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Drodzy Klubowicze !
Minął kolejny rok działalności naszego klubu. Oddajemy do
Waszych rąk Biuletyn opisujący najważniejsze wydarzenia klubowe które
miały miejsce w 2014 roku. Jako jedyny klub w Polsce regularnie
wydajemy coroczny biuletyn informujący o wydarzeniach klubowych.
Znajdziecie w nim sprawozdania z działalności zarządu, finansów klubu i
Walnego Zgromadzenia. Publikujemy sprawozdanie hodowlane oraz wykaz
przesłanych do klubu prac posokowców.
W Biuletynie
zamieściliśmy relacje z najważniejszych wydarzeń
organizowanych przez nasz klub lub w których uczestniczyli nasi
członkowie. Należały do nich; Międzynarodowy Konkurs Pracy
Posokowców w Jeleśni po którym odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Klubu w Korbielowie, Warsztaty dla Przewodników
Posokowców i innych ras psów tropiących, Międzynarodowy Konkurs
Pracy Posokowców w Orzechowie, XV Memoriał F. Konrada na Słowacji,
Międzynarodowy Konkurs Posokowców „O putovni cenu” w Czechach,
IX Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego. Zamieściliśmy również artykuły
przesłane przez członków klubu.
Możemy śmiało mówić o sukcesach odnoszonych na krajowych i
międzynarodowych arenach.
Na MFK na Słowacji, nasz reprezentant A. Filipiak zajął drugą lokatę
uzyskując we wszystkich konkurencjach maksymalną ilość punktów jaką
mógł uzyskać. Na „Putovnej cenie” w Czechach praca Ł. Dzierżanowskiego
była najlepszą pracą na naturalnym postrzałku.
W Memoriale im. Ks. B. Gierszewskiego wzięli udział przewodnicy i
sędziowie z sześciu klubów ISHV. Na żadnym konkursie psów myśliwskich
w Polsce nie uczestniczą reprezentanci tylu państw. Nasz memoriał cieszy
się wysokim prestiżem w Europie.
Podsumowując ubiegły rok chciałbym podkreślić, że klub
przechodzi ciągłą ewolucję. Ubywa członków klubu którzy zakończyli
swoją przygodę z posokowcem lub też uważali że członkostwo w klubie
przyniesie im jakieś wymierne korzyści. Inni uważają że wymogi stawiane
przez klub są zbyt wysokie i nie widzą potrzeby ich spełniania. Do klubu
zostało przyjętych 12-tu nowych członków, wszyscy są myśliwymi i
uważają że dzięki członkostwu w klubie nabędą niezbędną wiedzę do
prowadzenia posokowca. Cieszymy się że coraz więcej przewodników
przesyła informacje dotyczące pracy w łowiskach, aczkolwiek i tutaj nie
wszyscy poczuwają się do tego obowiązku.
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Działamy również w strukturach Międzynarodowego Związku
Posokowców – ISHV, który w ostatnim okresie kładzie bardzo duży nacisk
na wypełnianie przez kluby zasad do których się zobowiązały w ramach
członkostwa w ISHV. Naruszenie przepisów obowiązujących w ramach
ISHV prowadzi do konfliktów na arenie międzynarodowej i ostrych
restrykcji ze strony Zarządu ISHV, czego przykładem może być odebranie
włoskiemu klubowi posokowca S.A.C.T. Pieczęci Użytkowości ISHV i
zawieszenie ich członkostwa w ISHV.
Borykamy się również z trudnościami w naszej działalności.
Działając w strukturach ZKwP zobowiązani jesteśmy wypełniać wymogi
jakie zostały nałożone na kluby z władzami wybieralnymi. Zmuszeni
jesteśmy do zmiany banku w którym lokowane są nasze środki,
sprawozdawczość prowadzić musimy na tych samych zasadach co oddziały
ZKwP, chociaż jesteśmy małą grupą kynologicznych pasjonatów, a klub
prowadzi działalność w oparciu o zgromadzone przez nas samych środki, a
nie w oparciu o dotacje z ZKwP.
Zmiany te wymuszają zakupienie programu komputerowego do
prowadzenia pełnej księgowości i zatrudnienie księgowej. Wiąże się to
oczywiście z dodatkowymi kosztami, a już ubiegły rok zakończył się stratą
finansową. Niestety datacje które otrzymywaliśmy na organizacje MBG
mocno się zmniejszyły, a składki członkowskie nie wystarczają na
realizację wszystkich potrzeb.
Nie udało się nam przeprowadzić Krajowej Wystawy Posokowców w
Jeleśni. Ilość wystawców okazała się zbyt mała. Może położenie Jeleśni
przy południowej granicy okazało się zbyt odległe dla części wystawców, a
może dokładność sędziowania przez klubowych słowackich sędziów nie
wszystkim odpowiada.
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. Wstępując do klubu przyjęliśmy na siebie określone
obowiązki i należy się z nich wywiązywać. W innych klubach posokowca
nie wywiązywanie się z tego typu zobowiązań wiąże się z zawieszeniem w
prawach członka. Osoby którym uregulowania klubowe nie odpowiadają
powinni zrezygnować z członkostwa w klubie. Przynależność do niego jest
dobrowolna.
W dalszym ciągu borykamy się z ograniczonymi możliwościami uzyskania
przez posokowce oceny z pracy w naturalnym łowisku. Nasze sugestie
dotyczące weryfikacji regulaminów prób i konkursów pracy psów
myśliwskich pozostają bez odpowiedzi.
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Celem klubu jest hodowla użytkowa dla praktyki łowieckiej.
Działalność klubu winna być ukierunkowana na działania które
spopularyzują pracę prawidłowo ułożonego posokowca wśród kół
łowieckich.
Istnieją koła łowieckie które nie wyobrażają sobie organizacji polowań
zbiorowych i indywidualnych bez zabezpieczenia ich przez posokowce. Są
jednak również takie gdzie posokowiec w dalszym ciągu jest rasą
nierozpoznawalną, a poszukiwanie postrzałka jest rzeczą wysoce
abstrakcyjną. Zmienić ten stan rzeczy można jedynie przez pokazanie
konkretnych możliwości jakie posiada ułożony posokowiec wraz z
odpowiednio przygotowanym do pracy przewodnikiem. Nie zmienimy tego
poprzez udział w wystawach czy konkursach, które stanowią istotny
element w przygotowaniu posokowca do hodowli i pracy. Starajmy się
pokazać pracę posokowca w kołach, w których jego możliwości nie są
znane.
Biuletyn kończą plany klubu na bieżący rok. Zmiany w kalendarzu
imprez ISHV wymusiły również konieczność zmian w naszych planach.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie zaplanowaliśmy po raz kolejny w
Piotrkowie Trybunalskim w dniu 6 czerwca. O miejscu i godzinie WZ
zostaną członkowie poinformowani.
We wrześniu planujemy przeprowadzenie kolejnych warsztatów
szkoleniowych dla przewodników posokowców. Planujemy również nasz
udział w imprezach zagranicznych klubów posokowca i ISHV poza
granicami Polski.
Koniec pierwszego tygodnia listopada to planowany termin X Memoriału
im. Ks. B. Gierszewskiego, na który to już dziś serdecznie zapraszam.
A cały rok to praca w łowiskach. Udowodnijmy, po raz kolejny, że
dobrze przygotowany posokowiec jest nie do zastąpienia.
Życzę wszystkim członkom klubu sukcesów wystawowych i
konkursowych, czerpania wielu satysfakcji z pracy w łowiskach i z
członkostwa w Klubie Posokowca.
Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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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)
UWAGA – ZMIANA KONTA KLUBU !
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Adres banku: 02-593Warszawa, ul. St. Żaryna 2A
Nazwa skrócona: ZKwP KLUB POSOKOWCA
Nr rachunku IBAN: 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
Adres do korespondencji:
Wojciech Galwas, 47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7
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
Członek Zarządu – Łukasz Dzierżanowski
Członek Zarządu – Krzysztof Jaszczuk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jakub Rudziński
Członek komisji – Wiesław Burdzy
Członek komisji – Grzegorz Sęk
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Adresy członków Zarządu
Klubu:

Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7,
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 90 08,
+48 605 850 288
wojciechgalwas@wp.pl

Maciej Kopeć
Wierzchy 88 (Krystyna)
46-258 Wołczyn
tel. +48 606 437 272
maciekbosco@o2.pl

Zbigniew Skrzek
ul. Kwiatowa 7,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 604 051 545

Jerzy Sokół
ul. Chmielowicka 66/3,
45-738 Opole
tel. +48 77 551 42 58

Wojciech Łażewski
ul. Mała 2A,
05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 601 223 139
zuet@zuet.com.pl

Łukasz Dzierżanowski
tel. +48 606 483 493
lukasz@docentnatropie.com
Krzysztof Jaszczuk
tel. +49 179 471 59 77
jaszczuk@gmx.de
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV
za 2014 rok.
Na koniec 2014 roku do naszego klubu należało 128 członków.
W związku z nieopłaceniem składek ustało członkostwo 10 osób. Po
rozpatrzeniu deklaracji członkowskich Zarząd Klubu przyjął do klubu 12
nowych członków. Wszyscy przyjęci członkowie to myśliwi i posiadacze
posokowców deklarujący chęć pracy w łowisku.
W rękach członków klubu, na koniec 2014 roku, znajdowało się
146 posokowców. Z czego 120 to posokowce bawarskie, a 26 to
posokowce hanowerskie.
Zarząd Klubu Posokowca w 2014 roku pracował w niezmienionym
składzie osobowym. Po zmarłym Sekretarzu Zarządu Jerzym Karaszewskim
jego obowiązki przejął Przewodniczący Wojciech Galwas.
Sprawozdanie 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. Sprawozdania
finansowe są robione na podstawie wydruków z ksiąg prowadzonych dla
Oddziału Opole, w których to księgach prowadzone są rozliczenia Klubu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami ZG ZKwP zapisy w
księgach prowadzone są w wartościach netto. Do rozliczeń kasowych
należy przyjąć wartości brutto z faktur. Przedstawione niżej kwoty są
wartościami brutto.
Pieniądze klubu są lokowane na osobnym koncie ZKwP Oddział w Opolu Citi Bank 96 1030 0019 0109 8533 0002 6476, jednak zgodnie z
wytycznymi ZG ZKwP konto klubu zostanie przeniesione do Banku
Millennium w Warszawie nr konta 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454.
Stan konta klubu na początek 2014 roku wynosił 19 705,78 zł, zaś
na dzień 31.12.2014 wyniósł; 19 445,80 zł, w tym na koncie bankowym
19 844,28 zł i w kasie -398,48 zł.
Wpływy w ciągu 2014 roku wyniosły 10 810,00 zł i były o 1 320,72 zł
niższe niż w roku poprzednim. Spowodowane to było znacznie mniejszą (o
ponad 2000 zł) kwotą darowizn na organizację Memoriału im. B.
Gierszewskiego.
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Pochodziły one ze składek członkowskich i wpisowego; 8 000,00zł, opłat za
krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt; 500,00 zł,
darowizny i inne wpłaty – 2 300,00zł.
Koszty działalności klubu w 2014 roku wyniosły 11 069,98 zł i
utrzymywały się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.
Składały się na nie:








Znaczki pocztowe i art. biurowe – 635,15 zł
Wydanie Biuletynu Klubowego – 2 999,97 zł
Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 207,87 zł
Opłaty bankowe – 20,00 zł
Składka do ISHV – 1 709,93 zł
Nagrody ufundowane na Międzyn. Konk. Posokowców w
Orzechowie, Memoriał F. Konrada na Słowacji, Międzynarodowy
Konkurs Posokowców w Czechach – 619,00 zł
Organizacja Memoriału B. Gierszewskiego – 4 878,06 zł

Tak, więc saldo za 2014 rok wyszło ujemne na kwotę; 259,98 zł.
Należy podjąć działania nad pozyskaniem dodatkowym wpływów do kasy
klubu ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania sponsorów na
organizację Memoriału im. B. Gierszewskiego.
Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań płatniczych.
Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca.
3 maja 2014 roku w Korbielowie odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Klubu. W zebraniu wzięło udział 37 osób, w tym zaproszeni
goście z zarządów klubów posokowca z Czech i Słowacji.
Uprawnionych do głosowania były 33 osoby, którym wydano
ponumerowane i opieczętowane mandaty.
Zebranie
otworzył
Przewodniczący
Wojciech
Galwas.
Na
Przewodniczącego zebrania wybrano Zbigniewa Skrzeka, który stwierdził
że zostało zwołane zgodnie z regulaminem ZKwP i jest prawomocne.
Wybrano również protokólanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Przyjęto porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

~ 10 ~

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Został on jednogłośnie
zatwierdzony.
W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z
działalności za poprzedni rok odczytał Przewodniczący Zarządu Wojciech
Galwas.
W sprawozdaniu przedstawione zostały następujące zagadnienia:
 Praca w łowiskach
 Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 Sprawozdanie finansowe.
 Biuletyn Klubowy.
 Witryna internetowa.
 Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
 Specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców.
 Warsztaty 2013.
 XIV Hubertus Spalski.
 Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego.
 33 Zjazd Klubów Posokowca
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu
przedstawił jej Przewodniczący – Jakub Rudziński. Stanowi ono załącznik
do protokołu. Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu
Posokowca Członka ISHV za 2013 rok. Na podstawie analizy
przedstawionych przez Zarząd dokumentów i złożonych wyjaśnień,
dokonano m. innymi oceny:
- dokumentacji księgowej,
- stanu finansowego klubu,
- protokołów posiedzeń zarządu klubu,
- pracy Zarządu Klubu,
- stopnia realizacji uchwał i wniosków,
- udziału członków klubu w krajowych i zagranicznych konkursach
posokowców,
- propagowania działalności klubu poprzez wydawanie Biuletynu Klubu i
prowadzeniu witryny internetowej,
- zmian dokonanych w składzie zarządu.
Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie pracę zarządu w 2013 roku
i wnosi o udzielenie absolutorium dla zarządu Klubu.
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W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał Wojciech Galwas,
który zwrócił się do członków z prośbą o realizację przyjętych przez klub
zobowiązań.
Wojciech Łażewski zwrócił uwagę na niewystarczający przepływ
informacji na temat posiadanych posokowców, rezultatów kryć i
urodzonych szczeniąt.
Wojciech Galwas poinformował również o treści uzgodnień dokonanych w
ramach ISHV na zjeździe na Węgrzech. Zwrócił uwagę na zasady
przyznawania pieczęci ISHV w wymianie hodowlanej pomiędzy klubami
członkowskimi. Niestety dyplomy uzyskiwane na zagranicznych
konkursach pracy posokowców przez posokowce z Polski nie są
honorowane przez władze kynologiczne w Polsce. Przedstawicie zarządu
Klubu Posokowca na Słowacji wyrazili zdziwienie, że zwycięstwo
posokowca z Polski na najważniejszym konkursie posokowców w Europie
nie jest uznawane przez polskie władze kynologiczne. Słowacy zaprosili
również przedstawicieli naszego klubu do udziału w Memoriale Fridricha
Konrada w październiku 2014 roku na Słowacji.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący WZ poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i bilansu za rok
ubiegły. Został on w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęty.
Również wniosek o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków
zarządu został przyjęty przy 4 głosach wstrzymujących się.
Plan pracy oraz preliminarz przedstawił Prezes W. Galwas.
Obejmował on następujące zagadnienia;
 Planowana na dzień 4 maja specjalistyczna Krajowa Wystawa
Posokowców nie doszła do skutku ze względu na zbyt małą ilość
zgłoszonych posokowców,
 W dniach 5 - 7 września planujemy przeprowadzenie kolejnych
warsztatów szkoleniowych dla przewodników posokowców i
innych psów tropiących
 Październik, to udział naszego klubu w Memoriale Fridricha
Konrada na Słowacji. XV jego edycja odbędzie się w dniach 15 –
19 października w rejonie Zvolenia. Zarząd Klubu nominuje do
udziału w Memoriale przewodnika Andrzeja Filipiaka z suką
posokowca bawarskiego FATA Vratna dolina,
 Zaproszenie do wzięcia udziału w organizowanym w dniach 22-26
października, przez Czesko Morawski Klub Hodowców
Posokowców, Międzynarodowy Konkurs
Posokowców na
naturalnych tropach postrzałków. Zarząd Klubu nominował do
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udziału w tym konkursie Ryszarda Staniaka z posokowcem
bawarskim TORES z Klanu Posokowców. Ze względu na
rezygnację R. Staniaka z udziału w konkursie, zarząd nominował
do udziału w nim Łukasza Dzierżanowskiego z posokowcem
bawarskim DIABLO Zimny Trop.
 Przeprowadzenie w dniach 7-10 listopada - IX Memoriału im. Ks.
B. Gierszewskiego. Podobnie jak poprzednie odbędzie się on w
lasach Opolszczyzny
 Udział klubowych posokowców w konkursach posokowców na
sztucznym tropie.
 Najważniejszą weryfikacją umiejętności posokowca i dalszym jej
doskonaleniem jest praca w łowiskach. 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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony plan oraz
preliminarz. Został on jednomyślnie przyjęty.
Następnie podjęto dyskusję nad przyjęciem Regulaminu Klubu.
Prezes Klubu stwierdził, że członkowie klubu postulują aby dotychczasowe
uchwały podejmowane przez WZ w ubiegłych latach znalazły się w jednym
dokumencie noszącym nazwę Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV.
Dotychczasowe uregulowania znajdujące się w różnych uchwałach WZ
utrudniają członkom ich odnalezienie i stosowanie się do nich.
Uszczegółowienia i doprecyzowania wymagają również niektóre
sformułowania tychże uchwał, tak żeby były one jednoznaczne i czytelne
dla wszystkich. Zarząd Klubu rozesłał do wszystkich członków projekt
regulaminu. Prezes podkreślił że zapisy Regulaminu dotyczą tylko
członków Klubu Posokowca. Stwierdził również, że w czasie
konsultowania przedstawionego projektu kontaktowało się z nim wielu
członków klubu. Twierdzili oni, że członkostwo w wybieralnym klubie rasy
jest rzeczą dobrowolną. Osoba wstępująca do klubu przyjmuje na siebie
dobrowolnie określone obowiązki i zobowiązania finansowe. Klub należy
również do ISHV i też przyjął na siebie obowiązek respektowania
wzajemnych zobowiązań i opłat. Uregulowania regulaminowe powinny być
jednoznaczne i nie dopuszczać możliwości ich różnej interpretacji.
W dyskusji głos zabrali m.in. M. Bubula, W. Łażewski, J. Kierznowski,
A. Paliński, T. Zeltvay, S. Kusz, M. Kopeć.
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Po zakończonej dyskusji i po odczytaniu przez komisję Uchwał i
Wniosków poprawek wniesionych do Regulaminu, Przewodniczący
Zgromadzenia Z. Skrzek poddał pod głosowanie proponowany Regulamin
Klubu.
W głosowaniu jawnym Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV został
jednomyślnie przyjęty.
Po wyczerpaniu porządku obrad Z. Skrzek zwrócił się do W.
Galwasa o jego zamknięcie. W. Galwas podziękował wszystkim
uczestnikom za aktywny udział w zebraniu, podziękował zaproszonym
gościom. Zaprosił również wszystkich do udziału w biesiadzie.
Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.
Protokół wraz z przyjętym Regulaminem Klubu został przesłany
do ZG ZKwP.
Po zakończonym zebraniu członkowie klubu wraz z rodzinami i
zaproszeni goście wzięli udział w biesiadzie, która przy dźwiękach kapeli
góralskiej odbyła się w stylowej karczmie w Korbielowie.

Biuletyn Klubowy
Wiosną 2014 wydany został kolejny Biuletyn Klubu za 2013 rok.
Wydany został na kredowym papierze, bogato ilustrowany w zdjęcia. Jego
objętość wyniosła 126 stron.
Nakład wyniósł 300 egzemplarzy. Redakcją, opracowaniem tekstów,
opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku zajął się ponownie
Wojciech Galwas.
Zostały w nim zawarte następujące informacje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

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. str. 55
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.

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
Pod adresem internetowym; www.klubposokowca.org.pl, klub
utrzymuje swoją witrynę internetową. Zawiera ona kompendium wiedzy
dotyczącą klubu i posokowców. Służy również do przekazywania bieżących
informacji dotyczących wydarzeń w klubie. Na nowych zasadach działa
klubowe forum, w którym niestety jest zbyt mało wpisów internautów.
Jej administrowaniem, uzupełnieniem treści i modyfikacją zajmuje się
Łukasz Dzierżanowski.
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Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni
3 maja 2014 roku na terenie beskidzkiego okręgu łowieckiego
został zorganizowany Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w
którym wzięło udział 15 psów. Posokowce pracowały na ścieżkach
tropowych założonych przy pomocy badyli i farby z danieli. W trudnych
warunkach atmosferycznych, przy padającym deszczu, prawie połowa
posokowców nie sprostała trudnemu zadaniu rozpracowania trudnych
ścieżek tropowych. Pozostałe psy zakończyły konkurs z dyplomem
pierwszego stopnia, co potwierdziło ich dużą przydatność w łowisku.
Wszystkie posokowce znajdujące się w rękach członków naszego klubu
ukończyły konkurs z dyplomem.
Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców.
W dniach od 7 do 9 września, Klub Posokowca przy wsparciu
Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu i Nadleśnictwa Kluczbork,
przeprowadził na terenie OHZ Kluczbork, 3 dniowe zajęcia mające na celu
przekazanie przyszłym przewodnikom tropowców wiedzy na temat
przygotowania psów do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na tropach rannej
zwierzyny. W zajęciach wzięło udział 21 uczestników. Reprezentowali oni
głównie Opolszczyznę, nie brakowało jednak osób z innych regionów kraju;
Pomorza, Wielkopolski, Małopolski, Kujaw, Dolnego Śląska, Śląska,
Mazowsza.
Zajęcia prowadzone były przez sędziów i asystentów kynologicznych oraz
przewodników tropowców. Nadzór nad całością sprawował Jan
Kierznowski, zajęcia pod kierunkiem Macieja Kopcia prowadzili: Wojciech
Galwas, Jerzy Sokół, Rafał Malec, Miłosz Szewczuk, Michał Fornalczyk,
pomagał Marcin Malorny.
Warsztaty zakończono
wręczeniem
uczestnikom pamiątkowych
Certyfikatów Uczestnictwa, które to wręczali Nadleśniczy N-ctwa
Kluczbork – Paweł Pypłacz, Honorowy Prezes Klubu Posokowca – Jan
Kierznowski i Prezes Klubu Posokowca – Wojciech Galwas.
XVII Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Orzechowie
4 października odbył się organizowany przez ZO PZŁ w Olsztynie
konkurs w Orzechowie, w którym wzięło udział 10 posokowców.
Zwycięzcą konkursu z dyplomem I stopnia i maksymalną ilością punktów
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120, został FARES z Brzozowej Akacji z przewodnikiem Grzegorzem
Bojanowskim, który jest członkiem naszego klubu. Decyzją komisji
sędziowskiej G. Bojanowski otrzymał również nagrodę dla Najlepszego
Przewodnika ufundowaną przez Klub Posokowca.
XV Memoriału Fridricha Konrada na Słowacji
W dniach 15-19 X 2014 Słowacki Klub Posokowca zorganizował
XV Memoriał Fridricha Konrada w okolicach miasta Zvolen na Słowacji.
W Konkursie wzięli udział przewodnicy z posokowcami z klubów
członkowskich Międzynarodowego Związku Klubów Posokowca ISHV.
Gospodarzy reprezentowało czterech przewodników. Czechy, Niemcy,
Włochy, Rumunia, Szwajcaria, Austria, Węgry oraz Polska mogły zgłosić
po jednym przewodniku. Klub Posokowca reprezentował Andrzej Filipiak z
suką posokowca bawarskiego FATA Vratna dolina.
Utworzono 9 zespołów sędziowskich z międzynarodową obsadą. Z
Polskiego Klubu w ekipie sędziowskiej pracowali: Wojciech Galwas oraz
Tadeusz Wójcik. Jako korona obecni byli również członek Zarządu Klubu
Jerzy Sokół oraz Rafał Malec i Robert Maślanka.
Ocenie na Konkursie podlegały cztery konkurencje:
- podchód z odłożeniem i reakcja na strzał
- znalezienie zestrzału w kwadracie 30x30 metrów na czas
- praca na sztucznej ścieżce 18-22 godzinnej o długości 1000-1100 metrów
łącznie ze znalezieniem 3 znaków
- praca na naturalnym postrzałku.
Podczas Memoriału pracując na 20 postrzałkach psy odnalazły 8 sztuk
zwierzyny płowej. Pięć psów uzyskało dyplomy III stopnia.
Andrzej Filipiak po podsumowaniu wszystkich konkurencji uzyskał 330
punktów, dyplom III stopnia i 2 lokatę na memoriale. Po raz drugi w 30
letniej historii memoriału przewodnik z Polski uzyskał tak wysoką lokatę.
XX Krajowy konkurs posokowców „O nagrodę przechodnią Czesko
Morawskiego Związku Myśliwych”
W dniach 22-26.10.2014 w rejonie Karlowych Warów odbył się
konkurs posokowców organizowany przez Czesko-Morawski Klub
Hodowców Posokowców. Regulamin przewidywał ocenę poszukiwania
rannej zwierzyny, ale również szereg konkurencji dodatkowych:
oznajmianie /oszczekiwanie, zachowanie przy martwej zwierzynie,
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odłożenie, posłuszeństwo i podchód. Stawkę konkursu stanowiło 7
posokowców z Czech oraz po jednym ze Słowacji, Węgier i Polski.
Klub Posokowca reprezentował Łukasz Dzierżanowski z posokowcem
bawarskim DIABLO Zimny Trop. Ich praca na naturalnym postrzałku
okazała się najlepszą i najwyżej ocenioną w całym konkursie. Niżej
ocenione inne konkurencje pozwoliły na uzyskanie 362 pkt i 4 miejsca na
konkursie.
IX Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego 7 – 10 listopada 2014 r.
IX Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego jest jedyną
łowiecką imprezą kynologiczną w której biorą udział przedstawiciele tak
wielu państw. W memoriale wzięło udział 8 przewodników z posokowcami,
po raz pierwszy z 6-ciu państw; Słowacji, Węgier, Szwajcarii, Niemiec,
Czech i Polski. Również w skład komisji sędziowskiej weszli sędziowie z
zagranicy.
Dyplom I stopnia, 95 pkt, otrzymał przewodnik ze Słowacji, Robert Frano z
posokowcem bawarskim HUGO z Liptowskich Revuc. Dyplom III stopnia
otrzymał również przewodnik posokowca CANTO z Ivetkinho dvora –
Rafał Malec. Oni też oprócz pamiątkowych pucharów i innych nagród
otrzymali lornetki ufundowane przez firmę Delta Optical. Pamiątkowym
pucharem został uhonorowany również Klaus Lauber ze Szwajcarii uznany
za najlepszego przewodnika.
Klub Posokowca jako współorganizator tej imprezy ufundował dla
przewodników, sędziów, organizatorów pamiątkowe koszulki, skórzane
paski do spodni sygnowane logiem klubu oraz wykonane z brązu znaczki
Klubu Posokowca. Sponsorowaliśmy również nagrody dla przewodników
posokowców. Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego jest zaliczany do
najważniejszych w Europie ocen pracy posokowców na naturalnych
postrzałkach.
Praca w łowiskach
Za 2014 rok do klubu wpłynęły 32 sprawozdania od 23
przewodników. Po zsumowaniu prac z otrzymanych kart otrzymano wynik
1004 prace, w tym odnalezionej zwierzyny 545 sztuk, na łączną wagę 31
627 kg. Przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 48 687 km, a
łączna praca na otoku to ponad 1094 km. Ten wynik niech świadczy o tym
jak odpowiedzialną pracę wykonują posokowce w łowiskach.
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Tematyka posiedzeń Zarządu Klubu
W 2014 roku Zarząd Klubu na swoich posiedzeniach zajmował się
między innymi następującymi zagadnieniami:
- bieżącą działalnością klubu,
- realizacją wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu,
- opracowaniem, przygotowaniem do druku, wydaniem i kolportażem
Biuletynu Klubowego,
- przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
- organizacją Krajowej Wystawy Posokowców,
- organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla przewodników
posokowców,
- propozycją składu sędziowskiego i wytypowaniem przewodników z
posokowcami na zagraniczne konkursy posokowców w Czechach i na
Słowacji
- aktualizacją treści klubowej strony internetowej,
- organizacją, pozyskaniem sponsorów, ufundowaniem nagród,
zakwaterowaniem, logistyką IX Memoriału B. Gierszewskiego,
- 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 klubu na 2015 rok,
- realizacją wytycznych Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV
- realizacją wytycznych ZG ZKwP dla klubów ras z władzami
wybieralnymi.
Rok 2014 był kolejnym w którym Klub Posokowca Członek ISHV
intensywnie działał na rzecz promocji kynologii łowieckiej w kraju i za
granicą. Sukcesy odniesione przez członków naszego klubu na
prestiżowych konkursach na tropach postrzałków na Słowacji i w Czechach
świadczą o prawidłowości działań naszego klubu.
Przewodniczący Klubu Posokowca
Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu Posokowca – Członka ISHV
w Korbielowie z dnia 3 maja 2014 roku.
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Uchwalenie Regulaminu Klubu.
Dyskusja i wolne wnioski.
Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad.1 Otwarcie zgromadzenia.
Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Klubu Wojciech
Galwas witając wszystkich obecnych członków klubu oraz zaproszonych
gości w tym członków Zarządu Klubów Posokowca z Czech i ze Słowacji.
Ad.2 Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
Na Przewodniczącego zebrania W. Galwas zaproponował kol.
Zbigniewa Skrzeka, który wyraził zgodę. Innych kandydatów nie
zgłoszono. Kandydatura została przegłosowana jednomyślnie. Do
Prezydium wybrano członków zarządu Jerzego Sokoła, Wojciecha
Łażewskiego, Macieja Kopcia i Wojciecha Galwasa. Na protokólanta
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Przewodniczący zaproponował Wojciecha Galwasa juniora, którego
kandydatura została przyjęta w drodze głosowania.
Ad.3 Stwierdzenie ważności i prawomocności WZ.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że zebranie zostało zwołane
zgodnie z regulaminem i jest prawomocne.
Ad.4 Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
Do Komisji Mandatowej i Wnioskowej zgłoszone zostały
kandydatury Izabeli Karaszewskiej, Romy Ryszkowskiej i Katarzyny
Szpili. Wyraziły one zgodę na pracę w Komisji. Zostały one zatwierdzone
w drodze głosowania.
Komisja Mandatowa i Wnioskowa pod przewodnictwem Katarzyny Szpili,
na podstawie listy obecności stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 37
osób, z czego uprawnionych do głosowania są 33 osoby, którym wydano
ponumerowane i opieczętowane mandaty.
Wszyscy obecni otrzymali również Biuletyn Klubu za rok 2013.
Ad.5 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który został
przyjęty bez zastrzeżeń.
Ad.6 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego WZ został
przesłany do wszystkich członków klubu, wobec czego spytał czy zachodzi
konieczność jego odczytania i czy ktoś z obecnych wnosi zastrzeżenia do
jego treści. Wobec braku innych wniosków w tej sprawie Przewodniczący
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Został on jednogłośnie
zatwierdzony.
Ad.7 Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2013 rok.
W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z działalności
za poprzedni rok odczytał Przewodniczący Zarządu Wojciech Galwas.
Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
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W sprawozdaniu przedstawione zostały następujące zagadnienia:
 Praca w łowiskach
 Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 Sprawozdanie finansowe.
 Biuletyn Klubowy.
 Witryna internetowa.
 Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
 Specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców.
 Warsztaty 2013.
 XIV Hubertus Spalski.
 Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego.
 33 Zjazd Klubów Posokowca
Ad.8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił
jej Przewodniczący – Jakub Rudziński. Stanowi ono załącznik do
protokołu. Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu
Posokowca Członka ISHV za 2013 rok. Na podstawie analizy
przedstawionych przez Zarząd dokumentów i złożonych wyjaśnień,
dokonano m. innymi oceny:
- dokumentacji księgowej,
- stanu finansowego klubu,
- protokołów posiedzeń zarządu klubu,
- pracy Zarządu Klubu,
- stopnia realizacji uchwał i wniosków,
- udziału członków klubu w krajowych i zagranicznych konkursach
posokowców,
- propagowania działalności klubu poprzez wydawanie Biuletynu
Klubu i prowadzeniu witryny internetowej,
- zmian dokonanych w składzie zarządu.
Po przeprowadzeniu i przeanalizowaniu kontroli oraz dokonaniu
oceny działań podjętych przez zarząd, Komisja Rewizyjna oceniła
pozytywnie pracę zarządu w 2013 roku i wnosi o udzielenie absolutorium
dla zarządu Klubu.
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Ad.9 Dyskusja nad sprawozdaniami.
Wojciech Galwas zwrócił się do członków z prośbą o terminowe
uiszczanie składek członkowskich. Brak w terminie wpłat naraża klub na
dodatkowe koszty upomnienia, a brak opłaty składki powoduje wygaśnięcie
członkostwa w klubie. Poprosił również o przestrzeganie dotychczasowych
zasad i nie krycie suk nie posiadających dyplomu z konkursu pracy.
Wojciech Łażewski zwrócił uwagę na niewystarczający przepływ
informacji na temat posiadanych posokowców, rezultatów kryć i
urodzonych szczeniąt. Korzystając z obecności Doradców Hodowlanych ze
Słowacji zwrócił się z prośbą aby wszelkie sprawy hodowlane była
załatwiane za porozumieniem obydwóch klubów.
Wojciech Galwas poinformował również o treści uzgodnień
dokonanych w ramach ISHV na zjeździe na Węgrzech. Zwrócił uwagę na
zasady przyznawania pieczęci ISHV w wymianie hodowlanej pomiędzy
klubami członkowskimi. Niestety dyplomy uzyskiwane na zagranicznych
konkursach pracy posokowców przez posokowce z Polski nie są
honorowane przez władze kynologiczne w Polsce. Przedstawicie zarządu
Klubu Posokowca na Słowacji wyrazili zdziwienie, że zwycięstwo
posokowca z Polski na najważniejszym konkursie posokowców w Europie
nie jest uznawane przez polskie władze kynologiczne. Słowacy zaprosili
również przedstawicieli naszego klubu do udziału w Memoriale Fridricha
Konrada w październiku 2014 roku na Słowacji.
Ad.10 Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań i bilansu za rok ubiegły. Został on w głosowaniu
jawnym jednomyślnie przyjęty.
Również wniosek o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków
zarządu został przyjęty przy 4 głosach wstrzymujących się.
Ad. 11 Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok
bieżący.
Plan pracy oraz preliminarz przedstawił Prezes W. Galwas.
Obejmuje on następujące zagadnienia;
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Planowana na dzień 4 maja specjalistyczna Krajowa Wystawa
Posokowców nie doszła do skutku ze względu na zbyt małą ilość
zgłoszonych posokowców,
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.
XV jego edycja odbędzie się w dniach 15 – 19 października 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. Zarząd Klubu nominuje do udziału w Memoriale
przewodnika Andrzeja Filipiaka z suką posokowca bawarskiego
FATA Vratna dolina,
Otrzymaliśmy również zaproszenie do wzięcia udziału w
organizowanym w dniach 22-26 października, w rejonie
Karlowych Warów, przez Czesko Morawski Klub Hodowców
Posokowców, Międzynarodowy Konkurs
Posokowców na
naturalnych tropach postrzałków. Zarząd Klubu nominuje do
udziału w tym konkursie Ryszarda Staniaka z posokowcem
bawarskim TORES z Klanu Posokowców,
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.
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. Klub podejmie starania aby
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w trakcie tych prac na naturalnych postrzałkach stwarzać, pomimo
istniejących
uwarunkowaniach
regulaminowych,
więcej
możliwości do uzyskania przez nasze posokowce dyplomu z
Poszukiwania Postrzałka.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony plan oraz
preliminarz. Został on jednomyślnie przyjęty.
Ad. 12 Uchwalenie Regulaminu Klubu.
Prezes Klubu stwierdził, że członkowie klubu postulują aby
dotychczasowe uchwały podejmowane przez WZ w ubiegłych latach
znalazły się w jednym dokumencie noszącym nazwę Regulamin Klubu
Posokowca Członka ISHV. Dotychczasowe uregulowania znajdujące się w
różnych uchwałach WZ utrudniają członkom ich odnalezienie i stosowanie
się do nich. Uszczegółowienia i doprecyzowania wymagają również
niektóre sformułowania tychże uchwał, tak żeby były one jednoznaczne i
czytelne dla wszystkich. Zarząd Klubu rozesłał do wszystkich członków
projekt regulaminu. Prezes podkreślił że zapisy Regulaminu dotyczą tylko
członków Klubu Posokowca i prosi wszystkich o wnikliwą dyskusję nad
przesłanym projektem.
Ad.13 Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał Maciej Bubula. Postulował aby klub rozmawiał z
ZKwP na temat możliwości szerszego organizowania Oceny Pracy
Posokowców w naturalnym łowisku, które to umożliwiają uzyskanie
Pieczęci ISHV. W odpowiedzi W. Galwas stwierdził, że Klub występował
w tej sprawie zarówno do ZKwP jak i do Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ.
Za organizację prób i konkursów, na podstawie porozumienia pomiędzy
ZKwP i PZŁ, odpowiada Polski Związek Łowiecki. Postulaty klubu nie
były rozważane przez Komisję Kynologiczną NRŁ. M. Bubula postulował,
że klub powinien rozwiązywać te problemy poprzez uzgodnienia z
Zarządami Okręgowymi PZŁ i Lasami Państwowymi.
W. Galwas stwierdził, że Klub działa w strukturach ZKwP i nie posiadając
osobowości prawnej, nie może samodzielnie występować do instytucji.
Wojciech Łażewski stwierdził, że ZO PZŁ bardzo niechętnie podchodzą do
inicjatyw przeprowadzenia w swoich rejonach oceny pracy w naturalnym
łowisku.
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Maciej Kopeć oświadczył, że będąc leśniczym ds. łowiectwa i mając
przychylność Nadleśnictwa Kluczbork, posiada odpowiednie warunku do
przeprowadzenia takiej oceny.
W takiej ocenie może wziąć udział pies odpowiednio przygotowany do
poszukiwania postrzałków. Jest to praca na naturalnej zwierzynie i nie może
tu być przypadkowości w doborze psa. Stwierdził, że należy zacząć pracę
od siebie. Należy sporządzać ewidencję swoich poszukiwań, przekazywać
ją do klubu. Taka dokumentacja świadczy o przygotowaniu psa do pracy w
łowisku. Oświadczył, że w wypadku powołania komisji sędziowskiej przez
ZO PZŁ w Opolu, można takie oceny przeprowadzić na terenie OHZ
Kluczbork.
Jan Kierznowski stwierdził, że to przewodnikowi powinno zależeć na
przeprowadzeniu oceny w łowisku. To przewodnik powinien podejmować
starania aby móc do takiej oceny przystąpić. To nie Klub jest ich
organizatorem. Uzyskanie dyplomu z pracy w łowisku nie jest rzeczą łatwą,
wymaga zaangażowania ale jest możliwa do realizacji.
Jakub Rudzińskie stwierdził, że również w czasie organizowanego
Hubertusa Spalskiego można podjąć działania aby taką ocenę uzyskać.
Adam Paliński w zabranym głosie stwierdził, że obecne regulaminy są złe i
utrudniają uzyskanie takiej oceny. Należy dążyć do zmiany regulaminów.
Wnioski postulowane przez klub powinny być dalej przedkładane ZKwP i
PZŁ. Kynologia łowiecka stoi na niskim poziomie i należy działać żeby ten
stan rzeczy zmieniać. Sędziów pracy mogących dokonać takiej oceny jest
zbyt mała ilość, a regulamin wymaga obecności 2 sędziów przy ocenie. W
ZKwP dominuje lobby hodowców i nie zależy im na promocji kynologii
łowieckiej.
A. Paliński spytał również dlaczego Słowacy wycofali się z oceny na próbie
głównej przez 1 sędziego. Czy nie mają zaufania do swoich sędziów. W
odpowiedzi udzielonej przez Tibora Zeltvay, stwierdził on że była taka
sytuacja przez krótki okres czasu. Obecnie z powrotem oceny takiej może
dokonać 1 sędzia. A. Paliński pytał również dlaczego ocena posokowca
dokonana za granicą nie jest honorowana przez ZKwP. T. Żeltvay
stwierdził, że próby główne uzyskiwane na Słowacji i sędziowane przez
słowackich sędziów są honorowane w Czechach, Austrii, Węgrzech czy
Niemczech. Również słowackie posokowce uzyskujące dyplom za granicą
są uznawane przez władze kynologii słowackiej.
Stefan Kusz mówił, że problemem jest mała ilość sędziów pracy. Należy
zastanowić się w jaki sposób można ułatwić uzyskanie możliwości odbycia
oceny z PP.
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Jan Kierznowski stwierdził ponownie, że to właściciel posokowca powinien
starać się o uzyskanie takiej oceny, a nie sędziowie starać się o namówienie
do tego właściciela. Obecny regulamin prób pracy to umożliwia. Nie jest to
rzeczą łatwą, nie raz trzeba podejść kilka razy do takiej oceny. Ale jest to do
zrealizowania.
Wojciech Galwas powrócił do spraw Regulaminu Klubu. Stwierdził, że w
czasie konsultowania przedstawionego projektu kontaktowało się z nim
wielu członków klubu. Twierdzili oni, że członkostwo w wybieralnym
klubie rasy jest rzeczą dobrowolną. Osoba wstępująca do klubu przyjmuje
na siebie dobrowolnie określone obowiązki i zobowiązania finansowe. Klub
należy również do ISHV i też przyjął na siebie obowiązek respektowania
wzajemnych zobowiązań i opłat. Uregulowania regulaminowe powinny być
jednoznaczne i nie dopuszczać możliwości ich różnej interpretacji. W
związku z tymi postulatami W. Galwas stwierdził, że Zarząd wycofuje się z
propozycji możliwości eksportu lub importu z krajów członkowskich ISHV,
posokowców nie posiadających Pieczęci Użytkowości ISHV. Zarząd
proponuje również umieszczenie w regulaminie zapisu;
„Szczenięta po importowanych posokowcach mają prawo do jej
zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do krajów
członkowskich ISHV na takich samych zasadach jak szczenięta po
krajowych rodzicach”. Zapis taki zrównuje klubowe wymagania w
stosunku do posokowców pochodzących z hodowli zagranicznych jak i z
hodowli krajowych.
Omawiano również sprawy związane z opłatami na rzecz klubu. Zwrócono
uwagę że zapis; „Opłata staje się wymagalna po zaistnieniu ww. czynności
hodowlanej” jest mało precyzyjna. Proponowano, że taka opłata winna być
opłatą za wydanie przez klub zgody na nią, a nie za samą czynność.
W. Galwas podkreślił, że nie wszyscy hodowcy kierują się chęcią
osiągnięcia maksymalnego zysku z prowadzenia hodowli. Stwierdził, że w
ostatnim miesiącu jeden z hodowców sprzedawał szczenięta dla członków
klubu o 600 zł mniej niż dla pozostałych nabywców. Jest to postawa godna
pochwały.
Innych głosów w dyskusji nie odnotowano.
Ad.14 Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
Przewodniczący poprosił Komisję Mandatową i Wnioskową o
przedstawienie odnotowanych wniosków. K. Szpila w imieniu komisji
stwierdziła, że w dyskusji odnotowano wnioski o zaangażowanie się klubu
w możliwość organizacji przez ZO PZŁ oceny pracy posokowców w
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naturalnym łowisku w czasie organizowanego w Spale Hubertusa
Spalskiego oraz w trakcie polowań organizowanych w OHZ Kluczbork.
Wnioski te zostały zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie.
W proponowanym Regulaminie Klubu odnotowano następujące poprawki;
- w Rozdz. VI, pkt. 4; usunąć zapis – „Dopuszcza się możliwość sprzedaży
posokowców do klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci
Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów”.
- w Rozdz. VI, pkt.5; usunąć zapis – „Dopuszcza się możliwość kupna
posokowców z klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci
Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów”.
- w Rozdz. VI, dodać pkt. 8 – o następującej treści; „Szczenięta po
importowanych posokowcach mają prawo do jej zamieszczenia w swoich
rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV na
takich samych zasadach jak szczenięta po krajowych rodzicach”.
- w Rozdz. VII, pkt.4 otrzymuje brzmienie; „Opłata staje się wymagalna po
wydaniu zgody na ww. czynność hodowlaną”.
Przewodniczący Zgromadzenia Z. Skrzek poddał pod głosowanie
proponowany Regulamin Klubu z uwzględnieniem poprawek
odnotowanych przez Komisję.
W głosowaniu jawnym Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV został
jednomyślnie przyjęty.
Ad. 15 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Z. Skrzek stwierdził wyczerpanie porządku obrad
WZ i zwrócił się do Prezesa W. Galwasa o jego zamknięcie.
W. Galwas podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w
zebraniu, podziękował zaproszonym gościom. Zaprosił również wszystkich
do udziału w biesiadzie.
Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.

Przewodniczący

Protokółował

Zbigniew Skrzek

Wojciech Galwas jr
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Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV
(Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków klubu
3 maja 2014 roku w Korbielowie.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Klub Posokowca Członek ISHV z władzami wybieralnymi został
powołany przez Zarząd Główny ZKwP 17 listopada 2002 roku i
nie posiada osobowości prawnej.
Klub powstał na podstawie Statutu ZKwP ( § 28 pkt 23 oraz § 38
pkt 3 i 5).
Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP.
Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturach
określonych przez ZKwP.
Wszystkie działania Klubu oparte są na Statucie ZKwP, Statucie
Klubu, Regulaminach i Uchwałach Klubu zatwierdzonych przez
Zarząd Główny ZKwP.
Podejmowane uchwały dotyczą wyłącznie członków Klubu i nie
mogą być sprzeczne z przepisami ogólnozwiązkowymi.
Klub jest reprezentantem ZKwP w Międzynarodowym Związku
Posokowców – ISHV, w zakresie użytkowości posokowca
hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
II. CELE I DZIAŁANIA KLUBU

1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami
ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i
to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i
posokowca bawarskiego.
2. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu
FCI, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.
3. Pogłębianie wzajemnej współpracy między Klubem i Oddziałami
ZKwP oraz zagranicznymi Klubami Posokowca zrzeszonymi w
ISHV.
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III. ZADANIA KLUBU
1. Współpraca z władzami ZKwP (Zarząd Główny, Główna Komisja
Hodowlana, Prezydium Kolegium Sędziów) oraz Polskim
Związkiem Łowieckim.
2. Współpraca z Międzynarodowym Związkiem Posokowców –
ISHV i z Klubami Posokowca zrzeszonymi w ISHV.
3. Organizowanie raz w roku wystawy klubowej.
4. Organizowanie szkoleń, prób pracy, konkursów przy współpracy z
PZŁ.
5. Wydawanie czasopism, biuletynów, wydawnictw książkowych i
innych materiałów multimedialnych.
6. Informowanie członków o uchwałach Walnego Zgromadzenia i
Zarządu Klubu.
7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu.
IV. CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1.

Członek Klubu ma prawo:
 posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
 wysuwać wnioski do władz Klubu,
 korzystać ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w
imprezach klubowych w kraju i za granicą,
 posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę klubową,
 posługiwać się logo klubu,
 zamieszczać na internetowej stronie klubu linki do swoich hodowli
lub reproduktorów na zasadach uchwalonych przez Klub.

3. Członek Klubu jest zobowiązany:
 opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu oraz uiszczać
inne opłaty na rzecz klubu uchwalone przez Walne Zgromadzenie,
 popularyzować działalność Klubu,
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współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach
Klubu,
przestrzegać Statutu, Regulaminu i postanowień Klubu.

4. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Klubu,
 nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca
danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna
zwłokę za usprawiedliwioną,
 wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
 skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu za rażące
uchybienia obowiązków członkowskich,
 śmierci.
5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu, członkowi
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa
się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od
pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.
V. PIECZĘĆ UŻYTKOWOŚCI ISHV
Reguły powierzania Pieczęci i jej zastosowanie.
(Uchwała Zarządu ISHV z 10.10.1997r. Tłumaczenie z oryginału ks. B.
Gierszewski).
1. Zgodnie ze Statutem ISHV § 4, Regulamin Hodowlany poszczególnych
Członków, winien być dostosowany;
- dla posokowców hanowerskich do regulaminu Verein Hirschmann
(VH),
- dla posokowców bawarskich do regulaminu Klub für Bayerische
Gebirgsschweißhunde 1912 e.V (KBGS).
2. Celem hodowli jest utrzymanie i rozwój użytkowości czyli przydatności
łowieckiej obu ras posokowców.
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3. Cel ten można osiągnąć tylko dzięki konsekwentnej hodowli z psami
które są zdrowe, zdolne do pracy, sprawdzone w praktyce łowieckiej i
ocenione na wystawach wg standardów FCI.
4. Pieczęć umieszczona w rodowodzie psów wyhodowanych przez
Członków zrzeszonych w ISHV, gwarantuje cele zawarte w punkcie 1
do 3.
5. Pieczęcią Użytkowości dysponują wyłącznie Doradcy Hodowli
Członków ISHV. Nie wolno wykonywać duplikatów. Kolor pieczęci
jest czerwony. Tylko upoważniony Doradca Hodowli jest uprawniony
do wstawiania pieczęci w rodowodzie, gwarantując tym samym wraz ze
swoim Zrzeszeniem o przestrzeganiu kryteriów zawartych w punkcie
1 do 3.
6. Wymiana posokowców pomiędzy Członkami ISHV następuje przez
Doradców Hodowli, którzy w tej materii winni być w stałym kontakcie.
Poszczególni Członkowie wymieniają corocznie listę, mówiącą o
pierwszym pobycie szczeniąt.
7. Przyjmując i stosując Pieczęć Użytkowości, Członkowie zobowiązują
się do zachowania wyżej wymienionych reguł.
8. Przy nadużyciach Zarząd ISHV może zażądać zwrotu Pieczęci.
Wymogi dotyczące uzyskania Pieczęci Użytkowości w Klubie
Posokowca Członku ISHV.
1. Zarząd ISHV powierzył Klubowi Posokowca w Polsce dwie Pieczęcie
Użytkowości, jedną dla posokowców hanowerskich, drugą dla
posokowców bawarskich. Są to ośmiokątne pieczęcie w kolorze
czerwonym. W ośmiokącie umieszczono podwójny okrąg z napisem
dużymi literami;
INTERNATIONALER SCHWEISSHUNDVERBAND ISHV.
Pośrodku pieczęci w górnej części znajduje się stylizowana głowa
posokowca,
poniżej
której
jest
podkreślony
napis;
LEISTUNGSZUCHT.
Poniżej podkreślenia znajduje się cyfra;

dla posokowców hanowerskich cyfra - 8
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dla posokowców bawarskich cyfra - 18

2. Do uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV upoważnione są posokowce
które posiadają:
1) uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych
ZKwP,
2) badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A
lub B,
3) dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanej
Poszukiwaniem Postrzałka (PP),
4) szczenięta po rodzicach posiadających Pieczęć Użytkowości mają
prawo dojej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich
sprzedaży do klubów członkowskich ISHV.
VI. DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE
1. Członkowie klubu zobowiązują się kojarzyć posokowce posiadające
dyplom z konkursu posokowców lub dyplom z Oceny Pracy Posokowca
w Naturalnym Łowisku zwanej Poszukiwaniem Postrzałka (PP).
2. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds.
hodowlanych o miotach i ilości szczeniąt oraz o posiadanych
posokowcach.
3. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds.
użytkowości o pracy swoich posokowców w postaci rocznych zestawień
poszukiwań.
4. Sprzedaż posokowców poza granice Polski do krajów członkowskich
ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci
Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds.
hodowlanych.
5. Kupno posokowców z klubów członkowskich ISHV możliwa jest w
przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu
zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.
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Krycia zagranicznymi reproduktorami z klubów członkowskich ISHV
jak również krycia zagranicznych suk (z klubów członkowskich ISHV),
odbywają się za zgodą v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.
7. Importowane posokowce uzyskują status suki hodowlanej lub psa
reproduktora pod warunkiem posiadania;

uprawnień hodowlanych zgodnie z wymogami Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych ZKwP,

badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A
lub B,

dyplomu z Konkursu Pracy Posokowców (lub jego zagranicznego
odpowiednika) lub dyplomu z Oceny Pracy Posokowca w
Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika).
8. Szczenięta po importowanych posokowcach mają prawo do jej
zamieszczenia (Pieczęci Użytkowości) w swoich rodowodach w
wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV na takich
samych zasadach jak szczenięta po krajowych rodzicach.
6.

VII. OPŁATY NA RZECZ KLUBU
1. Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV uchwaliło
opłaty hodowlane na rzecz klubu za;
- uzyskanie zgody na krycie suki reproduktorem z zagranicznego
klubu członkowskiego ISHV,
- sprzedaż szczenięcia do innego klubu członkowskiego ISHV,
- sprowadzenie do Polski posokowca z innego klubu członkowskiego
ISHV,
- krycie zagranicznej suki z klubu członkowskiego ISHV klubowym
reproduktorem.
2. Wysokość opłat za wymienione wyżej czynności hodowlane uchwala
WZ.
3. Opłaty wnosi się na konto klubu lub do Skarbnika Klubu.
4. Opłata staje się wymagalna po wydaniu zgody na ww. czynność
hodowlaną.
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Sprawozdanie hodowlane za 2014 rok
W rękach członków klubu, na koniec 2014 roku, znajdowało się
146 posokowców. Z czego 120 to posokowce bawarskie, a 26 to
posokowce hanowerskie.
Liczba posokowców bawarskich nieznacznie się zwiększyła natomiast
ubyło posokowców hanowerskich mimo importu 3 szczeniąt ze Czech.
Dane te są obarczone marginesem błędu, bowiem większość właścicieli nie
informuje na bieżąco o stanie swojego posiadania.
Poniżej zamieszczony został wykaz dotyczący reproduktorów, suk
hodowlanych oraz miotów posokowców w 2014 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. Należy zwrócić
uwagę, że Pieczęć ISHV zamieszczona na rodowodach eksportowych
posokowców importowanych z klubów członkowskich ISHV świadczy
jedynie o ich pochodzeniu po klubowych posokowcach. Aby uzyskały one
uprawnienia hodowlane muszą spełnić takie same wymogi jak krajowe
posokowce. Pieczęć Użytkowości ISHV z numerem 8 (dla posokowców
hanowerskich) lub nr 18 (dla posokowców bawarskich) wstawiona w
rodowodzie wydanym przez ZKwP świadczy o spełnieniu przez posokowca
wszystkich wymogów klubowych łącznie z dyplomem z PP.
Wykaz 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 podania tych informacji do v-ce
przewodniczącego ds. hodowlanych.
W przypadku suk posiadających uprawnienia hodowlane uwzględniłem
suki urodzone nie wcześniej niż w 2007 roku.
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Przy zamieszczeniu informacji o miotach klubowych posokowców,
przyjąłem kryterium umieszczenia tylko tych miotów, których obydwoje
rodziców znajduje się w rękach członków klubu lub których ojciec
pochodzi z zagranicy, z klubu należącego do ISHV, po uzyskaniu zgody 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.
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 w których działają kluby
członkowskie 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 pojawiło się trochę
młodzieży co daje nadzieję że hanowerów zacznie przybywać w łowiskach.
W klubie zarejestrowanych jest obecnie 26 posokowce w tym 10 psów i 16
suk. Wśród nich 3 psy posiada uprawnienia reproduktorów i 6 suk posiada
uprawnienia hodowlane. W 2014 roku zgłoszono 1 miot liczący 1
szczeniaka - 1 pies.
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POSOKOWCE BAWARSKIE
Wg posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się
120 posokowców bawarskich, 43 psy i 77 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 20 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych - 22.
W 2014 roku odnotowałem 5 klubowych miotów liczących łącznie 39
szczeniąt w tym 18 psów i 21 suczek. Daje to średnią 7,8 szczeniąt w
jednym miocie.
W ubiegłym roku 5 hodowców otrzymało zgody na krycia
zagraniczne swoich suk. Jeden hodowca otrzymał zgodę na krycie
zagraniczne swoim psem zagranicznej suki, w wyniku krycia urodziło się 6
szczeniąt 4 psy i 2 suczki.
Do Polski ze Słowacji zostały importowane dwa posokowce bawarskie, z
Czech importowano trzy posokowce hanowerskie
.
Do reprodukcji wykorzystano reproduktory z Czech:
CID Jelenia cesta ( 8 szczeniąt, 4 psy i 4 suki )
CID Jelenia cesta ( 8 szczeniąt, 3 psy i 5 suki )
HARRY ze Zavorniku ( 10 szczeniąt 3 psy i 7 suczek )
Do zagranicznych klubów ISHV za zgodą Naszego klubu, zostało
wyeksportowane 1 szczenię do Szwajcarii.
Mam nadzieję, że poniższe zestawienia będą pomocne w planach
hodowlanych i umożliwią podniesienie jakości hodowli posokowców,
zgodnie z przyjętymi przez nasz klub zasadami.
V-ce przewodniczący ds. hodowlanych
Wojciech Łażewski
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Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów:

1. ARES Kołobrzeski Rewir
ur. 24-05-2011 r.
PKR.VI – 16090
O.: KOLT Borowy Kąt
M.: HEITERI Lola
Użytkowość: KPP – III st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Robert Iwicki
2. 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
3. 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
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Posokowiec hanowerski
Wykaz suk hodowlanych:
1. ABRA Kołobrzeski Rewir
ur. 24.05.2011r.
PKR VI – 15724
O: KOLT Borowy Kąt
M: HEITERI Lola
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPL,
Właściciel: Zbigniew Śniadała

Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.Zw.Św,
MłChPL, MłChLt. ChPL, ChLt,
ChD, IntCh C.I.E.
Właściciel: Monika Fuchs
5. 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

2. AIRIN od Ztraceneho parohu
ur. 22.09.2012r.
PKR VI – 16642
O: ENDY spod Dubia
M: BEGGI z Jeleni Louky
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe :ChPL
Właściciel: Zygmunt Krzemień

6. KANIA Borowy Kąt
ur. 01.01.2007r.
PKR VI – 12669
O: ALF z Kaszubskiej Kniei
M: IWA Borowy Kąt
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Robert Iwicki

3.AKIRA Ryczywolska Sfora
ur.20.04.2008r.
PKR. VI 12732
O: JAŚMIN Borowy Kąt FCI
M: BAJAMA z Rodu Czary
Użytkowość: KPP
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Kostrzewski Piotr
4.FARA Bobrowy Las
ur. 02.05.2012r.
PKR VI – 16280
O: PARYS znad Luciąży
M: AKIRA Ryczywolska Sfora
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Mioty posokowców hanowerskich
w 2014 roku
1. Hodowla: Wonna Dolina
Hodowca: Barbara Burdzy
Data ur.: 20.09.2014r.
Ojciec: ARES Kołobrzeski Rewir
Matka: AJA Ponowa
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1. FIDOR – pies – 038B

Szczenię posokowca hanowerskiego. (Fot.; R. Iwicki)
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Posokowiec bawarski
Wykaz reproduktorów:
1. 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: ZwKl 2013,
2014
Właściciel: Krzysztof
Wyleziński

4. 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
5.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

2. BARY Leśny Akord
ur.2009.06.20
PKR.VI-14731
O: WOTAN vom Wiesacker
M: ORA Conductus
Użytkowość: PP - I st.
Pieczęć ISHV,
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Krzysztof Szafrański

6.CANTO z Ivetkinho dvora
ur. 2012-06-08
PKR VI-17955
O: CESAR z Novodomskych
Bazin
M: FIDA Demjanka
Użytkowość: KPP – I st. PP-III
st. Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Rafał Malec

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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O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: FATY Odkaz Diany
Użytkowość: KPP-I st.
HD – B
Tytuły wystawowe: ChPL.
Właściciel: Adam Paliński

7. CIERNY BACA Cierna
Skała
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: Mariola Orzelska

11. DIABLO Zimny Trop
ur. 2010-07-04
PKR.VI-14990
O: GERO Leśnicka Luka
M: FANTA z Żywieckich
Łączek
Użytkowość: KPP – I st
PP – III st. Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Łukasz
Dzierżanowski

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. 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

9. DARREN Airgialla
ur. 2011-08-06
PKR.VI-15887
O: CESAR z Novodomskych
Bazin
M: BORA z Góry Zamkowej
Użytkowość: KPP-I st.
HD – B
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Piotr Andruszkiewicz
i Joanna Wiśniewska

13. GREY ze Starej Rzeki
ur. 2010-06-05
PKR.VI-15035
O: GAZDA z Jeleniego Zdroju
M: ESKA ze Starej Rzeki

10. DERYL od Reky Hvozdnice
ur. 2010-01-14
PKR.VI-14330
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Użytkowość: PP – II st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl,
Właściciel: Waldemar
Abucewicz

HD – A
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Katarzyna Bujko
17. 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

14. I’M NEPTUN Russet Tailis
ur. 2008-07-02
PKR.VI-13524
O: GERO leśnicka Luka
M: AVILA Jurex
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Roma Ryszkowska

18. 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

15. KASTOR znad
WarciańskichTataraków
ur. 2005-04-15
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

19.SKY Hubertowy Druh FCI
ur. 2006-06-03
PKR.VI-10962
O: KARISSO Strzelec ze
Szczytna
M: SAMBA Długoucha
Użytkowość: KPP – III st.
PP-II st. Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł. ChPl,
ChPl
Właściciel: Radomski Piotr

16. 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
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20.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
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Tytuły wystawowe: MłChPl,
MłChLt, ChPl, ChCz, CHLt,
IntCh C.I.E, IntCh C.I.B
Właściciel: Beata Zach

Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych
1. ASSIPATTLE Airgialla
ur. 2008-07-11
PKR.VI-13202
O: CESAR z Novodomskych
bazin
M: AXA z Tymbarskiej Kniei
Użytkowość: KPP – I st., Pb I c.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl
Właściciel: Joanna Wiśniewska
& Piotr Andruszkiewicz

4. 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

2. BABKA CYTRYNOWA
Hazba
ur. 2008-07-11
PKR.VI-13158
O: KAZBACH JAŁOWIEC
Hazba
M: GINESS Hazba
Użytkowość: KPP – I st. PP – III
st. Pieczęć ISHV, Ch. Pracy
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ZwPl`10
Właściciel: Mikołaj Włocławski

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

3. BABKA MAKOWA Hazba
ur. 2008-07-11
PKR.VI-12910
O: KAZBACH JAŁOWIEC
Hazba
M: GINESS Hazba
Użytkowość: KPP – I st. PP-IIst.
Pieczęć ISHV
HD - A
~ 45 ~

M: FANTA z Żywieckich
Łączek
Użytkowość: KPP – st. PP – II st.
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Michał Fornalczyk.

7. 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

11. DAISY z Brzozowej Akacji
ur. 2011-06-12
PKR.VI-15042
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: ORNETA Conduktus
Użytkowość: KPP-I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Marcin Kunikowski

8. BRANWEN Argialla
ur. 2009-05-27
PKR.VI-16131
O: GERO Leśnicka Luka
M: BORA z Góry Zamkowej w
Maciejowcu
Użytkowość: KPP – III st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
Właściciel: Katarzyna Kotulińska

12. ELZA z Brzozowej Akacji
ur. 2011-08-01
PKR.VI-10201
O: WOTAN vom Wiesacker
M: ORNETA Conduktus
Użytkowość: PP – I st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Maciej Kopeć

9. CEIRA Argialla
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: Piotr Andruszkiewicz
Joanna Wiśniewski

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

10. CYMA Zimny Trop
ur. 2009-03-07
PKR.VI-14485
O: OPAL Conductus
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Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Wiaczesław Sidor

17. LEŚNA LADY CIRI z
Jeleniego Zdroju
ur.2007-08-12
PKR.VI-12520
O: AMOR z Łowisk Puszczy
Bydgoskiej
M: GAPPA z Jeleniego Zdroju
Użytkowość: KPP – III st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPl,
ZwKL’10, ZwKl’12
Właściciel: Katarzyna Kotulińska

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

18. 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

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. RUDA Le Bleu Cardinalis
ur. 2013-03-10
PKR.VI-16862
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: BAKA Leśny Akord
Użytkowość: PP – III st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Katarzyna Bujko

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
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Tytuły wystawowe: MłChPL.
ChPl. IntCh C.I.B
Właściciel: Katarzyna Szpila

O: CID Jeleni cesta
M: RIKA z Dziczego Raju
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
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

FATY Vratna Dolina na Słowacji (Fot.: A. Filipiak)
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Mioty posokowców bawarskich
w 2014 roku
1.Hodowla: Ze Starej Grobli:
Hodowca : Ewa Topolanek
Data ur. 23-01-2014r.
Ojciec: FLET z Wilczewskich
Wydm
Matka: TOSCA Ze Starej Grobli
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip

1. HARRY
2. HOMER
3. HARLEJ
4. HANNAH
5. HOPE
6. HEATHER
7. HOLLY
8. HONEY
9. HERA
10. HARPA

1.DEMON pies
900032001939961
2.DOLAR pies
900032001939970
3.DRAKO pies
900032001939975
4.DDUKAT pies
900032001939967
5.DIANA suka
900032001939972
6.DRAKA suka
900032001939964
7.DONA suka
900032001939969
8.DUMKAsuka
900032001939980

– pies - G156
- pies – G157
- pies – G158
- suka - G159
- suka - G160
- suka - G151
- suka - G152
- suka - G153
- suka – G 154
- suka - G 155

3. Hodowla: Zimny Trop
Hodowca: Michał Fornalczyk
Ojciec: CID Jeleni Cesta
Matka: CYMA Zimny Trop
Data ur. 25.07.2014r.
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip
1. GORAN
2. GERO
3. GERD
4. GORA
5. GAJA
6. GAMA
7. GRANDA
8. GERA

2. Hodowla:Airgialla FCI
Hodowca: Joanna Wiśniewska i
Piotr Andruszkiewicz
Data ur.: 08-02-2014r.
Ojciec: HARRY ze Zavorniku
Matka : BANSHEE Airgialla
FCI
Szczenięta: imię, płeć, nr
tat./chip
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– pies - M217
- pies – M218
- pies – M219
– suka – M220
- suka – M221
- suka – M222
- suka - M223
- suka - M224

4. Hodowla: HAZBA
Hodowca: Bata Zach
Data ur.: 26-08-2014
Ojciec: LUCKY Le Bleu
Cardinalis FCI
Matka: BABKA MAKOWA
Hazba
Szczenięta: imię, płeć, nr.
tat./chip 900049000045/47….j/n

5. Hodowla: Z Krainy
Przodków FCI
Hodowca: Katarzyna Szpila
Data ur.: 08-11-2014
Ojciec: DAREN Airgialla FCI
Matka: URODA z Krainy
Przodków FCI
Szczenięta: imię, płeć, nr.
tat./chip 616093900131….j/n

1. HAPPY BIRTHDAY pies 834
2. HAPPY HANTER pies 808
3. HAPPY NEW YEAR pies 840
4. HAPPY HONEY suka 839
5. HAPPY HAPPY suka 812
6.HAPPY FEELING suka 47115
7. HAPPY END suka 827

1. ZALOTNIK - pies - 153
2. ZARYS
- pies – 618
3. ZIOMEK
- pies – 644
4. ZODIAK
- pies - 647
5. ZACHCIANKA suka - 651
6. ZABAWA - suka - 730
7. ZADUMKA - suka -738
8. ZAGADKA -suka - 742
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Linie genealogiczne suk hodowlanych posokowca hanowerskiego
Hodowla posokowca hanowerskiego w Polsce opiera się na kilku liniach
genealogicznych suk. Najbardziej rozbudowaną linią jest linia suki
AMSEL Donnershagen. Sukę tą pod koniec lat siedemdziesiątych
sprowadził z Niemiec do Polski ks. Benedykt Gierszewski. Również za
jego udziałem do naszego kraju została przywieziona suka ADA na
Stebnicku, która dała początek drugiej co do wielkości linii
genealogicznej. Ostatnią suką sprowadzoną przez księdza była INKA z
Lopenickich Kopcu. Suka ta jednak wydała tylko jeden miot i linia
wygasła.
W połowie lat osiemdziesiątych z Czechosłowacji nasz prezes
honorowy Jan Kierznowski sprowadził sukę NARCIS Jezbiny. Linia jej
kończy się niestety na suce FONSEKA z Waldeck. Kolejną sprowadzoną
przez niego suką była DENA Hrabov Potok, która daje początek nowej linii
genealogicznej suk. Od niej pochodzą suki AJA i ARA Ponowa.
Pod koniec lat osiemdziesiątych, również od naszych południowych
sąsiadów, przybyła do nas suka ERIKA z Javornicke Louky. Dzięki niej
nasza hodowla wzbogaciła się o dwa pokolenia suk hodowlanych. Później
linia ta zatacza krąg i wraca z powrotem za naszą południową granicę.
Ostatnią suką hodowlaną sprowadzoną do Polski, która daje początek nowej
linii jest LOLA Heiteri. Suka pochodzi z Węgier i dotarła do nas za sprawą
kolegi Janusza Klimczaka.
Na podstawie zaprezentowanych poniżej wykresów prześledzić
możemy, w jaki sposób przebiegała hodowla posokowca hanowerskiego w
przeciągu ostatnich trzydziestu latach. Widać z nich, że największa
wymiana materiału hodowlanego następuje w obrębie Polski, Czech i
Słowacji. Większość naszych linii genealogicznych bierze swój początek u
naszych południowych sąsiadów. Również nasze suki dają początek liniom
w Czechach i na Słowacji.

Robert Iwicki
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AIDA v. Wilden Forst
AIDA v. Erzgebirgr
AMSEL Donnershagen
KAJA
z Kaszubskiej Kniei

DORA ARIA BLANKA
Borowy Borowy Borowy
Kąt
Kąt
Kąt

MALWA
z Kaszubskiej Kniei

BESSI
Borowy
Kąt

MUNKA
z Kaszubskiej Kniei

CYDA
z Kaszubskiej
Kniei

KOMA
z Kaszubskiej Kniei

ULA
DORA DIANA CINTIA CZARKA ALMA
z Kaszubskiej znad
znad
znad
znad znad
Kniei
Zbrzycy Zbrzycy Zbrzycy Zbrzycy Zbrzycy

ERA FARBA FERA FIGA
HALA HEDA IWA ASTRA
Borowy Borowy Borowy Borowy Borowy Borowy Borowy
z
Kąt
Kąt
Kąt
Kąt
Kąt
Kąt
Kąt
Małego
Wadąga

AFERA
z
Małego
Wadąga

BORA
z
Małego
Wadąga

GAWRA
znad
Zbrzycy

ASIKA BRITA BRAWA AZJA KANIA CENTA BRYSIA DORKA AFRA BETINA BONA BRYZA CHERA
od
od Ryton Recz Borowy z
Sarnacka Sarnacka z
z
z
z
z
Tripanskeho Tripanskeho
Rju
Kąt Drwęckiej Ostoja Ostoja Wąwozu Wąwozu Wąwozu Wąwozu Wąwozu
Kamene
Kamene
Kniei
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BETINA CONY DARA ELZA ENJA BERTA
z
z
z
z
z
znad
Brdske Brdske Brdske Brdske Brdske Drawy
hajenky hajenky hajenky hajenky hajenky

AKACJA ATTA
BONI
RIKA
ABI
ADA
Felińska Felińska Śmigielska znad z Reczyckich z Reczyckich
Psiarnia Psiarnia
Kraina Zbrzycy Lasów
Lasów

ARSA ATMA AXSA
Wietcisa Wietcisa Wietcisa

TOSIA
Olsztyńska
Leśniczówka
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PUMA
znad
Luciąży

ADIA
z Tichego Vrchu
GALANKA
Jezbiny
LOVKA
Jezbiny
NARCIS
Jezbiny
ARA
Ponowa

BELLA
Ponowa

FONSEKA
z Waldeck
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BESSY z Jezerske hajenky
AJDA Karpaty
DITA Vlci Potok
ADA na Stebnicku
HAJDI z Kaszubskiej Kniei

HERA z Kaszubskiej Kniei
ARIKA
Koczalska
Psiarnia

FUNA
z Boru nad
Pasłęką
ARLA
z Gralewskiego
Boru

FURIA
z Boru nad
Pasłęką

CZARA
z Gralewskiego
Boru
MAJSI
Wietcisa
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ASTRA
Koczalska
Psiarnia

CZARA
Koczalska
Psiarnia

ORA
z Jedlove
strane

BAJAMA
z Rodu
Czary

ARIKA
Ryczowolska
Sfora

MITRA
Ryczowolska
Sfora

FATY Jezbiny
ELEN z Jezerske hajenky
CITA z Javornicke Louky
ERIKA z Javornicke Louky
AFERA AZA z Kostkowa
ALASKA z Dziwerówki

ASA
spod Stohu

BRIA
spod Stohu

ERIN
spod Stohu

FANY
od Figla
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Praca w łowiskach
Za 2014 rok otrzymałem 32 sprawozdania od 23 przewodników. Po
zestawieniu otrzymanych kart otrzymałem wynik 1004 prace w tym
odnalezionej zwierzyny 545 sztuk, na łączną wagę 31 627 kg.
Przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 48 687 km, a łączna
praca na otoku to ponad 1094 km.
I jeszcze trochę statystyki:
- ilość sprawozdań w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 45%,
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 49%,
- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 53%, co dało również wzrost masy
w kilogramach o 41%.
Podziękowania dla członków Klubu, którzy podjęli trud
dokumentowania prac i przesłania ich celem opublikowania w klubowym
biuletynie. Zachęcam wszystkich przewodników pracujących z
posokowcem do systematycznej ewidencji prac. Im więcej informacji
zanotujemy tym będą cenniejsze. Nasze doświadczenie, nasze notatki będą
nieocenioną skarbnicą wiedzy dla nas i dla początkujących przewodników.
Niestety nie wszyscy członkowie klubu przysłali sprawozdanie za
miniony rok. Niektórzy uważają, że jeżeli w sezonie mieli małą ilość prac,
to nie warto ich dokumentować i przesyłać. Część członków klubu
wychodzi z założenia, że jak chwilowo nic nie potrzebuje od klubu to
można ignorować obowiązki. W innych klubach każda, nawet pojedyncza
praca jest odnotowywana w biuletynie, a nie przesłanie sprawozdania do
doradcy hodowlanego wiąże się z sankcjami ze strony władz klubu.
Chciałbym zwrócić uwagę na pozycję „prace kontrolne”. Z punku
widzenia przewodnika może te prace nie mają większego znaczenia.
Ale mają kolosalne znaczenie dla danego obwodu, etyki i ekonomii!
Niestety często zdarzają się sytuacje, że na zestrzale nie ma śladu farby czy
jakiegokolwiek potwierdzenia trafienia zwierzyny, a podłożony posokowiec
doprowadza nas do rannej lub zgasłej sztuki. Nie ignorujmy takich sytuacji i
edukujmy myśliwych, jak ważne jest sprawdzanie przez posokowca
oddanych strzałów do zwierzyny.
Otrzymałem informacje, że w roku 2014r. dyplom z pracy
posokowców w naturalnym łowisku otrzymały:
1.

24.01.2014r. - ELZA z Brzozowej Akacji, przewodnik Maciej
Kopeć
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2.
3.
4.

27.02.2014r.- BABKA CYTRYNOWA Hazba, przewodnik
Mikołaj Włocławski
09.11.2014r. - CANTO z Ivetkinho dvora, przewodnik Rafał
Malec.
01.12.2014r. – RUDA Le Bleu Cardinalis, przewodnik Katarzyna
Bujko

Zdaję sobie sprawę, że ze względów organizacyjnych nie jest łatwo
przeprowadzić próbę pracy na naturalnym tropie. Ale też trzeba przyznać,
że tak naprawdę nikt nie zabiegał o umożliwienie zorganizowania tej
próby. Z reguły temat kończy się na luźnych rozmowach w kuluarach lub
na forum. Natomiast w okresie intensywnych polowań zbiorowych i
indywidualnych brak jest zgłoszeń przewodników posokowców chętnych
do podjęcia takiej oceny. Zarząd rozważał możliwości klubu jako
współorganizatora tego rodzaju imprez i w nadchodzącym sezonie
łowieckim będziemy podejmować działania w tym kierunku, ale
najważniejsi są tu przewodnicy chętni do podjęcia próby.
Biorąc pod uwagę ostatnie wytyczne zarządu ISHV: „Zarząd
ISHV zakazuje praktyk sprzedaży psów raz z pieczęcią, raz bez pieczęci
użytkowości.”, musimy jako klub się przygotować, że w niedalekiej
przyszłości suką hodowlaną lub reproduktorem będzie mógł zostać pies
tylko po zaliczonej próbie na naturalnym tropie.
Z łowieckim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Maciej Kopeć
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Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2014 rok
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Przejechane
kilometry

2012

HS

7
4 jelenie
4 daniele
5 dzików
10 jeleni
2 daniele
12 dzików

Ilość

Zygmunt
Krzemień

1

Łączny czas
w minutach

6

Ilość

5

Długość
w metrach

4

Średni czas
od postrzału
w godz.

Odnalezione
postrzałki

3

Praca na otoku
w kilometrach

Ilość prac / w tym
kontrolne

2
AIRIN od
Zatraceneho
Parohu
ARES
Kołobrzeski
Rewir
ARIS
Wawrzynowe
Stado

Łączna waga
tusz w kg

Przewodnik

Stanowienie

Gatunek
zwierzyny

Nazwa psa

Rok urodzenia psa

Rasa

Liczba porządkowa

1

Gon

2631

1 jeleń
3 dziki
3 sarny
11 jeleni
1 daniel
8 dzików
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3 jelenie
11 dzików
1 sarna

265
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10,8
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1

10

1
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1296

42,8

6,5
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8
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9
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5

5

5639
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4 dziki
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5,7

9,7

200

1

1

420
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2

3
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5

6

7
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Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni
3 maja 2014 roku na terenie beskidzkiego okręgu łowieckiego zostały
zorganizowane dwa konkursy pracy psów myśliwskich. Jeden rangi
międzynarodowej, a drugi regionalnej. Rangę międzynarodową nosił
konkurs posokowców, a rangę regionalną konkurs tropowców.
Konkursy odbywały się na terenie obwodów trzech kół łowieckich;
Koła „Cietrzew" Pewel Ślemieńska, K. Ł. „Groń" Żywiec i K. Ł. „Jeleń"
Sopotnia. Koła te budowały swoje doświadczenie uczestnicząc już od
czterech lat w organizacji konkursów psów myśliwskich.
W konkursach wzięła udział rekordowa liczba przewodników
prowadzących 32 psy rożnych ras. Piętnaście z nich startowało w konkursie
posokowców, a siedemnaście w konkursie tropowców. Ilość startujących w
konkursach psów świadczy jak trudne zadanie stanęło przed
organizatorami.
Jednak doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych bardzo pomogło w
sprawnym przeprowadzeniu obu konkursów. Ścieżki tropowe zostały
wytyczone z dużą starannością w odpowiednio wybranym terenie, a nie był
on łatwym terenem. Posokowce pracowały na ścieżkach tropowych
założonych przy pomocy badyli i farby z danieli. Tropowce natomiast na
ścieżkach założonych przy użyciu farby dziczej.
Do zakładania ścieżek dla posokowców zostały użyte buty tropowe
z racicami daniela, który znajdował się na końcu tropu. Również farba
pochodziła z tej sztuki co miało sprawić iż sztuczny trop był bardzo
zbliżony do naturalnego tropu uchodzącej rannej zwierzyny.
W trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym deszczu, prawie
połowa posokowców nie sprostała trudnemu zadaniu rozpracowania
trudnych ścieżek tropowych.
Zaznaczyć jednak należy iż pozostałe psy zakończyły konkurs z dyplomem
pierwszego stopnia, co potwierdziło ich dużą przydatność w łowisku oraz
zweryfikowało prawidłowość procesu szkolenia, który w przypadku
posokowców różni się od szkolenia innych psów tropowców.
Wyniki konkursu tropowców napawają większym optymizmem,
ponieważ aż 90 % psów ukończyło konkurs z dyplomem 1 stopnia. Trudno
jednak mówić o porównaniu obydwóch konkursów sugerując się tylko
wynikami. Skala trudności obydwóch konkursów była zupełnie różna.
Należy również wspomnieć o obsadzie sędziowskiej oraz uczestnikach,
którzy przybyli nie tylko z całego kraju ale także z zagranicy. W skład
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komisji sędziowskich wchodzili doświadczeni sędziowie międzynarodowi z
nestorem kynologii polskiej Janem Kierznowskim. W komisjach pracowało
również dwóch sędziów ze Słowacji.

Zwycięski posokowiec hanowerski ART od Ztraceného parohu.
(Fot. z arch. J. Pełki)
Uczestnicy konkursów reprezentowali wszystkie regiony kraju, nie
zabrakło również przewodników ze Słowacji, Czech i Niemiec.
Mimo deszczowej pogody i chłodnej temperatury atmosfera konkursów
była bardzo ciepła. Gospodarze zatroszczyli się o wszystkich, którzy
zechcieli w tym dniu podziwiać naszych czworonożnych towarzyszy łowów
oraz najokazalsze trofea łowieckie jakie zostały pozyskane w naszym
okręgu w minionym sezonie. Wszyscy zostali częstowani gorącym
gulaszem z dzika wprost z kuchni polowej. Również w terenie myśliwi z
kół łowieckich ugaszczali uczestników konkursów.
Pokonkursowe wrażenia sędziów i uczestników napawają optymizmem,
gdyż podkreślali oni duży profesjonalizm organizatorów jak i gościnność
gospodarzy. Deszczowa aura nie zniechęciła do przybycia na ceremonię
zakończenia przedstawicieli najwyższych władz związku na czele z
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Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, Prezesem Okręgowej Rady
Łowieckiej, Łowczym Okręgowym. Przedstawiciele władz samorządowych
byli reprezentowani przez osoby pana Starosty Żywieckiego, Wójtów
Gmin, radnych powiatowych oraz radnych gminnych. Włodarzy terenów
leśnych reprezentowali nadleśniczowie okolicznych Nadleśnictw oraz
liczna grupa leśników z Polski i Słowacji. Ponadto Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jeleśnia, Andrzej Żbikowski ufundował puchar dla
najlepszego psa prowadzonego przez leśnika. Trafił on w ręce leśniczego z
drugiego końca Polski z Nadleśnictwa Szczecinek.

Sędzia Główny ogłasza Jarosława Pełkę i ART- a od Ztraceného parohu
zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Posokowców w Jeleśni.
(Fot. z arch. J. Pełki)
Podczas trwania konkursu, wzorem lat ubiegłych, czynna była
wystawa łowiecka na której eksponowane były wszystkie trofea medalowe
jeleni byków pozyskanych w sezonie w 2013/2014 na terenie okręgu
bielskiego.
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Po zakończeniu konkursu odbyło się również Walne Zgromadzenie
Klubu Posokowca, Członka Międzynarodowego Związku Posokowców
(ISHV) w którym brali udział członkowie z całego kraju oraz zaproszeni
goście z zagranicy.
Zwyczajowo, po zakończeniu zebrania, odbyła się wspólna biesiada
kynologiczno-łowiecka, służąca wymianie doświadczeń. W tym roku miała
miejsce w stylizowanej karczmie u podnóża góry Pilsko, gdzie przy
dźwiękach kapeli góralskiej czas szybko mijał. Świt zaczął zaglądać do
okien co było sygnałem że czas kończyć, a przecież jeszcze tyle zostało do
opowiedzenia .
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy w mniejszym lub większym stopniu pomogli w organizacji
konkursów oraz wystawy.
Z łowieckim pozdrowieniem
Darz Bór
Rafał Malec
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Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
W 2014 roku odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla przewodników
psów które mają być używane do poszukiwania postrzałków zwierzyny
grubej. W dniach od 7 do 9 września, Klub Posokowca przy wsparciu
Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu i Nadleśnictwa Kluczbork,
przeprowadził na terenie OHZ Kluczbork, 3 dniowe zajęcia mające na
celu przekazanie przyszłym przewodnikom tropowców wiedzy na temat
przygotowania psów do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na tropach
rannej zwierzyny.

Uczestnicy warsztatów dla przewodników. (Fot. M. Tatar)
W zajęciach wzięło udział 21 uczestników. Reprezentowali oni
głównie Opolszczyznę, nie brakowało jednak osób z innych regionów kraju;
Pomorza, Wielkopolski, Małopolski, Kujaw, Dolnego Śląska, Śląska,
Mazowsza. Część osób brało udział w zajęciach już po raz kolejny, część
przyjechało bez psów aby przed zakupem tropowca nabyć wiedzę
teoretyczną. Uczestniczące w zajęciach psy reprezentowały różne rasy.
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Większość stanowiły posokowce bawarskie, były również dwa posokowce
hanowerskie i alpejski gończy krótkonożny. Pozostałe rasy reprezentowane
były przez jamniki szorstkowłose standardowe, gończe polskie, płochacza
niemieckiego i labrador retrievera.

Zajęcia w terenie. (Fot. M. Tatar)
Zajęcia prowadzone były przez sędziów i asystentów
kynologicznych oraz przewodników tropowców. Nadzór nad całością
sprawował Jan Kierznowski, zajęcia pod kierunkiem Macieja Kopcia
prowadzili: Wojciech Galwas, Jerzy Sokół, Rafał Malec, Miłosz Szewczuk,
Michał Fornalczyk, pomagał Marcin Malorny.
Większość czasu poświęcona została na zajęcia terenowe.
Uczestnicy warsztatów sami preparowali dzicze skóry, „uzbrajali” w rapety
buty tropowe, wytyczali ścieżki w terenie leśnym. Omawiane były
akcesoria związane z pracą tropowców i poszukiwaniem postrzałków.
Przewodnicy sprawdzali zachowanie psów na włóczkach i przy martwej
zwierzynie. Pracowali na założonych przez siebie ścieżkach tropowych,
początkowo na krótkich i leżących 2 godziny, w następnych dniach na coraz
dłuższych i leżących do 24 godzin. Wiele czasu poświęcono na
posłuszeństwo i współpracę przewodnika z psem.
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Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zachowanie swoich psów w
zagrodzie dziczej gdzie dziki pokazywały psom, że nie są zadowolone z ich
wizyty.
Zajęcia terenowe trwały od rana do godzin wieczornych, a po obiadokolacji
następował dalszy ciąg zajęć teoretycznych. Te jednak odbywały się już w
miłej i luźnej atmosferze.

Wręczenie certyfikatów uczestnictwa. (Fot. M. Tatar)
Warsztaty zakończono, przy dźwiękach sygnałów łowieckich,
wręczeniem uczestnikom pamiątkowych Certyfikatów Uczestnictwa, które
to wręczali Nadleśniczy N-ctwa Kluczbork – Paweł Pypłacz, Honorowy
Prezes Klubu Posokowca – Jan Kierznowski i Prezes Klubu Posokowca –
Wojciech Galwas.
Mamy nadzieję, że dzięki przekazanej uczestnikom wiedzy ich psy
w następnych latach, a część z nich już w bieżącym sezonie łowieckim,
udowodnią swoją przydatność w łowiskach, odnajdując wiele sztuk rannej
zwierzyny.

Wojciech Galwas
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Moja droga do sukcesu w pracy z posokowcem
We wrześniu 2012 roku po raz pierwszy pojechałem na warsztaty
szkoleniowe dla przewodników posokowców organizowane przez Klub
Posokowca, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego o pracy tych psów w
łowisku oraz sposobach ich ułożenia i szkolenia. Po warsztatach szybko
skontaktowałem się z Prezesem Klubu Posokowca z kol. Wojciechem
Galwasem, którego prosiłem o pomoc w nabyciu dla mnie psa rasy
posokowiec bawarski . Za dwa miesiące miałem już swojego własnego psa.
Kiedy pies skończył 4 miesiąc rozpocząłem jego intensywne układanie i
szkolenie.
W 2014 roku zaplanowałem z moim posokowcem: FARES z
Brzozowej Akacji FCI (ur. 09.09.2012) pierwsze konkursy na sztucznych
tropach. Ponad rok czasu trwały intensywne przygotowania do takich
konkursów. Postanowiłem zaliczyć tylko konkursy organizowane blisko
mojego miejsca zamieszkania, czyli Kołobrzegu, aby osiągnąć plan
maksymalny zakładający, chociaż jeden dyplom 1 stopnia.
Pierwszy konkurs regionalny, a jednocześnie mój debiut w pracy z
posokowcem, miał miejsce w Manowie koło Koszalina w dniu 12.04.2014
roku. Zdobyłem tam dyplom II stopnia i zająłem 2 miejsce na trzy startujące
posokowce, co było dla mnie porażką. Sędziowie stwierdzili, że mój pies
nie wytrzymał ścieżki psychicznie i kondycyjnie, bo jest jeszcze zbyt
młody.
Następny konkurs regionalny odbywał się 11.05.2014 roku w
Pogorzelicy organizowany przez Okręg Szczeciński. Zdobyłem tam dyplom
III stopnia i 2 miejsce na 4 startujące psy. Organizatorzy mówili mi po
konkursie, że trafiłem na najgorszą ścieżkę, która przebiegała przy ostoi
łosia. Pies mój dwa razy zszedł z trasy, dlatego tylko dyplom III stopnia.
Nie byłem usatysfakcjonowany takim obrotem wydarzeń i
stwierdziłem, że muszę próbować dalej, aby uzyskać, chociaż dyplom I
stopnia, aby móc uzyskać certyfikat użytkowości. Myślę, że każdy
właściciel posokowca za punkt honoru stawia sobie zdobycie dyplomu I
stopnia. Ładnie to się prezentuje w biografii psa, oprócz konkursów
piękności. Poza tym mając certyfikat użytkowości będę mógł wystawiać psa
na wystawach w klasie użytkowej.
Następny konkurs regionalny, w jakim uczestniczyłem 14.09.2014
roku odbywał się w Osadzie Leśny Gaj koło Zblewa (koło Stargardu
Gdańskiego), organizowany przez Okręg Gdański PZŁ.
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Do konkursu stanęło 10 posokowców wraz ze znanym i
doświadczonym przewodnikiem Mikołajem Włocławskim, członkiem
Klubu Posokowca. Praca przewidziana była na danielu, więc mój pies
pierwszy raz miał okazję coś takiego przeżyć. Byłem pełen obaw jak mój
posokowiec sobie poradzi z czymś, czego do tej pory nie znał. Moim celem
był tylko dyplom I stopnia i nic więcej nie chciałem osiągnąć. Ścieżka
poszła nam bardzo dobrze, zaryzykowałem i zgłosiłem mojego psa, jako
oznajmiacza. Okazało się, że wygrałem cały konkurs uzyskując dyplom I
stopnia, 1 miejsce, 110 punktów i dostałem wniosek CPC na Championa
pracy. Trzy takie wnioski w tym jeden zdobyty na konkursie
międzynarodowym spowoduje, że pies uzyska prestiżowy wpis Championa
Pracy do rodowodu. Mało jest psów z takim tytułem, bo trzeba wygrać 3
konkursy w tym jeden międzynarodowy. Stwierdziłem, że osiągnąłem to co
na wstępie zamierzałem, a więc dyplom 1 stopnia i zamykam karierę
konkursową. Po zakończonym konkursie podszedł do mnie Mikołaj
Włocławski i jeszcze raz złożył gratulacje i zaproponował mi udział w
konkursie w Orzechowie, aby tam powalczyć o drugi wniosek CPC na
Championa Pracy. Ten niespodziewany sukces w Zblewie spowodował, że
zacząłem poważnie myśleć o następnym bardzo prestiżowym
międzynarodowym konkursie w Orzechowie 04.10.2014 roku. Ode mnie
było to kawał drogi, bo aż 420 km. Zastanawiałem się, czy nie za szybko
planuję następny konkurs, bo mój pies skończył 09.09.2014 roku dopiero 2
LATA !!!. Wydatek związany z wyjazdem też jakiś jest, pies młody, a tam
będzie cała elita, w tym przedstawiciele z Czech, Słowacji i Litwy oraz
nasze polskie psy.
Ostatecznie w dniu 04.10.2014 roku stawiam się wcześnie rano na
Międzynarodowym Konkursie Pracy Posokowców w Orzechowie pod
Olsztynem, organizowanym przez Okręg Olsztyński PZŁ. Piękna pogoda,
piękna oprawa rangi międzynarodowej, pełno VIP-ów i oficjeli w tym z ZG
PZŁ. Wpisowe 90 zł i trzeba od razu podać, czy pies bierze udział w
konkurencji dodatkowej, czyli oznajmiania lub oszczekiwania. Po krótkim
namyśle stwierdzam, że jeśli mam tutaj o coś powalczyć to muszę się
zdecydować na coś ekstra, więc zgłaszam nieśmiało oznajmianie, ale w
duszy wiem, że to nie jest daniel jak poprzednio tylko zwykły dzik. Losuję
numer ostatni, czyli 10. Wszystkie psy zaliczyły odłożenie. O godz. 10:00
zaczęły się ścieżki tropowe. Ja oczekuję swojej pracy na stanowisku przy
drzewie z kartką nr 10. Czekam od godziny 10 i słyszę nagle od ludzi, że
Słowak zdobył maksa 120 pkt., następnie dociera do mnie informacja, że 5
psów nie dokończyło ścieżki i mają ZERO. Ja zaczynam nerwowo
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podpytywać sędziów, czy mogę zrezygnować z oznajmiania, ale otrzymuję
odpowiedź negatywną.
Moja ścieżka znajduję się 3 m od drogi asfaltowej, gdzie po drugiej
stronie znajduje się parking leśny, na który to wjeżdża autokar z
chwiejącymi się grzybiarzami. Ja nadal stoję przy swoim drzewie i
przyglądam się grzybiarzom, którzy zaczynają spożywać posiłek i wchodzą
na moją ścieżkę. Krzyczę do nich, aby nie wchodzili na tę stronę lasu,
tłumaczę, że trwa międzynarodowy konkurs pracy posokowców, ale oni mi
mówią, że mają prawo wchodzić do lasu gdzie im się podoba. Nagle jeden z
grzybiarzy sika pod choinką 2 metry od mojej ścieżki, wchodzi na zestrzał i
czyta kartkę na drzewie informującą o konkursie. Dosyć zdenerwowanym
głosem informuję organizatora o zaistniałej sytuacji. Za chwilę przyjeżdża
Straż Leśna i poucza grzybiarzy, którzy pakują się do autobusu i odjeżdżają.
Podchodzą do mnie dwaj sędziowie z Polski w tym Wojciech GalwasPrezes Klubu Posokowca. Jego pies jest ojcem mojego psa, znamy się z
warsztatów dla przewodników posokowców, na których to byłem 2 razy z
rzędu. Będzie wstyd jak mój pies nie ukończy ścieżki tropowej.
Czekamy jak zakończy pracę pies na 9 stanowisku oraz sędzia
sprawdzający dojście psa luzem do zwierzyny przejdzie na koniec naszej
ścieżki. Wybija godzina 16:00. Od godziny 10:00 czekałem na swoją pracę,
jestem głodny, zmarznięty, mój pies ma ścieżkę o 6 godzin starszą niż
pierwsze psy, trasa jest zasikana i zadeptana przez grzybiarzy. Sędziowie
pytają w jaki sposób pies oznajmia i dają znak do rozpoczęcia pracy. Czas
ruszył, zaczynamy pracę. Pies długo nawąchuje zestrzał i pewnym krokiem
robi 10 m do przodu i nagle zbliża się do asfaltowej drogi, którą przechodzi
i zmierza w kierunku parkingu leśnego, na którym to są śmietniki z
papierami po kanapkach grzybiarzy i resztki jedzenia. Ja już tylko czekam
jak sędziowie nakażą mi powrót na zestrzał. Pies pewnie idzie, otok
naprężony, że muszę lekko przytrzymywać psa, widać wyraźne podniecenie
u psa. Do tej pory czegoś takiego nie miałem podczas pracy na ścieżkach
tropowych, ale pamiętam jak na konkursie w Manowie sędzia Andrzej
Czesnowski powiedział mi „proszę zaufać psu i dać się mu poprowadzić”.
Stosując się do tej porady podążam za psem zachęcając go do pracy
komendą „trzymaj trop”. Komendę tą zawsze wydawałem psu, kiedy
schodził z tropu podczas pracy na ścieżkach treningowych. Pies nadal idzie
pewnie i stanowczo tropi, doprowadzając mnie do pierwszego widocznego
łoża. Podekscytowany melduję sędziemu, że pies odnalazł pierwsze łoże.
Sędzia mówi; proszę kontynuować dalszą pracę. Po kilku metrach pies
nagle wyraźnie schodzi na lewą stronę i przecina dukt leśny, a robi to po raz
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pierwszy w sposób niesamowicie pewny i zdecydowany. Do tej pory jak
dochodził do duktu leśnego to próbował sobie nim przejść i przez to gubił
trop. Idziemy pewnie dalej, otok naprężony, trasa się dłuży i dłuży, ja tylko
wyczekuję komendy od sędziów „proszę wrócić z psem na właściwy trop”,
ale taka komenda w ogóle nie pada. Nie widzę też znaczników na drzewach,
aby się upewnić czy dobrze idziemy. Pies wypracowuje załamania i łuki, aż
nagle zbliżamy się ponownie do duktu leśnego, przy którym to dostrzegam
drugie łoże. Zgłaszam to sędziom i widzę na ich twarzach coraz większe
zdziwienie. Na polecenie sędziego Wojciecha Galwasa zwalniam psa z
otoku i mówię do niego „dawaj dzika”. Pies pobiegł przed siebie dość
szybko z nosem przy ziemi i zniknął nam za górką leśną. Drugi sędzia
usiadł na pieńku i na telefonie odmierza regulaminowy czas 10 minut. Ja
nerwowo wyglądam czy pies wyskoczy zza górki w naszym kierunku.
Mijają trzy minuty, Pan sędzia Wojciech Galwas mówi do mnie „no to
chyba mamy już po psie”. Nic się nie odezwałem i nadal wypatruję mojego
psa. Nagle patrzę mój pies biegnie z całych sił do mnie, podchodzi też bliżej
do nas sędzia i bacznie przygląda się sposobowi oznajmiania przez mojego
psa. Ja się odwracam do mojego psa tyłem, aby zaczął swoje oznajmianie.
Pies podbiega do mnie, siada na wprost mnie, patrzy mi w oczy, oblizuje
się, merda ogonem, widać, że jest zadowolony. Ja już wiem, po jego
zachowaniu, że na 200% był już przy dziku. Ja dalej stoję i patrzę na niego,
ale nie odzywam się. Pies poirytowany moim zachowaniem wydaje z siebie
2 szczeknięcia. Sędzia mówi do mnie, abym kazał psu zaprowadzić nas do
dzika. Tak też czynię i wydaję stanowczym, lekko podniesionym głosem
komendę; „gdzie jest dzik, pokaż dzika”. Pies natychmiast odwraca się od
nas i biegnie na górkę, za którą nam znika. Szybko zwijam otok na rękę i
szybkim krokiem zmierzam wraz z sędziami w kierunku, w którym podążył
pies. Schodząc z górki zauważamy jak pies szarpie tuszę warchlaka,
wyładowuje na niej swoje emocje, widać, że pies jest mega zadowolony i
nie odpuszcza swojej zdobyczy. Sędzia, który z nami szedł pyta 3 sędziego,
czy widział jak pies dochodził do tuszy zwierzyny i dlaczego nie
poinformował nas, że pies był przy niej i wraca do nas z powrotem? Sędzia
odparł, że zanim wyciągnął telefon i zanim wybrał numer, pies już zaczął
wracać do nas, więc uznał, że nie trzeba nas już o tym fakcie informować.
Pan Wojtek wypełnia moją kartę ocen, a drugi sędzia gratuluje mi
wspaniałej i spokojnej pracy z psem, wręczając mi złom z liści dębu.
Byłem z radości w takiej euforii, że aż się wzruszyłem i łza pociekła mi po
policzku. Myślę sobie, że udało mi się zdobyć kolejny upragniony dyplom I
stopnia i to na międzynarodowym konkursie, natomiast lokata, jaką zajmę
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nie miała dla mnie żadnego znaczenia, bo byłem pewny, że innym psom
poszło jeszcze lepiej niż mojemu. Pan Wojtek Galwas podchodzi do mnie
po krótkiej konsultacji z sędziami i wręcza mi złożoną kartkę z ocenami za
pracę na ścieżce tropowej, dodając słowa „jedno zero musiałem ci
wstawić”, po czym dodał jeszcze słowa „coś mi tu nie pasuje”.
Odpowiedziałem, że trudno i tak jestem mega szczęśliwy. Włożyłem kartkę
do kieszeni i szybkim krokiem zasuwałem na miejsce zbiórki, bo tam już
wszyscy czekają tylko na mnie. Sędziowie odjechali samochodem, a ja idę
na piechotę z psem, ale nadal jeszcze nie wiem jak zostałem oceniony.
Kiedy samochód z sędziami już się oddalił, zatrzymałem się i wyjąłem
kartkę z ocenami. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. W tabeli
ocen królują same 4, nawet za oznajmianie dostałem maksa, więc mam tyle
samo punktów co przewodnik ze Słowacji. Wtedy sobie szybko
uświadomiłem, że mam szansę powalczyć o podium.

Podium XVII Międzynarodowego Konkursu Pracy Posokowców
w Orzechowie. (Fot. z arch. G. Bojanowski)
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Kiedy dotarłem do polany Orzechowskiej, zobaczyłem tłumy ludzi
przygotowanych już do ceremonii zakończenia konkursu. Nagle widzę jak
moje dzieci Oskar i Hubert biegną do mnie i rzucają mi się na szyję,
krzycząc „tata wygrałeś konkurs, jesteś mistrzem”. Zaraz za nimi biegnie
mój przyjaciel Roman, który ze mną przyjechał na konkurs dla towarzystwa
i też rzuca się na mnie z gratulacjami, mówiąc, „że słyszał jak rozmawiali
między sobą jacyś ludzie i mówili, że konkurs wygrał taki młody przewodnik
z numerem startowym nr 10”. Krzyknąłem, że to nie może być prawda, bo
Słowak miał też tyle samo punktów co ja, ale jeśli już tak się mówi w
kuluarach to znaczy, że chyba „sen się spełnił”. Czekamy nerwowo na
oficjalne ogłoszenie wyników.

FARES z Brzozowej Akacji z przewodnikiem Grzegorzem Bojanowskim.
(Fot. z arch. G. Bojanowski)
Sędzia Główny Pan Andrzej Brabletz odczytuje; „XVII
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców z dyplomem I stopnia i
maksymalną ilością punktów 120, wygrał FARES Z BRZOZOWEJ AKACJI
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z przewodnikiem Grzegorzem Bojanowskim”. Otrzymałem dyplom z rąk
Pana Andrzeja Brabletza i zająłem najwyższe miejsce na podium. Drugie
miejsce zajęła słowacka suka CILLA z Ivetkinho dvora, też z maksymalną
ilością punktów 120, ale była starsza od mojego psa. Trzecie miejsce zajął
ubiegłoroczny triumfator tego konkursu BLEF Zimny Trop z ilością
punktów 115pkt. Otrzymałem złoty medal, oryginalny puchar z zielonego
szkła ufundowany przez ks. Benedykta Gierszewskiego, pierwszego
Prezesa i założyciela Klubu Posokowca w Polsce, który to po ceremonii
dekoracji musiałem oddać, aby ta cenna pamiątka po księdzu Benedykcie
służyła innym pokoleniom. W zamian otrzymałem puchar przechodni o
ponad pół metrowej wysokości i wadze ok. 5 kg, który to będę musiał
przekazać na konkurs za rok i próbować go obronić. Dostałem także
mniejszy puchar dla zwycięzcy XVII Międzynarodowego Konkursu Pracy
Posokowców o Puchar Ks. Benedykta Gierszewskiego. Dostałem także
nagrodę dodatkową, piękny kryształowy medal w złotej metalowej oprawie
dla najlepszego przewodnika wraz z kompletem pięknych kryształowych
kielichów do wina z motywami myśliwskimi ufundowanych przez Klub
Posokowca. Na dyplomie I stopnia, jaki dostałem widnieje jeszcze jedno
wyróżnienie, a mianowicie na tym konkursie w Orzechowie przyznano tytuł
„ZWYCIĘZCA PRACY POSOKOWCÓW ROKU 2014”.
Po skończonej dekoracji gratulował mi osobiście Pan Jan
Kierznowski i Pan Wojciech Galwas, którzy nie kryli swojego zadowolenia,
że tak prestiżowy międzynarodowy konkurs na sztucznym tropie – „LIGA
MISTRZÓW POSOKOWCÓW” wygrał pies należący do Klubu
Posokowca.
Następnego dnia, kiedy wracałem szczęśliwy do domu zadzwonił
do mnie Pan Wojtek i zapytał „czy dotarło do mnie co osiągnąłem ?”, ale
długo do mnie nie dotrze, co zrobiłem wraz ze swoim psem, zwłaszcza, że
ja i pies mamy dopiero dwa lata kariery na tropach zwierzyny. Wiem jedno,
że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, która w niedalekiej przyszłości
ma przynieść nam sukcesy w pracy nie tylko na konkursach ale przede
wszystkim w łowisku przy dochodzeniu rannej zwierzyny.

Grzegorz Bojanowski
i FARES z Brzozowej Akacji
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Relacja z XV Memoriału Fridricha Konrada
W dniach 15-19 X 2014 Słowacki Klub Posokowca zorganizował XV
Memoriał Fridricha Konrada w okolicach miasta Zvolen na Słowacji.
W Konkursie wzięli udział przewodnicy z posokowcami z klubów
członkowskich Międzynarodowego Związku Klubów Posokowca ISHV.
Gospodarzy reprezentowało czterech przewodników. Czechy, Niemcy,
Włochy, Rumunia, Szwajcaria, Austria, Węgry oraz Polska mogły zgłosić
po jednym przewodniku. Mnie z Fatą przypadł zaszczyt reprezentowania
Polskiego Klubu Posokowca. Utworzono 9 zespołów sędziowskich z
międzynarodową obsadą. Z Polskiego Klubu w ekipie sędziowskiej
pracowali: Wojciech Galwas oraz Tadeusz Wójcik. Jako korona obecni byli
również członek Zarządu Klubu Jerzy Sokół oraz Rafał Malec i Robert
Maślanka.

Uroczystość otwarcia konkursu.(Fot. z arch. A. Filipiak)
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Uroczyste otwarcie Konkursu miało miejsce na dziedzińcu XIVwiecznego gotyckiego zamku obronnego w Zvoleniu. Konkurs otworzył
sędzia główny Pan Tibor Geśvandtner. Po prezentacji sędziów,
przewodników i psów rozlosowano numery startowe i kolejność prac.
Ocenie na Konkursie podlegały cztery konkurencje:
- podchód z odłożeniem i reakcja na strzał
- znalezienie zestrzału w kwadracie 30x30 metrów na czas
- praca na sztucznej ścieżce 18-22 godzinnej o długości 1000-1100 metrów
łącznie ze znalezieniem 3 znaków
- praca na naturalnym postrzałku.
Pierwszy dzień Memoriału przywitał nas słoneczną pogodą, co czyniło
górskie pejzaże jeszcze piękniejszymi. Na trzy kolejne konkurencje
wyjechaliśmy w góry kilkanaście kilometrów od Zvolenia. W myśliwskiej
chacie na wszystkich gości czekał poczęstunek przygotowany przez
gospodarzy.
Pierwszą konkurencję, czyli podchód z odłożeniem i reakcję na strzał,
zaliczyły wszystkie psy, co przy konkursie tej rangi nie powinno dziwić.
W konkurencji znalezienia zestrzału również wszystkie psy zmieściły się w
limicie czasowym 10 minut. Praca polegała na znalezieniu i
zasygnalizowaniu przez psa kawałka (1cm2) skóry z badyla jelenia ukrytego
w kwadracie 30x30 metrów.
Problemy dla części przewodników zaczęły się przy pracach na sztucznej
ścieżce.
Sztuczna ścieżka zaczynała się od odnalezionego zestrzału.
Przewodnik ruszał z psem do pracy sam. Jeden zespół sędziów ze stoperem
pozostawał na starcie, drugi czekał na końcu ścieżki w pobliżu wyłożonej
tuszy jelenia. Sędziowie kontaktowali się ze sobą przez radio. Ścieżka nie
miała oznaczanego przebiegu. Po drodze należało znaleźć trzy znaki, kartki
z numerem ścieżki w formacie ok.4x5 cm przyszpilone do podłoża. Trzej
przewodnicy z Austrii, Włoch i Rumunii nie zmieścili się w limicie
czasowym 60 minut na pokonanie ścieżki nie odnajdując żadnego ze
znaków, poza przewodnikiem z Rumunii, który odnalazł 1 znak. Reszta
przewodników ukończyła pracę na ścieżkach w czasie od 18 do 36 minut
odnajdując wszystkie trzy znaki, po dwa, po jednym lub wcale. Moja Fata
pomimo, że była najmłodszym psem na konkursie spisała się w tej
konkurencji bardzo dobrze. Ścieżkę pokonaliśmy w czasie 25 minut
odnajdując 3 znaki.
Trasa prowadziła ostro pod górę, farba nie była widoczna. Na ścieżce
w jednym wypadku zdjąłem Fatę z tropu i cofnąłem do pierwszego znaku,
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aby się upewnić, czy dobrze prowadzi, ponieważ nigdzie nie zauważyłem
ani kropli farby. Suka poszła tak samo. Dopiero później dowiedziałem
się ,że nie miałem szans zobaczyć farby, bo jest rozpryskiwana za pomocą
gąbki osadzonej na kiju tworząc niezauważalną mgiełkę. Zdecydowałem się
zaufać psu i prawie biegiem ruszyliśmy pod stromą górę. Miejscami
nachylenie zbocza zmuszało mnie do poruszania się na czworaka. Ścieżka
prowadziła przez zwaliska skał i przewrócone drzewa. Po drodze
odnaleźliśmy dwa pozostałe znaki i „z językiem na brodzie” dotarliśmy do
leżącej na końcu ścieżki tuszy jelenia.
Udało się nam osiągnąć drugi najlepszy czas na ścieżce plus trzy
odnalezione znaki. Muszę przyznać, że ta konkurencja zweryfikowała w
mocno moje zdanie o dobrej kondycji fizycznej. Tym większe uznanie dla
zwycięzcy Petera Chrusta za pokonanie ścieżki w czasie 18 minut z trzema
odnalezionymi znakami.
Następne dni spędziliśmy wyjeżdżając na poszukiwania zgłoszonych
postrzałków. Pogoda niestety się zepsuła i miejscami zdarzały się
intensywne opady deszczu. Prace były zlokalizowane w promieniu do ok.
120 km od naszej bazy. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i
wszystkie psy miały możliwość pracy na naturalnych postrzałkach.
Przewodnik z Czech Jiri Kadera z suką HS HAKY od Dlouheho
rybnika dochodził jelenia postrzelonego 17 godzin wcześniej w tylny
badyl. Na zestrzale znaleziono kawałek mięśnia i kość ze szpikiem. Farby
nie znaleziono z uwagi na całonocne opady deszczu. Po przejściu ok. 3000
metrów prace przerwano nie dochodząc postrzałka. Uzyskane 150 punktów
zapewniło mu 8 miejsce.
Przewodnik z Włoch Moreno Olcelli z suką BGS EFRA pracował na
12 godzinnym tropie postrzałku daniela. Na zestrzale znaleziono farbę i
kawałek kości . Daniela nie odnaleziono .
Suma 60 punktów dała mu 12 miejsce.
Przewodnik z Austrii Christoph Hitz z suką HS FRANKA vom
Hagle pracował na postrzałku łani daniela postrzelonej 12 godzin
wcześniej. Postrzałek został odnaleziony po 40 metrach, co nie
kwalifikowało pracy na ocenę. Następnie dochodził postrzeloną łanię w
Lasach Wojskowych. Na zestrzale znaleziono farbę. Po nieskutecznej pracy
sędziowie uznali postrzałka za niegroźnie rannego. Z 60 punktami znalazł
się na 11 miejscu.
Przewodnik ze Słowacji Peter Chrust z BGS DAROS Vratna dolina
pracował na trzech postrzałkach. Pierwsza praca została uznana za strzał
spudłowany. Druga praca na łani nie została oceniona z uwagi na krótki
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dystans. Trzecia praca na jeleniu postrzelonym powyżej 12 godzin i na
tropie długości powyżej 400 metrów dała w sumie z poprzednimi
konkurencjami 390 punktów i zwycięstwo w XV Memoriale FK.
Przewodnik z Rumunii Henrik Schubert z BGS VILLO Fatra
pracował na 12 godzinnym postrzałku jelenia. Praca nie zakończyła się
sukcesem. Sędziowie uznali, że postrzałek był do dojścia. Z 70 punktami
zajął 10 miejsce.
Przewodnik ze Słowacji Jozef Mihalik z BGS CYLA Liptal
poszukiwał cielę jelenia postrzelone ponad 12 godzin wcześniej. Praca
zakończyła się odnalezieniem po 350 metrach tuszy nadjedzonej przez
niedźwiedzia. Z 220 punktami i dyplomem III stopnia zajął 5 miejsce.
Przewodnik z Węgier Csaba Vajda z BGS JUDY vom Millitzer
pracował bezskutecznie jako pies kontrolny na postrzałku daniela, którego
nie podniosła para z Włoch. Postrzałka nie odnaleziono.
Pracę oceniono na 0. Po uznanym proteście strony węgierskiej następnego
dnia pracowali na ponad 12 godzinnym postrzałku owcy muflona . Praca
nie zakończyła się sukcesem.
Z sumą 110 punktów zajął 9 miejsce.
Przewodnik ze Słowacji Marian Bernath z BGS FIDA spod
Oravskeho hradu. Dwukrotnie pracował
jako pies kontrolny. Za
pierwszym razem odnaleziono po 12 godzinach postrzałka cielę daniela do
400 metrów. Za drugim razem bezskutecznie poszukiwał daniela
strzelanego 40 godzin wcześniej. Trzecia praca była na 4 godzinnym
postrzałku jelenia byka. Po 1.5 km doszedł do młodnika , w którym
przebywała chmara. Odłożył sukę wygnał zwierzynę z młodnika i podjął
pracę na otoku. Po przejściu 2.5 km bez żadnego potwierdzenia trafienia
podjął decyzję o zakończenia pracy. Wracając jeszcze raz sprawdzili
zestrzał. Teraz po pewnym odcinku suka poszła w innym kierunku i
odnalazła starą farbę . Przewodnik puścił sukę w gon i dostrzelił nie byka ,
lecz łanię postrzeloną w szynkę . Sędziowie nie uznali pracy. Doszli do
wniosku ,że łania była innym postrzałkiem i została przypadkowo ruszona
przy poszukiwaniach byka. Z sumą 285 punktów i dyplomem III stopnia
zajął 4 miejsce.
Przewodnik ze Szwajcarii Roger Marti z BGS PIRO vom Pfinsberg
poszukiwał postrzałka jelenia jako pies kontrolny po przewodniku z Czech.
Wypuszczony w gon powrócił po 9 minutach. Ponownie zapięty na otok
przeszedł jeszcze 500 metrów bez sukcesu. Następnego dnia praca również
zakończyła się niepowodzeniem. Uzyskał 160 punktów i 7 miejsce.
Przewodnik ze Słowacji Jaroslav Jursky z BGS BRYTA z
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Vodickych pramenu. Pierwszego dnia pracował na 12 godzinnym tropie
postrzelonej w tylny badyl łani daniela. Praca nie była skuteczna. Również
pies kontrolny nie odnalazł sztuki. Druga praca była na byku daniela . Na
tropie była farba, ale ani BRYTA ani kontrolny pies nie doszli postrzałka.
Uzyskał 170 punktów i 6 miejsce.
Przewodnik z Niemiec Tassilo Schmidt z BGS BRISCA vom
Bayervald, pracował na postrzałku jelenia cielaka postrzelonego 15 godzin
wcześniej odnalezionego na tropie do 400 metrów.
Z ogólną punktacją 310 punktów i dyplomem III stopnia zajął 3 miejsce.
Ja i BGS FATA Vratna dolina na pierwszą pracę pojechaliśmy
wysoko na porośniętą lasem bukowo - dębowym górę. Dojeżdżając na
miejsce mijaliśmy chmarę jeleni, muflony i daniele. Zatrzymaliśmy
samochody i udaliśmy się na zestrzał. Po obfitym urodzaju żołędzi ściółka
była stratowana jak w zagrodzie. Miałem pewne obawy widząc taką ilość
zwierzyny w miejscu pracy, tym bardziej nieznanych dla Faty muflonów.
Postrzałkiem był cielak daniela strzelany 12 godzin wcześniej.

Daniel został odnaleziony.(Fot. z arch. A. Filipiak)
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Po tradycyjnych procedurach przystąpiliśmy do pracy. Fata podjęła trop od
rejonu zestrzału i po kilkudziesięciu metrach znalazła pierwszą farbę.
Oznaczyłem ją i poszliśmy dalej. Farba w skąpych ilościach była widoczna
co 100-150 metrów. Zaznaczałem farbę dla sędziów idących za nami w
pewnej odległości. Suka prowadziła pewnie przez las w dół stoku,
załamania tropu wypracowywała bez problemu. Doszliśmy do fragmentu
drzewostanu bukowego powalonego przez huragan. Fata wskoczyła na
zwalony pień drzewa i zauważyłem na korze ślad farby, potem pokonując
zwalone drzewa po około 100 metrach odnaleźliśmy zgasłego cielaka
postrzelonego na miękkie. Całkowita długość pracy mierzona Garminem
wyniosła 460 metrów.

Ocena pracy przez sędziów.(Fot. z arch. A. Filipiak)
Następną pracę mieliśmy na stromym stoku górskiego lasu
świerkowego. Myśliwy dzień wcześniej strzelał z góry w dół zbocza do
jelenia cielaka z chmary kilku łań i cieląt. Na zestrzale znaleźliśmy
fragment ok.0,5 cm2 naskórka z suknią, farby brak. Po karkołomnym wręcz
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zejściu w dół stoku na zestrzał Fata podjęła trop i poprowadziła w dół
zbocza. Widziałem po tropach, że nawet chmara uciekała w dół slalomem, a
nie prosto z uwagi na nachylenie stoku. Po kilku próbach wypracowania
tropu Fata prowadziła tak samo 500 metrów w dół i do niewielkiego
młodnika. Niestety, nigdzie nie znalazłem potwierdzenia trafienia poza
ścinką skóry na zestrzale. Sędziowie uznali strzał za niegroźną obcierkę.
Następną pracę kontrolną zawdzięczam godnej podkreślenia postawie
Jozefa Mihalika ze Słowacji. Otóż Jozef z uwagi, że podczas pracy na
sztucznej ścieżce nie odnalazł ani jednego znaku, co wykluczyło go z walki
o lepsze miejsce w klasyfikacji, zrezygnował z losowania pracy kontrolnej,
dając mi taką możliwość.

Radość naszej ekipy z dobrze wykonanej pracy.(Fot. z arch. A. Filipiak)
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Pojechaliśmy na teren Lasów Wojskowych sprawdzić pracę przewodnika z
Austrii.
Z uwagi na pewne rygory korona nie miała zgody na wjazd na teren
poligonu. Za to uczestniczyły dwa zespoły sędziowskie. Jeden przydzielony
do mnie i zespół Austriaka czekający w umówionym miejscu. Poprzedniego
dnia strzelano do łani z chmary. Na zestrzale była farba. Przewodnik z
Austrii wypracował trop około 200 metrów i potem przy braku farby pies
się gubił. Zanim dojechaliśmy na miejsce nad okolicą przeszła rzęsista
ulewa zmywając resztki farby.
Na miejscu Fata podjęła trop i poszła tak samo jak pies austriacki, co
potwierdzały wstążki pozostawione przez Christopha. Po przejściu przez
strumień, gdzie Austriak przerwał pracę, Fata poszła pod górę w zarośla
tarniny. Nie mając potwierdzenia kilkakrotnie podkładałem sukę od
ostatniego znaku i szła tak samo . Po przejściu jeszcze około 500 metrów w
porozumieniu z sędziami przerwałem pracę, a sędziowie uznali sztukę za
nie do dojścia. Pierwsza praca na danielu wraz z poprzednimi
konkurencjami dała nam dyplom III stopnia,330 punktów i 2 miejsce.
Wracając do samochodów Fata znalazła byka, ale sprzed kilku dni.
Piękny medalowy byk wpadł do głębokiej studni i skręcił kark. Przed wojną
na terenie obecnego poligonu były gospodarstwa i nie zabezpieczona
studnia po latach stanowiła śmiertelną pułapkę.
Ostatniego dnia po naradzie sędziów i podsumowaniu wyników w
godzinach popołudniowych przed Uniwersytetem w Zvoleniu odbyło się
uroczyste zakończenie Memoriału przy pokocie, sygnalistach i
przedstawicielach mediów . Sędzia główny Pan Tibor Geśvandtner ogłosił
uzyskane wyniki, oraz podziękował sędziom i współorganizatorom.
Podczas Memoriału pracując na 20 postrzałkach psy odnalazły 8 sztuk
zwierzyny płowej. Pięć psów uzyskało dyplomy III stopnia. Oczywiście
faktem jest, że miejsce w klasyfikacji zależało od odrobiny szczęścia,
jednakże przewodnicy, którzy „wyłożyli się” na sztucznej ścieżce, temu
szczęściu nie pomogli. Dalsza, kameralna część miała miejsce w sali
bankietowej Hotelu Polana i dla wielu z nas przy śpiewach,winie i muzyce
trwała do białego rana.
Na uznanie zasługuje widoczne na każdym kroku duże zaangażowanie całej
rzeszy ludzi związanych z organizacją Memoriału poczynając od sędziów,
gospodarzy łowisk, myśliwych, na sponsorach kończąc. Zasady losowania i
oceny prac były przejrzyste i obiektywne. Widać było bardzo duże
zainteresowanie Memoriałem ze strony słowackich myśliwych, co
świadczy, że wysoko cenią pracę posokowca w łowisku i wymierne efekty
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korzystania z jego pomocy.
Mam nadzieję, że z czasem i nasi polscy myśliwi w większym niż
dotychczas stopniu docenią wartość dobrze ułożonego posokowca .

Andrzej Filipiak

Zdobywcy trzech pierwszych lokat na
XV Memoriale Fridricha Konrada .(Fot. z arch. A. Filipiak)
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XX Krajowy konkurs posokowców
„O nagrodę przechodnią CMMJ”
W dniach 22-26.10.2014 mieliśmy z Docentem zaszczyt
reprezentować polski Klub Posokowca na konkursie organizowanym
przez klub czesko-morawski. Wyjeżdżaliśmy z pewnymi obawami,
regulamin przewidywał bowiem nie tylko ocenę poszukiwania rannej
zwierzyny, ale również szereg atrakcji dodatkowych: oznajmianie
/oszczekiwanie, zachowanie przy martwej zwierzynie, odłożenie,
posłuszeństwo i podchód. Mój niepokój wynikał także z tego, że dawno
temu porzuciliśmy już sztuczne ścieżki, w całości oddając się
polowaniom i pracy przy poszukiwaniu postrzałków.
Impreza zorganizowana była na terenie wojskowego obwodu
łowieckiego znajdującego się w górach niedaleko Karlowych Warów.
Stawkę konkursu stanowiło 7 posokowców z Czech oraz po jednym ze
Słowacji, Węgier i Polski. Wieczorem w dniu przejazdu miało miejsce
spotkanie w kameralnej restauracji, gdzie przedstawione zostały nam
zasady konkursu – jedyną pociechą z zupełnego braku zrozumienia
przemowy sędziego głównego, był smak wybornego pilznera zakąszanego
smazenym syrem s hranolkami1.
Zasady konkursu
Większość niejasności rozwiał pierwszy dzień – przewodnicy
wylosowali numery startowe, które z kolei wyznaczały kolejność wyboru
zalakowanych kopert. W każdej z nich znajdował się list zestrzałowy,
zawierający szczegóły dotyczące postrzału: godzina, rodzaj zwierzyny, opis
odnalezionych śladów, kaliber broni itd. Do każdej pracy przydzielani byli
dwaj sędziowie i jedynie oni mieli wgląd w zawartość koperty. Zadaniem
zawodnika było odnaleźć zestrzał i go odczytać, a następnie zdać relację
komisji, która porówna treść tych zeznań z listem.
Praca psa oceniana jest w zależności od czasu (powyżej 6h, 12h i 24h) i
długości (powyżej 500m, 1000m i 2000m). Dodatkowe punkty są za gon i
stanowienie oraz chęć do pracy.
Jeśli w trakcie poszukiwania postrzałek nie zostanie odnaleziony, wzywany
jest pies kontrolny (inny zawodnik z konkursu). Jeśli ten zwierza odnajdzie,
pierwszy pies otrzymuje 0 i kończy tę dyscyplinę. Jeżeli pies kontrolny
1

smażony ser typu camembert z frytkami
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także nie dojdzie postrzałka, wzywany jest posokowiec pracujący na stałe w
tym łowisku jako drugi pies kontrolny. Jeśli odniesie sukces, oba
poprzednie psy są dyskwalifikowane (z konkursem w ten sposób pożegnały
się w sumie 4 psy!).
Zawodnicy, którzy danego dnia nie szukali postrzałków byli kierowani na
konkurencje dodatkowe.

Zaczynamy od czytania zestrzału.(Fot. M. Ruzicka)

Pierwsza praca
Pierwszego dnia wylosowaliśmy pracę na szpicaku jelenia sika.
Wraz z liczną koroną zapakowaliśmy się do wojskowych terenówek i
wyruszyliśmy w teren. Droga była długa, krajobrazy bajeczne. Półgodzinną
podróż (mnie, trawionemu tremą wydawała się wiecznością) skracała
rozmowa z czeskimi sędziami. Poinformowali mnie, że raniony został byk
jelenia sika i że powinienem zachować dużą ostrożność – ten gatunek znany
jest ze skłonności do szarż, a zawsze ostro zakończone tyki stanowią spore
zagrożenie nie tylko dla psa, ale i dla jego przewodnika.
Wreszcie nasz samochód zatrzymał się na płaskowyżu sąsiadującym z
poligonem. Wysiedliśmy, zabraliśmy sprzęt i ruszyliśmy w stronę długiej
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łąki, na skraju której stała ambona – z niej padł strzał poprzedniego
wieczora. Zestrzał znajdował się w pobliżu jej przeciwległego końca, około
250 m. od ambony. Nie był w żaden sposób oznaczony, więc zaczęliśmy go
szukać z Docentem. Po niezwykle nerwowym kwadransie – nie widząc
żadnych oznak trafienia wróciłem do sędziów i zapytam wprost, czy oni
wiedzą, gdzie jest farba? Kiedy już przestali się śmiać z mojego „Szukaj,
Docent!”2 odpowiedzieli, że nie wiedzą. Nie było też żadnych innych
znaków świadczących o trafieniu (jedynie przekonanie myśliwego o reakcji
zwierza po trafieniu na miękkie). Po około pół godzinie i kilkuset metrach
kluczenia bez sensu zrezygnowałem z pracy. Nerwy jednak się dopiero
zaczęły – do dzieła ruszyły psy kontrolne. Z daleka widziałem przesuwającą
się pomarańczową sylwetkę przewodnika. Początkowo szedł podobnie jak
my, później jednak skręcił. Czyżby coś znaleźli? Czułem już w gardle smak
porażki, jednak po niespełna godzinie wrócili z niczym. Drugi pies
kontrolny również niczego nie znalazł – myśliwy najzwyczajniej w świecie
spudłował…
Tego dnia nie mieliśmy już nic do roboty.
Druga praca
Drugiego dnia wylosowaliśmy łanię jelenia szlachetnego. Zestrzał i
kierunek uchodzącej zwierzyny oznaczony idealnie. Farba na zestrzale
wskazywała spóźnioną komorę. Tym razem nie było mowy o pudle –
nabrałem nadziei, że uda nam się wykonać dobrą robotę. Poszło zbyt łatwo
- po 200m odnaleźliśmy postrzałka. Czas od strzału 15h, ale dystans za
krótki, żeby otrzymać ocenę. Wracamy na bazę.
Około południa udaliśmy się na sztuczną ścieżkę. Zakładany
poprzedniego dnia racicami jelenia trop była sprawdzianem kilku
konkurencji. Od zestrzału do łoża, znajdującego się po kilkuset metrach pies
miał być prowadzony na otoku, później jednak należało go z niego zwolnić.
Resztę dystansu do zgasłej zwierzyny miał wypracować sam, a następnie
wrócić do przewodnika i oznajmić znalezienie postrzałka lub przy nim
pozostać wytrwale oszczekując.

2

Ten niewinny w naszym języku zwrot, nabiera mocy w czeskim, w
niewybredny sposób nawiązując do faktu, że mój psiak jest pełnoprawnym
reproduktorem…
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- Tvůj pes je to hlasič nebo oznamovač?3 – zapytał sędzia. „Ani jedno, ani
drugie” – pomyślałem w duchu. W naszej pracy nie ma miejsca na takie
zabawy – idziemy przecież na otoku albo do odnalezienia zgasłej zwierzyny
albo do ruszenia postrzałka – wtedy pies puszczany jest w gon. Z wyjątkiem
kilku, rzadkich sytuacji Docent nie pracuje luzem na zimnym tropie i nie
ma kontaktu z martwą zwierzyną beze mnie. To był jednak konkurs, a
sędzia oczekiwał odpowiedzi…

Łania odnaleziona, ale dystans za krótki na ocenę. (Fot. M. Ruzicka)
- Oznajmiacz – powiedziałem – wróci do mnie i będzie, merdając ogonem,
stanowczo przekonywał, żeby iść za nim.
Sędzia spojrzał na mnie trochę dziwnie, ale w końcu zaakceptował moje
wyjaśnienie. Dotarliśmy na zestrzał, zameldowałem gotowość do pracy i
ruszyliśmy. Po dojściu do łoża na komendę sędziego zwolniłem Docenta i
spojrzałem na zegarek – 11:20. Pies szybko ruszył wzdłuż tropu i zniknął za
świerkami. Czas dłużył się w nieskończoność, 5 min, 7… Wskazówka
właśnie wskazywała godzinę 6 – mijało regulaminowe 10min, gdy pojawiła
3

Twój pies to oszczekiwacz czy oznajmiacz?
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się pędząca ku nam sylwetka psa! Jest! Byłem bardzo zadowolony, że się
udało. Doszliśmy do postrzałka – gdzie czekał na nas wściekły sędzia
stanowiskowy.
- Typický načinač!4 – krzyczał czerwony z emocji. Spojrzałem na tuszę,
faktycznie zniknął całkiem spory kawałek szynki…
- Chovani u kusu5: ZERO! – usłyszałem. Trudno, dobrze, że przynajmniej
pies coś z tego ma, pocieszałem się w duchu – sam bym skosztował tatara...
Gorzej, że za oznajmianie też ZERO. Na nic zdały się protesty, że przecież
w dziesiątej minucie wrócił do mnie, czeski sędzia twierdził, że ze stoperem
w ręce było 10:30. Węgierski juror, który był ze mną przy łożu, nie zabrał
głosu.
Wróciliśmy na bazę. Strata 80 punktów była dotkliwa, najbardziej
bolała niesprawiedliwa ocena za oznajmianie – szybko jednak zrozumiałem,
że nie ma co dyskutować z sędziami. Może na pozostałych konkurencjach
pójdzie nam lepiej? Mijały godziny, słońce zaczęło zachodzić, temperatura
spadała w okolice 0oC. O 17:00 sygnaliści odtrąbili koniec zawodów. I
wtedy właśnie podszedł do nas sędzia proponując wykonanie pozostałych
konkurencji – wcześniej nie miał na nie czasu, gdyż był zajęty bonitacją
czeskich psów. Zgodziłem się – nie chciałem, żeby rozciągnęło się to na
dwa dni, oznaczałoby to przekreślenie możliwości na rehabilitację na
naturalnym tropie. Ku mojemu przerażeniu jako miejsce naszych zmagań
wskazał łączkę, na którą wszyscy przez ostatnie dwa dni wyprowadzali
swoje psiaki… Czułem, że płyniemy...
Odłożenie – 0. Nie zdążyliśmy jeszcze schować się za grzbietem pagórka,
gdy Docent już był przy mnie. Zwolniony ze smyczy pobiegł w stronę
krzaczków, które stanowiły toaletę dla wszystkich jego psich kolegów.
Obwąchiwał z takim zapamiętaniem, że dopiero trzeci gwizdek przywołał
go do porządku. Ocena: 2, 10 pkt. Pozostało chodzenie przy nodze, nie
miałem ochoty na nowe wrażenia w tych warunkach. Pozostawiłem go na
smyczy, dostał najwyższą ocenę, 4, ale przy niższym współczynniku – 32
pkt.
Dzień trzeci
Losowanie trzeciego dnia dało nadzieję na poprawę reputacji (i
mojego humoru). Z informacji, które otrzymałem od sędziów wynikało, że
4
5

Typowy narzynacz!
Zachowanie przy martwej zwierzynie
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jedziemy szukać szpicaka daniela postrzelonego poprzedniego dnia o 15:00
na tylny badyl. Zabiera się z nami liczna ekipa: dwóch sędziów, 10osobowa korona (min. sędzia z Polski, Paweł Bocianowski, który dał radę
się zwolnić z oceniania posłuszeństwa i Honza Mudra – filmowiec z
kamerą, który chciał zarejestrować nasze zmagania). Zestrzał ponownie
wzorowo oznakowany. Trochę się obawiałem reakcji Docenta na nowy
odwiatr – nie miał do tej pory kontaktu z tym gatunkiem zwierzyny, ale jak
się okazało – zupełnie

Tam w dole leży nasz postrzałek. (Fot. M. Ruzicka)
niepotrzebnie. Od samego początku praca bardzo pewna i spokojna. Nos
przyspawany do ziemi (teren w przeciwieństwie do poprzednich dni, gdzie
głównie poruszaliśmy się na czworaka między cierniami, bardzo przyjemny
– gruby drzewostan lasu liściastego porastający dość strome zbocze).
Postrzałek meandrami szedł cały czas pod górę. Farbę znajdujemy co kilkakilkadziesiąt metrów. Po niespełna kilometrze odnajdujemy łoże. Potem
farby jest coraz mniej. Pies idzie bardzo pewnie, ale po 200m bez
potwierdzenia, sędziowie polecają wrócić na ostatnią kroplę. Docent
pokornie wraca, ale od razu podejmuje ten sam trop, co uspokaja trochę
naszych obserwatorów.
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Wychodzimy na grań i tam pies ma małą zagwozdkę – postrzałek
najwyraźniej mocno kluczył, schodził w dół, po czym powracał na górę –
potrzeba było paru minut na rozszyfrowanie zagadki. Ruszamy dalej,
wzdłuż szczytu, potem schodzimy w dół w rozległą i płytką dolinkę, przez
którą płynie mały strumień. Wzdłuż niego jest sporo traw i pokrzyw, pies
po przejściu potoku robi łuk i wchodzi w zarośla. Czuję, że trzeba skrócić
otok, bo jestem 10m za psem i nie widzę, co się dzieje. I w tym momencie
szum i krzyk sędziów i korony, PUSTIT PSA6!
Jak to dokładnie się stało, że w tym momencie Docent wyrwał z otokiem
nie wiem. Dość, że modliłem się, żeby się nie zaplątał… Patrzę na GPS –
100m, 200m, 400m, 500m… stoi. Biegniemy z Radkiem
(przesympatycznym miejscowym przewodnikiem – tym, który wraz ze
swoim psem Cesarem był katem dla tych, którzy nie doszli swoich
postrzałków), dostajemy się na przeciwległe zbocze i słyszę Docenta.
Szczeka w jednym miejscu! Głosi? A może się zaplątał i jest wściekły, że
nie może ruszyć dalej?!

Gratulacje od sędziów. (Fot. M. Ruzicka)
6

Puść psa!
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Dobiegamy na półkę skalną i widzę go skierowanego pyskiem w naszą
stronę, wspaniale stanowi i oszczekuje leżącego byka daniela. Ten próbuje
wstać, ale wtedy pies chwyta go za badyl i przewraca wznawiając
głoszenie. Chciałem biec, lecz Radek wstrzymał mnie na chwilę, Počkat na
kameru!7
Po chwili, zasapany Honza dociera do nas – schodzę w dół. Daniel próbuje
wstać i uciekać, ale pies konsekwentnie na to nie pozwala. Na komendę
odskakuje w bok, zwierz pokazuje kark i strzał łaski kończy zmagania.
Chwila ciszy i… za plecami rozlegają się brawa – cała korona zdążyła dojść
na finał pracy.
Ceremonia wręczenia złomów – zwierzynie, psu, WSZYSTKIM
KOBIETOM w towarzystwie (ładne, prawda?) no i przewodnikowi.
Sędziowie spisują skrupulatnie wszystkie dane: czas od postrzału – 19h,
długość pracy na otoku – 2200m, długość gonu – 500m. Wszystko to
sprawia, że nasza praca jest najlepszą i najwyżej ocenioną w całym
konkursie! Wyczyn Docenta pozwolił nam się zrehabilitować po słabych
występach na sztucznych konkurencjach i ostatecznie z wynikiem 362pkt
zajęliśmy 4. miejsce.
Powrót do domu
Wyjazd do Czech na długo pozostanie w mojej pamięci. Nic tak
ponoć nie utrwala wspomnień, jak silne emocje, a tych przecież nie
brakowało: trema, nadzieja, gorycz porażki, radość z odnalezienia
postrzałka, satysfakcja z dobrej pracy posokowca. Cieszy mnie ciągłe
wspomnienie tego wyjątkowego łowiska, pełnego zwierza i dzikiej
przyrody oraz uprzejmości gospodarzy, którzy podjęli nas wyjątkowo
gościnnie. Nazajutrz czekała nas nowa robota – kolega postrzelił cielaka
jelenia i mimo wsparcia jamnika pracującego w tym łowisku nie potrafił go
odnaleźć. To jednak historia na inne opowiadanie…
Łukasz Dzierżanowski

7

Zaczekaj na kamerę!
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Relacja z przebiegu
IX Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego
7 – 10 listopada 2014 r. w Borach Stobrawskich.
Zacznijmy od przewodników posokowców bo to główni bohaterowie
memoriału. W przeddzień memoriału zaszły na niej zmiany. Ze startu
w memoriale zrezygnowali Austriacy, tłumacząc się chorobą psa i
sędziego. Zaszły również zmiany w składzie sędziowskim. Sędziego
Ladislava Druskę ze Słowacji zastąpił Karel Smrek, nie dojechał
również Zbigniew Skrzek.
Przewodnicy i posokowce:
1. Róbert Fraňo, BGS, Pies, HUGO z Liptovských Revúc – KCHF –
Słowacja
2. Róbert Horváth, HS, Pies, Tölösi Erdőjáró Álmos – USHV –
Węgry
3. Marcin Kunikowski, BGS, Suka, DAISY z Brzozowej Akacji –
Klub Posokowca – Polska
4. Klaus Lauber, BGS, Suka, Luna Pellizzato – SSC – Szwajcaria
5. Sebastian Lerch, BGS, Pies, Oscar von Nieplitztal – KBGS –
Niemcy
6. Rafał Malec, BGS, Pies, CANTO z Ivetkinho dvora – Klub
Posokowca – Polska
7. Miroslav Prchlík, HS, Pies, Ar ze Lniště – CMKCHB – Czechy
8. Grzegorz Sęk, BGS, Pies, ERGO Zimny Trop – Klub Posokowca –
Polska
Sędziowie i asystenci:
 Jan Kierznowski – Sędzia Główny
 Helmut Wegener – Niemcy
 Bela Maroti – Węgry
 Tibor Zeltvay – Słowacja
 Karel Smrek – Słowacja
 Mirek Gora - Czechy
 Josef Jerabek – Czechy
 Marian Bocianowski
 Jakub Rudziński
 Wojciech Galwas
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Jerzy Sokół
Piotr Jabłoński
Miłosz Szewczuk
Maciej Kopeć
Wiesiek Cholewa

W piątkowy wieczór, po przyjeździe wszystkich uczestników,
nastąpiła prezentacja poszczególnych ekip i losowanie przez przewodników
kolejności startowej. Sędziowie oraz przewodnicy otrzymali pamiątkowe
koszulki, skórzane paski do spodni sygnowane logiem klubu oraz wykonane
z brązu znaczki Klubu Posokowca. Wspólna kolacja zakończyła piątkowy
wieczór.

Losowanie numerów startowych. (Fot. M. Gora)
Sobotni poranek przywitał nas opadami deszczu. Nie mógł on
jednak przeszkodzić w uroczystym otwarciu memoriału i wylosowaniu
przez przewodników kolejności prac.
Część z nich rozjechała się do sprawdzenia postrzałków postrzelonych
poprzedniego dnia, pozostali oczekiwali na zgłoszenie postrzałków.
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Pierwszą pracę wylosował przewodnik ze Słowacji, Robert Frano z
posokowcem bawarskim HUGO z Liptowskich Revuc. Pojechał on
sprawdzić rezultat strzałów do jelenia byka oddanych w piątek. Do byka
strzelano w biegu ze zwyżki. Ani na zestrzale, ani na dalszym odcinku 500
m. pracy psa na otoku, nie stwierdzono żadnego potwierdzenia postrzelenia
jelenia. Sędziowie uznali, że byk został spudłowany i pracę przerwano.

Otwarcie IX Memoriału. (Fot. M. Gora)
W tym samym rejonie ekipie poszukującej zgłoszono również postrzał do
dzika z sobotniego polowania. Za zgodą sędziego głównego podjęto pracę
na tym dziku. Był to strzał oddany ze zwyżki do biegnącego, niedużego
dzika z odległości 60 m. Na zestrzale znaleziono fragment sadła, co
wskazywało na postrzał na miękkie. Pies podjął pracę od zestrzału, po 100
metrach odnaleziono kroplę farby, po następnych 100 m. następną. Po
prawie 500m. pracy na otoku zauważono zranionego dzika, który znajdował
się na drugim brzegu rzeki. Pies puszczony w gon, przepłynął rzekę i podjął
głośny gon trwający 7 minut, po czym zaczął stanowić dzika. Po podejściu
przewodnika dzik odszedł jeszcze 100 m. i ponownie został stanowiony
przez psa. Przewodnik oddał strzał łaski. Okazało się że dzik był
postrzelony po dolnej części jamy brzusznej. Sędziowie ocenili prace psa na
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otoku na ocenę 4, gon na 3, stanowienie na 4, zachowanie przy martwej
zwierzynie na 4. Łącznie dawało to 95 pkt i dyplom I stopnia.
Drugą pracę wylosował Rafał Malec z posokowcem bawarskim
CANTO z Ivetkinho dvora. Było to sprawdzenie piątkowego strzału do
dużego dzika do którego oddano 2 strzały. Po drugim strzale dzik padł, po
czym wstał i uszedł. Strzały do dzika sprawdzane były jeszcze w tym
samym dniu przez 2 psy biorące udział w polowaniu. W sobotę ze względu
na padający deszcz na zestrzale nie znaleziono żadnych śladów. Pies
pracując na odcinku 1200 m. nie znalazł żadnego potwierdzenia
postrzelenia. Powrócono na zestrzał. Pies ponownie przeszedł tą sama trasę.
Podłożony został trzeci raz na zestrzał i odmówił dalszej pracy. Sędziowie
stwierdzili prawdopodobny postrzał po chybie, uniemożliwiający dojście.
W tym samym dniu R. Malec sprawdzał jeszcze strzał do jelenia cielaka.
Do cielaka prowadzonego przez łanię strzelał ze zwyżki z odległości 20m.
francuski myśliwy z kal. 9x63. Po oddaniu strzału cielak podskoczył w
kierunku łaniu. Relacje odnośnie postrzału były sprzeczne, od farby i treści,
po brak śladów postrzału. Pies podjął pracę na trasie ucieczki jeleni. Przez 3
km pracy na otoku nie znaleziono żadnego potwierdzenia postrzału. Po 3
km, przed pracującym psem, podniosła się łania z cielakiem, nie wskazując
żadnych śladów postrzału. Pracę psa przerwano.
Jako kolejny pracował przewodnik z Czech – Miroslav Prchlik z
posokowcem hanowerskim AR ze Lniste. Podjął on pracę na tropie łani
jelenia postrzelonej prawdopodobnie na miękkie. Padający deszcz
uniemożliwił znalezienie śladów postrzelenia. Pies pracował na dystansie 3
km, po czym odnaleziono 2 krople farby. Po przejściu następnych 200
metrów, pies podniósł głowę do góry i przestał pracować. Okazało się że
łania została dostrzelona w kolejnym miocie i zabrana na karawan.
Kolejna praca w tym dniu, to praca kontrolna po M. Kunikowskim,
który po przejściu prawie 6 km, stwierdził że dzik jest nie do dojścia. Pracę
kontynuowano do zapadnięcia zmroku i podjęto ją ponownie w niedzielę.
W tym samym czasie na piątkowym tropie pracował G. Sęk z
posokowcem bawarskim ERGO Zimny Trop. Strzelano do łani daniela,
która podążała z cielakiem. Łania została zastrzelona, natomiast cielę
otrzymało postrzał rykoszetem w żuchwę. Na trasie ucieczki cielaka
znaleziono fragment żuchwy. Pies pracował na otoku nie znajdując śladów
rannej sztuki. Pracę przerwano.
W godzinach popołudniowych ten sam zespół pracował również na rannym
postrzelonym rano dziku z kal. 8x57 w przedni bieg. Podłożony na zestrzał
pies pracował na otoku, na tropie potwierdzonym farbą na odcinku 350m.
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Po 1200 m ekipa poszukiwawcza doszła do ogrodzonego siatką młodnika
porośniętego dużą ilością gęstych jeżyn. Podniesiona siatka płotu
wskazywała wejście dzika. Psa puszczono luzem na wejście dzika pod
płotem. Po przejściu 100-150m. pies zaczął głosić i stanowić dzika. Próby
podejścia na odległość strzału kończyły się odejściem dzika i ponownym
stanowieniem. Po 2 h gonu, głoszenia, stanowienia, ze względu na
zapadający zmrok pies został odwołany. Postanowiono kontynuować pracę
w dniu następnym.

Warunki pracy bywają trudne. (Fot. M. Gora)
Kolejna praca była wykonywana przez M. Kunikowskiego z suką
posokowca bawarskiego DAISY z Brzozowej Akacji. Został on skierowany
na trop dzika wagi ok. 30 kg, do którego strzelano z ambony z bliskiej
odległości. Na zestrzale dzik pozostawił farbę i fragment kości pochodzący
prawdopodobnie z żebra. Pies po kilkukrotnym naprowadzeniu na farbę
podjął trop i kontynuował pracę na odcinku 5700 m. Po tym dystansie
przewodnik przerwał pracę stwierdzając że sztuka jest nie do dojścia. Jako
że znaleziono fragment kości pochodzącej prawdopodobnie z żebra
postanowiono wysłać na ten trop psa kontrolnego.

~ 98 ~

Ekipa z Węgier z przewodnikiem Robertem Horvathem z
posokowcem hanowerskim Tolosi Erdojaro Almos, pracowała na dziku
wagi ok. 30 kg, do którego strzelano ze zwyżki z odległości 15 m. Na
zestrzale znaleziono fragment kości pochodzący z drobnego stawu z rapety.
Po 400 m. pracy na otoku, wobec braku potwierdzenia pracy na
prawidłowym tropie, powrócono na zestrzał. Pies podążył tą samą trasą na
odcinku 3 km, po czym pracę przerwano, oceniając sztukę jako nie do
dojścia.
Posokowiec z KBGS Oscar von Neplitztal, którego przewodnikiem
był Sebastian Lerch z Niemiec skierowany został na miejsce gdzie strzelano
do dwóch łań jeleni. Jedna sztuka została w ogniu, druga po strzale upadła
po czym podniosła się i uszła. Na miejscu gdzie padła łania znaleziono dużą
ilość farby. Podłożony pies podjął pracę na otoku. Po przejściu 400 m. bez
potwierdzenia farby, przewodnik stwierdził że pies jest na gorącym tropie i
puścił psa w gon. Pies podjął gon na dystansie 3 km, wykazanym na GPS.
Gon nie zakończył się stanowieniem, pies powrócił kulejąc na łapę. Został
zapięty ponownie na otok. Po 300 m. doszedł do drogi asfaltowej. Pracę
przerwano na 2h, dając czas na odpoczynek psu i na ostygnięcie tropu. Po
przerwie podjęto pracę jednak po przejściu 200 m. pies zgubił trop. Na tym
pracę przerwano.
Klub ze Szwajcarii reprezentował Klaus Lauber z suką posokowca
bawarskiego LUNA Pellizzato. Skierowani zostali do pracy na
poszukiwanie zranionej łani jelenia. Do łani podążającej z cielakiem
strzelano wielokrotnie z zwyżek. Jedna z kul dosięgnęła celu. Analiza
znalezionej farby wskazywała że jest to postrzał w tylną lewą szynkę, bez
naruszenia kości. Suka podłożona na farbę pracowała na otoku na odcinku
4500m. Trasa ucieczki przebiegała wysokim drzewostanem, przez drogi
asfaltowe, tereny podmokłe i bagniste. Prawidłowość pracy suki
potwierdzały co kilkadziesiąt metrów krople farby, punktowane przez
posokowca i oznaczane przez przewodnika. Po wykonaniu dwukrotnej pętli,
łania z cielakiem podeszła pod zagrodę dla jeleni, ogrodzoną siatką
drucianą i dodatkowo pastuchem elektrycznym. Suka kontynuowała pracę
na tropie wzdłuż ogrodzenia pomimo trzykrotnego porażenia impulsem
elektrycznym. Zostało przez nią odnalezione odbicie od ogrodzenia przez
asfaltową jezdnię. Pracę kontynuowano jeszcze kilkaset metrów, bez
potwierdzenia farbą. Ze względu na brak trzymania tropu przez sukę pracę
przerwano, oceniają sztukę jako nie do dojścia.
Tak więc w sobotni dzień 8 posokowców pracowało na 12
ścieżkach tropowych. Padający przez noc i większą cześć dnia deszcz,
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utrudniał odnalezienie farby i innych śladów na tropie, ale zapewniał
odpowiednią ilość wilgoci utrzymującej cząstki zapachowe. Pomimo dużej
ilości prac, tylko jedna z nich zakończyła się skutecznym dojściem, gonem,
stanowieniem i dostrzeleniem rannej zwierzyny, co umożliwiało przyznanie
dyplomu.

Rafał Malec i Canto z Ivetkinho dvora
przy odnalezionej łani jelenia.(Fot. M. Gora)
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Niedziela 09.11.2014 r.
Niedziela rozpoczęła się od wyjazdu w teren ekip które
kontynuowały lub kontrolowały pracę z poprzedniego dnia.
Miroslav Prchlik z Czech pojechał jako kontrola pracy jaką
wykonywał poprzedniego dnia M. Kunikowski idąc za dzikim na dystansie
5700 m. Posokowiec z Czech AR ze Lniste kontynuował pracę jeszcze na
odcinku 300 m. po czym zaczął pracować górnym wiatrem i nie podjął
dalszego tropu. Sędziowie stwierdzili, że znaleziony fragment żebra
pochodził z „obcierki” gdyż do dzika strzelano ze zwyżki z bliskiej
odległości i że kula nie weszła do tuszy dzika, powodując jedynie
powierzchowną ranę.
W tym dniu M. Prchlik wykonywał drugą pracę kontrolując strzały oddane
do chmary jeleni. Myśliwy oddał 2 strzały do chmary jeleni twierdząc że
zranił cielaka. Pies podjął trop na zestrzale jednak podążał w innym
kierunku niż twierdził myśliwy że uszło cielę. Po 1200 m. pracy na otoku
pies doszedł do mocno sfarbowanego łoża. Okazało się że z tego miejsca
została zabrana na karawan martwa łania zastrzelona w tym miejscu. Ekipa
powróciła w rejon zestrzału. Tym razem pies podjął trop w kierunku
wskazanym przez myśliwego jako trasa ucieczki cielaka. Dalsza praca na
tropie potwierdziła że cielę dołączyło do chmary i nie nosi śladów
postrzelenia.
Pracę z poprzedniego dnia na rannym dziku kontynuował również
G. Sęk z Ergo Zimny Trop. Pies przez godzinę przeszukiwał młodnik gdzie
poprzedniego dnia stanowił dzika. Odnalazł trop wyjściowy pod płotem po
czym kontynuował pracę na otoku. Po 800 m. doszedł do babrzyska, gdzie
przez pół godziny pies wypracowywał trop. Podjął trop i kontynuował pracę
na tropie na którym nie odnaleziono farby, jedynie wciski uchodzącego
dzika. Wciski wskazywały, że przednia rapeta jest ciągnięta. Po 7 km
przerwano dalsze poszukiwania.
Na postrzał łani z poprzedniego dnia pojechał R. Malec z Canto z
Ivetkinho dvora. Łania jelenia postrzelona poprzedniego dnia o godz. 13.
Strzelano z kal. 7x64. Pracę rozpoczęto o godz. 9,00 po 19 godzinach od
postrzelenia. Na zestrzale brak farby i innych śladów. Po 300 metrach
znaleziono ślad z kilku włosów sukni zahaczonych o korę drzewa. Na
dalszej trasie pracy psa znaleziono jedynie wciski racic. Po 1200 metrach
została odnaleziona martwa sztuka w rowie melioracyjnym. Łania była
postrzelona od tyłu w szynkę, kula weszła do jamy brzusznej bez wylotu.
Biorąc pod uwagę czas od postrzelenia i dystans, komisja sędziowska
przyznała dyplom III stopnia.
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Do pracy wyjechała również ekipa ze Słowacji. Zgłoszono
postrzeloną łanię, która po strzale była goniona przez 2 łajki. Na zestrzale
znaleziono farbę. Pies podjął prace na otoku na dystansie 1200 m. Na tropie
znajdywano farbę. Po tym dystansie, ze względu na trudne warunki
terenowe pies został zwolniony z otoku. Po 300 m. pracy luzem pies zaczął
głosić martwą łanię postrzeloną na miękkie.
Po 15-tej godzinie Słowakom zgłoszono na tym samym polowaniu drugi
postrzał do łani jelenia. Podłożony pies na zestrzał znalazł farbę,
kontynuował pracę na odcinku 300 m. jednak ze względu na zmrok pracę
przerwano. W poniedziałek pies kontrolny podjął trop, jednak praca nie
zakończyła się dojściem sztuki.

Międzynarodowy zespół sędziowski. (Fot. M. Gora)
Robert Horvath z Węgier z posokowcem hanowerskim pojechali
na postrzelonego dzika, który na zestrzale zostawił fragment tłuszczu i
drobny fragment kości. Podłożony pies przeszedł 500 m. do młodnika w
którym zgubił trop i przestał pracować. Powrócono na zestrzał i ponownie
podłożono psa, który przeszedł 600 m. w innym kierunku, prawdopodobnie
tropem uchodzącej watahy. Ze względu na brak potwierdzenia powrócono
na zestrzał. Tym razem pies podążył tropem jak za pierwszym razem i
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ponownie przestał pracować. Przewodnik zdecydował o przerwaniu pracy.
Sędziowie zdecydowali o wezwaniu psa kontrolnego.
Ekipa z Węgier pojechała do następnej pracy. Pracowano na dziku
którego z miotu wypchnął gończy słowacki. Po strzale dzik uszedł w pola.
Na zestrzale znaleziono farbę. Pies prowadził na otoku na odcinku 6 km na
tropie potwierdzonym farbą ciągnącym się przez pola. Praca została
przerwana ze względu na zapadający zmrok. Postanowiono kontynuować
prace następnego dnia.
W tym czasie M. Kunikowski z Daisy sprawdzał pierwszą prace
ekipy węgierskiej. Suka podłożona na zestrzał kontynuowała pracę na otoku
na odcinku 4 km, weszła na gorący trop, puszczona luzem po 180 m.
podjęła gon, jednak po 5 min. wróciła do przewodnika. Ponowna praca na
otoku doprowadziła do ponownego kontaktu na gorącym tropie. Suka
ponownie została puszczona w gon, który trwał na odcinku 3 km. Suka nie
stanowiła dzika. Pracę przerwano ze względu na zmrok. W poniedziałek
podjęto ponownie próbę odszukania dzika, zakończoną niepowodzeniem.
W innym łowisku na innym polowaniu zgłoszono zranienie dwóch
dzików. Zostały tam wysłane ekipy z Niemiec i ze Szwajcarii. Klaus Lauber
po podłożeniu Luny na trop odnalazł po 400 m. farbę. Po następnych 200
m. dzik wyszedł na śródleśne łąki gdzie strzelano do niego drugi raz. Po
przejściu następnych 100 m. napotkano myśliwego, który stwierdził że za
dzikiem idzie ekipa z Niemiec. Ze względu na pracę innej ekipy na tym
samym tropie pracę zakończono.
Sebastian Lerch z KBGS podłożył Oscara do farby znalezionej na
łące. Myśliwy strzelał do dzika i sprawdzając rezultat strzału znalazł farbę.
Nie wiedząc że jest to farba ze strzału kilkaset metrów prędzej zgłosił
zranienie. Sebastian Lerch rozpoczął pracę nie wiedząc że tym tropem
podąża już ekipa ze Szwajcarii. Po 200 m. pracy na otoku na tropie podniósł
się dzik. Pies został puszczony w gon. Okazało się jednak, że jest to zdrowa
sztuka. Po 10 min. pies powrócił do przewodnika. Kontynuowano pracę na
otoku na odcinku 6-7 km. Trop zaprowadził na skraj lasu do gęstego
młodnika na skraju pól. W młodniku ruszono zwierza. Pies został
puszczony luzem ruszając w młodniku 2 szt. zwierzyny. Pies wrócił do
przewodnika. W młodniku słychać było dzika kłapiącego orężem, jednak ze
względu na zmrok pracę przerwano. Podjęta praca w poniedziałek nie
zakończyła się odnalezieniem dzika.
Ze względu na późny powrót części ekip, opóźniła się niedzielna
odprawa sędziowska. Niestety tylko za jedną niedzielną pracę można było
przyznać dyplom. Po sporządzeniu dokumentacji rozpoczęła się uroczystość
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wręczenia kart ocen, dyplomów i nagród. Jak już napisałem wyżej dyplom I
stopnia, 95 pkt, otrzymał przewodnik ze Słowacji, Robert Frano z
posokowcem bawarskim HUGO z Liptowskich Revuc. Dyplom III stopnia
otrzymał również przewodnik posokowca CANTO z Ivetkinho dvora –
Rafał Malec. Oni też oprócz pamiątkowych pucharów i innych nagród
otrzymali lornetki ufundowane przez firmę Delta Optical. Pamiątkowym
pucharem został uhonorowany również Klaus Lauber ze Szwajcarii uznany
za najlepszego przewodnika.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę Delty. (Fot. M. Gora)
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Oczywiście, jak zawsze na memoriale, nie zabrakło pamiątkowych
dyplomów uczestnictwa i nagród dla wszystkich przewodników
posokowców. Po wręczeniu nagród i po oficjalnym zamknięciu Memoriału
przez Jana Kierznowskiego rozpoczęła się wspólna biesiada, gdzie oceniano
dodatkową konkurencję „wytrwałość przewodnika”. W tej konkurencji na
placu boju pozostali jednak sędziowie. Miłym akcentem był
okolicznościowy tort ufundowany dla wszystkich gości przez gospodarzy
restauracji „Nad Stawem”.
Na koniec pozwolę sobie na kilka refleksji jakie nasuwają mi się
po memoriale.
Ocena pracy posokowców dokonywana na naszym memoriale
przeprowadzana jest w innych warunkach niż dzieje się to na podobnych
zagranicznych imprezach. Tam organizuje się konkurs i pod niego
poszukiwane są postrzałki, często w bardzo dużej odległości od „centrum”.
W przypadku Austrii czy Niemiec bywały to wyjazdy po 300 km. Nasz
memoriał organizowany jest w czasie kulminacji polowań zbiorowych
organizowanych dla myśliwych komercyjnych i polowań kół łowieckich
związanych z obchodami dnia św. Huberta. Na zagranicznych imprezach
postrzałki pochodzą zazwyczaj z polowań indywidualnych, gdzie wiadomo
dokładnie kto i do czego strzelał. O której godzinie, z jakiego kalibru,
zaznaczony jest zestrzał i kierunek ucieczki zwierzyny. Przez
organizatorów przygotowywany jest tzw. list zestrzałowy zawierający te
informacje. W naszych warunkach posokowce wyjeżdżają często do prac
„na gorąco”. Rzadko są to postrzałki z polowań indywidualnych, rzadko jest
zaznaczony zestrzał, czy chociażby komplet informacji o okolicznościach
strzału. Postrzałki pochodzą z polowań zbiorowych, strzelane ze zwyżek,
gdzie czasem kilku myśliwych strzela do tej samej sztuki, gdzie ta sama
sztuka jest dostrzeliwana na drugim końcu miotu lub w innym miocie, a
przewodnik z posokowcem jej poszukuje. Okoliczności strzału często nie są
jasne i relacje myśliwych też bywają sprzeczne. Stąd też pomimo 23 prac,
jakie na tegorocznym memoriale wykonali przewodnicy, jedynie 16 z nich
można zaliczyć jako prace na postrzałkach. W zagranicznych imprezach
biorą udział doświadczone posokowce, często jest limit wieku
dopuszczonych do udziału psów. W tegorocznym memoriale 4 posokowce
miały od 2 do 4 lat, a jedynie 2 były w wieku powyżej 5 lat. Z pewnością
przekłada się to na doświadczenie zarówno psów jak ich przewodników w
poszukiwaniu postrzałków, szczególnie w ciężkich warunkach polowań
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zbiorowych, gdzie jest mnóstwo gorących, krzyżujących się tropów i
znajdowana farba pochodzi nie tylko z poszukiwanych postrzałków.
Doświadczone posokowce nie będą pracowały na zdrowym tropie, nie będą
szły w gon za zdrową zwierzyną. Moim prywatnym zdaniem nie wszyscy
przewodnicy byli optymalnie przygotowani do pracy na memoriale.

Jan Kierznowski zamyka IX Memoriał. (Fot. M. Gora)
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Nie wszyscy dysponowali odpowiednim sprzętem do pracy w bardzo
trudnych warunkach terenowych, pogodowych czy do pracy po zmroku.
Daleki jestem od namawiania kogokolwiek do poszukiwań po ciemku, ale
trzeba być przygotowanym również do jej zakończenia po zmroku gdy pies
stanowi postrzałka. Regulamin polowań dopuszcza dostrzelenie postrzałka
przy użyciu sztucznego źródła światła. Z drugiej jednak strony pamiętajmy
że najważniejszy jest rozum i rozwaga przy podejmowaniu ryzyka
dostrzelenia po ciemku. Nic nie może być ważniejsze niż zdrowie nasze i
naszego partnera posokowca. Moim zdaniem również nie wszystkie decyzje
o puszczaniu czy nie puszczeniu psa luzem lub w gon były zasadne. Bywały
bezzasadne puszczanie posokowców luzem jak i niechęć do puszczenia psa
w gon na gorącym tropie. No ale o tym decyduje przewodnik i jego
doświadczenie.
IX Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego przeszedł do
historii. Ośmiu przewodników z posokowcami, po raz pierwszy z 6-ciu
państw, od rana do zmroku pracowali w terenie sprawdzając rezultaty
oddawanych strzałów. Próbowali odszukać postrzałki jeszcze po
zakończeniu oceny psów. Była to typowa praca usługowa na rzecz
polujących w tym rejonie kilkuset myśliwych. Praca ta została
uhonorowana jedynie 2 dyplomami, ale tak to naszej pasji bywa. Raz mamy
szczęśliwą passę, innym razem kilka poszukiwań z rzędu nie kończy się
dojściem postrzałka.
Tym co wyróżnia nasz memoriał od innych konkursów, prócz
specyfiki warunków w jakich poszukujemy postrzałki, jest z pewnością
atmosfera na memoriale. Nie ma protestów, nie ma działania w podgrupach.
Jesteśmy wspólną rodziną, przewodników, sędziów, pomocników, korony –
ludzi których łączy wspólna pasja.
Chylę nisko kapelusz przed wszystkimi, którzy poświęcili
bezinteresownie swój czas i pieniądze aby nasza impreza była zaliczana do
najważniejszych prób pracy posokowców w Europie.
Podziękowania dla wszystkich
Wojciech Galwas
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Bajkowy szpicer
Mija kolejny dzień polowania w zaprzyjaźnionym kole na
przedmościu Gór Świętokrzyskich. Silny wiatr i spory opad śniegu dają się
we znaki. Do tego wylosowałem zwyżkę w dość fatalnym miejscu, bo
zupełnie nieosłoniętą lasem. Zaczynam powoli odczuwać zimno, trzeba
napocząć zapasy herbaty i kanapek. Do końca polowania zostały jeszcze
dwa pędzenia, ale po zmianie zwyżek da się wytrzymać. A poza tym liczę
w duchu na postrzałki. W przerwie między pędzeniami dowiaduję się, że
jest ranny cielak i jak mam ochotę szukać to mam wolną rękę.
Na to czekałem marznąc na stanowisku. Zgłaszam się do prowadzącego
polowanie, ustalamy zasady poszukiwania i ruszam po samochód i Bajkę.
Zajmuje to trochę czasu, a lutowy dzień krótki. Sprawdzam na otrzymanej
mapie pędzeń miejsce gdzie był strzelany cielak. O postrzałku niewiele
wiem, poza tym że myśliwy strzelał do cielaka w chmarze i na przejściu
chmary jest trochę farby, ale niestety nie zdążyli zaznaczyć, a poza tym na
śniegu wszystko widać. Jeszcze brzmi w uszach uszczypliwa uwaga
jednego z polujących gości, po co posokowiec przecież biała stopa to się
zaraz znajdzie po farbie.
Na szczęście poluje w tym kole gościnie parę lat i udało się mi trochę
ucywilizować obyczaje poszukiwań rannej zwierzyny na tym terenie.
Wypakowuję graty, Bajce zakładam garmina a sobie kamerę na głowę i
ruszamy.
Idąc drogą oddziałową z daleka widzę zwyżkę, z której strzelał myśliwy.
Bajka idzie luzem kilkanaście metrów przede mną, niech się trochę
wyluzuje i rozrusza (po aucie) przed szukaniem. Zastanawiam się gdzie ta
farba, Bajka jakby czytała w moich myślach, odbija w prawo i staje na
skraju lasu, jedno spojrzenie na sukę mówi wszystko, jest farba i trop.
Przyglądam się przejściu chmary jeleni, spora musiała być, bo śnieg
zdeptany do ściółki a weksel ma z półtora metra szerokości. Prawie jak
chodnik, a na nim sporo farby na początku a później mniej i znów więcej.
No tak rzeczywiście wszystko widać jak na dłoni, szykuje się prosta i chyba
szybka robota. To dobrze, bo powoli kończy się dzień, a tu w lesie wilków
kupa, nie ma żartów. Ruszam z Bajką, ze względu na zawalony gałęziami
las po czyszczeniach, suka pracuje luzem. Idziemy tropem chmary, farby
jakby mniej, ale jest. Po dwustu metrach Baja odbija zdecydowanie na
prawo. Przystaję i oglądam trop, po którym szliśmy widać jak chmara
ciągnie równo i chyba nawet widzę trochę jakby farbę na tropie. Pojawiają
się wątpliwości, ale wolę wierzyć Bajce i odbijam również w prawo, trochę
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tropów - nic farby. Baja oddaliła się spory kawałek ale widzę, że wraca i po
chwili jesteśmy na tropie zupełnie nowej chmary, ale już mniej licznej.
Sporo śniegu, ale farby nie ma. Suka twardo idzie łukiem teraz w lewo,
odbijamy z nowego tropu chmary i przechodzimy na pojedynczy trop.
Oddycham z ulgą jest, mało, ale jest farba, więc idziemy dobrze.
Zrobiliśmy już z 700 m tropu i Baja odbija ostro w prawo i wchodzimy na
kolejny liczny trop jeleni nie widzę farby, ale idę za suką. Mija kolejne
kilkaset metrów tropu, Bajka mimo że kluczy po tropie, to sporo mnie
wyprzedziła. Wraca dwukrotnie sprawdza czy idę za nią, dla mnie to znak,
że dojście rannej stuki to tylko kwestia czasu. Na potwierdzenie słyszę głos
Bajki trzymającej postrzałka, na dyspleju niecałe 200 m do celu. Ruszam
zdecydowanie, aby pomóc suce, bo czas coraz szybciej ucieka i zaraz
ciemno. W oddali widzę już zbitą gęstwinę leszczynowo-brzozową,
domyślam się, że tam zaszyła się ranna sztuka. Nagle głos Bajki zaczyna
szybko przemieszczać się w prawo, tego się obwiałem zwierzyna ucieka a
Baja jest w gonie. Momentalnie przez chwilę przypominają mi się dwu i
cztero kilometrowe gony ze stanowieniem rannej zwierzyny przez Bajkę.
Zwierzyna była strzelana raptem 1,5 godziny temu wiec wszystko możliwe
przy tak świeżym postrzałku. Na szczęście gon trwa krótką chwilę i Baja
głosi kolejne stanowienie. To zaledwie, a może aż 260m od mnie. Szybko
skracam dystans, powoli przygotowując broń. Powinno być łatwo, bo las
przechodzi w drągowinę, a ja mogę praktycznie przemieszczać się po
oddziałówce. Z daleka też widzę, że to na tej oddziałówce Baja trzyma
leżącego jelenia. Podchodzę powoli, od drzewa do drzewa, aby
niepotrzebnie nie stresować rannej sztuki. Widzę jak leżący szpicer podnosi
na chwilę łeb patrząc w moją stronę, łeb opada i to jest koniec, nie muszę
nawet strzelać. Baja gra na całego dając upust łowieckiej pasji. Przyglądam
się jeleniowi, którego doszliśmy, mocny w masie tak na oko z 80kg, ale
poroże słabe, sięga ledwo do końca łyżek, wysoko przestrzelony lewy
przedni badyl. Dookoła szpicera pełno farby, leży właściwie w kałuży
farby. Postrzał był poważny, ale dopiero podjęta walka z suką i próba
ucieczki spowodowała dodatkowe uszkodzenia badyla i przecięcie ostrymi
końcami zarówno żył jak i tętnic w pobliżu łopatki i płuc, co spowodowało
prawie natychmiastowe wykrwawienie zwierzyny. Dobrze że to my
doszliśmy z Bajka tą sztukę, a nie wilki.
Zgłaszamy odnalezienia sztuki, znakujemy teren dla ekipy, która
przyjedzie zabrać tuszę i wracamy na zakończenie polowania. Odjechałem
może 300 metrów od zwyżki i zestrzału, gdy zadzwonił teflon, sięgnąłem
po niego do kieszeni i ta chwila nieuwagi wystarczyła, aby samochód
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zsunął się z wyjeżdżonej koleiny i zawisł na podwoziu. No ładnie, nawet
nie próbuje ruszyć, aby nie pogorszyć sytuacji. Dzwonił kolega z koła więc
poprosiłem o drugie auto terenowe, które mnie wyciągnie. Obiecał, że
przyjedzie zaraz sam.
Siedzimy z Bajką w ciepłym samochodzie i obserwujemy jak powoli w
lesie zapada zmrok. Powoli bierze mnie drzemka, ale kątem oka dostrzegam
jak z prawej strony po skosie w odległości może 30 m od auta pojawia się
potężny basior. Jedno spojrzenie w moją stronę i wilk spokojnie podchodzi
do następnej zwyżki gdzie jak się później okazało był patroszony inny
cielak. Praktycznie na dwa razy wciąga patrochy po cielaku. Oblizuje się
zdziwiony, że tak mało było, rzuca jeszcze raz spojrzenie w moją stronę i
odchodzi znikając w lesie. Takie spotkanie robi wrażenie. Widywałem już
wilki, ale zawsze dość daleko, a tutaj na rzut beretem. Dopiero przy kolacji
dowiaduję się, w że obydwu ostatnich pędzeniach widziano wilki. Powoli
ich wzrastająca niekontrolowana populacja stwarza coraz większe
zagrożenie w naszej pracy z psami o czy należy pamiętać.

Baja przy odnalezionym szpicerze. (Fot. W.Łażewski )
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Dopiero spokojnie oglądając po tygodniu nagrany film z tego
szukania zdałem sobie sprawę jak wartościowy jest to materiał pod
względem szkolenia myśliwych w temacie poszukiwania postrzałków.
Mimo białej stopy nie było żadnej szansy na znalezienie zwierzyny.
Krzyżujące się tropy na śniegu pokazały jak ranna zwierzyna kluczy po
świeżych tropach, aby zgubić pogoń. Gdyby nie ułożony pies i jego
umiejętności gonu i stanowienia, ta sztuka pozostałaby pokarmem dla
wilków.
A dla myśliwych, którzy wszystko widzą i wiedzą, bo biała stopa
oraz szukają bez psa, sztuka była by nie do dojścia.

Wojciech Łażewski
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Jak to BAJKA dzika na drzewie znalazła
Trwa drugi dzień polowania „dewizówka”. Mijają kolejne godziny
pracy przy sprawdzeniu strzałów i kliku prostych (od kilkudziesięciu do
dwustu metrów) postrzałków. W końcu trafia się coś ciekawszego,
zgłoszono dzika do szukania, do którego strzelał myśliwy i twierdzi, że
trafił. Przemieszczamy się na miejsce zestrzału. Tak jak często bywa totalny
chaos informacyjny. Obok zwyżki myśliwego, na leśnej piaskowej drodze,
wyraźne tropy dzików i jeleni przemieszczających się w biegu. Na piasku
widać wyraźnie aż trzy sfarbowane tropy, dwa dzika i jeden jelenia. Co
ciekawsze strzelec twierdzi, że nie było żadnych jeleni w miocie?
Standardowe pytania o wielkość, rodzaj zwierza i jego reakcje na strzał nic
nie dają. Emocje polowania, małe doświadczenie łowieckie zagranicznego
myśliwego, nie wnoszą nic pomocnego do naszej pracy. Czekam spokojnie
aż całe towarzystwo przemieści się do następnego miotu i zaczynam swoją
robotę. Trzy sfarbowane tropy na przestrzeni może trzech metrów. Dwa
dzika, zakładam, że strzelano do watahy, więc dwie sztuki są ranne. Teraz
następny trop to jelenie, chmara przeszła bardziej z boku, ale obok dziczych
tropów jeden wyraźny trop jelenia i to sfarbowany. Skoro myśliwy twierdzi
że jeleni nie było (chyba nie widział), zakładam, że mówi prawdę, (choć
często „ dewizowcy” nie przyznają się, że strzelali do jeleni), więc mamy
koleją sztukę do szukania.
Do roboty idzie Bajka, to ona decyduje i wybiera, po którym tropie
ruszamy. Po kilkudziesięciu metrach krzyżowania i przenikania się trzech
tropów „jeleń” wyraźnie odbija w prawo, ale Baja wybiera „podwójnego
dzika”. Mija koleje kilkaset merów i na tropie widać tylko jedną farbę.
Wchodzimy w trudno dostępny teren, decyduję się na pracę Bajki luzem.
Mijają kolejne setki metrów tropu. Na dyspleju Garmina obserwuję jak
kilkanaście metrów przede mną Bajka twardo trzyma trop i „jedzie jak po
szynach”. Wiem, że to tylko kwestia czasu i dojdziemy ranną sztukę.
Prześliśmy już z półtora kilometra i Bajka zaczyna głosić zwierza. Znam
doskonale intonację głosu całej mojej trójki psiaków, jak głoszą na tropie
zwierzynę. Zastanawia mnie trochę dziwny głos Bajki, coś tu nie tak.
Jeszcze kilkadziesiąt kroków i wszystko jasne. Baja stoi przy ogrodzonym
młodniku i zawzięcie szczeka. Nie ma żadnych wątpliwości w grodzeniu
jest ranny zwierz. Czekam chwilę na kolegę który prowadzi na smyczy
resztę moich posokowców (Rufka i Aris). Obchodzę ogrodzony młodnik i
znajduję przewróconą część ogrodzenia. Wracam po Bajkę, do towarzystwa
dołączam Aris i suczki nurkują w młodnik. Rufek wyraźnie okazuje swoje
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niezadowolenie, że on nie idzie razem z dziewczynami do roboty. Trudno
przyjacielu, dziki to już robota nie dla ciebie, staram się „starszego pana”
oszczędzać. Jego doświadczenie, rutyna i chęć rywalizacji w sforze może
być przyczyną zbyt „bliskiego kontaktu” z ranną zwierzyną. A ja chciałbym
jeszcze się długo cieszyć wspólną polowaczką z całą trójką.
Uzbrojony w Garmina ruszam za Bajką i Aris. Nie uszedłem nawet stu
metrów, a już słyszę krótki szczek Bajki i cisza, trochę dziwne, bo podobnie
szczeka przy „odchodzącym lub zalegającym mocnym” postrzałku,
ostrzegając mnie o niebezpiecznym zwierzu. Cisza, nie ma typowego
szczekania stanowiącej zwierza Bajki, co gorsza nie odzywa się Aris, a ta
dopiero potrafi dawać koncert przy zwierzynie. Podchodzę bliżej widzę
wyraźne łoże w pobliżu kręcą się zdezorientowane suki.
Co jest grane, robię parę kroków i własnym oczom nie wierzę. Na sporej
choince dynda przewieszony dzik. Chwile emocji po poszukaniu tłumią
trzeźwe myślenie. Jak on tam wskoczył?. Łapie go za tylny bieg i ściągam
go na ziemię, suki momentalnie są przy tuszy. Dopiero teraz dociera do
mojej świadomości że dzik jest wypatroszony. To warchlak, waży może z
20 kg, wyraźny ślad po kuli przy przednim prawym biegu, kula przeszła z
góry pod bieg i przebiła skórę pod biegiem na wylot. To nie jest śmiertelna
rana i nie od tego postrzału dzik zginął. Sama tusza mocno sfatygowana,
widać poszarpaną suknię i skórę. Rozglądam się dokoła w wielu miejscach
farba i połamane gałęzie, istne pobojowisko, co tu się działo? Rozglądam
się za sukami, są mocno zdezorientowane ilością farby i porozciąganymi
patrochami z dzika, ale wyrazie czegoś jeszcze szukają. Wyciągam
warchoła na drogę gdzie czeka kolega z Rufkiem, który również ma okazję
nacieszyć się dzikiem. Odwołuje suki, które już zdążyły wypracować
wyjście nowego tropu z ogrodzonego młodnika na las. Oglądamy jeszcze
raz tuszę, kolega potwierdza moją diagnozę postrzału. Zgłaszamy
znalezisko do prowadzącego i polowanie wspominając o dziku na drzewie.
Dowiadujemy się prze telefon, że „ nasz” dzik to żaden postrzałek.
Po prostu psy dopadły warchoła w miocie w ogrodzonym młodniku i trzeba
było go skłuć. Wysłuchałem jeszcze jak naganiacze widzieli sześć, innych
warchlaków, które nie mogąc wejść do ogrodzonego młodnika. Leżały przy
siatce i dopiero na widok naganiaczy i psów uciekły. No cóż zaczyna się
„ciekawa opowieść”, ale to ich sprawa.
Ja oglądając trop i pracę Bajki wyciągnąłem zupełnie inne wnioski.
Myśliwy ranił lochę prowadzącą i jednego z warchlaków, stąd dwa
początkowo sfarbowane tropy, przechodzące w jeden. Ranna locha i
warchlak dostały się na grodzone (ranna zwierzyna często chowa się na
~ 113 ~

ogrodzonym młodniku), reszta warchlaków nie mogąc dostać się przez
ogrodzenie zaległa przy nim. Taką sytuacje zastali naganiacze z psami w
miocie. Zdrowe warchlaki uciekły, a ranna locha z rannym warchlakiem
została i próbowała obronić i wyprowadzić ranne młode na las. Niestety psy
wybrały łatwy cel i zagryzły rannego warchlaka. Locha musiała odpuścić i
poszła na las. To ten trop wypracowały suki, choć nie było lub nie
widziałem na nim farby. Przez chwilę zastanawiam się czy szukać lochy.
Jednak doszedłem do wniosku, że nie ma sensu jej dalej tropić, skoro
oderwała się od psów, to nie jest ciężko ranna. Minęło sporo czasu i na
pewno pozbierała resztę warchlaków, wiec lepiej dać jej spokój.

Dzik na drzewie. (Zdj.: W. Łażewski)
Decydujemy się wrócić na zestrzał i spróbować tropu jelenia, ale
dostajemy informacje, że w kierunku uchodzenia rannej sztuki są brane
kolejne mioty. Powoli się ściemnia, więc jeleń zostanie na jutro a my
wracamy na kwaterę. Na wspólną kolację przyjeżdża prowadzący
polowanie i kliku myśliwych z koła. Wspominam o postrzałku na drzewie.
Rozpoczyna się dziwna dyskusja, że to nie postrzałek i że Baja przez
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przypadek dzika znalazła. Nie pomaga pokazanie nagrania całego
poszukiwania (1560 m po tropie z farbą – licznik GPS), koledzy trzymają
się własnej wersji, niech tak zostanie. Traktuje to, jako kolejne ciekawe
doświadczenie w swojej pasji szukania rannej zwierzyny. Dla mnie Bajka
wykonała kolejną dobra robotę, i to się liczy.
Ranny jeleń odnalazł się na pokocie. Okazała się nim ranna na
przedni badyl łania która pędzona prze kolejne cztery mioty została w
końcu zastrzelona przez któregoś z polujących.
Nikt z polujących nie przyznał się do strzelania do łani i jej ranienia. Ranna
sztuka pędzona przez przypadek prawdopodobnie skrzyżowała trasę
ucieczki z tropami rannych dzików.
Na następnym dniu polowania zabrakło dwóch naganiaczy z
psami. Ponoć w którymś z miotów psy mocno oberwały od dzików. A ja
nawet wiem, w którym?
Wojciech Łażewski
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Lodowy dzik
Praca którą chcę opisać miała miejsce na stokach Baraniej Góry w
bardzo nie sprzyjających warunkach atmosferycznych, gdyż
temperatura na zewnątrz wynosiła - 8 C i przy tej temperaturze spadł
deszcz, który sprawił iż wszystko pokryło się około 3 milimetrową
warstwą lodu .
Trop był 19 godzinny. Prace przede mną podejmowały dwa inne
psy, niestety nieskutecznie. Na domiar wszystkiego zaczęło się robić
ciemno. Jedynym argumentem przemawiającym za poszukiwaniem był fakt
iż po ok. 100 metrach została odnaleziona na listku bukowym kropla farby
uwięziona pod cienką warstwą lodu. Zważywszy na wszystkie utrudnienia
postanowiłem rozpocząć pracę od tej jedynej kropli farby gdyż ustalenie
zestrzału w tych warunkach było niemożliwe.
Pracujące przede mną dwa inne psy nie były w stanie podjąć prawidłowego
tropu. Odnalezienie kropli farby było zasługą myśliwego, który to będąc
przekonany o trafieniu dzika, uporczywie szukał farby nie bacząc na
zachowanie błądzących psów.
Udając się na miejsce w którym znajdowała się farba zauważyłem
że pies zachowuje się tak jakby był na tropie rannego zwierza. Zapytałem
myśliwego który szedł obok mnie czy możliwe jest żeby tedy szła ranna
sztuka którą szukamy? Usłyszałem twierdzącą odpowiedź, od tego
momentu zacząłem podążać za psem tak jak podczas tropienia. Wkrótce
doszliśmy do miejsca gdzie znajdowała się farba, co utwierdziło mnie w
przekonaniu, że pies jest na właściwym tropie. Dalsza praca przebiegała
standardowo. Pies na otoku posuwał się bardzo powoli, gdyż
ukształtowanie terenu oraz oblodzenie sprawiały ogromne problemy z
poruszaniem się, mnie na dwóch nogach, a Canto na czterech łapach. Po
przejściu około kilometra nie znalazłem żadnego potwierdzenia
prawidłowej pracy psa.
Pokonanie tego dystansu w tych warunkach terenowych jak i
atmosferycznych zajęło nam około 1,5 godziny, a ja koncentrowałem się
głównie na tym, żeby nie zlecieć z góry w dół na zbity pysk!
Z zachowania psa można było wywnioskować że jest na właściwym tropie.
Szliśmy, a właściwie ślizgaliśmy się po skalistym zboczu porośniętym
świerczyną z domieszką buka. Kompozycja tych dwóch gatunków,
ciemność plus oblodzenie skał uniemożliwiały dalszą prace na otoku.
Podjąłem decyzję iż dalej spróbuję pracować luzem. Odpiąłem otok,
sprawdziłem działanie gps i dając komendę psu - pokaż trop, zaczęliśmy
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pracę luzem. Canto powoli oddalał się, a ja koncentrowałem się głównie na
tym żeby nie połamać nóg. Spoglądając na ekran gps widziałem że pies
zatacza okrąg w odległości ok. 400 metrów ode mnie, po czym kilkakrotnie
wraca do środka. Wywnioskowałem że w tym miejscu może znajdować się
łoże lub farba do której pies wraca próbując wypracować dalszy kierunek
uchodzenia zwierzyny.

Rafał Malec i Canto. (Zdj. z arch. R. Malca)
Podążyłem w miejsce wskazane przez gps. Po chwili przybiegł do mnie
Canto, który zaczął obwąchiwać kawałek ściętego pnia brzozy. Korzystając
ze światła latarki zauważam pod warstwą lodu kilka kropli farby. Pewność
której brakowało mi podczas dotychczasowego tropienia powróciła.
Podjąłem decyzję o kontynuowaniu dalszej pracy ponownie na otoku. Pies
zapięty na otok zaczął zdecydowanie podążać w kierunku biegnącego
nieopodal szlaku zrywkowego. Po przejściu zaledwie 50 metrów w gorę,
nagle skręcił w prawo i zaczął podążać w dół stoku. Po następnych 70
metrach przedzierania się przez gęste naloty świerkowe otok nagle przestał
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się oddalać. Pomyślałem że może gdzieś się zaplątał? Wczołgując się w
kierunku psa, nagle zauważyłem stojącego przede mną psa u którego
można było zauważyć wyraźne oznaki podniecenia zwierzyną. Stał jak
wryty wpatrując się w jednym kierunku. Po dokładnym oświetleniu latarką
świerkowych choinek moim oczom ukazała się tusza zgasłego, 80-cio
kilogramowego wycinka.
Cała praca miała według GPS 1560 metrów i na tym odcinku były
tylko dwa potwierdzenia. Pokonanie tego dystansu, w tych warunkach
pogodowych i terenowych zajęło nam 2,5 godziny. Po raz kolejny mogłem
się przekonać iż dobrze wyszkolony pies nawet na pozór w beznadziejnie
trudnych warunkach potrafi dobrze wykonać swoją pracę. Teren pokryty był
zwartą skorupą lodu, spod której nie powinny się wydobywać żadne cząstki
zapachowe. A jednak Canto pokazał, że to co teoretycznie jest niemożliwe,
stało się możliwe. Takie wydarzenia pokazują jakie moce drzemią w
naszych czworonożnych kompanach łowów.
Darz Bór
Rafał Malec

Canto z Ivetkinho dvora. (Zdj. z arch. R. Malca)
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Plany Klubu Posokowca na 2015 rok.
W związku ze zmianami jakie nastąpiły w planach zarządu ISHV,
musieliśmy zweryfikować plany działalności naszego klubu. Na
posiedzeniu Zarządu ISHV, które odbyło się w lutym w Parsberg, w
Niemczech ustalono m.in.;
W obecnym roku nie będzie przeprowadzony w Niemczech Konkurs ISHV
Suche. W planowanym terminie konkursu (t.j. w dniach 30-31
października) ma być przeprowadzone Walne Zgromadzenie ISHV.
W roku 2016 organizatorem ISHV Suche będzie niemiecki klub KBGS.
W 2018 roku organizatorem ISHV Suche ma być szwajcarski klub SSC. Od
2020 roku organizatorami Konkursów ISHV Suche mają zostać Kluby
członkowskie według kolejności przyjęcia do ISHV.
Włoski Klub S.A.C.T. został zawieszony w prawach członka ISHV i
wezwany do natychmiastowego zwrotu Pieczęci Użytkowości ISHV.
Ustalono że zarząd ISHV i zarządy klubów będą się spotykać corocznie.
Obecna Pieczęć Użytkowości ISHV będzie zastąpiona winietą, chronioną
prawami patentowymi.
Zatwierdzono zmodyfikowany Regulamin Próby Głównej ISHV.
Opracowany zostanie regulamin konkursów posokowców na sztucznych
tropach.
Zarząd ISHV zakazuje praktyk sprzedaży psów raz z pieczęcią, raz bez
pieczęci użytkowości. Kluby zobowiązane zostały do wykluczania takich
hodowców z członkostwa w Klubie należącym do ISHV.
Posokowce pochodzące z hodowli spoza FCI nie mogą uczestniczyć w
żadnych próbach, konkursach, przeglądach, pokazach i wystawach
organizowanych pod patronatem ISHV. W stosunku do klubów, które łamią
te postanowienia będą wyciągane konsekwencje.
W związku z powyższymi ustaleniami ISHV również zarząd
naszego klubu podjął stosowne uchwały. Zdecydowaliśmy m.in. że
Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego będzie organizowany co
dwa lata. W dniach 6 – 9 listopada 2015 roku zostanie zorganizowany
X Memoriał, a następny w 2017 roku.
W latach, w których nie będzie odbywał się memoriał, klub będzie
organizował Ocenę Pracy Posokowców w Naturalnym Łowisku (PP) dla
polskich członków klubu.
W dniach 10-12.04 br. weźmiemy udział w Międzynarodowych
Targach Łowieckich EXPO HUNTING w Sosnowcu. RDLP w Katowicach
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odstąpiła nieodpłatnie na rzecz klubu część swojej powierzchni
wystawienniczej. Zorganizujemy tam swoje klubowe stoisko, na którym
będziemy promować posokowce i Klub Posokowca.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu
Posokowca przeprowadzone zostanie 06 czerwca 2015 roku w Piotrkowie
Trybunalskim, po zakończeniu Międzynarodowego Konkursu Pracy
Posokowców. Będzie to zebranie na którym wybierzemy władze klubu na
najbliższą kadencję. Do udziału w nim serdecznie zapraszamy. O miejscu,
godzinie zebrania oraz możliwościach zakwaterowania poinformujemy
członków w terminie późniejszym. Mam nadzieję, że tak jak to bywało w
latach ubiegłych, członkowie klubu z rejonu Piotrkowa Trybunalskiego,
zadbają o to żeby mogliśmy ten czas spędzić w miłej i towarzyskiej
atmosferze.
Termin organizacji warsztatów dla przewodników posokowców i
tropowców ustaliliśmy na 04-06 września b.r. Zarezerwowano na ten cel
noclegi w Hotelu Nad Stawem w Bogacicy.
W październiku delegacja klubu weźmiemy udział VII Konkursie o
Spišsky Pohár na Słowacji w dniach 22-25.10.2015 roku.
W miesiącu listopadzie podejmiemy próbę zorganizowania na
pograniczu polsko – słowackim w Beskidzie Żywieckim, oceny pracy
posokowców w naturalnym łowisku, dla chętnych przewodników z Polski i
Słowacji.
Również na terenie OHZ Kluczbork w okresie jesienno - zimowym
będziemy zabezpieczać możliwość przeprowadzenia oceny pracy
posokowców w naturalnym łowisku.
Zachęcamy również do udziału w konkursach posokowców na
sztucznym tropie. Są one odpowiednikiem „próby wstępnej posokowców”
organizowanej w innych klubach i stanowią podstawę do dalszej pracy w
łowisku
Prosimy o śledzenie naszej witryny internetowej na której
będziemy zamieszczać bieżące informacje o działaniach klubu.
Do zobaczenia na wystawach, konkursach i w łowisku.
Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Gawasl
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PASOŻYTY PSÓW
Pasożytnictwo jest specyficzną formą współpracy dwóch
organizmów różnych gatunków, zarówno w świecie zwierząt i roślin.
Polega ono na wykorzystaniu osobnika jednego gatunku jako środowiska
życia i źródła pokarmu przez osobnika innego gatunku. Podstawową cechą
odróżniającą pasożytnictwo od innych rodzajów symbiozy jest ich
niekorzystne oddziaływanie na organizm żywiciela.
Pasożyty wewnętrzne (endopasożyty):
Glisty – Są obłe, o długości ciała od kilku do kilkudziesięciu cm, koloru
biało-szarego lub żółtawego. Ze względu na budową ciała zwane są
nicieniami. Miejscem bytowania form dorosłych jest jelito cienkie.
Pasożyty te nie posiadają żywicieli pośrednich. Po zjedzeniu inwazyjnych
jaj w jelicie cienkim wykluwają się larwy, które wnikają do naczyń
krwionośnych i z krwią wędrują poprzez wątrobę i serce do płuc. Z naczyń
włosowatych płuc czynnie przedostają się do pęcherzyków, a następnie
wędrują przez oskrzela, tchawicę, skąd po wykrztuszeniu i połknięciu
dostają się do jelit cienkich, gdzie osiedlają się i dojrzewają płciowo.
Objawy kliniczne – glisty są szczególnie niebezpieczne dla zwierząt
młodych. Mogą powodować pogorszenie jakości sierści, jej matowienie,
niskie przyrosty masy ciała, zahamowanie wzrostu, zaburzenia trawienia,
biegunki. Przy silnej inwazji glistnicy, zwierzęta są wychudzone, mają
powiększone, wzdęte powłoki brzuszne, krzywicę. Jeżeli inwazja jest
bardzo liczna może dojść do niedrożności jelit i zejścia śmiertelnego
zwierzęcia.
Rozpoznanie – makroskopowe, na podstawie stwierdzenia glist w
wymiocinach lub kale, badanie kału metodą flotacji.
Profilaktyka – ze względu na różne drogi zakażenia należy podać matce
leki przeciwpasożytniczne na dwa tygodnie przed planowanym kryciem, w
połowie ciąży oraz w drugim tygodniu po porodzie. Szczeniętom leki
przeciwrobacze należy podać w drugim, czwartym, szóstym i ósmym
tygodniu życia.
Tasiemce – należą do typu robaków płaskich, długość dorosłych osobników
waha się w granicach kilkudziesięciu cm do 1 m, ich ciało składa się z
główki i licznych członów. Żywicielem pośrednim tasiemca psiego są pchły
i wszy, które zjadają jaja tasiemca, w ich ciele rozwijają się inwazyjnie
larwy. Do zakażenia dochodzi poprzez zjedzenie przez psa pokarmu
zawierającego larwy. Pies jest żywicielem ostatecznym. Tasiemiec bytuje w
jelicie cienkim, skąd odrywające się człony wydalane są z kałem lub same
wypełzają na sierść w okolicy odbytu.
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Objawy kliniczne – tasiemiec psi u młodych zwierząt (szczeniąt) bardzo
rzadko wywołuje objawy chorobowe. Najczęściej dochodzi do świądu
okolicy odbytu związanego z wydalaniem członów pasożyta. Pośrednio
może być również przyczyną zapalenie zatok okołoodbytowych. U psów
dorosłych, zarażonych tasiemcem, mimo zwiększonego apetytu obserwuje
się chudnięcie, matowienie włosa, okresowo mogą pojawiać się biegunki.
Rozpoznanie – badanie kału metodą flotacji jest nieprzydatne, jaja tasiemca
są zamknięte w członach i nie można ich wykryć. Diagnoza jest najczęściej
stawiana na podstawie informacji uzyskanych od właściciela zwierzęcia,
który widział człony tasiemca w kale lub w okolicy odbytu. Należy jednak
wspomnieć, że mała inwazja tasiemca nie powoduje zmian chorobowych,
jedynym objawem obecności pasożyta jest okresowe wydalanie członów z
kałem oraz saneczkowanie, dlatego konieczna jest długotrwała i dokładna
obserwacja zwierzęcia.
Profilaktyka – zwalczanie żywiciela pośredniego, higiena żywienia. W
przypadku stwierdzenia obecności tasiemca – podać leki przeciwrobacze
wg zaleceń lekarza weterynarii.
Tęgoryjce - najczęściej występują u psów. Do zakażenia dochodzi przez
przewód pokarmowy, mleko matki, śródmacicznie, młode larwy mogą
przechodzić przez skórę. Miejscem bytowania dojrzałych osobników jest
jelito cienkie, przy bardzo licznej inwazji można jest spotkać w innych
odcinkach przewodu pokarmowego.
Objawy kliniczne – ancylostomatoza ma znacznie cięższy przebieg u
zwierząt młodych. Prowadzi do zahamowania wzrostu, utraty apetytu,
zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, biegunek, często krwistych. Przy
licznej inwazji powoduje anemię lub niedokrwistość z niedoborem żelaza.
U osobników dorosłych tęgoryjce rzadko wywołują chorobę, mogą jednak,
poprzez obniżenie odporności organizmu zwierzęcia, przyczynić się do
wystąpienia innych chorób np.: zapalenia skóry u psów wrażliwych na
tęgoryjca.
Profilaktyka i leczenie – jest trudne, szczególnie u zwierząt młodych z
objawami niedokrwistości. Sposób i okres leczenia bezwzględnie należy
przekonsultować z lekarzem weterynarii.
Węgorzyca – choroba ta najczęściej występuje w dużych skupiskach
zwierząt, np. w schroniskach dla bezpańskich psów. Drogą zakażenia jest
przewód pokarmowy i skóra. Larwy pasożyta posiadają zdolność ruchu i
mogą przechodzić przez nieuszkodzoną skórę oraz błonę śluzową. Bardzo
często obserwuje się zjawisko samozakażenia, szczególnie u młodych
zwierząt, poprzez własny kał.
Objawy kliniczne – najczęściej występują ze strony układu pokarmowego i
oddechowego. Zwierzęta są osłabione, brak apetytu, wymioty, biegunka z
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bardzo dużą ilością krwi. W przypadku inwazji pasożyta do płuc powodują
pasożytnicze zapalenie płuc, pojawiają się objawy duszności oraz wzrost
temperatury ciała.
Rozpoznanie – badanie kału metodą sedymentacji Baemanna lub metodą
bezpośrednią. Kał do badania musi być świeży!!!
Profilaktyka i leczenie – u zwierząt młodych, u których wystąpiły objawy
ze strony układu pokarmowego i oddechowego leczenie jest bardzo trudne.
W każdym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
weterynarii.
Choroby wywołane przez pierwotniaki.
Kokcydioza – jest najczęściej występującą chorobą wywołaną przez
pierwotniaki, głównie u młodych zwierząt przetrzymywanych w dużych
skupiskach. Drogą zakażenia jest przewód pokarmowy. Kokcydioza niszczy
komórki nabłonkowe jelit posiadające rzęski. Proces ten sprzyja wikłaniu
choroby przez inne drobnoustroje.
Objawy kliniczne – kokcydioza atakuje najczęściej młode zwierzęta, u
dorosłych przebiega z mało widocznymi objawami. Zwierzęta dorosłe po
przechorowaniu stają się bardzo często bezobjawowymi nosicielami, będąc
równocześnie źródłem zarażenia młodych zwierząt. Najczęściej
spotykanymi objawami kokcydiozy u młodych zwierząt jest biegunka,
bardzo często biegunka krwista, powodująca odwodnienie i anemię. Przy
licznej inwazji mioty rodzą się słabe, a szczenięta w ciągu 2 – 3 dni po
porodzie padają.
Rozpoznanie – na podstawie mikroskopowego badania kału.
Profilaktyka i leczenie – oocysty są bardzo oporne na działanie czynników
środowiskowych i odkażających. W sprzyjających warunkach środowiska
zewnętrznego swą inwazyjność mogą zachować przez kilka miesięcy.
Bardzo ważne jest zachowanie higieny otoczenia i żywienia poprzez
unieszkodliwienie kału, przeprowadzanie częstej dezynfekcji pomieszczeń i
wybiegów, myciu i dezynfekcji naczyń i sprzętu, z którymi zwierzęta mają
kontakt. Wszystkie zwierzęta przebywające razem, w wypadku
stwierdzenia zakażenia kokcydiami mimo, że nie u wszystkich wystąpiły
objawy choroby, powinny być leczone równocześnie. Sposób leczenia i
rodzaj podawanych leków należy skonsultować z lekarzem weterynarii.
Krytposporidioza – występuje sporadycznie. Czynnikiem etiologicznym
jest pierwotniak „Cryptosporidium parvum”, który atakuje komórki
nabłonkowe jelita cienkiego i namnaża się w ich rąbku siateczkowym.
Objawy kliniczne – najbardziej wrażliwe są psy do 6-go miesiąca życia.
Typowym i najczęstszym objawem jest bardzo silna biegunka prowadząca
do odwodnienia organizmu.
Rozpoznanie – badanie mikroskopowe kału lub test ELISA.
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Profilaktyka i leczenie – bardzo trudne, choroba najczęściej kończy się
zejściem śmiertelnym.
Gradioza – w ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na psy, które są
bardzo często nosicielem pierwotniaków z gatunku Gradia spp.,
niebezpiecznych dla człowieka, a wywołujących chorobę u psów bez
względu na ich wiek. Do zakażenia dochodzi drogą przewodu
pokarmowego. Cysty Gradia spp. są szeroko rozpowszechnione w
środowisku zewnętrznym, wykazują bardzo dużą odporność na działanie
wpływów środowiska i zachowują swoją inwazyjność nawet przez 60 dni.
Do zakażenia szczególnie łatwo dochodzi w dużych skupiskach zwierząt,
np. schroniska dla bezdomnych psów.
Objawy kliniczne – najczęściej pojawia się biegunka o różnym nasileniu.
W zależności od stopnia zaawansowania choroby może ona być w formie
miękkiego stolca o jasnym zabarwieniu, bardzo intensywnym zapachu do
ostrej biegunki powodującej odwodnienie organizmu. Biegunka może być
przewlekła, okresowa lub samoistnie ustępująca. Często kał chorego
zwierzęcia przypomina „krowie placki” bez krwi i śluzu.
Rozpoznanie – badanie kału lub wypłuczyn z dwunastnicy:
- test ELISA,
- cytologiczne badanie błony śluzowej dwunastnicy.
Profilaktyka i leczenie – istnieje wiele leków, jednak żaden z nich nie
gwarantuje 100% wyleczenia. Sposób leczenia należy skonsultować z
lekarzem weterynarii.
Pasożyty zewnętrzne (ektopasożyty):
Świerzb – u psów występuje często. Może być wywoływany przez
wszystkie rodzaje świerzbowca, jednak najczęściej przez świerzbowca
drążącego (Sarcoptes scabiei var. canis) i usznego (otodectes cynotis).
Świerzb drążący może przenosić się na inne zwierzęta i ludzi. Do
zakażenia najczęściej dochodzi w dużych hodowlach czy schroniskach dla
bezdomnych zwierząt, w salonach pielęgnacyjnych, w czasie polowań na
lisy.
Objawy kliniczne – pasożyt drążąc korytarze w skórze wydziela substancję
alergenną, która u psów powoduje intensywny świąd nasilający się wraz ze
wzrostem temperatury otoczenia. Świerzb charakteryzuje się intensywnym,
nie sezonowym świądem, powodującym drapanie, ocieranie, wygryzanie
skóry, co sprzyja rozwojowi wtórnych zakażeń bakteryjnych i uogólnionej
postaci choroby. Świąd i wykwity występują najczęściej w miejscach, gdzie
skóra narażona jest na urazy, np. ucisk kagańca, kolczatki.
Naskórek w miejscu wykwitów łuszczy się, skóra wygląda jak posypana
otrębami, włosy wypadają, tworzą się łysiny pokryte strupami, obwodowe
węzły chłonne często są powiększone, przy długotrwałym procesie
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chorobowym dochodzi do wychudzenia, w skrajnych przypadkach śmierci
zwierzęcia.
Świerzb uszny – powodowany jest przez świerzbowca usznego żyjącego na
powierzchni skóry i w przewodach słuchowych. Czynnikiem
usposabiającym jest: brud, kurz zalegający w przewodzie słuchowym oraz
wilgoć. Najbardziej narażonymi osobnikami są psy ze zwisającymi, długimi
małżowinami usznymi.
Objawy kliniczne – charakterystycznym objawem jest świąd, trzepanie
głową, drapanie uszu, co może doprowadzić do powstania ran oraz
krwiaków małżowiny usznej. W przewodzie słuchowym zewnętrznym
pojawia się ciemny woskowy lub woskowo-ropny, powstały na skutek
powikłań, bakteryjny wysięk. Przy silnej inwazji może dojść do zapalenia
ucha środkowego oraz wewnętrznego.
Rozpoznanie – na podstawie objawów chorobowych, wywiadu, - badanie
mikroskopowe zeskrobin, - serologia.
Profilaktyka i leczenie – ponieważ świerzbowce bardzo łatwo przenoszą
się, dlatego wszystkie zwierzęta w hodowli należy leczyć równocześnie
przy użyciu środków przeciw świerzbowych. Przy braku rozpoznania
różnicowego należy zastosować równocześnie preparaty przeciw
drobnoustrojom wikłającym i roztoczom.
Nużyca – występuje u psów stosunkowo rzadko. Wywołana jest przez
roztocze (Demodex canis), które w normalnych warunkach jest
komensalem żyjącym na skórze psa, w gruczołach łojowych i torebkach
włosowych. Zwierzęta zdrowe, utrzymywane w prawidłowych warunkach
nie zarażają się od chorych.
Objawy kliniczne – w zależności od przebiegu choroby rozróżnia się dwie
formy nużycy: miejscową i uogólnioną. Nużyca miejscowa występuje
najczęściej u młodych psów do 6 miesiąca życia, zwykle u ras
krótkowłosych. Objawy choroby pojawiają się u wszystkich szczeniąt w
miocie w postaci kilku wyłysień, łuszczenia i hiperpigmentacji skóry
zazwyczaj na głowie i przednich kończynach. Lokalizacja zmian sugeruje,
że do zakażenia dochodzi podczas ssania.
Nużyca uogólniona - wywołana jest przez trzy gatunki roztoczy Demodex
canis, Demdex injai i niezidentyfikowany Demdex. D.canis i D. injai
występują w gruczołach łojowych i torebkach włosowych, a D.
niezidentyfikowany w warstwie rogowej skóry. Nużycę uogólnioną, w
zależności od wieku psów dzielimy na nużycę młodzieńczą do 18 miesiąca
życia psa i psów dorosłych powyżej 18 miesiąca życia. Charakteryzuje się
ona wieloogniskowymi, licznymi zmianami na skórze całego ciała,
początkowo przerzedzeniem sierści, obrzękiem, ciemnym zaczerwieniem
skóry, grudkami oraz świądem. Stopniowo skóra ulega pofałdowaniu,
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hiperpigmentacji, pojawiają się krosty, strupy oraz w wyniku wtórnego
bakteryjnego zakażenia, owrzodzenia. Pojawia się charakterystyczny
swoisty zapach. Przy długotrwałym procesie chorobowym, rozległych
zmianach ropnych dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, wzrostu
temperatury, rozwoju ogólnej sepsy i śmierci.
Rozpoznanie – metoda mikroskopowa (zeskrobiny skóry z pograniczna
tkanki zdrowej i chorobowo zmienionej – badanie histopatologiczne skóry.
Profilaktyka i leczenie – czynnikiem decydującym o skuteczności leczenia
jest dokładna diagnoza i usunięcie czynnika sprzyjającego rozwojowi
choroby, np. błędy żywieniowe, choroby zakaźne.
Leczenie nużycy uogólnionej jest trudne i długotrwające.
Kleszcze – w Europie żyje jedenaście gatunków, z czego trzy w Polsce.
Najważniejsze z nich to kleszcz pospolity, kleszcz łąkowy i brunatny
kleszcz psi . W dostępnym piśmiennictwie mówi się o sezonowości inwazji
pasożyta, która trwa ok. 8 miesięcy, od marca do października, ze szczytem
w okresie maja – września. Na podstawie własnego doświadczenia
zawodowego twierdzę, że wraz ze zmianami klimatycznymi granice
czasowe inwazji zacierają się. Kleszcze na ciele psów oraz konsekwencje
ich obecności stwierdzałem w grudniu, lutym, głównie u psów ras
myśliwskich.
Objawy kliniczne – najczęstszym miejscem wczepiania się kleszczy są
miejsca, gdzie skóra jest delikatna – pachy, pachwiny, małżowiny uszne,
łuki brwiowe, przestrzenie międzypalcowe. Przy dużej inwazji mogą
występować na całym ciele. Początkowo pojawia się niewielki świąd
pobudzający do drapania i ocierania skóry oraz wylizywania miejsca, w
którym usadowił się kleszcz. Często powoduje to urwanie części pasożyta,
pozostała część w skórze, jako ciało obce, prowadzi do powstania
miejscowych zmian zapalnych oraz ropni.
Kleszcze są wektorem pierwotniaków z rodzaju Babesia wywołujących
groźną dla psów chorobę – babeszjozę.
W naszych warunkach klimatycznych bardzo rzadko u psów kleszcze
(kleszcz wyrostka ucha) mogą wywoływać ostre zapalenie ucha
zewnętrznego.
Rozpoznanie – jest ono możliwe tylko po stwierdzeniu obecności kleszczy
na ciele psa.
Profilaktyka i leczenie: unikanie potencjalnych środowisk bytowania
kleszczy, po każdym powrocie np. z lasu dokładnie, obejrzeć ciało psa i
znalezione kleszcze usunąć manualnie, za pomocą kleszczyków,
systematycznie stosować preparaty przeciwkleszczowe, w przypadku
częściowego usunięcia kleszcza lub nietypowego zachowania się psa po
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znalezieniu pasożyta na skórze należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza
weterynarii.
Pchły – u psów i kotów najczęściej pasożytuje pchła psia (ctenocephalides
canis) i kocia (C.felis). Predylekcynym miejscem bytowania pasożytów jest
głowa, szyja, okolica lędźwiowo-krzyżowa, nasada ogna, podbrzusze.
Objawy kliniczne – pchły drażnią skórę mechanicznie oraz chemicznie.
Wprowadzają w miejscu ukłucia wraz ze śliną substancje drażniące
zakończenia nerwowe, powodują silny świąd, wyłysienia, zapalenie skóry,
hiperpigmentacja. Istnieje grupa psów bez alergii na pchły, są one
najczęściej bezobjawowymi nosicielami. Pchły psie mogą być wektorem
pasożytów wewnętrznych np. tasiemca.
Rozpoznanie:
- obecność pcheł lub ich odchodów na ciele zwierzęcia
- reakcja na leczenie
- testy alergiczne
- badanie histopatologiczne skóry.
Profilaktyka i leczenie – usunięcie przyczyny choroby (całkowita
likwidacja pasożyta zarówno na ciele zwierzęcia, jak i w jego otoczeniu), systematyczne stosowanie preparatów przeciwpchelnych.
Wszy – wsza psia (Linognathus setosus) - obecnie rzadko spotykany
pasożyt u psów. Do szerzenia się wszawicy sprzyjają między innymi: złe
warunki środowiskowe, złe odżywianie, niewłaściwa pielęgnacja.
Objawy kliniczne – typowym objawem jest niepokojący i dokuczliwy
świąd, wyłysienia, rany, grudki, strupy. W dużych inwazjach może
dochodzić do anemii i osłabienia. Ponieważ wszy są pasożytami stałymi,
przebieg choroby jest zazwyczaj przewlekły.
Rozpoznanie – stwierdzenie obecności pasożytów lub ich jaj (gnid)
poprzez wyczesywanie i test z przylepcem.
Profilaktyka i leczenie – terapia tradycyjna przy użyciu np. sprayu,
proszków czy szamponów powinna być przeprowadzona dwukrotnie w
dwutygodniowym odstępach. Można zastosować inne alternatywne środki
zwalczające inwazję pasożyta, ale tylko pod kontrolą lekarza weterynarii.

Zbigniew Skrzek
dr n. wet.
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…………………………………………….

Miejscowość ………………………data …………..…..

imię i nazwisko

Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV

......................................................................
ulica, nr domu
........................................................................................
kod pocztowy, miejscowość
.......................................................................................
telefon kontaktowy

Bank Millennium S.A.
Nr Konta: 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454

……………………………………………………...
adres mailowy

Deklaracja członkowska do Klubu Posokowca Członka ISHV
-

-

jestem członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oddział w .....................................................................
jestem, nie jestem * członkiem PZŁ od roku ................ Nazwa Koła Łowieckiego …………………………
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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