1790

1 jeleń
8 dzików

698

15,98

13

1330

4

43

4

950

2060

61,0

9900

9

216

9

4800

1335

15,9

6

880

4

60

4

630

45

4

1140

2

155

8

1430

11

1636

8

BGS

9

BGS

10

BGS

11

BGS

12

BGS

ELZA
z Brzozowej
Akacji

Maciej
Kopeć

2011r.

30

12

3 jelenie
7 dzików
2 sarny

691

26,75

11,5

1700

6

13

BGS

ENZO
z Brzozowej
Akacji

Grzegorz
Mańko

2011r.

7

5

1 jeleń
4 dziki

340

10,8

9,8

700

2

14

BGS

ERGO
Zimny Trop

Grzegorz
Sęk

2011r.

31

21

7 jeleni
14 dzików

1120

18,4

12,5

4200

15

BGS

FATA
Vratna
Dolina

Andrzej
Filipiak

2011r.

41

21

15 jeleni
6 dzików

1808

104,7

7

3450

DAISY
z Brzozowej
Akacji
DERYL
od Reky
Hvozdnice
DIABLO
"DOCENT"
Zimny Trop

14 jeleni
21 dzików
1 sarna
8 jeleni
7 dziki
2 sarny
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11

64

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

16

BGS

GAZDA z
Jeleniego Zdroju

Mariola
Orzelska

2005

8

5

1 jeleń
4 dziki

338

8,3

2,5

0

0

0

0

877

17

BGS

GREY
ze Starej
Rzeki

Waldemar
Abucewicz

2010

21

14

8 jeleni
6 dzików

1260

43,38

6

8490

11

455

11

868

18

BGS

JUKON
vom Hohehahn

Krzysztof
Jaszczuk

2010

71

38

1216

79,45

19

HS

KANIA
Borowy Kąt

Robert Iwicki

2007

43

22

993

49,17

8,2

20

BGS

KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków

Wojciech
Galwas

2005

32

23

1614

16,7

5,5

4250

12

285

11

1010

21

BGS

RUFUS
Sfora Nemroda

Wojciech
Łażewski

2004

26

14

890

10,89

9

650

2

22

BGS

TORES
z Klanu
Posokowców

Ryszard
Staniak

2006

47

33

1935

52,65

8,5

1680

12

115

11

1845

474

356

22359

639,57

7,2

52850

121

1685

111

21579

RAZEM

17 jeleni
2 daniele
12 dzików
7 saren
6 jeleni
1 daniel
10 dzików
5 saren
12 jeleni
2 daniele
8 dzików
1 sarna
3 jelenie
7 dzików
4 sarny
9 jeleni
4 daniele
17 dzików
3 sarny
137 jeleni
11 danieli
180 dzików
28 saren
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16

2

Zebranie doradców hodowlanych klubów członkowskich ISHV
Keszthely (Węgry) - 08.11.2014r.
W czasie odbywających się corocznie zebrań doradców hodowlanych
poruszanych jest wiele problemów dotyczących hodowli posokowców,
wymiany psów pomiędzy klubami, wymogów hodowlanych, a także
problemów jakie występują w poszczególnych klubach. Uczestniczyłem
w tych zebraniach od wielu lat. Również w ubiegłym roku, razem z v-ce
Przewodniczącym ds. Hodowlanych Wojciechem Łażewskim, brałem
udział w posiedzeniach w Keszthely. Opierając się na tłumaczeniach
Bartłomieja Możdżenia chciałem przybliżyć jakie sprawy są w czasie
takich zebrań omawiane.
Zebranie prowadzili doradcy hodowlani z Verein Hirschmann –
Winfried Wagner i KBGS – Reinhard Scherr.
Jednym z głównych tematów była sprawy zakupu posokowców w innych
krajach. VH i KBGS konsekwentnie usuwają ze swoich szeregów tych
członków, którzy kupują posokowce z zagranicznych hodowli bez
uzyskania zgody doradców hodowlanych. Trwa proceder kupowania
posokowców które nie posiadają sprawdzonej użytkowości i badań
zdrowotnych.
W odpowiedzi doradcy hodowli ze Słowacji, Czech, Polski, Węgier i
Włoch stwierdzili, że rodowody nie są wydawane przez klubu ale przez
centrale związków kynologicznych, które same ustalają wymogi hodowlane
stojące na niższym poziomie niż wymogi klubowe. Rodowody te są legalnie
uznanymi rodowodami przez FCI. Jednak ci hodowcy którzy nie należą do
klubu i nie przestrzegają dodatkowych wymogów hodowlanych nie mają
szansy na uzyskanie w rodowodach Pieczęci ISHV.

~ 46 ~

Klub KBGS jako klub ustalający zasady hodowli na swoim zebraniu w roku
2011 zmienił wzorzec rasy FCI nr. 217. Zmiana w standardzie rasy polega
na tym, ze tylko te psy powinny dostać papiery FCI, których rodzice maja
certyfikat użytkowości. Wniosek z tą zmiana został w roku 2011 złożony w
VDH i czeka na jego uznanie. Na dzień dzisiejszy jedynie Pieczęć ISHV
jest jedyną możliwością potwierdzenia zarówno użytkowości jak i
eksterieru. Te cechy pieczęci nie mogą ulec rozmyciu, dlatego też od osób
decyzyjnych w klubach członkowskich oczekuje się dyscypliny wobec
realizacji reguł ustalonych w ISHV.
Następnie głos zabrali doradcy hodowlani z poszczególnych
klubów wskazując na problemy istniejące w ich klubach.
Doradca austriacki informował o imporcie posokowców z Węgier nie
spełniających wymogów hodowlanych. Wymiana na dużą skalę występuje
pomiędzy klubami z Węgier, Słowenii, Włoch i Słowacji.
Doradca słowacki T. Zeltvay poinformował o zmianach w Klubie na
Słowacji. Zmieniono regulamin oceny pracy posokowca, odwołano wielu
sędziów, powołano doradcę hodowli posokowca hanowerskiego w osobie
Ludovita Pitonaka. Słowacja pozostaje potentatem w ilości szczeniąt
posokowca bawarskiego. Pomimo zakazu krycia w okresie od 1 czerwca do
31 października i pomimo znacznego ograniczenia ilości wydawanych
zezwoleń na krycie, na świat przyszło w 2013 roku 548 szczeniąt. Za
granicę zostało sprzedanych 131 szczeniąt, najwięcej do Czech, Niemiec i
Włoch.
Miał miejsce jeden przypadek wykluczenia członka z klubu z powodu
prowadzenia hodowli nastawionej na zysk.
Również w Czechach odnotowano przypadek sprzedaży do Niemiec
szczeniaków bez stosownych dokumentów. Szczeniaki zostały zwrócone.
Na niekorzystne zmiany na Węgrzech wskazał Istvan Bohm. Węgierski
Związek Kynologiczny chce aby do węgierskiego klubu posokowca
(Magyar Vereb Egylet) przyjęci zostali wszyscy hodowcy posokowców co
wpłynie na obniżenie ich użytkowości.
Robert Brand z Francji w zastępstwie doradcy hodowlanego poinformował,
że w związku z rozwiązaniem belgijskiego klubu posokowca wielu
belgijskich przewodników i hodowców przechodzi do klubu francuskiego.
Zwrócił także uwagę na sytuację w Hiszpanii gdzie myśliwi pracują z
posokowcami posiadającymi tylko rodowody FCI bez potwierdzenia ich
użytkowości.
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Sytuacja we włoskim klubie zostanie omówiona na zebraniu Zarządu ISHV
poszerzonego o Prezesów klubów członkowskich. We Włoszech po
wyborze nowych władz doszło do rozłamu w klubie.
W kwestii dotyczących zwalczania epilepsji, po konsultacjach z
naukowcami, postanowiono wyłączać z hodowli osobniki u których
występują objawy tej choroby, a nie jak praktykowano dotychczas,
wyłączać całe linie hodowlane.
W. Wagner poinformował, że w VH podwójne zęby P1 nie stanowią
problemu. Również brak jednego lub dwóch P2 nie dyskwalifikuje psa. U
posokowców hanowerskich często występują luźne powieki. Jeżeli ich
otwarcie nie jest większe niż 1 mm i przy tym są suche, to jest to cecha
dopuszczalna.
Tzw. „krawatka”, czyli białe znaczenie na piersiach, nie jest czynnikiem
wykluczającym z hodowli jeżeli jej wielkość nie przekracza umownej
wielkości 6 cm2 u posokowców bawarskich lub wielkości pięści u
posokowców hanowerskich. Białe znaczenia nie mogą występować w
innym miejscu niż klatka piersiowa. Wadą jest natomiast zbyt ciemne
umaszczenie posokowców. „Chcemy psa czerwonego, a nie czarnego”.
Na wniosek VDH zdefiniowano na nowo następujące pozycje we wzorcu:
kątowanie kończyn, grzbiet, kłąb, waga w odniesieniu do wysokości w
kłębie.
Winfried Wagner zachęcał do rozbudowania rodowodów aby
dawał on więcej informacji o psie. Rodowód powinien zawierać następujące
informacje: wygląd, typ, wielkość, maść, próba pracy, próba główna i
stopień dyplomu, głoszenie w gonie i na gorącym tropie, jakość gonu. W
sytuacji gdy krajowe przepisy nie zezwalają na wydawanie rodowodów wg
standardów klubowych, można do rodowodu dołączyć dodatkową kartę
informacyjną.
Po posiedzeniu doradców hodowlanych przekazano raporty
dotyczące hodowli posokowców bawarskich (BGS) i posokowców
hanowerskich (HS).
Raport doradcy hodowlanego BGS za rok 2013
Ilość posokowców bawarskich w klubach zrzeszonych w ISHV
utrzymuje się na stałym poziomie. Zestawienie za rok 2012 wykazało, że w
ISHV było 4918 posokowców bawarskich, a na świat w 134 miotach
przyszło 840 szczeniąt. Współpraca doradców hodowlanych odbywa się w
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przyjacielskiej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku, za co szczególnie
dziękuje.
Współpraca wymaga jednak także respektowania wszystkich reguł
obowiązujących w ISHV, co najmniej w takim stopniu w jakim pozwalają
na to narodowe przepisy. Różnice pomiędzy krajami są bardzo duże.
Jakiekolwiek próby zmiany narodowych przepisów przez ISHV są
praktycznie niemożliwe.
Coraz bardziej widocznym jest, że komercyjna hodowla nie ominęła także
posokowców. Liczba miotów gdzie hodowca posiada jedynie papiery z FCI
wciąż rośnie.
Dlatego też musimy związać szyki i hodować psy, które imponują nie tylko
pracą w łowisku, ale także eksterierem, zdrowiem i zrównoważoną
psychiką. Nasze psy musza się wyróżniać.
Musimy być świadomi tego, że nasze kryteria są stosunkowo wysokie i
musimy być z tego dumni. Pieczęć ISHV jest ekskluzywnym certyfikatem
ambitnej hodowli użytkowej, której chciwie żądają hodowcy niezrzeszeni w
ISHV. Aby uniknąć nadużycia musimy zastrzec pieczęć prawami
autorskimi. Proces ten już trwa i prowadza go kluby KBGS i VH.
Posokowiec bawarski to specjalista do poszukiwania postrzałków
zwierzyny grubej i to jest cel jego hodowli. Jego użytkowość musi być
potwierdzona przez odpowiednie próby pracy. Przedstawiciele wszystkich
niemieckich klubów ras użytkowych spotkali się 01.11.2013 w
Dortmundzie z zarządem VDH. Celem tego spotkania było ustalenie takich
procedur aby kluby i VDH mogły mieć większą możliwość współpracy z
FCI i przekonanie jej co do celowości sprawdzianów użytkowości we
wszystkich rasach psów myśliwskich.
Hodowla psów myśliwskich powinna w przyszłości być tylko
możliwa jeżeli oboje rodzice zostali sprawdzeni użytkowo. Prezydent VDH
Pan Friedrich zapewnił, że osobiście dopilnuje tego procesu.
Występowanie chorób.
Intensywna
wymiana
poglądów
pomiędzy
doradcami
hodowlanymi dotycząca występowania chorób jest konieczna, a w wypadku
epilepsji i chorób autoimmunologicznych nakazana. Wymiana szczeniąt
pomiędzy klubami nabrała na intensywności i występowanie tych chorób
możemy ograniczyć tylko szczerze i otwarcie wymieniając informacje.
Ceny szczeniąt.
Ze względu na zróżnicowaną sytuacje gospodarczo- ekonomiczną
w krajach członkowskich ceny za szczenięta wahają się od 300 do 1500
Euro. Wspólna cena dla wszystkich klubów nie jest możliwa. Oddając psa
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za granice powinniśmy wymagać tyle ile kosztują szczeniaki w państwie,
do którego eksportujemy. Różnice w cenie mogą być wyrównane przez
klub, jeżeli import szczeniąt leży w interesie hodowlanym klubu. Możliwa
jest także bezpośrednia wymiana szczeniąt miedzy klubami.
Wsparcie klubu rumuńskiego
Obiecane wsparcie w postaci szczeniąt dla klubu rumuńskiego
odbywa się bez zastrzeżeń. Pan Lukas podziękował wszystkim klubom,
które przekazały psy Rumunii.
Reinhard Scherr - Keszthely 09.11.2013 r.
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Aktywność hodowlana klubów członkowskich ISHV za 2012 rok – Posokowce bawarskie
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Raport doradcy hodowlanego HS za rok 2013
Wymiana szczeniąt i psów dorosłych.
Niestety po raz kolejny okazuje się, że posokowce trafiają do właścicieli
spoza ISHV. Psy te są używane do masowej hodowli w celach
zarobkowych. Prowadzi to do ogromnej straty image rasy i szkodzi
wypracowanej przez lata wysokiej renomie posokowców. Nieodpowiedni
dobór w hodowli, brak odpowiedniego prowadzeni, braki w eksterierze jak i
w psychice. Nie jest pożądane aby każdy myśliwy miał posokowca. Ważne
jest, aby Kluby ISHV wymieniały się doświadczeniami w hodowli.
Verein Hirschmann i KBGS usuwają konsekwentnie tych członków, którzy
kupują psy z hodowli nie należących do ISHV lub takich którzy wspierają
takie hodowle swoimi psami. Możliwości wywierania wpływu na hodowlę
posokowców w poszczególnych krajach są jednak mocno zróżnicowane.
Krajowe związki kynologiczne nie zostawiają klubom takiej swobody jak w
Niemczech. Papiery hodowlane są wystawiane przez związek. Tylko wtedy
gdy hodowcy należą do klubu i trzymają się reguł klubowych mogą
otrzymać pieczęć ISHV. Inni hodowcy dostają papiery FCI. My, obydwa
kluby założycielskie, staramy się poprzez doprowadzenie do zmian we
wzorcach FCI doprowadzić do sytuacji aby dokumenty szczeniąt były
wystawiane tylko w przypadku udokumentowanej użytkowości obydwu
rodziców. Wniosek w tej sprawie został już złożony i czekamy na decyzje.
Pieczęć ISHV to jedyna możliwość aby poświadczyć zarówno wysoki
użytek jak i jakość hodowli. To nie powinno zostać rozmyte. Niemieckie
Vorprufungen, które poświadczają użytkowość psa do pracy na tropie
rannej zwierzyny, służą także temu aby przed odpowiednim urzędem tzw.
Jagdbehoerde udowodnić gotowość psa do polowania.
Minimalne wymagania takich prób są we wszystkich krajach bardzo
podobne. Dlatego apelujemy o lojalność i dyscyplinę wobec reguł ISHV.
Tutaj nie może być miejsca na swobodę decyzyjną.
Hodowla:
Dane w rodowodach dotyczące rodziców i przodków są w poszczególnych
krajach bardzo różnie podawane. Często są to informacje dotyczące jedynie
imienia i numer rodowodu. Czasem znajduje się informacja o dysplazji,
maści i nader rzadko o próbach pracy. W niektórych rodowodach dominują
za to informacje o wystawach. To może mieć znaczenie w hodowlach FCI.
ISHV stawia na jakość w hodowli i użytkowości co dokumentuje się
pieczęcią ISHV. W rodowodach Verein Hirschmann jest to dokumentowane
przy każdym z przodków. Ma to na celu udokumentowanie jakości psów i
~ 52 ~

ich przodków. Moim życzeniem jako doradcy hodowlanego w Verein
Hirschmann jest, aby inne klubu wzięły z nas przykład. Jeżeli narodowe
przepisy nie zezwalają na taka praktykę można to robić w postaci
załącznika.
Wady uzębienia i oczu.
Powstaną szablony w formie fotografii, aby ułatwić pomoc w opisie
wyglądu psa. Dodatkowe zęby nie stanowią problemu 1 lub 2 brakujące P1
nie dyskwalifikują psa.
Powieki u ciężkich psów są często luźne. Granice tolerancji to 1 mm luzu
przy głowie skierowanej trzymanej na wprost lub 2 mm w pozycji pracy
dolnym wiatrem. Ważne aby powieka była sucha.
Winfried Wagner - Keszthely 09.11.2013 r.
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Aktywność hodowlana klubów członkowskich ISHV za 2012 rok – Posokowce hanowerskie.
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Protokół z posiedzenia Zarządu ISHV i Prezesów Klubów
Członkowskich .
Pan Dr. J. Buzgo powitał wszystkich obecnych i zwrócił uwagę na wzrost
ilości posokowców w ISHV, co należy uznać za pozytywne zjawisko. W
związku z faktem rozwiązania klubu belgijskiego większość członków
przeniosła się do klubu francuskiego, część do klubów niemieckich.
Pan Schluter zwrócił uwagę na fakt, że osoby niezrzeszone oferują psy z
pieczęcią ISHV. Po wymianie maili hodowca usunął logo ISHV. Trwają
prace w sprawie zastrzeżenia symboli i pieczęci ISHV.
W Konkursie posokowców w trakcie ISHV 2013 wzięły udział posokowce,
które nie miały dyplomu z próby głównej lub nie wykonywały gonu za
postrzałkiem. Takie sytuacje nie mają prawa mieć miejsca. Dlatego planuje
się zmiany w regulaminie, aby tylko psy które odbyły próbę główna na
postrzałku z gonem mogły startować na konkursie ISHV. Krytycznie
postrzegany został również udział psa nie w pełni wyleczonego po kontuzji.
Pięciu sędziów z klubów założycielskich ISHV ma się odnieść do
proponowanych zmian.
We Włoszech miały miejsce wybory do władz klubu i wybrano nowy
zarząd z prezesem Dr. Neve na czele. Po wyborach w klubie nastąpił rozłam
na dwa obozy. Oba zarzucają sobie niedotrzymywanie reguł ISHV. Fakt ten
doprowadził do sytuacji, że Zarząd ISHV zażądał od włoskiego klubu
zwrócenia pieczęci ISHV.
Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni przedstawiciele obu obozów,
którzy w typowo „włoski” sposób zaczęli przedstawiać swoje racje. Taka
reakcja spowodowała bardzo ostrą replikę i reprymendę ze strony Zarządu
ISHV. Delegacja z Włoch została wyproszona z sali obrad. Po wewnętrznej
dyskusji Zarząd podjął decyzję o obdarzeniu Włochom zaufaniem i dać im
szansę na naprawę sytuacji wewnętrznej. Pieczęcie ISHV zostaną im
zwrócone, a po roku nastąpi kontrola działalności włoskiego klubu.
Walne Zgromadzenie ISHV – 10.11.2013 r.
Spotkanie na Węgrzech zakończyło się Walnym Zgromadzeniem
Delegatów Klubów Członkowskich ISHV. Otworzył je dotychczasowy
Przewodniczący ISHV – J. Buzgo.
Sprawozdania z działalności złożyli główni doradcy hodowlani
posokowców hanowerskich – W. Wagner i posokowców bawarskich – R.
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Scherr. Sprawozdanie finansowe złożył dr. Caspari. Sprawozdanie Komisji
rewizyjnej przedstawił T. Buchholz.
Po sprawozdaniach przystąpiono do wyborów nowego Zarządu ISHV.
Zgodnie ze Statutem ISHV w jego skład mogą wejść jedynie członkowie
klubów założycielskich ISHV. Nowym Przewodniczącym został Thomas
Wengert z KBGS. Zastępcą wybrano J. Buzgo z Węgier. Skarbnikiem
pozostał Carl Otto Caspapari z VH a Sekretarzem K. Kreitmair.
Również Torsten Buchholz z KBGS/VH pozostał Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej.
Nowy Prezes T. Wengert zaprosił wszystkich obecnych na
34. ISHV Suche które odbędzie się w dniach 28.10 - 01.11. 2015 w
Niemczech w okolicach Kolonii.
Walne Zgromadzenie zakończyła ceremonia wręczenia nagród dla
uczestników konkursu posokowców.
Główną nagrodę przechodnią – kordelas Puma z wygrawerowanymi
nazwiskami wszystkich dotychczasowych zwycięzców konkurów ISHV
odebrał Krzysztof Szafrański z Polski.
Na podstawie dokumentów z 33 ISHV Suche, tłumaczonych przez
Bartłomieja Możdżenia opracował:
Wojciech Galwas
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Myśliwy i kynolog – człowiek wielkiego serca
U schyłku lata ubiegłego roku
odszedł z naszych szeregów nasz
przyjaciel Jerzy Karaszewski. Przez
wiele lat pracował w Zarządzie
Klubu Posokowca pełniąc funkcję
Sekretarza. Zostanie również w
naszej pamięci jako założyciel,
wspólnie z żoną Izabelą, hodowli
posokowców
„znad
Luciąży”.
Pamiętamy go jednak głównie jako
towarzysza łowów, osobę dzielącą
się z innymi swoją wiedzą
kynologiczną, sędziego na różnej rangi próbach i konkursach psów
myśliwskich w kraju i za granicą, kompana przy biesiadnym stole.
Sylwetkę jego przybliża poniżej Zbigniew Skrzek.
17 września 2013 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów
świetny myśliwy i kynolog – Kolega Jerzy Karaszewski.
Urodził się 2 lipca 1947 roku w Łodzi, całe swoje życie zawodowe
i społeczne związał z ziemią piotrkowską. Do Polskiego Związku
Łowieckiego wstąpił w 1979 roku, najpierw był członkiem Koła
Łowieckiego „Kolber” w Kłudziach, a przez ostatnie 18 lat członkiem Koła
Łowieckiego „Leśnik” w Piotrkowie Trybunalskim.
Był bardzo zaangażowanym działaczem łowieckim, Jego
aktywność wychodziła poza ramy koła. W strukturach Polskiego Związku
Łowieckiego od chwili wstąpienia nieprzerwanie pełnił szereg funkcji – był
sekretarzem w obydwóch koła łowieckich, członkiem Komisji
Upowszechniania Psa Myśliwskiego, zastępcą Okręgowego Rzecznika
Dyscyplinarnego w Piotrkowie Trybunalskim, członkiem Komisji
Kynologicznej Okręgowej Rady Łowieckiej w Piotrkowie Trybunalskim,
członkiem Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej oraz
lektorem PZŁ z dziedziny kynologii łowieckiej.
Między innymi z Jego inicjatywy została wybudowana na
strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim zagroda dzicza oraz
nora, które służą do dzisiejszego dnia myśliwym i kynologom z całego
kraju.
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Wystawa posokowców – Piotrków Trybunalski 2006 r.
(Fot.: z archiwum W. Galwasa)
Kolega Jerzy Karaszewski był również wielkim miłośnikiem i
hodowcą psów ras myśliwskich, głównie „czerwonego psa” – posokowców
bawarskich i hanowerskich. Bakcylem „czerwonego psa” został „zarażony”
przez Śp. Księdza Gierszewskiego, ówczesnego prezesa Klubu Posokowca
Członka ISHV, w którego władzach przez wiele lat Jurek pełnił funkcję
sekretarza.
Kolega Jurek z którym przeżyłem wiele wspaniałych chwil
podczas sędziowania konkursów był znanym i cenionym w kraju i
zagranicą międzynarodowym sędzią kynologicznym o bardzo bogatej
wiedzy z tej dziedziny, którą przekazywał chętnie innym, a robił to w
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ISHV Austria 2011 r. (Fot.: z archiwum W. Galwasa)
sposób porywający. Emanował wtedy od Niego entuzjazm człowieka
pochłoniętego i pragnącego jak najszerszego podzielenia się posiadanymi
wiadomościami. Wśród myśliwych i kynologów cieszył się
niekwestionowanym autorytetem i szacunkiem.
Za swoją społeczną i bezinteresowną działalność został
odznaczony medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Województwa
Łódzkiego”, Medalem „Zasłużony Myśliwy Piotrkowskiego Okręgu
Łowieckiego” oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi
Łowieckiej.
Nie wielu wie o tym, że miał On duszę artysty, każdą wolną chwilę
poświęcał malowaniu obrazów o tematyce przyrodniczej i łowieckiej.
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Pomimo licznych funkcji pełnionych w Polskim Związku
Łowieckim i Związku Kynologicznym był niesłychanie skromny. O Jego
sukcesach, awansach dowiadywaliśmy się od innych, nigdy od Niego.
Kolega Jurek był zawsze pogodny, uśmiechnięty i niezmiernie
życzliwy ludziom. Był człowiekiem wielkiego serca, etycznym myśliwym i
prawym kynologiem.
Żegnaj Jurku, Twoje przedwczesne, u progu jesieni życia odejście
do Krainy Wiecznych Łowów pogrążyło nas w smutku i żalu. Wierzę
jednak, że podczas układania ścieżek tropowych do ulubionego przez
Ciebie konkursu pracy tropowców i posokowców będziesz nadal korygował
nasze poczynania.
Niech Ci knieja wiecznie szumi, a Święty Hubert ma w swojej
opiece.
Zbigniew Skrzek

I Memoriał im. B. Gierszewskiego w 2006 r.
(Fot.: z archiwum W. Galwasa)
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Fresk w kościele w Swornychgaciach. (Fot.: P. Sumara)

Rocznica śmierci Benedykta Gierszewskiego
„Święty Hubercie, patronie lasów i gór, który żyjesz i królujesz w
puszczach, borach i leśnych ostępach. Wysłuchaj mojej prośby - wyjednaj
u Pana dla nich obfitość urodzaju by były dla zwierza i ptactwa
pokarmem, schronieniem i domem. Kieruj me kroki po leśnych
ścieżynach, otwórz oczy mej duszy bym widział krasę Twojego Królestwa i
stał się godnym stróżem przecudnej matki przyrody. Zachowaj potomkom
naszym ten cud Bożego stworzenia. Bądź przy mnie w każdej chwili, bym
całą piersią wdychał balsam Bożych leków. Dotknij mej strzelby bym
pamiętał, że będąc królem stworzenia czuł się tylko dzierżawcą a nie jej
panem. Dzięki niech Ci będą św. Hubercie! I prowadź nas amen”.
To słowa modlitwy napisanej przez Benedykta Gierszewskiego,
którą przekazał naszemu Koledze Mieczysławowi Wysińskiemu jako
swoisty testament. Tymi pięknymi słowami ks. Benedykt zawarł sens bycia
myśliwym. Dbałość o otaczającą nas przyrodę, o jej piękno i bogactwo
stworzeń wszelakich na naszych polach i w lasach. Z drugiej strony z tych
wersów płynie pokora jaka powinna cechować wszystkich myśliwych.
Pamięć o tym, że cuda natury nie są dane nam raz na zawsze, że od nas
zależy jak ta natura będzie wyglądać i w jaki sposób będziemy korzystać z
jej darów.
Jako spadkobiercy twórcy naszego klubu pamiętajmy, że polując,
układając nasze psy, poszukując postrzałki jesteśmy tylko „dzierżawcami”
otaczającej nas natury i do nas należy dbałość o zachowanie jej stanu.
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Ksiądz Benedykt Gierszewski. (Fot.; z arch. R. Iwickiego)
To już dziesięć lat minęło kiedy w grudniu 2003 roku
pożegnaliśmy założyciela naszego klubu księdza Benedykta. Siódmego
grudnia w kościele w Swornychgaciach na mszy w intencji księdza
Gierszewskiego spotkali się jego przyjaciele i członkowie klubu
posokowca. Msze odprawił ksiądz Piotr Renkiel razem z obecnym
proboszczem. Pod ołtarzem znalazł się wieniec złożony przez członków
klubu, którego pilnował tak ukochany przez księdza Benedykta posokowiec
hanowerski nazywany przez niego „czerwonym psem” .
Po mszy wszyscy udali się do grobu księdza który znajduje się
obok kościoła parafialnego w którym ksiądz przez tyle lat pełnił posługę
kapłańską i gdzie nie brakuje akcentów związanych z łowiectwem i z
posokowcami. Na mogile, przy akompaniamencie sygnałów łowieckich,
odegranych przez Piotra Grzywacza, uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili
rocznicowe znicze.
Potem wszyscy udali się na małą biesiadę, gdzie przy dziczyźnie i
wybornej nalewce wspominano wielkiego miłośnika polowań z
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„czerwonym psem”. Jako że ksiądz Gierszewski był znanym kawalarzem,
we wspomnieniach dominowały te które, wywoływały uśmiech.
I jest pewne że ksiądz tak sobie właśnie życzył, by go wspominano
– z pogodą na twarzy, z radością w sercu i z nostalgią jaką darzymy pamięć
o tym wspaniałym człowieku.

Robert Iwicki, Piotr Sumara, Wojciech Galwas

Rocznicowa msza w Swornychgaciach. (Fot.: P. Sumara)
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Święto posokowców
W czerwcowy weekend Piotrków Trybunalski „zaczerwienił” się od
posokowców. To tam właśnie nasz Klub Posokowca zaprosił swoich
członków aby wzięli udział w zaplanowanych imprezach
kynologicznych.

Uczestnicy konkursu posokowców. (Fot.: M. Gora)
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
Zaczęło się 8 czerwca. W sobotni ranek na strzelnicy w Piotrkowie
rozpoczął się Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców
zorganizowany przez ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Do konkursu
przystąpiła rekordowa ilość 15 posokowców bawarskich i hanowerskich.
Warunki pogodowe i terenowe, jak to zwykle bywa w lasach piotrkowskich,
były bardzo trudne. Padające ulewne deszcze spowodowały, że wytyczone
ścieżki tropowe były w znacznej części podtopione wodą. Posokowce
pracujące po sztucznie założonych tropach napotykały na licznie bytującą w
tych lasach zwierzynę. Pomimo tego większość posokowców, nie zważając
na utrudnienia i roje komarów, bardzo dobrze wypracowywała ścieżki

~ 64 ~

tropowe. Na pokreślenie zasługuje doskonałe przygotowanie konkursu
przez Komisję Kynologiczną pod kierunkiem jej Przewodniczącego
Zbigniewa Skrzeka.
Po podsumowaniu wyników okazało się, że aż 12 posokowców
uzyskało dyplomy, z czego 8 to dyplomy I stopnia, 2 – II stopnia i 2 – III
stopnia. Ich przewodnicy otrzymali z rąk Sędziego Głównego Konkursu –
Andrzeja Brabletza i Łowczego Okręgowego Cezarego Szadkowskiego
medale, puchary i dyplomy. Jedynie 3 posokowce nie uzyskały dyplomu,
jednak ścieżki tropowe ukończyły wszystkie. Chciałbym podkreślić, że na
12 dyplomów aż 11 przypadło przewodnikom będących członkami Klubu
Posokowca. Zwycięzcą konkursu został Mikołaj Włocławski z posokowcem
bawarskim BABKA CYTRYNOWA Hazba. Dodam, że żaden ze
startujących klubowych posokowców nie pozostał bez dyplomu. Wyniki te
świadczą o tym, że Klub Posokowca przykłada bardzo dużą wagę do
prawidłowego ułożenia posokowca, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
wynikach na konkursach i w pracy w łowisku.
Walne Zgromadzenie Klubu Posokowca Członka ISHV
To nie wszystkie imprezy jakie miały miejsce w sobotę 8 czerwca.
Po południu w ośrodku wypoczynkowym w Sulejowie, odbyło się coroczne
zebranie członków klubu. Poza standardową procedurą sprawozdań i
absolutorium, członkowie wiele uwag poświęcili regulaminowym
problemom związanym z pracą posokowców w łowiskach oraz z
dokonaniem oceny ich pracy. Jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania
i wiele przeszkód w tej dziedzinie. Nieformalny, dalszy ciąg dyskusji, odbył
się po zakończeniu zebrania, w trakcie biesiady, w której do późnych
godzin nocnych uczestniczyło ponad 60-ciu „posokomaniaków”.
Specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców.
W niedzielę strzelnica myśliwska w Piotrkowie zamieniła się w
teren wystawy. Wybieralny Klub Posokowca wspólnie z Oddziałem ZKwP
w Raciborzu, zorganizował wystawę na którą zgłosiło się ponad 60
posokowców. Tak dużej stawki posokowców nie widziała od lat żadna
wystawa w Polsce. Może wystawców zachęciła obsada sędziowska, którą
stanowili doświadczeni hodowcy i przewodnicy posokowców –
międzynarodowi sędziowie ze Słowacji. Nie można powiedzieć, żeby byli
oni wyrozumiali dla wystawianych psów. Oględziny były bardzo dokładne,
psy były mierzone, oglądano je „z góry i z dołu”, liczono wszystkie zęby,
sprawdzano kolor oczu i pazurów, mierzono wzrost i ogony. Wnikliwie
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Zwycięzcy 3 ras posokowców. (Fot.: M. Gora)
oceniano chody, proporcje ciała, budowę kończyn przednich i tylnych,
jakość okrywy włosowej, sprawdzano charakter.
Wystawiane oceny również prezentowały duży zakres: od doskonałych,
poprzez b. dobre, dobre, do „nie do oceny” i dyskwalifikacji. To raczej na
innych wystawach się nie zdarza. Ale czy nie o to chodzi, żeby ocena psa
była dokładna? I znów wśród wystawianych psów prym wiodły posokowce
znajdujące się w posiadaniu członków Klubu Posokowca. Wspomnę tylko
że na 10 przyznanych CWC, aż siedem trafiło do „klubowiczów”. Również
zwycięstwa rasy wśród posokowców bawarskich i hanowerskich, oraz
konkurencje hodowlane „padły ich łupem”. Najpiękniejszym psem wystawy
wybrany został posokowiec hanowerski AMIGO z Kaszubskich Piachów
Marcina Brelińskiego z Kołobrzegu.
Dokonania konkursowe i wystawowe chyba dobrze świadczą o
pracy Klubu Posokowca Członka ISHV, najstarszego wybieralnego klubu
wśród psów myśliwskich.
Wojciech Galwas
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Warsztaty 2013
Klub Posokowca Członek ISHV, wspólnie z Komisją Kynologiczną
przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork
przeprowadzili w dniach 8 - 10 września, na terenie OHZ Kluczbork,
Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców.

Zachowanie przy martwej zwierzynie. (Fot.: M. Orzelska)
Na podkreślenie zasługuje nazwa imprezy, nie były to warsztaty
dla tropowców i posokowców ale dla przewodników tych psów. Nie da się
bowiem w przeciągu trzech dni nauczyć pracy na tropie w większości
młodych psów uczestniczących w zajęciach. Głównym celem
organizatorów było przekazanie wiedzy o zasadach jakimi należy się
kierować przy układaniu psów ras myśliwskich do pracy na tropie. Bardzo
łatwo jest popełnić błędy przy układaniu psa, które na długo pozostają w
psychice psa i ciężko je wyeliminować w późniejszym okresie. Przewodnik
i tropowiec powinni stanowić parę wzajemnie się rozumiejącą i
współpracującą w czasie pracy na tropie.
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Praca na ścieżce tropowej. (Fot.: M. Orzelska)
Do udziału w warsztatach zaproszono szczególnie właścicieli
młodych posokowców i innych ras psów myśliwskich z przeznaczeniem do
pracy na tropie. Również mile widziane były osoby noszące się z zamiarem
nabycia psa pracującego na tropach postrzałka.
Na zaproszenie organizatorów zgłosiło się 17 osób. Reprezentowali oni
różne rejony Polski. Przybyli przewodnicy z Pomorza, z Lublina,
Wielkopolski, Grudziądza, Dolnego i Górnego Śląska i Opolszczyzny.
Również towarzyszące im psy stanowiły przegląd ras myśliwskich
najczęściej spotykanych w łowiskach. Oczywiście największą grupę
stanowiły posokowce, były również gończe polskie, ogary polskie, gończe
słowackie ale też i niemiecki terier myśliwski, i wyżeł weimarski
krótkowłosy. Wiek ich też był zróżnicowany, od czterech miesięcy do kilku
lat. Wiązał się z tym bardzo różny poziom ułożenia. Jedne dopiero
zapoznawały się z lasem, inne doskonaliły swoje umiejętności w pracy na
tropie.
Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych przewodników i
sędziów prób pracy. Pod czujnym okiem nestora kynologii polskiej Jana
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Kierznowskiego, swoją wiedzą z uczestnikami dzielili się Jerzy Sokół,
Wojciech Galwas, Maciej Kopeć, Jakub Rudziński i przewodnicy z rejonu
Kluczborka.
Program warsztatów był urozmaicony i wypełniał czas od rana do godzin
wieczornych. Przewodnicy i ich podopieczni zapoznawani byli z teorią i
praktyką w zakresie;
 Posłuszeństwa i współpracy psów z przewodnikiem w terenie
leśnym,
 Odłożeniem i reakcją na strzał,
 Akcesoriami związanymi z pracą na tropie i poszukiwaniem
postrzałków,
 Zachowanie psa w zagrodzie dziczej,
 Zakładaniem ścieżek i pracą na sztucznej ścieżce tropowej,
 Zachowaniem psa przy martwej zwierzynie,
 Zasadami układania psów do pracy na sztucznych tropach,
 Zasadami pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka,
zachowaniem w trakcie pracy, na tropie, gonu, stanowieniu i po
zakończeniu pracy,
 Regulaminami prób i konkursów pracy posokowców i tropowców

Przerwa na zabawę. (Fot.: M. Klimińska)
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Zajęcia odbywały się na terenie ośrodka szkolenia psów myśliwskich
„WITOLDÓWKA” w Święcinach oraz w lasach OHZ Krystyna
Nadleśnictwa Kluczbork.

Uczestnicy warsztatów. (Fot.: M. Orzelska)
Przewodnicy, pod okiem ekipy szkoleniowej, uczyli się
prawidłowego prowadzenia psów w terenie otwartym i w lesie, sprawdzali
reakcje psów na strzał z broni myśliwskiej, poznawali tajniki prawidłowej
nauki odłożenia. Sprawdzali zachowanie psów w kontakcie z dzikami w
zagrodzie. Preparowali dzicze skóry do wyłożenia na końcach ścieżek
tropowych, mocowali rapety do butów i lasek tropowych, rozlewali farbę do
pojemników. Potem ruszali w las i samodzielnie zakładali sztuczne ścieżki
tropowe dla swoich tropowców. Następnego dnia, pod okiem
szkoleniowców, zapinali psom obroże robocze, rozwijali żmudnie
zawiązane otoki i ruszali do pracy na ścieżkach. Szkoleniowcy uczyli jak
trzymać prawidłowo otok, jak prawidłowo zachowywać się w pracy z psem,
a przede wszystkim jak „czytać” zachowania psa, jak reagować na jego
zachowanie, czego nie należy robić i jakich błędów nie popełniać. Ucząca
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się psia „młodzież” oswajała się z widokiem martwego dzika i
podejmowała pierwsze próby pracy dolnym wiatrem na założonych dla nich
włóczkach.
Może trudno w to uwierzyć, ale niektóre z uczestniczących w
warsztatach psów, poczyniły w ciągu 3 dni takie postępy, że wprawiały
swoim zachowaniem w osłupienie zarówno przewodników jak i
szkoleniowców.
Godziny wieczorne poświęcone były omówieniem zajęć, wymianą
doświadczeń i niekończącymi się „psimi” opowiadaniami.
Warsztaty zakończyły się wręczeniem uczestnikom przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork – Pawła Pypłacza i
Przewodniczącego Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu – Dariusza Hutkę,
pamiątkowych Certyfikatów Uczestnictwa.

Wojciech Galwas

(Fot.: M. Klimińska)
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XIV Hubertus Spalski
19-20 października 2013 roku
W dniach 19-20 października 2013, już po raz czternasty odbyło
się w Spale tradycyjne święto myśliwych i jeźdźców – Hubertus Spalski
2013. Od kilku lat wydarzenie to ma status ogólnopolskiego święta
hubertowskiego dla Polskiego Związku Łowieckiego, co wiąże się z
udziałem centralnych władz łowieckich, a także reprezentacji wszystkich 49
okręgów PZŁ. Dodatkowej rangi tegorocznym uroczystościom dodał fakt,
iż stanowiły one jeden z głównych punktów, obchodów 90-lecia Polskiego
Związku Łowieckiego.
Warto przypomnieć, że uroczyste obchody patrona myśliwych –
Spalskie Święta Hubertowskie – zainicjował w okresie międzywojennym
Prezydent II Rzeczpospolitej, prof. Ignacy Mościcki, natomiast pierwszy po
drugiej wojnie światowej i kilkudziesięcioletniej przerwie, czysto myśliwski
Hubertus zorganizowali w roku 2000, myśliwi okręgu piotrkowskiego i
leśnicy z Nadleśnictwa Spała.
Hubertus Spalski rokrocznie gromadzi kilka tysięcy myśliwych,
jeźdźców i turystów, przyjeżdżających z całej Polski, którzy w czasie
dwudniowej imprezy plenerowej poznają tradycje związane z łowiectwem i
jeździectwem. Jest też idealnym miejscem do zaprezentowania łowieckiej
braci doskonale ułożonych posokowców oraz ich nieocenionej pracy
podczas łowów na grubego zwierza, kto więc jeśli nie członkowie KLUBU
POSOKOWCA CZŁONKA ISHV miałby się tym zająć?
XIV Hubertus Spalski zgromadził na łowach grubo ponad 300
myśliwych o bardzo różnej świadomości kynologicznej. Byli wśród nich
łowcy z którymi można było rzeczowo podyskutować o pracy na tropie,
byli i tacy dla których był to pierwszy kontakt z użytkowym posokowcem i
nie bardzo wiedzieli czy mają do czynienia z bawarem czy hanowerem, ale
wszyscy odnosili się z dużym zainteresowaniem i życzliwością do klubowej
ekipy w składzie:
 Ewa Topolanek z RIKĄ z Dziczego Raju i TOSCĄ ze Starej
Grobli
 Mariola Orzelska z CIERNYM BACĄ Cierna Skala i GAZDĄ z
Jeleniego Zdroju
 Łukasz Dzierżanowski z DIABLO Zimny Trop
 Krzysztof Wyleziński z BACO z Babskiego Jaru
 Marcin Kunikowski z DAISY z Brzozowej Akacji.
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Klubowicze z posokowcami na zbiórce (Fot.; M. Orzelska)
Łowy tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza hubertowska, następnie
odprawa, podczas której Łowczy ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim kol.
Cezary Szadkowski przedstawił każdego z przewodników wraz z
prowadzonymi psami. W trakcie odprawy zostaliśmy także przydzieleni do
poszczególnych łowisk i tak: Ewa i Arek pojechali do OHZ Nadleśnictwa
Smardzewice, Mariola do Koła Łowieckiego „Błękitne Źródła” z
Tomaszowa Mazowieckiego, Łukasz do Koła Łowieckiego „Dubelt” z
Tomaszowa Mazowieckiego, Krzysztof do OHZ Nadleśnictwa Spała, a ja
gościłem w rewirze OHZ LZD Rogów i jak to na łowach, różnie św. Hubert
darzył łowcom i różnie obdzielał nas pracą. Dziki z OHZ LZD ROGÓW nie
dały się wypędzić z młodnika silnie zarośniętego jeżyną, mimo usilnych
prób naganki pozostały w swoim mateczniku. Tak więc nie miałem okazji
do pracy. Ewa z Arkiem sprawdzali strzały oddane do dzików z jednej
watahy w miotach Nadleśnictwa Smardzewice. Praca Tośki potwierdziła
pudła pechowych strzelców. Łukasz goszcząc w „Dubelcie” odnalazł dzika,
dostarczając swoją pracą wiele emocji podążającej za nim niewielkiej
koronie i oczywiście strzelcowi, który był niezwykle wdzięczny za okazaną
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pomoc. Mariola w obwodzie K.Ł. „Błękitne Źródła” dała okazję do pracy
Bacy, który szybko odnalazł swojego pierwszego byka aby następnie

Baca z jednym z odnalezionych jeleni byków. (Fot.; M. Orzelska)
wykazać się wspaniałą, spokojną pracą na 800 metrowym tropie kolejnego
byka, który postawił przed młodym psem już znacznie trudniejsze zadanie,
zadanie któremu Baca sprostał po mistrzowsku. Szkoda tylko, że strzelca,
który dzięki pracy młodego posokowca został v-ce królem polowania, nie
stać było nawet na najzwyklejsze „dziękuję”.
Praca Krzysztofa pozwoliła na odnalezienie kolejnych dwóch byków na
terenie OHZ Spała, a jej przebieg i finał mogliśmy oglądać w reportażu
telewizyjnym magazynu „Darz Bór”, który zrealizował obszerną relację z
Hubertusa Spalskiego.
Około godziny piętnastej zaczęliśmy zjeżdżać na polanę nad Pilicą,
gdzie układany był pokot, na którym finalnie ułożono 15 sztuk zwierzyny
grubej, 6 jeleni w tym 4 byki (wszystkie cztery byki odszukane przez
klubowe posokowce), 7 dzików (w tym jeden odnaleziony przez Łukasza z
Docentem) i dwie kozy. Dzięki naszej obecności i pracy posokowców udało
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się powiększyć pokot z dziesięciu do piętnastu sztuk zwierzyny grubej, w
tym wzbogacić go o jego ukoronowanie, którym były cztery jelenie byki.

Odnaleźliśmy 1/3 pokotu w tym wszystkie 4 byki! (Fot.: M. Orzelska)
Była to pierwsza okazja do zaprezentowania się przez nasz Klub na
Hubertusie Spalskim i mimo, iż kilka spraw można było lepiej
zorganizować, we wspólnej ocenie wszystkich klubowiczów biorących
udział w tej imprezie, przyniosła ona wiele korzyści dotyczących promocji
użytkowego posokowca, oraz wiele radości ze wspólnego spotkania.
Wszyscy byli też zgodni co do jednego, na pewno nie może nas tam
zabraknąć za rok.

Marcin Kunikowski
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Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego po raz ósmy.
Pierwsze dni listopada to obchody święta myśliwych, związanych z
naszym patronem. Nieodzownym elementem Hubertusa są
organizowane przez koła łowieckie uroczyste polowania zbiorowe.
A jak to na polowaniach - bywają strzały celne i niecelne, niestety
zdarzają się również postrzałki. Wykorzystując dużą ilość polowań
zbiorowych, Klub Posokowca Członek ISHV wspólnie z ZO PZŁ w
Opolu zorganizował na terenie Borów Stobrawskich, VIII Memoriał
im. Ks. Benedykta Gierszewskiego.
Memoriał im. B. Gierszewskiego to ocena pracy posokowców w
naturalnym łowisku. W dniach 2-5 listopada przeprowadzono w lasach
Nadleśnictwa Kluczbork i ościennych nadleśnictw, już po raz ósmy taką
oceną w której biorą udział posokowce z Polski i z zagranicy. W memoriale
uczestniczyły 4 posokowce z Austrii, Czech, Słowacji i Węgier oraz 4 z
Polski. Oprócz nich zabezpieczono również kontrolne posokowce, które
sprawdzały pracę ocenianych posokowców. Oceny psów dokonywały
międzynarodowe zespoły sędziowskie pod kierunkiem Sędziego Głównego
– Jana Kierznowskiego.
Centrum memoriałowe znajdowało się w hotelu „Nad Stawem” w
Bogacicy koło Kluczborka.
Tam z kół łowieckich polujących w promieniu 80 km, docierały informacje
o konieczności sprawdzenia przez posokowce rezultatów strzałów
oddawanych przez myśliwych.
Uczestnicy memoriału zjechali do Bogacicy w sobotę - 2 listopada.
Przyjechały liczne ekipy zagraniczne, sędziowie z Polski i z zagranicy,
przewodnicy z posokowcami, liczni klubowicze tworzący tzw. „koronę”,
czyli obserwatorzy prac. Hotel nie pomieścił wszystkich chętnych do
zakwaterowania. Wspomogły nas gospodarstwa agroturystyczne.
W niedzielę rano, po uroczystym otwarciu memoriału i po
rozlosowaniu kolejności prac, większość przewodników z posokowcami,
zespołami sędziowskimi i koroną, rozjechali się do pracy w różnych
łowiskach.
Licząca 7 osób ekipa z Węgier pojechała sprawdzić rezultat strzału do
jelenia byka, do którego strzelano poprzedniego dnia w godzinach
popołudniowych. Jelenia tego poszukiwał bezskutecznie poprzedniego psa
inny pies. Węgierski posokowiec hanowerski Tengelici Bátor Brúno,

~ 76 ~

Sędziowie i organizatorzy Memoriału.(Fot.: M. Orzelska)
którego przewodnikiem był Szilárd Flaisz, podjął pracę po 19 godzinach od
postrzelenia. Na tropie ucieczki jelenia odnaleziono farbę, jednak
posokowiec zszedł na fałszywy gorący trop, podnosząc zdrowego jelenia
byka. Podjęto pracę od nowa. Pomimo bardzo trudnego terenu,
porośniętego trzcinami i jeżynami, po 1,5 km tropieniu został odnaleziony
martwy jeleń byk postrzelony w szynki bez wylotu kuli.
Sędziowie ocenili prace posokowca na dyplom II stopnia.
W drodze powrotnej „ekipa węgierska” została skierowana do pracy przy
odnalezieniu rannego dzika. Po krótkiej, 200 metrowej pracy, został
znaleziony martwy dzik postrzelony na „miękkie”. Ta praca oczywiście nie
kwalifikowała się do uzyskania dyplomu.
W tym dniu „punktowały” również posokowce w rękach polskich
przewodników.
Andrzej Filipiak z woj. zachodniopomorskiego wraz z suką posokowca
bawarskiego FATA Vratna dolina, skierowany został do poszukiwania
zranionego dzika, strzelanego poprzedniego dnia w godzinach wieczornych.
Pracę rozpoczęto po 12 godzinach od postrzelenia. Dzik strzelany był na
oziminie, podążał z watahą. Na zestrzale odnaleziono farbę i wyraźne
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wciski. Fata podjęła trop prowadzący przez pole buraków cukrowych,
potem przez skarpę i ściernisko na którym jednak nie było potwierdzenia
farbą. Przewodnik powrócił do ostatniej oznaczonej farby i kontynuował
pracę. Tym razem posokowiec znalazł odbicie postrzałka od watahy i w
zakrzaczonym rowie odnalazł martwego dzika o wadze ok. 70 kg, który był
postrzelony „na kulawy sztych” przez żołądek na szynki. Łączna długość
pracy po tropie wyniosła 1150 metrów. Sędziowie ocenili pracę psa na
dyplom III stopnia.

A. Filipiak i FATA przy odnalezionym dziku. (Fot.: A. Filipiak)
A. Filipiak ze swoim posokowcem sprawdzał jeszcze rezultaty strzałów do
dwóch dzików, do których strzelano na polowaniu zbiorowym w innym
kole łowieckim. Okazały się one niegroźnymi postrzałami mięśniowymi.
Inny z polskich przewodników Łukasz Dzierżanowski z
posokowcem bawarskim DIABLO Zimny Trop, rozpoczął pracę od
sprawdzenia strzałów do dzików, po których jeden padł „w ogniu”, a drugi
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uszedł po strzale. Praca po tropie nie potwierdziła skutecznego postrzału.
Również pies kontrolny nie potwierdził postrzału.
Następna praca, do której skierowano Łukasza i Docenta (prywatna nazwa
Diabla), to strzał z ambony do łani jelenia podążającej wraz chmarą. Strzał
z kal. 308Win łania zaznaczyła wierzgnięciem tylnymi badylami, również
drugi strzał został przez nią zaznaczony. Pracę podjęto po ponad 8-miu
godzinach od postrzelenia, przy padającym deszczu. Po 500 metrach pracy
po tropie uchodzącej chmary, Docent odnalazł odbicie zranionej sztuki, a po
dalszych kilkuset metrach znaleziono sfarbowane łoże, a jeszcze dalej
odnaleziona została martwa łania postrzelona na żołądek i na szynki.
Długość pracy po tropie wyniosła 1200 metrów, a sędziowie ocenili pracę
posokowca na dyplom III stopnia.

Węgierska ekipa. (Fot.: M. Orzelska)
Pozostałe posokowce pomimo wykonania dużej ilości prac, nie
spełniły regulaminowych wymogów, które umożliwiłyby im uzyskanie
dyplomu.
Ekipa ze Słowacji odnalazła łanię i cielaka jelenia oraz dzika, ale żadna z
tych prac nie spełniała kryterium odległości umożliwiającej przyznanie
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dyplomu. Były to prace na dystansie od 200 do 450 metrów, co zgodnie z
regulaminem nie kwalifikuje do przyznania dyplomu, pomimo że od
postrzelenia upłynęło kilkanaście godzin.
Pecha również miała ekipa z Austrii, która pomimo 6-cio krotnego wyjazdu
w teren nie odnotowała pracy zakończonej sukcesem.
Większość z prac na memoriale to postrzałki z poprzedniego dnia, gdzie psy
podejmowały pracę po kilkunastu i więcej godzinach od postrzelenia. Sporo
było wezwań do sprawdzenia zestrzału, gdzie myśliwy przekonany był, że
trafił ale nic na to nie wskazywało. Były chaotyczne informacje o miejscu
zestrzału, ale były również zestrzały dokładnie oznaczone nawet z
pozostawieniem listu zestrzałowego. Jak to bywa na polowaniach
zbiorowych były również obcierki i strzały „po piórach”, po których dzik
przewracał się w ogniu, aby po chwili wstać i ujść w dobrej kondycji. Były
też prace gdzie na końcu tropu posokowce odnajdywały patrochy zwierzyny
dostrzelonej w innym miocie.
W ciągu 2 dni pracy przewodnicy z posokowcami 25 razy wyjeżdżali do
sprawdzenia skuteczności oddawanych strzałów. Psy pracowały na 15
tropach dziczych, 9 jelenich i 1 daniela. Łącznie na tropach postrzałków
posokowce przeszły ponad 32 kilometry i odnalazły 7 sztuk zgasłej
zwierzyny, 3 dziki i 4 jelenie. Trzy prace spełniały regulaminowe warunki
umożliwiające przyznanie dyplomów.
Podsumowanie memoriałowych prac odbyło się wieczorem w
poniedziałek 4 listopada. Nagrody i upominki otrzymali wszyscy
uczestnicy, sędziowie i goście. Wspaniałą atmosferę stworzyli sami
uczestnicy i wspomagający ich w pracy sędziowie, ale również liczni
członkowie Klubu Posokowca, którzy towarzyszyli w pracy posokowców.
W zgodnej ocenie zagranicznych ekip, Memoriał im. Ks. B.
Gierszewskiego jest jedynym tego typu sprawdzianem pracy posokowców
w Europie, gdzie w warunkach licznych polowań zbiorowych przewodnicy
wraz z posokowcami mogą w takich ekstremalnych warunkach sprawdzić
poziom ułożenia swoich psów i pomóc w odszukaniu zranionej zwierzyny.

Wojciech Galwas

~ 80 ~

33 Zjazd Klubów Posokowca - członków Międzynarodowego Związku
Posokowców – (Der Internationale Schweisshundverband - ISHV)
7-11 listopad, Keszthely – Węgry.
W dwa dni po zakończeniu Memoriału im. B. Gierszewskiego
delegacja Klubu Posokowca wyjechała na Węgry gdzie odbył się 33 Zjazd
Klubów Posokowca należących do Międzynarodowego Związku
Posokowców – ISHV, organizacji założonej w 1930 roku, do której od 1997
roku należy również nasz Klub Posokowca. Organizatorem zjazdu był
Węgierski Klub Posokowca - Magyar Véreb Egylet. Centrum zjazdowe
mieściło się w hotelu Helikon, położonym nad brzegiem Balatonu w
mieście Keszthely. Hotel wypełniony został po brzegi przez miłośników
posokowców. W sumie ponad 300 osób z klubów posokowca z Austrii,
Niemiec, Francji, Norwegii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Włoch,
Rumunii, Węgier i Polski.

Ekipa z Polski w hotelu Helikon w Keszthely.
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Z Polski na Zjazd przyjechała 10-cio osobowa delegacja Klubu
Posokowca, w skład której wchodzili; Prezes Klubu Wojciech Galwas, V-ce
Prezesi Zbigniew Skrzek i Wojciech Łażewski, sędziowie kynologiczni;
Zbigniew Didoch, Tadeusz Wójcik, Jakub Rudziński, Zbigniew Skrzek oraz
członkowie klubu; Wiesław Burdzy, Grzegorz Sęk, Bartłomiej Możdżeń, a
także Krzysztof Szafrański ze swoim posokowcem.
Równolegle ze Zjazdem odbywał się konkurs pracy posokowców
na tropach postrzałków zwierzyny grubej. Wzięło w nim udział 12
posokowców z poszczególnych klubów członkowskich. Wśród nich
przewodnik Krzysztof Szafrański z Opolszczyzny, z 4 letnim posokowcem
bawarskim BARY Leśny Akord. Na poprzednim Memoriale im. B.
Gierszewskiego Krzysiek z Barym uzyskali dyplom I stopnia, stąd ich
nominacja na konkurs w ramach Zjazdu ISHV. Pracę psów przy
poszukiwaniu postrzałków oceniały 3 lub 4 osobowe, międzynarodowe
komisje sędziowskie - łącznie ponad 50-ciu sędziów.
W czwartek po przyjeździe, w hotelowym holu odbyła się prezentacja
biorących udział w konkursie przewodników i posokowców. Dokonany
został również przydział sędziów do poszczególnych zespołów.
W piątek rano, w parku nad brzegiem Balatonu, przy dźwiękach sygnałów
łowieckich odbyło się uroczyste otwarcie konkursu posokowców.
Piątek to również wielogodzinne zebrania i narady klubów członkowskich,
trwające od rana do kolacji. Odbyło się Zebranie Doradców Hodowlanych,
Zebranie Zarządu ISHV z Prezesami Klubów, Zebranie Światowego
Związku Posokowca Bawarskiego.
W tym czasie część posokowców rozjechała się do prac w rewirach
położonych do 100 km od Keszthely. Do pracy pojechał również Krzysztof
Szafrański, który wylosował postrzeloną poprzedniego dnia w przedni
badyl łanię jelenia. Po podłożeniu psa na zestrzał Bary, pomimo widocznej
farby, pracował niechętnie oglądając się na przewodnika. Trop zaprowadził
do młodnika, z którego podniosły się dwie sztuki zdrowej zwierzyny. Farba
się skończyła, dalsze próby odnalezienia postrzałka nie przyniosły rezultatu.
Niechęć Barego do pracy tłumaczyliśmy brakiem „odwiatru śmierci” rannej
zwierzyny.
W doskonałych humorach wrócili z poszukiwań Czesi. Radek
Hasenhörl z psem Cesar z Novodomských bažin ( w którego żyłach płynie
polska krew), po doskonałej pracy z gonem i stanowieniem cieszył się z
uzyskania dyplomu I stopnia z rewelacyjnym wynikiem 203 punkty. Jednak
Cesar przyjechał na konkurs nie w pełni zdrowy.
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Krzysztof Szafrański z Barym Leśny Akord.
Na jego ciele widać było liczne ślady po przeprowadzonych nie dawno
zabiegach związanych z kontuzją odniesioną w starciu z jeleniem sika.
Po zakończonej pracy Cesar wykazywał duże oznaki zmęczenia. Sędziowie
z dezaprobatą wyrażali się o dopuszczeniu do konkursu psa nie w pełni
wyleczonego i nie dopuścili go do udziału w dalszych poszukiwaniach.
W sobotę Krzyśkowi przydzielono pracę w łowisku odległym 60
km od Keszthely. Jedziemy i my. W ekipie sędziowskiej znaleźli się
sędziowie z Węgier, Francji, Szwajcarii i Niemiec. Jadący z nami sędzia z
Węgier stwierdził, że będzie to praca na cielaku jelenia, postrzelonym
poprzedniego dnia w przedni badyl. W tym samym kierunku podążało
kilkanaście samochodów, myśleliśmy że jadą na inne poszukiwania. Po
drodze spotykamy się z myśliwym, który postrzelił cielaka. Jedziemy za
nim do domku myśliwskiego, a za nami wszystkie samochody. Z nich
wysypuje się korona licząca ponad 50 osób oraz ekipa telewizji węgierskiej.
Okazuje się, że wszyscy przyjechali oglądać pracę posokowca z Polski. Po
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Węgrzech rozeszła się już fama o memoriale im. B. Gierszewskiego,
naszych dobrych łowiskach i posokowcach. Trochę nas ta ilość ludzi
przeraziła. Dojeżdżamy na miejsce zestrzału, pogoda piękna, ciepło – 18
stopni, słoneczko przygrzewa. Krzysiek uzbraja Barego w osprzęt GPS i
wraz z sędziami, ekipą sędziowską, naszym tłumaczem, myśliwym i TV
ruszają w kierunku zestrzału. Za nimi cała korona na czele z nami.

Korona obserwuje pracę Krzyśka i Barego.
Dochodzą do przecinki leśnej, na której strzelano do cielaka. Las
liściasty, olchy i akacje, podszyty jeżynami i pokrzywami. Poprzedniego
dnia myśliwy strzelał do cielaka wśród chmary jeleni. Po oddaniu strzału
cielę odeszło utykając na przedni badyl. Na zestrzale myśliwy znalazł farbę,
oznaczając zestrzał. Poszukiwania cielaka nic nie dały, więc wezwano ekipę
z ISHV. Krzysiek sprawdził na zestrzale zaschniętą farbę, podłożył Barego,
który po zatoczeniu wolty „przyspawał się” do tropu. Ruszyli, my z koroną
podglądamy pracę z odległości ok. 100m. Dobrze, że las liściasty i widzimy
Krzyśka co jakiś czas podnoszącego rękę, sygnalizującego odnalezienie
farby, którą oznacza sędzia zawiązując kolorową wstążkę. Po jakimś czasie
oddalają się w głąb lasu. W czasie pracy tuż obok ścieżki tropowej
podniosły się dwa jelenie byki, nie deprymując jednak zbytnio Barego, a w
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zasadzie Portosa, bo tak jest prywatnie nazywany. W końcu znaleźli
sfarbowane łoże, po nim drugie, a po chwili z jeżyn i pokrzyw podniosło się
cielę uchodząc w szybkim tempie. Sędziowie początkowo nie pozwalają
puścić psa w gon, twierdząc, że to zdrowa sztuka. Jeden z sędziów idący
nieco z boku zauważył jednak przestrzelony badyl. Portos uzyskuje zgodę
na puszczenie w gon, cielę jest jednak już daleko, pies podążył jego tropem.
GPS pokazuje, że pies oddalił się na odległość ponad 1 km i na tym zasięg
się urwał.

Sędziowie utknęli w bagnie.
Sędziowie przywołują koronę i w kilkadziesiąt osób podążamy wg
wskazań GPS. Dochodzimy do granicy rewiru. Węgrzy muszą
poinformować sąsiadów, że na ich terenie będziemy kontynuować
dochodzenie postrzałka. W tym czasie Krzysiek podchodzi do granicznego
rowu z wodą oznajmiając po chwili, że słyszy Portosa głoszącego
postrzałka. Trochę czasu zajmuje dodzwonienie się do sąsiadów i
sforsowanie zabagnionego rowu. Dalej podążają już tylko przewodnik i
sędziowie. My z koroną czekamy, słysząc jednak co jakiś czas w odległym
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lesie za polami głoszącego posokowca. Czas się dłuży niemiłosiernie, ale w
końcu dobiega do naszych uszu odgłos odległego strzału łaski.
Po powrocie do samochodów dowiadujemy się z relacji sędziów, że
najpierw Portos stanowił postrzałka w trzcinowisku, potem odprowadził go
jeszcze dalej, stanowiąc w końcu na leśnej drodze, skąd nie pozwolił już mu
się ruszyć do czasu oddania przez Krzyśka strzału łaski w kark. Po strzale
Portos pozostał przy cielaku broniąc dostępu do niego.

Po zakończonej pracy.
Po powrocie do domku myśliwskiego, po dyskusji sędziów,
oznajmili nam że praca Krzyśka i jego posokowca kwalifikuje się na
dyplom I stopnia, a ostateczna punktacja zostanie podana po mającej się
odbyć wieczorem odprawie wszystkich sędziów. Jaka by ona jednak nie
była, jesteśmy bardzo zadowoleni, że praca zakończyła się dojściem i
dostrzeleniem postrzałka.
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Wracamy do Keszthely, gdzie sędziowie na podstawie skomplikowanego
Regulaminu Próby Głównej ISHV zaczęli obliczać punktację. Przy ocenie
pracy na otoku prócz czasu i długości tropu bierze się pod uwagę warunki
pogodowe, rodzaj podłoża, rodzaj tropu (tropy powrotne, pętle, ostre
załamania), ocenia chęć podjęcia tropu, pracę dolnym wiatrem, zdolność
korygowania błędów, współpracę z przewodnikiem, możliwość kontroli
pracy psa na podstawie farby i innych śladów. Ocenia się gon biorąc pod
uwagę, czy na oko, czy po tropie, rodzaj głosu w gonie, utrudnienia w
postaci tropów innej zdrowej lub rannej zwierzyny, przeszkody terenowe,
akweny wodne, drogi, miejscowości, itp... W czasie stanowienia na ocenę
wpływa głos, jego głośność, częstotliwość, sposób osaczenia i wytrwałość.
W końcu ogłaszają werdykt. Praca na otoku, po prawie 21 godzinach od
postrzelenia, na odcinku 600 metrów została oceniona na 3,5 pkt. Gon na
dystansie 4 km, oceniono na 3,5 pkt. Ponad 0,5 godzinne stanowienie –
ocena 4, zachowanie psa przy martwej zwierzynie – ocena 4. Łącznie 204
punkty, co daje 1 lokatę na sobotni wieczór.

Członkowie Klubu na Walnym Zgromadzeniu ISHV.
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Pozostaje jednak cały dzień pracy innych posokowców w niedzielę.
Jesteśmy już jednak szczęśliwi z osiągniętego, po raz pierwszy tak
wysokiego wyniku.
Niedziela nie przynosi zmian w klasyfikacji. Zakończenie konkursu,
ogłoszenie wyników to czas naszego sukcesu. Cztery psy osiągnęły
dyplomy pierwszego stopnia. Na lokacie 5 i 6 posokowce z dyplomami II
stopnia. Lokata 3 to ex-aequo posokowiec hanowerski z niemieckiego
Verein Hirschmann i posokowiec hanowerski z Austrii, prowadzony przez
75-cio letniego przewodnika. Uzyskali oni po 203 pkt. Lokata 2 - Cesar z
Novodomskych bazin Radka Hasenhörla z Czech, również 203 punktami. 6
posokowców pozostało bez dyplomu.
Lokata 1, dyplom I stopnia, 204 pkt – Krzysztof Szafrański z
posokowcem bawarskim BARY Leśny Akord – POLSKA.

Radość z odniesionego zwycięstwa.
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Wśród wielu nagród, jakie odebrał Krzysiek znalazł się również
odstrzał na daniela byka w najlepszym węgierskim łowisku w czasie
przyszłorocznego bekowiska.
Po 16 latach członkostwa w ISHV nasz Klub Posokowca doczekał się
zwycięstwa w tym najbardziej prestiżowym konkursie posokowców.
Pisząc tą relację chciałem podzielić się z Czytelnikami sukcesami
jakie odnoszą klubowe posokowce zarówno na arenie krajowej jak i
międzynarodowej. Przede wszystkim chciałbym jednak uzmysłowić
myśliwym, jaką rolę ogrywają prawidłowo ułożone posokowce w
łowiskach bogatych w zwierzynę grubą. Nie każda praca kończy się
sukcesem, nie każdy postrzałek jest do dojścia, nie każdy posokowiec
zostaje „profesorem”. Ułożenie posokowca to trudny i złożony proces, ale
prace jakie wykonują w łowiskach są nie do przecenienia zarówno pod
względem etycznym jak i ekonomicznym.

Wojciech Galwas
Autorzy zdjęć; W. Burdzy, Z. Didoch, W. Łażewski, G. Sęk.
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Wykaz uczestników Konkursu Posokowców na ISHV Suche na
Węgrzech od 07.11.2013 do 10.11.2013 r.
1.

Thomas Schneider - BGS Rajka von den drei Pappeln - KBGS Niemcy
2. Srecko Mumel – BGS Pero Lovsski - KZSVKB - Słowenia
3. Leopold Spanagel – HS Elvis von der Brandschmiede - ÖSHV Austria
4. Demis Predebon – HS Loreto - SACT - Włochy
5. Pavel Sirotny – BGS Ivena od Margaretky - SPKO - Słowacja
6. Pukanski Zoltan – HS Saghegyi Stamesz Leo – USHV - Węgry
7. Eric Hiver – HS Bjork de la Vallee de La Houille - C.F.C.R.H.B Francja
8. Merete Sterk Hansen – BGS Walka von der Sauenhatz - NSHK Norwegia
9. Ralf Lennertz – HS Nesi vom Wachodeltal - Verein Hirschmann Niemcy
10. Radek Hasenöhrl – BGS Cezar z Novodomskych Bazin CMKCHB - Czechy
11. Krysztof Szafrański – BGS Bary Leśny Akord - Klub Posokowca Polska
12. Samuel Gantner – BGS Ivy von der Hirschtränke - SSC –
Szwajcaria
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JAK TO SIĘ ROBI NA WĘGRZECH
W listopadzie 2013 roku wchodziłem w skład kilkudziesięciu osobowej
Komisji Sędziowskiej na konkursie posokowców podczas 33 zjazdu
ISHV. Chciałbym podzielić się swoimi obserwacjami z prac które
sędziowałem.
Kiedy już wszystko otworzono, wylosowano, przydzielono i
omówiono, nareszcie ruszamy w teren. Mój zespół sędziowski to: Tibor
Gešvandtner reprezentujący słowacki Klub Chovatelov Farbiarov i Günter
Johns z Niemiec reprezentujący Verein Hirschmann. Ja zostałem
wyznaczony przez kolegów niejako „na ochotnika” jako Gruppen Obman
tegoż zespołu. Ponieważ nasz zespół nosił nr 12, wyruszamy do pracy jako
ostatni. Wylosowaliśmy przewodnika o nazwisku Demis Predebon z Włoch,
reprezentującego SACT, z psem LORETO (HS).
Po przejechaniu około 30 km w kierunku północnym od Keszthely,
jesteśmy na miejscu. Teren jest górzysty, porośnięty jodłowym lasem,
podłoże gliniaste, wilgotne i miękkie. Po kilkunastu minutach zjawiają się
węgierscy myśliwi. Prowadzą nas na otoczone lasem poletko po ściętej
kukurydzy i wskazują miejsce zestrzału. Informują, że w tym miejscu były
strzelone dwie sztuki jelenia, byk i łania. Byk został już odnaleziony, a
wskazany zestrzał dotyczy łani. Strzelano poprzedniego dnia o godzinie
17:00. Strzał był prawdopodobnie „na miękkie”. Psa naprowadzamy na
zestrzał o godzinie 11:37. Śladów świadczących o trafieniu w zasadzie nie
ma, w kilku miejscach można się raczej domyślać niż dopatrzeć śladów
farby. Pies przez dłuższą chwilę kręci się po miejscu zestrzału po czym
zdecydowanie rusza w kierunku najbliższego skraju lasu, odbija w lewo
wzdłuż rowu i doprowadza do wypatroszonej tuszy byka, leżącej w
odległości 40 m na skarpie rowu. Wracamy na zestrzał. Atmosfera robi się
nerwowa bo pies ponownie już na pamięć ciągnie do byka. Ponowne
naprowadzenie i dzięki doświadczeniu przewodnika, pies podejmuje
właściwy trop i wchodzi do lasu. Teraz już kierunek wiatru nie pozwala mu
zwęszyć byka. Po kilkunastu minutach powolnej, ale mało systematycznej
pracy i częściowej pomocy wiejącego od strony martwej łani wiatru, pies
doprowadza do zwierzyny. Zakończenie tropienia o godzinie 12:09. Łania
znajdowała się w odległości 100 m od zestrzału. Długość tropienia około
150 m. Czas tropienia około 32 minuty. Praca bez punktów.
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Po powrocie do bazy otrzymujemy informację o następnym
postrzałku i ruszamy w drogę. Będziemy sędziować ponownie tego samego
psa. Daleko bo około 60 km.

Demis Predebon z posokowcem hanowerskim Loreto (Fot.: Z. Didoch).
Po przybyciu na miejsce wjeżdżamy na trawiastą drogę biegnącą przez
akacjowe zarośla. Zaczynam się niepokoić. W naszym zespole tylko sędzia
niemiecki ma ubranie z grubej cordury, odporne na kolce i rozdarcia. Ja i
Tibor mamy zwykłe ubrania myśliwskie. Najlżej ubrany jest przewodnik
psa. Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu dwóch podobnych dróg. Stoi na
nim myśliwska budka z której strzelano. Był to strzał do dzika oddany o
godzinie 7:00 dzisiaj. Myśliwi prowadzą nas na zestrzał. Jest godzina 14:07,
a więc trop ma 7 godzin. Miejsce trafienia nieznane. Pies odnajduje kilka
kropel farby i rusza. Po przejściu około 500 m przestaje tropić. Ponieważ po
drodze nie znaleziono żadnych śladów potwierdzających, że idziemy za
trafioną zwierzyną, wracamy na początek. Ponowne naprowadzenie psa.
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Ten rusza w przeciwnym kierunku niż za pierwszym razem i po przejściu
około 100 m znowu przestaje tropić. Potwierdzenia tropu brak. Znowu
naprowadzony na zestrzał pies wybiera kierunek zbliżony do pierwszego,
ale po przejściu około 100 m zatacza łuk i wyprowadza nas na drogę w
pobliżu zestrzału. Chyba jest już zmęczony. Naprowadzamy go jeszcze raz.
Tym razem na koło o promieniu około100 m wokół zestrzału. Liczymy, że
tak prowadzony pies natrafi w końcu na właściwy trop. Niestety tak się nie
staje i kończymy pracę. Potem dowiadujemy się, że kontrolny pies znalazł
farbę po przejściu 100 m trzeciego kierunku i niewiele dalej leżał dzik.
Byliśmy blisko. Jak się później okazało ten posokowiec przyjechał na
konkurs nie mając zaliczonej próby głównej i został wykluczony z dalszej
części konkursu.
Następnego dnia, w sobotę 9 listopada, przez cały dzień czekamy
w holu hotelowym na wezwanie do pracy, ale bezskutecznie. Postrzałków
dla zespołu numer 12 nie ma.

Merete Sterk Hansen z Norwegii z sędziami i koroną. (Fot.: Z. Didoch)
W niedzielę 10 listopada Tibor Gešvandtner musiał wyjechać. Na
jego miejsce przydzielono Roberta Brandta z Francji. Dołącza do nas
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również Bartek Możdżeń w charakterze tłumacza. Od rana po odprawie
ruszamy w drogę. Mamy oceniać pracę posokowca Walka von der
Sauenhatz (BGS) z Norwegii. Jego przewodniczka to drobna kobieta
Marete Sterk Hansen reprezentująca NHSK. Jedziemy znowu dość daleko
bo około 90 km. Na miejscu myśliwi wskazują nam zestrzał na pastwisku
nieopodal zagród ze zwierzętami gospodarskimi. Strzelano poprzedniego
dnia o godzinie 17:00 do cielaka jelenia w chmarze. Po strzale chmara i
cielak odeszły. Miejsce trafienia, przedni badyl. Przewodniczka
przygotowana profesjonalnie. Kombinezon z cordury, kask z osłoną na
twarz i specjalny krótki sztucer. Oczywiście jest też GPS do kontrolowania
psa. Naprowadzamy psa na zestrzał o godzinie 9:55. Pies a właściwie suka
prowadzi przez łąkę, po czym po około 200 m wchodzi w las. O godzinie
10:40 przestaje tropić, brak jakichkolwiek potwierdzeń tropu. Wracamy i
ponowne naprowadzenie. Suka idzie tą samą drogą, teraz już dalej w głąb
lasu, przez stary drzewostan mieszany z podszytem z gęstych jeżyn. Po
przejściu około 800 m, przewodniczka zgłasza odnalezienie farby.
Dochodzimy do skraju starego lasu, a za duktem jest bardzo gęsty sosnowy
młodnik. Suka zaczyna się kręcić po dukcie i wszystko wskazuje na to że
zgubiła trop. Już chcemy wracać do ostatniej farby, gdy jeden z myśliwych
znajduje kroplę farby na skraju młodnika. Podprowadzamy do niej sukę
która energicznie podejmuje trop. Zaraz potem ożywia się i węszy górnym
wiatrem. Podejmujemy decyzję o puszczeniu suki w gon. Natychmiast
tracimy ją z oczu, ale jej trasa widoczna jest na ekranie GPS. Po pokonaniu
130 m suka wraca do przewodniczki. Ponownie zachęcana nie podejmuje
pracy. Przewodniczka zgłasza zakończenie tropienia. Jest godzina 12:05.
Wszystko trwało 2godziny i 10 min.
Na pracę na tym samym tropie czeka następny przewodnik Thomas
Schneider z Niemiec, reprezentujący KBGS, z psem Rajka von den drei
Pappeln (BGS). Towarzyszy im pomocnik który będzie zajmował się
znakowaniem przebytej trasy. Wygląda to groźnie. Pamiętamy że po
wczorajszym dniu na czele klasyfikacji jest polski pies, a Thomas Schneider
chętnie wygrałby konkurs. Teraz proponuje że chciałby rozpocząć pracę od
zestrzału, a nie od ostatniej farby.
Wyrażamy na to zgodę. Początek tropienia 12:30. Pies idzie prawie
dokładnie tą drogą co poprzedni, odnajduje farbę w starym lesie, ale od tego
miejsca idzie inną trasą i wychodzi na ścianę młodnika o 100 m w lewo od
miejsca gdzie była znaleziona ostatnia kropla farby. Teraz przewodnik chce
przejść w prawo, ale pies chętnie tropi dalej. Coraz trudniej jest przeciskać
się przez gęstwinę. Między sosnami jest coraz więcej kolczastych zarośli a
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pies coraz bardziej kluczy, aby w końcu wyprowadzić nas na drogę obok
samochodów którymi przyjechaliśmy. Ponownie naprowadzamy psa, ale
teraz już na ostatnią znalezioną farbę. Znowu krążenie po zagajniku.
Zachowanie psa w żaden sposób nie sygnalizuje bliskości zwierzyny.
Wstążek zawieszanych przez pomocnika menera jest coraz więcej.
Chodzimy po własnych tropach. Ponowne naprowadzenie i historia
powtarza się. Przewodnik podejmuje decyzję o zakończeniu tropienia. Jest
godzina 14:35.

Merete Sterk Hansen obserwuje trasę gonu na ekranie GPS
(Fot.: Z. Didoch)
Teraz na trop rusza pies z Francji z innym zespołem sędziów. Bez
rezultatu.
Po zakończeniu jego pracy przewodnik niemiecki częściowo z
pobudek humanitarnych, częściowo dla zaspokojenia ciekawości jeszcze raz
rozpoczyna szukanie cielaka od początku. Towarzyszymy mu. Pies po
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długim obwąchiwaniu zestrzału rusza w przeciwnym kierunku niż
poprzednio. Ale tylko kilkanaście metrów i odnajduje kości. Wyglądają na
kości z badyla. Jest ich dużo. Powiedziałbym że za dużo. Potem podejmuje
trop podobnie jak poprzednio. Cielaka nie ma. Wracamy do Keszthely.
Dzisiaj zakończenie zjazdu i konkursu. Jak go będę wspominał?
Na pewno jako dobrze zorganizowany, bez pomyłek w przydzielaniu
zespołów tropiących do postrzałków. Szczegółowe omawianie ocen.
Wysoki profesjonalizm uczestników. Specjalistyczne do tego typu działań
ubrania ochronne dla przewodników i psów. Musieli dokładnie rozpoznać
realia tropienia na Węgrzech, gdzie rozprzestrzenianie się zawleczonych
tam kolczastych zarośli akacjowych jest dużym problemem. Nie dla
wszystkich, bo pszczelarze mają z tego doskonały pożytek.
Ale najbardziej podobał mi się pokazany przez Tibora regulamin oceny
tropowca w wersji językowej słowackiej i niemieckiej, z komentarzami na
temat szczegółów sędziowania.
Najmniej podobały mi się ceny w hotelu Helikon. A co mnie najbardziej
zdziwiło? To że moje ubranie wytrzymało to przedzieranie się kilometrami
przez akacje bez jednego nawet rozdarcia. Kupię drugie takie samo.

Zbigniew Didoch
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W Borach Niemodlińskich
Leżąca na biurku komórka odezwała się sygnalizując odebranie
SMS-a, to Łukasz przesłał obrazek pięknego byka, którego odszukali z
Docentem po 24 godzinach od postrzału. Oddzwaniam i słucham o
zbiorówce zakończonej obfitym pokotem ale i kilkoma postrzałkami.
Słucham relacji z poszukiwania byka ze zdjęcia i mam coraz większą
ochotę wziąć udział w podobnych łowach jako przewodnik posokowca.
W którymś momencie wtrącam do rozmowy „słuchaj może przyjechałbym
z Nutą pomóc w podobnym polowaniu”, Łukasz bez wahania zaprasza na
dewizówkę, którą jego macierzyste Koło organizuje dla myśliwych z Danii,
proponuje także nocleg u siebie w domu. Moja ukochana żona na wieść o
planie, który wygląda następująco: czwartek 20:00 wyjazd, piątek 22:00
powrót, w sumie do przejechania 450 km, a w trakcie cały dzień spędzony
w lesie, kiwa z politowaniem głową ale ostatecznie daje swoje
błogosławieństwo.
Jak zwykle nie udaje mi się wyjechać o czasie i na odludzie nad
Odrą trafiam około pierwszej w nocy, na szczęście gospodarze jeszcze nie
śpią, szybka kolacja i idziemy spać, jutro z samego rana ruszamy do lasu.
Przez pierwszą część dnia nie ma postrzałków, sprawdzamy z Łukaszem
kilka pudeł i to wszystko, po przerwie obiadowej jest zgłoszone postrzelone cielę. Na zestrzale masa farby, widać że cielak upadł ale
pozbierał się i ruszył przed siebie. Łukasz proponuje abym to ja go
poszukał. Uzbrajam więc Nutę w GPS i ruszamy.
Początkowo mnóstwo farby, wydaje się że cielę będzie leżało za
kilkadziesiąt metrów. Im dalej, tym posoki coraz mniej, cały czas się jednak
pojawia, co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Po około 20 minutach
poszukiwań Łukasz zostaje wezwany do kolejnego postrzałka, ruszamy
dalej sami, cielę przechodzi przez niewielką rzeczkę Wytokę, po przejściu
około kilometra przekracza dukt na którym do niego strzelano, na
błotnistym podłożu widać, że idzie razem z łanią. Po minięciu duktu jelenie
zaczęły kluczyć, farby już prawie nie widać ale czuję że Nuta ciągnie coraz
mocniej, jelenie musiały się tu zatrzymać co pozwoliło nam się do nich
zbliżyć. Nie ma jednak łoża, nie mogę też znaleźć farby i chociaż jestem
pewien, że Nuta idzie dobrze, zanim puszczę ją w gon chciałbym zobaczyć
choć jedną czerwoną kropelkę. Wypatruję śladów posoki na sporej kępie
jasnego mchu, do której się zbliżamy, Nuta już dawno przeszła przez
mszysty dywanik, który pod moim ciężarem się rozstępuje i więzi mnie po
pas w błocie. Dobrą chwilę trwa zanim udaje mi się wygramolić z gęstej
~ 97 ~

breji ale w końcu podejmujemy pracę i idziemy dalej. Patrzę na ekran
Garmina, mamy za sobą dwa kilometry tropu a przed sobą….. czerwoną
tablicę z napisem „REZERWAT ZŁOTE BAGNA”. Zamiast czerwonej
kropelki, czerwona tablica, która nie pozostawia wątpliwości, dalej pies
musi pracować samodzielnie. Puszczam Nutę w gon i już po chwili słyszę
jak głosi, zerkam na wyświetlacz, odległość do psa 190 metrów, zaczynam
podchodzić na 150m, 100m, nadal nic nie widzę, pies trzyma postrzałka w
miejscu za pasem trzcin, które już dostrzegam. Podchodzę na 40 metrów,
przed sobą mam mszar, za którym rozrasta się trzcinowisko. Dywan z mchu
ugina się pod naciskiem stopy, która wzbudza falę rozchodzącą się w stronę
trzcin, zielony kobierzec cały faluje. Próbuję obejść niebezpieczny grunt i w
tym właśnie momencie słyszę chlupot wody, po chwili nie słyszę głoszenia,
spoglądam na Garmina, Nuta wraca. Po krótkiej chwili przekonuję się że
nie uda mi się wejść dalej, dociera do mnie, że mimo iż było tak blisko, tym
razem nie dane nam będzie zakończyć pracy sukcesem, pies nie da rady
przytrzymać bronionego przez łanię cielaka w tak trudnym terenie, terenie
na który ja dodatkowo nie mam szans wejść.
Zaczyna powoli zmierzchać, jesteśmy poza zasięgiem telefonii
komórkowej, jedyne sensowne wyjście, to wracać do miejsca, z którego
rozpoczęliśmy pracę. Na szczęście baterie w GPS-ie mają jeszcze duży
zapas energii. Gdy wychodzę na zestrzałowy dukt, od razu dostrzegam
stojące nieopodal auto, to tato Łukasza czeka na nas. Jedziemy razem na
miejsce uroczystego pokotu, łanie, dziki i kozy już spoczywają na
świerczynie przy rozpalonych pochodniach, zaczyna się ceremonia
zakończenia polowania. Wszyscy z którymi rozmawiam, zgodnie przyznają,
że bagna na które wyprowadziła postrzałka łania, są matecznikiem do
którego człowiek nie ma wstępu. Mimo to pozostaje niedosyt, przecież było
tak blisko, pytam więc Łukasza pół-żartem, pół-serio, kiedy następne
polowanie. W odpowiedzi słyszę całkiem poważne zaproszenie,
zaprzyjaźnione, sąsiednie koło organizuje za 10 dni dewizówkę dla
Szwedów, a więc do zobaczenia niebawem…
Wstajemy o szóstej, szybkie śniadanie i ruszamy w knieję. Po
nocnym deszczu nie ma już śladu, poranny przymrozek i bezchmurne niebo
zapowiadają słoneczną pogodę. Na miejscu jest już Michał z gończakami.
Po sprawnej odprawie łowcy i podkładacze ruszają na polowanie, my z
Łukaszem czekamy z miejscowymi myśliwymi na rozwój wydarzeń. Już
pierwszy miot, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki,
tzw. „Druciak” budzi nadzieje na obfity pokot. Padające kolejno strzały
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potwierdzają mnogość zwierzyny. Po oziminie, pod ścianą lasu sadzi
piękny byk, po chwili ponownie kryje się w lesie, strzały nie ustają.
Po zakończonym miocie zostajemy wezwani do pracy. Jest
farbujący byk, do sprawdzenia strzał do byka i kolejny strzał do dzika.
Łukasz podąża na sfarbowany trop byka, my natomiast sprawdzamy dwa
strzały budzące wątpliwości. Zaczynamy od tropu dzika, z relacji wynika,
że jest to pojedynczy przelatek. Nuta ochoczo podejmuje świeży trop i
pewnie prowadzi, po około sześciuset metrach nie stwierdziwszy
potwierdzenia przyjęcia kuli, postanawiam sprawdzić strzał do byka.
Podążamy szerokim leśnym duktem do miejsca w którym ma być
zaznaczony trop strzelanego jelenia. Drzewostan jest dość rzadki więc z
daleka dostrzegam pozostawiony znak, jednak Nuta jakieś 20 metrów przed
znacznikiem ostro schodzi z duktu i zaczyna mocno iść po tropie, daję jej
szansę i po około 100 metrach widzę na jasnych, leżących trawach farbę,
jest bardzo ciemna, śluzowata. Tak więc mamy potwierdzenie, byk przyjął
kulę, zaznaczam w Garminie miejsce i idziemy dalej. Nuta prowadzi
pewnie, widzę że trzyma trop, przechodzimy przez świeże uprawy,
wyrośnięte młodniki i w końcu linię dawnej kolejki wąskotorowej za którą
dostrzegam 2 krople posoki. Znaczę je w urządzeniu i zerkam na
wyświetlacz byk zatoczył półkole i kieruje się dalej prosto, wraca do swojej
ostoi, od ostatniej farby przeszliśmy już kilometr. W tym momencie dzwoni
Łukasz informując, że szukając swojego byka, dotarli do miejsca, w którym
my zaczęliśmy pracę, wynika z tego, że idziemy za tą samą sztuką, kończą
więc i jadą szukać kolejnego postrzałka. My ruszamy dalej, przed nami
pojawia się niewielki ciek wodny, na tyle jednak szeroki, że nie jestem go w
stanie przeskoczyć. Nuta jest już po drugiej stronie rowu, rzucam komendę
„stój”, pies zatrzymuje się i patrzy na mnie, szukam wzrokiem najbliższej
przeprawy, jakieś dwadzieścia metrów w lewo dostrzegam wystający z
wody kawałek pnia, podchodzę do niego i badam stopą, pniak okazuje się
stabilnym oparciem, które pozwala suchą nogą przejść na drugi brzeg.
Wracam do Nuty podnoszę otok i ruszamy dalej. Trop prowadzi przez
wysoki, rzadki drzewostan liściasty. Słońce zaczyna mi świecić w oczy,
mokre runo odbija refleksy świetlne, które nie pomagają w wyszukiwaniu
ewentualnej farby. Praca psa jest jednak równa, ciągnie zdecydowanie do
przodu, to utwierdza mnie w przekonaniu, że cały czas trzyma się tropu.
Przed nami kolejna przeszkoda wodna, tym razem jednak tuż obok tropu
leży zwalone drzewo, które pomaga w przeprawie. Po chwili wchodzimy na
szeroki dukt leśny na którym, jakiś kilometr dalej na wschód zaczynaliśmy
pracę. Droga jest wyjątkowo szeroka, ale jeleń mógłby ją przesadzić, więc
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nie dziwi mnie fakt, że na błotnistym podłożu nie widzę odbicia tropu, Nuta
jednak skręca ostro w prawo i ciągnie linią. Po kilku krokach dochodzimy
do sporej kałuży farby i pozostałościach jeleniej sukni, kilkanaście metrów
dalej stoi ambona, czyżby nasz byk zakończył tu swój żywot? Zerkam na
wyświetlacz, mamy za sobą 2,5 km. Po krótkim nawąchaniu znaleziska
Nuta schodzi z duktu i idzie dalej w kierunku, w którym wcześniej
podążaliśmy. Praca zaczyna jednak wyglądać chaotycznie, pies niby
prowadzi prosto ale co chwila podnosi kufę, rozgląda się dookoła, w końcu
dostrzega rudel saren i w zasadzie bardziej zaczyna się interesować kozami
niż pracą. Już wiem że zgubiliśmy trop, wcześniej w okolicach kolejki
wąskotorowej sarna przedefilowała przed nami nie robiąc na Nucie
większego wrażenia.

”Koniec wieńczy dzieło” (Fot.: M. Kunikowski)
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Chcąc nie chcąc wracamy ponad kilometr do ostatnich
zaznaczonych kropelek farby. W międzyczasie dostaję telefon od
gospodarzy, że prawdopodobnie znajduję się w miocie, który za chwilę
będzie brany, muszę więc trochę odczekać ze względu na nasze
bezpieczeństwo. Docieram w końcu do ostatniej pewnej farby, odkładam
Nutę i zdejmuję z siebie zbędny już polar, po porannym chłodzie nie ma
śladu i choć temperatura niewiele wzrosła, jest mi bardzo ciepło, nade mną
w ostry słonecznym świetle tańczy obłoczek pary wodnej. Studzę się i
analizuję co się stało, dochodzę do wniosku, że byk prawdopodobnie
przesadził szeroki dukt i powędrował dalej. Tuż obok miejsca w którym to
zrobił, został ubity inny jeleń, Nuta tracąc ciągłość tropu, odbiła do kałuży
farby i poprowadziła pod inny trop.
W międzyczasie padają strzały, ale są zbyt dalekie aby mogły
pochodzić z pobliskiej linii. Upewniam się telefonicznie, że jesteśmy
bezpieczni i postanawiam naprowadzić Nutę na trop, który zostaje chętnie
podjęty. Znowu przechodzimy przez dwa te same rowy i dochodzimy do
tego samego miejsca na szerokim dukcie, tym razem jednak Nuta
przechodzi prosto przez linię i prowadzi pewnie dalej, zostawiając z prawej
strony kałużę posoki. Lekko skręcając w lewo, docieramy niebawem do
głębokiego rowu z niewielką ilością wody. Nuta schodzi do lustra i zaczyna
prowadzić wzdłuż cieku, kilka razy zatrzymuje się i łapie górą odwiatr z
przeciwległego brzegu. Prowadzi jednak dalej aby po przejściu około 150
metrów przeskoczyć na drugą stronę rowu. Wychodzimy ponownie na stary
otwarty drzewostan, mijamy przygotowane pod uprawę gniazda i
dochodzimy do kolejnego rowu biegnącego wzdłuż ściany lasu. Po drugiej
stronie mamy już pole i tu następuje dziwne zachowanie, Nuta przeskakuje
kilkakrotnie z jednego brzegu na drugi, przechodząc po każdym z nich po
kilkanaście metrów. Przy ostatniej przeprawie ja ląduję po kolana w błotku.
Wchodzę na brzeg i zerkam na wyświetlacz, jeleń odkąd podjęliśmy pracę
zrobił już 4 km, licząc dystans którym podążał za nim Łukasz, 5km, my
licząc powrót i powtórne przejście tym samym tropem mamy już za sobą 6
km, wysiłek daje znać o sobie (przynajmniej jeśli chodzi o mnie) po psie nie
widać jeszcze żadnym oznak zmęczenia. Nuta nadal prowadzi pewnie
wchodząc po kilkuset metrach w błotniste szuwary. Poruszamy się po
wydeptanych w błocie wekslach ale nie dostrzegam na nich tropu byka,
zaczynam mieć wątpliwości. W końcu ostatnia farba pojawiła się 3
kilometry wcześniej, w błocie którym w tej chwili brniemy nie widzę
tropów byka. W tym momencie wychodzimy z szuwarów odbijając
ponownie w lewo, zerkam na wyświetlacz nawigacji, przeszliśmy za
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bykiem już 4,5 km (nie licząc poprawek), zatoczyliśmy ogromną, trochę
koślawą literę C.

Marcin Kunikowski z DAISY z Brzozowej Akacji. (Fot. M. Kunikowski)
Cały czas podążam za Nutą, jednak zaczynam kalkulować czy
warto kontynuować poszukiwania. W końcu podejmuję decyzję, że byk jest
prawdopodobnie nie do dojścia, przytrzymuję otok aby zdjąć psa z tropu i w
tym momencie… dostrzegam kilkadziesiąt metrów przed nami leżącego
jelenia, odpinam obrożę i puszczam Nutę. Piękny byk próbuje jeszcze
dźwignąć imponujący wieniec, nie ma już jednak siły się podnieść. Strzał
łaski kończy jego cierpienie. Należny ostatni kęs i chwila zadumy, Nuta
naładowana energią, której nie mogła dać upustu w gonie, ujada i doskakuje
co chwila do byka aby poszarpać suknię, spoglądam na wyświetlacz, byk
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przemierzył z postrzałem na żołądek, od momentu rozpoczęcia przez nas
poszukiwań, bite 5 kilometrów.
Jeszcze raz dokładnie przyglądam się jeleniowi, ma stary ale jeszcze nie
zagojony uraz rapcia, poroże jest piękne, szczególnie lewa rozbudowana
korona robi niesamowite wrażenie, długie białe groty kontrastują z ciemną
barwą wieńca. Spoglądam na zegarek, jest już prawie czternasta, praca
trwała 5 godzin i niewiele brakowało abym swoją decyzją zniweczył cały
ten wysiłek. Prawdopodobnie, gdyby Łukasz z Docentem nie pracował przy
kolejnych postrzałkach, znacznie wcześniej zrezygnowałbym z dochodzenia
naszego byka. Być może byłaby to moja decyzja, a być może decyzja
prowadzących polowanie, proszących o odszukanie innego, „pewniejszego”
postrzałka. Na szczęście mieliśmy komfortową sytuację, wynikającą z
wzajemnego zaufania, wiedzieliśmy że każdy z nas dobrze wykonuje swoją
robotę. No i najważniejszy wniosek płynący, z całej tej historii, jeszcze raz
okazało się, że to posokowiec miał rację a nie jego przewodnik.
Dzięki Łukaszu za zaproszenie w Bory Niemodlińskie i za gościnę,
dzięki kochana Beatko za cierpliwość i wyrozumiałość.

Marcin Kunikowski
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Dwie Prace
Podsumowując ubiegły rok z wielu prac dwie szczególnie utkwiły mi w
pamięci, ze względu na skalę włożonego wysiłku fizycznego, jak
również bezpośrednio na moje i psa bezpieczeństwo.
Pierwsza z prac miała miejsce dn. 29.01.2013 r. Dzik warchlak
strzelany na nęcisku z watahy około godz. 20 00. Podłoże typowe dla
nęciska, dużo tropów oraz duży obszar zdeptanego terenu. Warunki
sprzyjające jakby się wydawało, gdyż na lesie zalegała około 15 cm
warstwa śniegu, jedynie duża wilgotność i mgła powodowały trudniejszy
oddech. Ze wstępnej rozmowy telefonicznej z myśliwym praca wydawała
się dosyć łatwa, lecz jak dodał, że szukano wcześniej z innym psem
(którego zresztą znam), to czerwona lampka się zapaliła i zaczęły się myśli
kołatać na temat postrzałka. Na miejsce dojechałem o godz. 10 00, 14 godz.
od postrzelenia. Obejrzałem nęcisko, zestrzał rzeczywiście zbryzgany farbą
jasną w dużej ilości prowadzącej w kierunku młodnika świerkowego
oddalonego około 300 metrów od zestrzału. Czekając na myśliwego staram
się przypomnieć podobne zdarzenia i skojarzyć, na co mógł dzik kulę
przyjąć oraz możliwy stan dzika. Po pewnym czasie przybywa myśliwy,
który jeszcze raz mówi, co i jak dodatkowo pokazując zebrane w nocy
drobne fragmenty kości, po których rozpoznaję, że dzik prawdopodobnie
przyjął kulę w okolicę łba, gwizdu. Teraz zdałem sobie sprawę, że czeka
nas długa i niełatwa praca, ale ,,biała stopa’’ była naszym sprzymierzeńcem.
Oj nie za bardzo się paliłem do pracy, ale może tylko do młodnika i będzie
nasz.
Wspomnę tylko o wcześniejszej pracy poprzedniego psa .Był on
podłożony jeszcze w dniu poprzednim około 1, 5 godz. od postrzelenia, a
przewodnik wycofał psa po penetracji młodnika tj. po około 500 metrach
tropu. Ostatnie westchnienie, czas ruszać, pies spokojnie ,,podpina’’ się na
trop, kierujemy się za sfarbowanym tropem w kierunku w/w młodnika
świerkowego. Przejście przez zaśnieżony młodnik w pozycji schylonej,
miejscami na czworaka z bronią, nie należał do przyjemnych, ale trop dalej
pokazywał krople farby, więc wszystko przebiegało dobrze. Niestety w
młodniku dzik nie zaległ, a trop wyprowadził nas z młodnika na wysoki las.
Chwila czasu na doprowadzenie się do porządku i ruszamy dalej, rozgrzani
pracą i emocjami. Rozejrzałem się próbując ocenić sytuację gdzie mógł
odejść dzik, gdyż łowisko było mi znane. Pogoda nadal była ponura,
zalegająca mgła i wilgotność powodowała trudności z oddychaniem, a
~ 104 ~

Rysiek z Toresem. (Fot.: z arch. R. Staniak)
mokry śnieg utrudniał pracę. Odchodzący trop prowadził nas do
przebiegającej drogi asfaltowej oddalonej około 800 metrów od zestrzału, w
tym miejscu pracę zakończył poprzednik. Pierwsze nasuwające się wnioski
to, że dzik podąża z watahą i marnie to widzę, ale ambicja karze iść dalej.
Przejście przez drogę i pierwsze trudności, tropów dużo, widocznej farby
brak, trzeba odnaleźć właściwy trop. Kolega stara się idąc zakosami coś
wypatrzeć, ja natomiast podkładam psa na poboczu idąc wzdłuż drogi 100
metrów w prawo a później w lewo, aby Tores coś pokazał. Po kilku takich
próbach jest malutka jak ze spryskiwacza kropelka farby, dobra nasza
ruszamy wysokim lasem dalej, ale już bez sfarbowanego tropu zdając się na
nos psa. Idąc tak przechodzimy następny kilometr, pies prowadzi do
kolejnego młodnika sosnowego, może tutaj pomyślałem? Wchodzimy - po
kilku metrach jest maleńka kropla zmrożonej farby, dzik idąc w gęstwinie
otworzył sobie ranę gdyż, co chwilę pokazują się na śniegu krople farby,
pies idzie po tropie, radość jest, może zaraz będzie dzik. Niestety młodnik
zaliczony, pies prowadzi dalej, spoglądam na kolegę, bo i tak już się długo z
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nami trzyma, zasapany, czerwony z wysiłku, ale daje radę, proponując
nawet niesienie broni. Tak przechodzimy jeszcze 5 młodników, w których
odnajdujemy kropelki farby na igłach drzewek potwierdzające prawidłowy
trop. Po drodze ruszamy kilka dzików, danieli, saren, zaliczając upadki i
potknięcia, a końca nie widać.
Trzy kilometry za nami czas odsapnąć, ubranie przemoczone,
kolega przebąkuje coś o przerwaniu pracy, dodaję mu otuchy, bo wiem jak
się źle idzie za przewodnikiem z psem, idziemy - nie ma co stać. Tores idzie
do przodu a ja wyłapuję, co 100-200 metrów maluteńkie kropelki farby, nie
ma odwrotu, dojdziemy. Zbliżamy się do 4 kilometra pracy, na szczęście
trop prowadzi wysokim lasem, ale już nasze siły zbliżają się do kresu,
kolega za mną, głowa spuszczona, już go nic nie interesuje zresztą ja już też
,,padam’’ na nos. Jedynie Tores prze do przodu, a ja trzymając się otoku
jestem pełen podziwu dla niego. Las trochę gęstnieje, przybywa krzaków, w
pewnej chwili jest ten znany dla mnie ruch psa. Tores się zatrzymuje, ja
wytężam wzrok i słuch w odległości około 50 metrów dostrzegam za
drzewem wystający z jednej strony łeb, a z drugiej strony tył dzika.
Sekundy zastanowienia jak to skutecznie rozegrać. Tores zostaje odłożony,
koledze daję sygnał, aby nawet nie drgnął, a sam z bronią gotową do
strzału, staram się jeszcze kawałek podejść do dzika. Powoli z nogi na nogę
idę, a z odległości 30 metrów uklękam na kolano oddając strzał łaski. Dzik
o wadze 23 kg na skupie okazał się ,,twardym’’ przeciwnikiem.
Dzik kulę myśliwego przyjął na gwizd, która roztrzaskała szczękę
około 5 cm od tabakiery, która trzymała się na skórze. Praca trwała 2,5
godz. na dystansie 3,6 km w linii prostej od zestrzału. Po powrocie do domu
Toresowi napuchły wszystkie cztery łapy, nigdy wcześniej ani później nie
widziałem u niego takich obrzęków, dopiero po dwóch dniach opuchlizna
zaczęła schodzić. Mieliśmy w ciągu roku jeszcze 3 prace nawet na
dłuższym dystansie, lecz ta praca dała nam się bardzo we znaki.
Praca druga
Druga praca, o której chcę wspomnieć to praca z dnia 07.11.2013.
Poprzedniego dnia myśliwy, polując z podchodu strzelał na nieużytkach
porośniętych wysokim sitowiem do dużego dzika około godz. 23 00 z
odległości 100 metrów. Na miejsce przyjechaliśmy z myśliwym oraz z
kolegą o godz. 1100.
Na zestrzale bardzo dużo jaśniejszej farby zmieszanej z błotem,
dzik strzelany na wąskim przesmyku między trzcinowiskami. Tores
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Tores przy dostrzelonym dziku. (Fot.: z arch. R. Staniak)
podłożony, rusza zdecydowanie w głąb wysokiego sitowia gdzie na
długości około 150 metrów widoczna jest farba w postaci dłuższych smug a
w dalszym części tropu wyraźne dolne ,,mazy’’.
Dzik prawdopodobnie strzelony nisko na miękkie, po pracy psa widzę, że
dzik jest niedaleko może już zgasły. Niestety moja radość kończy się z
chwilą prowadzącego tropu w coraz bardziej podmokły teren. Wysokie,
suche trawy gęstnieją a my wchodzimy w trzcinowiska. Kilka prac już w
takich warunkach doświadczyłem, więc dla bezpieczeństwa każę moim
kolegom zostać na miejscu, a sam z bronią gotową do strzału oraz
zwolnionym z otoku Toresem powolutku zapuszczamy się dalej.
Widoczność do przodu 3 metry, na boki 1- 2 metry, skupiony idę naprzód.
Po przejściu około 200 metrów trawy stają się rzadsze a my wchodzimy na
sfarbowane łoże, sprawdzam, łoże jest zimne. Idziemy dalej - Tores
prowadzi do drugiego trzcinowiska oddalonego o 150 metrów.
Na skraju powstrzymuje nas rozlewisko, nie da rady przejść.
Zeszły trochę emocje, zabezpieczam broń, zarzucam na ramię i obchodzę
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rozlewisko, aby z innego kierunku zbliżyć się do tropu. Telefon do
kolegów, odległość od nich nie była duża, tylko roślinność uniemożliwiała
kontakt wzrokowy. Znajduję w końcu możliwość wejścia w trzcinowiska,
jak poprzednio broń przygotowana, pies metr przede mną. Wchodzimy,
czuję się jak w dżungli, pod nogami gęsta bryja sięgająca prawie do kolan,
widoczność do przodu metr na boki centymetry. Powolutku z nogi na nogę
rozchylając delikatnie sitowie idziemy naprzód. Czujność w takich
warunkach maksymalna, palec na spuście, suchość w gardle. Przeszliśmy
około 100 metrów, które w takich warunkach trwały jak kilometry, a
sekundy jak godziny.

Jeden z jeleni byków odnaleziony przez Toresa. (Fot.: z arch R. Staniak)
Naraz dało się słyszeć lekki szum sitowia a ja dostrzegam czarny cień
szarżującego dzika. Chyba w 3 sekundach rozegrała się cała akcja.
Zdążyłem tylko nacisnąć spust, (strzał z biodra), nie mając nawet szans do
złożenia się, a z gardła wydobył się niekontrolowany krzyk, instynktownie
~ 108 ~

rzucam się w bok trzcinowiska, kątem oka widząc przelatującego po nas
dzika, który obija mi nogę. Nie wiem ile to trwało, gdy tak leżałem,
zacząłem kontaktować jak poczułem zimno i wilgoć na całym ciele oraz
jeszcze jeden strzał. Kolega pochyla się na de mną z pytaniem wszystko w porządku? Odpowiadam, - co z psem? Jest - przy dziku - pada
odpowiedź, wtedy docierają do mnie odgłosy szarpania dzika przez Toresa.
Kolega pomaga mi wstać, czuję się jak po biegu katorżnika, panuje cisza z
minuty na minutę staramy się ją rozładować, dzik 92 kg na skupie leży 10
metrów za mną. Tores cały obłocony daje upust swoim emocjom, nie wiem,
co się z nim działo w czasie szarży, ale jest cały i zdrowy. Emocje opadają
dochodzi do nas drugi kolega, pojawiają się pierwsze żarty i śmiech
zadowolenia.
Po oględzinach stwierdzam, że jakimś cudem udało mi się trafić
dzika w łeb ale swoim impetem przebiegł po nas, kolega natomiast słysząc
krzyk przybył na pomoc, oddając jeszcze jeden strzał do martwego już
dzika. Po dojściu do samochodu cała moja odzież wędruje do worka, broń
czyszczona dwa dni, łydka trochę posiniaczona szybko się zagoiła.
Dzik tak jak sugerowaliśmy na zestrzale strzelony nisko na miękkie, kula
kaliber 308 przechodzi na wylot, podbrzusze prawie otwarte. Dzik zdołał
ujść do łoża około 450 metrów, a następnie po kilku godzinach jeszcze
odszedł około 300 metrów. Niestety dokładny odczyt na gps niemożliwy a
ostatni odczyt był przy 500 metrach, zakładam więc, że od zestrzału dzik
przy takich obrażeniach zdołał odejść około 750 metrów w linii prostej.
Po czasie fajnie się to wspomina, prace, które tkwią na zawsze w pamięci,
wolałbym jednak aby było ich jak najmniej.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Rysiek Staniak

~ 109 ~

„Uwierzyć w Bajkę”
Kończy się kolejny krótki grudniowy dzień, późnym popołudniem
odzywa się telefon. No tak, o tej porze to na pewno kolejne zgłoszenie do
szukania, krótkie spojrzenie na display telefonu potwierdza moje domysły.
Dzwoni łowczy zaprzyjaźnionego koła z moich okolic. Krótkie
standardowe opowiadanie jak i do czego było strzelane. Tym razem to
kolega łowczy osobiście strzelał. Niestety, mimo że dziczek „przyjął” to
powędrował prosto w uprawę wierzby energetycznej. Jak zwykle następuje
próba skłonienia „nas” (mam na myśli siebie i psiaki) do szukania
wieczorem. Kolega doskonale zna zasady pracy naszego zespołu, ale mimo
wszystko próbuje namówić mnie na przyjazd dzisiaj, argumentując
temperaturą itd. Rzeczywiście, mimo że grudzień to temperatura od paru
dni na plusie. Po krótkiej dyskusji jesteśmy umówieni w łowisku z samego
rana. Kolega obiecuje jeszcze zadzwonić, bo może dzik się znajdzie,
ponieważ jeden z kolegów ma przyjechać z wyżłem, a drugi z posokowcem
i spróbują poszukać. Stanowczo odradzam szukanie, znam te młode psy, a
wiem jak trudna i niebezpieczna jest robota w „wiklinie”, tak nazywamy w
łowieckim żargonie ten kawałek obwodu. Tu nie ma miejsca na
eksperymenty, szkoda narażać psy i ich właściciela, którzy mają minimalne
doświadczenie w szukaniu postrzałków. Tym bardziej, że kolega zdążył
otropić wiklinę i nie znalazł wyjścia dzika, co może oznaczać, że zwierz
zaległ w bardzo trudnym terenie.
To tutaj „znalazłem” parę dzików, w tym dużego dzika, o którym pisałem w
opowiadaniu „Słynny Mazowiecki dzik” i tutaj zaczęła się nasza paro letnia
przyjaźń z kolegą łowczym. Późny wieczorny telefon potwierdza, że psy
dzika nie znalazły, więc widzimy się rano.
Rano melduję się pod posesją kolegi łowczego i ruszmy do
łowiska. Na miejscu wita nas paskudna pogoda, zimno i wilgotno.
Wypuszczam Bajkę z samochodu, aby „dziewczyna się trochę wyluzowała
przed szukaniem a ja zaczynam szykować sprzęt. W oczach kolegi widzę
zdumienie, które przechodzi w zwątpienie, ja udaję że nic nie widzę. W
końcu łowczy nie wytrzymuje i komentuje; ja, jeden pies i to Bajka a nie
Rufus. Dlaczego Rufusa nie przywiozłeś z Aris. Kolega łowczy wdział
wiele prac moich psów i zna ich skuteczność, ale ma bezgraniczne zaufanie
tylko do Rufka. Tak zostało od pierwszego szukania jego dzika, którego
szukało parę psów przez dwa dni a Rufusowi` i Bajce zajęło to pięć minut.
Uśmiecham się w duchu, mój przyjaciel łowczy nie wie, co potrafi na tropie
pokazać Baja. To godna następczyni mojego doświadczonego w
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poszukiwaniach psiego przyjaciela Rufusa. Nie brałem go ze względu na
warunki pogodowe i terenowe, wypróbowany przyjaciel ma już swój wiek i
staram się go oszczędzać. To koledzy myśliwi, którzy mianowali go
zaszczytnym mianem profesora mówią, że to pies do zadań specjalnych i
nie ma sensu go brać na każdą robotę, którą spokojnie wykonają Bajka czy
najmłodsza Aris.

Baja przy znalezionym dziku.(Fot.; P. Zaleski)
Przyjaciel łowczy zawsze przy dochodzeniach postrzałków podkreśla, że
jak Rufus nie znajdzie to było nie do dojścia. Na nic moje tłumaczenia, że
to przesada i nie ma żadnych pewnych postrzałków, a w tej „robocie”
wszystko się może zdarzyć. Nigdy nie ma takich samych czy podobnych
poszukiwań postrzelonej zwierzyny. Zawsze jest inaczej i to jest sól tej pasji
łowieckiej, którą rozumieją ludzie zauroczeni pracą z tą wspaniałą rasą.
Aris nie brałem, bo na „wikliny” to dla niej jeszcze za wcześnie, „młoda”
jeszcze za bardzo napalona na zwierza, a tu miejsca na ucieczkę nie ma. Ale
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tłumaczenie tego wszystkiego komukolwiek to bez sensu, lepiej „no
comment”.
Idziemy na miejsce zestrzału regulując po drodze radiotelefony. To
w tym kole standardowy zwyczaj, nie ma polowania bez radiotelefonu.
Podczas każdego polowania, każdy polujący na bieżąco wie, co dzieje się w
miocie i wokół niego. Na polu kilkanaście metrów od nieszczęsnej wikliny
wyraźne wyciski rapet dzika, który po strzale raptownie ruszył i zawrócił w
gęstwinę. Ustalam z kolegą, w którym miejscu uprawy zostaje razem z
samochodem, abym wiedział gdzie będzie gdyby przyszło strzelać do dzika.
Podkładam Bajkę i zaczynamy pracę w gęstwinie dziesięcioletniej uprawy
wierzby energetycznej, której nikt od początku nasadzenia nie zbierał. To
taka mała dżungla tylko o tej porze roku trochę łatwiej, bo na gałęziach
niema liści i trochę lepiej, i dalej widać. Bajka doskonale zna ten teren i
wie, po co przyjechała. Szybko wypracowuje trop rannego dzika. Na
moment rozprasza ją podrywający się z tropu kogut bażanta. Suka nie może
sobie odmówić pogonienia paru metrów za podnoszącym się kogutem.
Pracuje luzem tylko z obrożą GPS, o otoku w tych warunkach można
zapomnieć. Moja krótka komenda błyskawicznie sprowadza ją na trop
dzika. Powoli przemieszczamy się poprzez poplątany gąszcz. Baja, co
chwila zanika w poplątanych gałęziach. Jej łatwiej, bo dołem jest trochę
więcej miejsca, ja powoli brnę górą. Na GPS widzę jak suka robi koła i
wypracowuje trop rannego dzika. Spodziewam się w każdej chwili jej
charakterystycznego szczekania na rannego zwierza. A tu kompletna cisza.
Czas biegnie szybko i w radiotelefonie zaczynam słyszeć nowe głosy i
rozmowy. Szybko orientuję się, że do poszukiwań dołączają kolejni koledzy
z koła. Widomość o strzelonym dziku przez łowczego, który „poszedł”
szybko się roznosi. Wszyscy pozwalają sobie na „przyjacielskie”
komentarze w postaci żartów i przycinków. Każde szukanie budzi emocje, a
tu przecież łowczemu poszedł dzik, to jest wyjątkowa gratka. Sprawdzam
dla bezpieczeństwa gdzie radiowi kibice. Ale łowczy mnie uprzedził i całe
towarzystwo w samochodach czeka w bezpiecznej odległości na wyniki.
Taką atmosferę to lubię już wiem, co będzie się działo po zakończeniu
poszukiwań bez względu na wynik. Komentarzom i docinkom nie będzie
końca. Zawsze niefortunny strzelec ma przerąbane, do czasu aż trafi się
następny. Baja tymczasem wyprowadza mnie na przeciwległą stronę wiklin
i rusza na otwarte pole. Odzywa się radiotelefon łowczego, który widzi
pracującą sukę na polu, Wojtek - Baja chyba pogoniła za sarną, bo dzik tam
nie poszedł, bo nie widziałem tam tropu dzika. Bajka robi duży łuk i wraca
do wiklin. Uspokajam kolegę pies pracuje, spokojnie mamy czas.
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Wyłowiony „podwodny dzik”. (Fot.; P. Zaleski)
Kolejne przedzieranie przez wikliny w przeciwnym kierunku. Na GPS
widzę że Bajka wywędrowała na drugie pole, więc idę za nią. Gdy
dochodzę do krawędzi uprawy słyszę charakterystyczne krótkie
szczeknięcie. Wychodzę gęstwiny i widzę jak Bajka wraca do mnie z
oddalonego w sporej odległości rowu melioracyjnego. Patrzę na sukę i
czytam z jej mowy ciała – Pańcio mamy dzika. Krótka komenda daj i suka
błyskawicznie wraca nad rów i zaczyna głosić zwierza na całego, a we mnie
serce rośnie i zalewa mnie radość sukcesu. Radiotelefon ożył
błyskawicznie, jest, gdzie, jak, żywy itd. Ostrożnie zbliżam się do
głębokiego rowu, Baja już zniknęła z oczu i gra na całego, z tony jej głosu
wiem, że dzik jest martwy, ale że by podgrzać emocje kibiców ściągam
expres z pleców. Schodząc w dół rowu dochodzę do Bajki która stojąc nad
utopionym przelatkiem, szczekaniem oznajmia o kolejnym sukcesie. Dzik
leży na dnie rowu cały zatopiony wodą. Ta lodowata woda zabezpieczyła
dzika przed zaparzeniem. Rzucam jeszcze hasło do radiotelefonu dla
kibiców i czekam spokojnie, na ruszające na wyścigi terenówki.
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Komentarzom nie ma jak zwykle końca, przyjechali prawie wszyscy
koledzy z koła którzy mają psy. Poza używaniem na łowczym każdy chciał
zobaczyć skutki pracy mojego posokowca. Jeszcze tylko linka dwóch
ciągnie jeden popycha i dzik „wyjeżdża” z rowu. Na twarzy łowczego
wielka radość z odzyskanego dzika i honoru. Podchodzę do leżącego dzika
podaję mu ostatni kęs a koledze łowczemu wręczam złom. Ten ceremoniał
kończy przyjacielskie przycinki i komentarze. Przyjaciel łowczy podchodzi
do mnie i mówi; Wojtek dzisiaj uwierzyłem w Bajkę.

Wojciech Łażewski
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Poszukiwanie postrzałka zimą
- szkolenie posokowca i przewodnika zimą
Przewodnik i tropowiec powinni stanowić parę wzajemnie się
rozumiejącą i współpracującą w czasie pracy na tropie.
Bardzo łatwo jest popełnić błędy przy układaniu psa, które na długo
pozostają w psychice psa i ciężko je wyeliminować w późniejszym
okresie.
Mając na uwadze tak dwa jakże ważne stwierdzenia chciałbym
podzielić się swoim skromnym doświadczeniem i opisać pracę szkoleniową
na śniegu i jeden przypadek poszukiwania postrzałka dzika zimą. Szkolenia
posokowca na farbie rozpocząłem późno, bo dopiero w siódmym miesiącu
życia psa, zarażony niewłaściwą teorią, że szkolenie psa zimą jest
niemożliwe. Dlatego początek szkolenia wypadł na wiosnę. Pierwsze
ścieżki tropowe były układane niezbyt długie aby pies mógł osiągnąć dość
łatwo sukces, a przy okazji wyrobić w sobie wytrwałość. Jako początkujący
przewodnik mogłem poznawać zachowanie psa. Tak pracowaliśmy do zimy
układając już pod koniec prawidłowe długości ścieżek tropowych na farbie
dzika i jelenia .Gdy zaczęła się zima zaczęliśmy układać ścieżki na śniegu.
Wtedy dopiero poznałem i upewniłem się, że dobrze rozumiem psa
ponieważ mogłem dokładnie obserwować przebieg ścieżki tropowej oraz
jak pies reaguje na tropy zwodnicze. Gdy odbyliśmy już parę konkursów
krajowych i międzynarodowych otrzymując dyplomy III i I stopnia jako
oznajmiacz, przyszedł czas na poszukiwanie i naukę na tropach
autentycznych.
W tym miejscu chciałbym opisać poszukiwanie dzika postrzałka
zimą. Dzik został postrzelony wieczorem w styczniu około godziny 20:00.
Myśliwy który postrzelił dzika odczekał 30 minut i poszedł sprawdzić
zestrzał, na którym była farba. Przeszedł po tropie około 100 m i odpuścił
dalsze poszukiwanie nocą. Rano okazało, że w nocy posypał śnieg i jest
ponowa. Zostałem poproszony abym pomógł poszukać postrzałka.
Tropienie rozpoczęliśmy około godz. 9 rano i faktycznie farba na początku
była przysypana śniegiem, ale po około 500 metrach okazało się dzik
musiał otrzymać postrzał w przednie biegi i po odpoczynku oraz
prawdopodobnie w reakcji na odgłosy tropienia zaczął przemieszczać się
dalej, pozostawiając po sobie dosyć wyraźną rynnę w śniegu, co było dla
mnie ułatwieniem, ponieważ widziałem dokładnie trop i jednocześnie
mogłem doskonale śledzić pracę psa, nadal doskonaląc swoje zrozumienie
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jego zachowania na tropie oraz poznać zachowanie postrzelonej zwierzyny,
jak kluczy, robi wolty aby uniknąć dojścia. Doszliśmy dzika po około 2 km
po krótkim gonie i dostrzeleniu.
Dwa przypadki które opisałem czyli szkolenie oraz dochodzenie
postrzałka zimą w/g mnie potwierdzają, że warunki zimowe nie mają
żadnego ujemnego wpływu na psa, a na pewno są wielce pomocne dla
niedoświadczonych przewodników którzy mogą lepiej poznać zachowanie
psa na tropie oraz zachowanie zwierzyny po strzale.
W tym miejscu chciałbym podziękować Ani i Patrykowi Ćmielom,
którzy zarazili mnie tą pasją oraz pomagali na wystawach i konkursach
pracy. Gorące podziękowania dla Pana Zbigniewa Didocha za cierpliwość,
przede wszystkim do mnie i pomoc w szkoleniu psa oraz zarażenie mnie
pasją myśliwską.

Paweł Skoczylas i SYRIUSZ Kabacki Trop (Skipper)
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Plany Klubu Posokowca na 2014 rok.
W długi majowy weekend członkowie klubu spotkają się w
Beskidzie Żywieckim. W ubiegłym roku na spotkaniu w Piotrkowie Tryb.
członkowie klubu z rejonu Bielska Białej zaproponowali zorganizowanie
Walnego Zgromadzenia w powiecie żywieckim. W dniu 3 maja ZO PZŁ
wraz z
Komisją Kynologiczną BORŁ organizuje w Jeleśni
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców. Znając gościnność górali i
wysoki poziom organizacyjny chętnie przyjęliśmy ich zaproszenie. Konkurs
posokowców ma się odbyć na ścieżkach tropowych znaczonych badylami
daniela. Na końcu ścieżki mają znajdować się tusze daniela. Oczywiście w
tym okresie czasu pochodzić one będą z hodowli. Mam nadzieję że
przewodnicy z naszego klubu chętnie wezmą udział w konkursie i pokażą
właściwe przygotowanie swoich posokowców.
3 maja w hotelu Fero Active, w Korbielowe o godz. 1700 odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zawiadomienie o zebraniu wraz
porządkiem obrad zamieszczone zostało na stronie internetowej oraz
rozesłane zostało członkom klubu. Na zebraniu Zarząd zda sprawozdanie z
ubiegłorocznej działalności, które zostanie ocenione przez Komisję
Rewizyjną i przez członków klubu. Na zebraniu zamierzamy
przedyskutować również projekt Regulaminu Klubu, który został rozesłany
do członków.
Po zebraniu zapraszamy wszystkich chętnych na góralską biesiadę z
jagnięciną, przy dźwiękach góralskiej kapeli.
Następnego dnia zaplanowaliśmy Krajową Wystawę Posokowców, która
odbędzie się obok Urzędu Gminy w Jeleśni. Do sędziowania na wystawie
zaprosiliśmy doradców hodowlanych ze słowackiego Klubu Hodowców
Posokowców, Tibora Želtvaya i Ľudovíta Pitoňáka. Mamy nadzieję, że
podobnie jak w roku ubiegłym wielu właścicieli posokowców podda się ich
ocenie.
W dniach 5 - 7 września planujemy przeprowadzenie kolejnych
warsztatów szkoleniowych dla przewodników posokowców i innych psów
tropiących. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędą się one w rejonie
Kluczborka. Ich organizacją zajmie się Przewodniczący ds. Użytkowości
Maciej Kopeć.
Październik, to udział naszego klubu w Memoriale Fridricha
Konrada na Słowacji. To najbardziej prestiżowy konkurs na sztucznych i
naturalnych tropach organizowany co dwa lata przez Klub Hodowców
Posokowców. XV jego edycja odbędzie się w dniach 15 – 19 października
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w rejonie Zvolenia. Klub nasz wydeleguje na memoriał przewodnika z
posokowcem i sędziów pracy. Zapraszam również członków klubu do
wzięcia udziału w tej imprezie u naszych południowych sąsiadów.
Drugi weekend listopada to czas na przeprowadzenie IX
Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego. Podobnie jak poprzednie odbędzie
się on w lasach Opolszczyzny. Mamy nadzieję, że na memoriał zgłoszona
zostanie doborowa stawka polskich posokowców, która będzie konkurować
z posokowcami reprezentującymi zagraniczne kluby posokowca.
Zachęcamy również do brania udziału w konkursach posokowców
na sztucznym tropie. Są one dobrą szkołą dla młodych posokowców i
pozwalają na weryfikację poziomu ich ułożenia. Życzyć by sobie jedynie
należało aby organizatorzy respektowali regulaminowe zapisy dotyczące
ich organizacji. Zdobycie dyplomu z konkursu pracy na sztucznym tropie
jest odpowiednikiem „próby wstępnej” w innych klubach i stanowi
przedsionek do pracy w łowisku i uzyskania dyplomu z Poszukiwania
Postrzałka.
Najważniejszą weryfikacją umiejętności posokowca i dalszym jej
doskonaleniem jest praca w łowiskach. Praca wymagająca wielu wyrzeczeń,
praca nie zawsze kończąca się sukcesem, nie zawsze widowiskowa i nie
zawsze doceniana. Klub podejmie starania aby w trakcie tych prac na
naturalnych postrzałkach stwarzać, pomimo istniejących uwarunkowaniach
regulaminowych, więcej możliwości do uzyskania przez nasze posokowce
dyplomu z Poszukiwania Postrzałka.
Zachęcam wszystkich do zaglądania i zabierania głosu na naszej
stronie internetowej, na której znajdziecie bieżące informacje o działaniach
klubu.
Do zobaczenia na wystawach, konkursach i w łowisku.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Choroba Aujeszkego u psów
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były trzy przypadki nagłej
śmierci psów rasy niemiecki terier myśliwski i foksterier szorstkowłosy,
biorących udział w polowaniu na dziki.
Z wywiadu przeprowadzonego z właścicielami psów myśliwskich
wynikało, że na 3 – 4 dni przed wystąpieniem symptomów chorobowych
miały one bezpośredni kontakt z żywymi (rannymi) lub martwymi dzikami.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż polowania odbywały się w
sąsiadujących obwodach.
Pierwszymi zaobserwowanymi objawami klinicznymi były: utrata
apetytu, posmutnienie, zobojętnienie na bodźce zewnętrzne, a po kilku
godzinach bardzo silny symetryczny świąd głowy, prowadzący do
samookaleczeń, ślinotok oraz porażenie nerwowe. W jednym przypadku
doszło do mechanicznego uszkodzenia gałki ocznej. Temperatura ciała
badanych psów utrzymywała się w górnych granicach fizjologicznych.
Przebieg choroby był bardzo krótki, śmierć zwierząt nastąpiła po ok. 20 –
36 godzinach.
Choroba Aujeszkyego, inaczej zwana pseudo wścieklizną, jest
zakaźną chorobą wirusową zwierząt domowych (świń, bydła, kóz, owiec,
psów) i wolnożyjących (dzików, lisów, norki). Nie przedstawiono natomiast
wyników badań potwierdzających możliwość zakażenia wirusem choroby
Aujeszkyego ludzi.
Choroba po raz pierwszy opisana została w 1902 roku przez
węgierskiego lekarza weterynarii Aladára Aujeszkyego. Czynnikiem
chorobotwórczym jest herpeswirus świń typ -1(ang. Suid Herpesvirus 1 –
SuHV-1, Rodzaj Varizellovirus, podrodzina Alphaherpesvirinae, rodzina
Herpesviridae). Najbardziej wrażliwym gatunkiem, a zarazem głównym
rezerwuarem czynnika chorobotwórczego są świnie. U prosiąt zarazek
powoduje zachorowania z objawami żołądkowo-jelitowymi, oddechowymi
i nerwowymi, a u loch wywołuje poronienia. Śmiertelność u sztuk młodych
wynosi 50-100% i wraz z wiekiem spada, tak, że u świń dorosłych może
dochodzić do zakażeń bezobjawowych, czyli do bezobjawowego
nosicielstwa.
Zwierzęta mogą zarażać się różnymi drogami: donosową, doustną,
przez uszkodzoną skórę, śródmacicznie, w czasie krycia lub inseminacji.
Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu choroby są duże skupiska świń,
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niedobory żywieniowe, brak prawidłowej higieny żywienia. U psów do
zakażenia dochodzi najczęściej po spożyciu surowych lub niedogotowanych
narządów wieprzowych. Wirus SuHV-1 koncentruje się głównie w mózgu,
rdzeniu kręgowym, krtani oraz płucach. Głównymi wrotami zakażenia jest
jama ustna i gardło. Rzadko natomiast infekcja następuje drogą pozostałych
odcinków przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do świń u innych
ssaków domowych wirus rozprzestrzenia się nie drogą krwionośną, lecz
wzdłuż nerwów od wrót zakażenia do centralnego układu nerwowego.
Patogen ten jest odporny na działanie czynników fizycznych oraz
warunków środowiskowych, w okresie zimy może przetrwać przez okres 15
– 40 dni, zachowując jednocześnie zdolności chorobotwórcze w
temperaturze pokojowej. Swoją inwazyjność traci dopiero po 8 dniach, a w
60°C po 30 minutach. Temperatura 100°C inaktywuje go natychmiast.
Okres inkubacji choroby u psów waha się od 2-6 dni. Pierwszymi
symptomami jest nagła utrata apetytu, zobojętnienie na bodźce zewnętrzne,
depresja. W następnym okresie choroby u psów pojawia się duszność,
ślinotok, trudności w połykaniu oraz odruchy wymiotne. Bardzo
charakterystycznym objawem jest intensywny, asymetryczny świąd,
prowadzący bardzo często do samookaleczeń.
Stwierdza się go najczęściej w okolicach bram zakażenia – na
głowie, w okolicy jamy ustnej i nosowej. U większości psów zakażenie
przebiega w formie nadostrej prowadzącej w ciągu 24 – 48 godzin do
śmierci.
Ze względu na gwałtowny przebieg choroby leczenie psów jest
nieskuteczne. Z tego powodu szczególną uwagę należy zwrócić na
profilaktykę zakażeń psów wirusem choroby Aujeszkyego (SuHV-1). W
przeciwieństwie do innych chorób wirusowych, np. wścieklizny, przeciwko
chorobie Aujeszkyego psów dotychczas nie opracowano skutecznej
szczepionki. Zatem zapobieganie powinno się głównie opierać na:
1. wyeliminowaniu lub ograniczeniu bezpośredniego kontaktu psów z
dzikami, co podczas polowania jest trudne do wykonania,
2. wyeliminować karmienie psów narządami dzików podczas patroszenia,
3. ograniczyć kontakt z upolowanymi dzikami, ich ranami postrzałowymi,
z narządami płciowymi,
4. karmić psy mięsem i narządami wewnętrznymi pochodzącymi od świń
domowych i dzikich tylko po minimum 30-to minutowej obróbce
termicznej.
Wcześniej wspomniałem, że inspiracją do napisania niniejszego
artykułu były trzy przypadki „nagłej śmierci” psów myśliwskich,
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przyczyną której był prawdopodobnie wirus SuHV-1. Hipotezę tę
wysuwam na podstawie szczegółowego wywiadu oraz stwierdzonych
objawów klinicznych. Pisze „prawdopodobnie”, ponieważ z przyczyn
technicznych nie zostały przeprowadzone badania laboratoryjne
potwierdzające obecność wirusa.
Chciałbym również w ten sposób, wszystkim właścicielom psów
oraz kolegom myśliwym polującym z psami wskazać na istniejące
niebezpieczeństwo grożące ze strony dzików, ich pupilom.
Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że problem ten występuje w
wielu krajach, nie tylko naszego kontynentu. Wśród dzików upolowanych
we Włoszech u 41% stwierdzono SuHV-1 w migdałach, a 51%
przebadanych dzików miało przeciwciała przeciw SuHV-1 we krwi. W
tym samym czasie stwierdzono w tym rewirze zachorowania 4 psów na
chorobę Aujeszkyego. W Słowenii stwierdzono przeciwciała SuHV-1 u
26% przebadanych dzików, natomiast w Hiszpanii u 30,6% upolowanych
dzików. Z krajowych badań krwi przeprowadzonych w okolicach
Olsztyna, pobranej od dzików po odstrzale wynika, że obecność
przeciwciał przeciwko SuHV1 stwierdzono u 17.4% przebadanych
dzików. Natomiast w województwie lubelskim, w latach 2006 i 2007
odpowiednio 53% i 26% przebadanych dzików.
U austriackich psów myśliwskich po raz pierwszy chorobę
Aujeszkyego stwierdzono w 2004r. W latach 2008-2010 wykryto w
Austrii sześć przypadków tej choroby. Wszystkie psy na 3-5 dni przed
wystąpieniem pierwszych objawów miały kontakt z upolowanymi
dzikami. W 1988 roku chorobę Aujeszkyego u psa stwierdzono w Nowej
Zelandii. Od 2007 roku donoszono o przypadkach choroby wywołanej
przez wirus SuHV-1 u psów po kontaktach z dzikami, w Niemczech,
Belgii i Luksemburgu.
Wydaje się, że jeżeli określona populacja dzików zostanie
zakażona wirusem SuHV-1, to stan ten utrzymuje się przez wiele lat
będąc równocześnie źródłem zakażenia dla innych zwierząt.

Zbigniew Skrzek
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Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul.1 Maja 92 (skrytka poczt. 564)
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 Prezesa Klubu; Wojciech Galwas, ul. Żorska 11/7, 47-400 Racibórz.
Wpisowe oraz składkę członkowską należy wpłacić na konto klubu zaznaczając w tytule wpłaty;
Wpisowe do Klubu Posokowca - Składka do Klubu Posokowca za rok ...
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