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CZŁONKA ISHV
za rok 2015

Redakcja, opracowanie tekstów, opracowanie graficzne,
przygotowanie do druku; Wojciech Galwas
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Drodzy Klubowicze !
Po raz kolejny oddajemy do Waszych rąk Biuletyn Klubu
Posokowca w którym przedstawiamy działalność naszego klubu w 2015
roku.
Znajdziecie w nim sprawozdania z działalności zarządu, finansów klubu i
Walnego Zgromadzenia. Publikujemy sprawozdanie hodowlane oraz wykaz
przesłanych do klubu prac posokowców.
W organizacji klubu zaszły zmiany. Zgodnie z wytycznymi
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce zmieniło się konto
naszego klubu. Nasze środki finansowe gromadzone są na koncie
założonym przez ZG ZKwP w Warszawie w Banku Millennium. Wymogi
dotyczące prowadzenia pełnej księgowości wymusiły na nas zakup
abonamentu na program księgowy oraz zatrudnienie księgowej. Same
sprawozdanie finansowe wysłane do Warszawy liczy prawie 30 stron.
Wymogi dotyczące sprawozdawczości prowadzić musimy na tych samych
zasadach co oddziały ZKwP liczące po kilka tysięcy członków, 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.
Te dodatkowe wydatki znacznie uszczuplają nasze skromne środki
finansowe.
Nastąpiły również zmiany w samym Zarządzie Klubu. W ubiegłym
roku zakończyła się 3-letnia kadencja władz klubu i na czerwcowym
Walnym Zgromadzeniu dokonaliśmy wyboru Zarządu Klubu i Komisji
Rewizyjnej. W ich wyniku Przewodniczącym Zarządu Klubu pozostał
Wojciech Galwas, V-ce Przewodniczącym ds. Organizacyjnych Zbigniew
Skrzek, a V-ce Przewodniczącym ds. Użytkowości Maciej Kopeć. Zmiany
nastąpiły na pozostałych funkcjach. V-ce Przewodniczącym ds.
Hodowlanych został Jakub Rudziński, Skarbnikiem - Rafał Malec,
Sekretarzem - Łukasz Dzierżanowski, członkiem Zarządu – Jerzy Sokół.
Zmiany nastąpiły również wśród członków klubu. Jak w każdym
stowarzyszeniu jedni członkowie odchodzą, inni zostają przyjęci do klubu.
Chciałbym podkreślić, że samo złożenie Deklaracji Członkowskiej nie jest
tożsame z wstąpieniem do klubu. O przyjęciu decyduje Zarząd Klubu,
analizując złożone deklaracje, dołączone do nich motywacje dotyczące
członkostwa w klubie, posiadane doświadczenie kynologiczne i łowieckie.
W ubiegłym roku przyjęliśmy do klubu 11 nowych członków. Wszyscy
przyjęci to myśliwi, posiadacze posokowców. Kilka deklaracji zostało przez
zarząd rozpatrzonych negatywnie.
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Stan ilościowy członków klubu od wielu lat oscyluje wokół liczby 120-130
członków.
Zmiany nastąpiły również w strukturach Międzynarodowego
Związku Posokowców – ISHV. Zarząd ISHV ostro zareagował na proceder
międzynarodowego handlu posokowcami. Zarzuty dotyczyły klubów
posokowca z Włoch, Czech i Słowacji. Sprawy te omawiane były na
Zjeździe ISHV w Riedenburgu w Niemczech, w którym uczestniczyła
delegacja naszego klubu. Po wielu dyskusjach na postawie Uchwały
Walnego Zgromadzenia włoski Klub Posokowca - S.A.C.T. został
wydalony z ISHV. Podjęto również decyzję o przyjęciu na prawach gości
nowych członków; klubów z Belgii (BCBGS), Wielkiej Brytanii (UKSAH)
oraz nowego klubu z północnych Włoch. Zmianie uległ również kalendarz
ISHV – Suche.
Na podstawie wniosku złożonego przez Verein Hirschmann, FCI dokonało
zmian we wzorcu posokowca hanowerskiego. Wzorzec uzupełniono o zapis
że do uzyskania uprawnień hodowlanych muszą posiadać one potwierdzoną
użytkowość.
Oczekujemy, że Główna Komisja Hodowlana ZKwP wprowadzi
te wymogi w życie w Polsce. Czekamy również na realizację wymogów
FCI dotyczących uzyskania tytułu C.I.B. po zaliczeniu testu na żywej,
naturalnej zwierzynie.
Dalej oczekujemy na zmiany w regulaminach konkursów pracy
posokowców. Polski Związek Łowiecki dokonał zmian w regulaminach
konkursów dzikarzy i wyżłów. Oczekujemy na zmiany w regulaminach dla
posokowców, szczególnie dotyczących oceny pracy posokowców w
naturalnym łowisku. Mamy nadzieję, że wielokrotne postulaty zgłaszane
przez nasz klub zostaną w końcu wzięte pod uwagę i że regulaminy te będą
spójne z regulaminami obowiązującymi w klubach posokowca należącymi
do ISHV i bardziej będą one odzwierciedlać warunki pracy jaką na co dzień
wykonują posokowce.
W ubiegłym roku przeprowadzony został Jubileuszowy X
Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego w którym wzięli udział przewodnicy i
sędziowie z Austrii, Czech, Węgier, Słowacji i Polski.
Zgodnie z uchwałą Zarządu był to ostatni memoriał odbywający się co
roku. Postanowiliśmy że, podobnie jak w innych krajach, najważniejsza
impreza dla posokowców będzie odbywała się co dwa lata w roku, w
którym nie będzie ISHV Suche. Będziemy natomiast organizować
możliwość uzyskania dyplomu z PP przez krajowe posokowce.
Bardzo dużą popularnością cieszą się organizowane przez nasz
klub warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców. W ubiegłym
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roku nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych, dlatego też w 2016
roku postanowiliśmy zorganizować wiosenne i jesienne warsztaty.
Cieszy nas, że coraz więcej przewodników posokowców,
szczególnie nowych członków klubu, składa sprawozdania z prac swoich
psów. Każda praca posokowca zakończona podniesieniem postrzałka to
wymierna korzyść zarówno w aspekcie ekonomicznym i etycznym.
Posokowców pracujących w łowiskach jest w dalszym ciągu z mało,
dlatego też nasz klub będzie w dalszym ciągu popularyzował zalety
użytkowych posokowców. Temu celowi służył m.in. nasz udział w
Międzynarodowych Targach Łowieckich w Sosnowcu. W tym roku
ponownie zamierzamy tam uruchomić stoisko Klubu Posokowca.
W biuletynie zamieszczamy również artykuł autorstwa Roberta
Iwickiego prezentujący linie genealogiczne reproduktorów posokowca
hanowerskiego w Polsce.
Oprócz sprawozdań dotyczących hodowli i użytkowości, publikujemy
szereg artykułów naszych członków. Jedne to relacje z imprez
kynologicznych, inne to wspomnienia z prac w łowisku. Z pewnością mają
one bardzo duży wymiar edukacyjny.
Biuletyn kończymy planami klubu na bieżący rok. Będzie on
obfitował w wiele międzynarodowych imprez dla posokowców, na których,
po raz kolejny chcemy pokazać, że poziom reprezentowany przez naszych
przewodników i ich posokowców jest bardzo wysoki.
Najważniejsza jest jednak praca łowiskach. To ona ma udowadniać
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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Słowo wstępne
Spis treści
Dane Klubu
Adresy członków zarządu klubu
Sprawozdanie z działalności klubu za 2015 r.
Protokół z Walnego Zgromadzenia w Sulejowie
Sprawozdanie hodowlane – J. Rudziński
Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów
Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców hanowerskich w 2015 roku
Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów
Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców bawarskich w 2015 roku
Sprawozdanie finansowe
Praca w łowiskach – M. Kopeć
Walne Zgromadzenie ISHV – Riedenburg – Niemcy
Linie genealogiczne reproduktorów
posokowca hanowerskiego – R. Iwicki
Targi Łowieckie EXPO HUNTING – W. Galwas
Warsztaty dla przewodników posokowców
i tropowców – W. Galwas
X Memoriał im. B. Gierszewskiego – W. Galwas
Ku Przestrodze – S. Kusz
Jak to myśliwi dzika w ręce łapali – W. Łażewski
Byk „7D” – G. Maciąg
W dwóch na jednego – M. Hus
Mało brakowało… – A. Filipiak
Myśliwskie rozmaitości – A. Filipiak
Plany klubu na 2015 rok
Deklaracja członkowska
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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)
Adres do korespondencji:
Wojciech Galwas, 47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7
Konto bankowe:
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
Zarząd Klubu:
Przewodniczący – Wojciech Galwas
V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Jakub Rudziński
V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Maciej Kopeć
Skarbnik – Rafał Malec
Sekretarz – Łukasz Dzierżanowski
Członek Zarządu – Jerzy Sokół
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Wiesław Burdzy
Członek komisji – Grzegorz Sęk
Członek komisji – Marian Paweł Bocianowski
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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

Jakub Rudziński
tel. +48 784 404 823
rudzinski.jakub@wp.pl

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

Rafał Malec
Januszkowa 9,
34-340 Jeleśnia
tel. +48 531 534 347
admin@rmuchwyty.com.pl
Łukasz Dzierżanowski
tel. +48 606 483 493
lukasz@docentnatropie.com

~8~

Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV
za 2015 rok.
Na koniec 2015 roku do naszego klubu należało 123 członków.
W ciągu roku nastąpiły zmiany w stanie ilościowym członków. Ubyło 16
członków. W większości spowodowane to zostało nieopłaceniem składek
do klubu. Cztery osoby zgłosiły rezygnację z członkostwa, dwie zostały
usunięte decyzją Zarządu Klubu. Do klubu przyjętych zostało 11 nowych
członków. Wszyscy przyjęci to myśliwi, posiadacze posokowców. Kilka
deklaracji zostało przez zarząd rozpatrzonych negatywnie.
Posiedzenie Zarządu Klubu 21.02.2015 r.
Swoją działalność w 2015 roku zarząd rozpoczął od posiedzenia w
Bogacicy w dniu 21 lutego.
Omówiono pismo z dnia 11.12.2014 ZG ZKwP skierowane do naszego
klubu w zakresie wdrożenia wytycznych od dnia 01.01.2015 roku
dotyczących konta bankowego, księgowości, oraz nadesłania do dnia
31.01.2015 roku, informacji o liczebności członków, liczby wpłaconych
składek i wysokości składki za 2014 rok.
Prowadząca dotychczas księgowość klubu, księgowa ZO ZKwP w Opolu,
wobec bardzo wysokich wymogów stawianych przez ZG ZKwP, nie
wyraziła chęci dalszego prowadzenia księgowości klubu.
W związku z zaistniałą sytuacją zaszła konieczność znalezienia nowej
księgowej. Po przeprowadzonych rozmowach z księgową prowadzącą
księgowość Oddziału ZKwP w Raciborzu uzyskano zgodę na prowadzenie
księgowości klubu. W związku z wymogiem prowadzenia pełnej
księgowości zarząd postanowił zakupić oprogramowanie firmy Comarch z
Krakowa.
Zgodnie z wytycznymi ZG ZKwP podjęto uchwałę o przeniesieniu konta
Klubu do Banku Millennium utworzonym przez ZG ZKwP w Warszawie.
Przedyskutowano otrzymany protokół z przeprowadzonych obrad
Zarządu ISHV w miejscowości Parsberg w Niemczech, w dniu 14.02.2015
roku.
Ustalenia wynikające z protokołu:
 W obecnym roku nie będzie przeprowadzony w Niemczech Konkurs
ISHV Suche 2015. W terminie konkursu mają byś przeprowadzone
obrady ISHV w dniach 30-31 października.
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 W roku 2016 organizatorem ISHV Suche ma zostać niemiecki klub
KBGS.
 W 2017 roku organizatorem ISHV Suche ma być szwajcarski klub SSC.
 Od 2019 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.
 Obecna Pieczęć Użytkowości ISHV będzie zastąpiona winietą,
chronioną prawami patentowymi. Poszczególne kluby będą zakupywać
potrzebną im ilość winiet.
 ISHV opracuje regulamin konkursów posokowców na sztucznych
tropach.
 ISHV opracuje regulamin ochrony zwierząt z uwzględnieniem zasad
etycznego poszukiwania postrzałków.
 Zarząd ISHV zakazuje praktyk sprzedaży psów raz z pieczęcią, raz bez
pieczęci użytkowości. Kluby muszą wykluczać 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. Jest to sprzeczne z zasadami
ISHV. W stosunku do klubów, które łamią te postanowienia będą
wyciągane konsekwencje.
 Nowy regulamin próby głównej ISHV Suche zostanie wydrukowany i
rozkolportowany.
W związku ze zmianą kalendarza imprez ISHV Zarząd Klubu podjął
uchwałę że Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego będzie
organizowany co dwa lata, w czasie kiedy nie będzie ISHV Suche. Podjęto
uchwałę że w latach, w których nie będzie odbywał się memoriał, klub
będzie współorganizował Ocenę Pracy Posokowców w Naturalnym
Łowisku (PP) dla polskich członków klubu.
Uzgodniono że Klub w dniach 10-12.04 2015 r. weźmie udział w
Międzynarodowych Targach Łowieckich EXPO HUNTING w Sosnowcu.
RDLP w Katowicach odstąpi nieodpłatnie na rzecz klubu część swojej
powierzchni wystawienniczej. Po stronie klubu jest zabezpieczenie
materiałów informacyjnych, plakatów, ulotek i zaprezentowanie
posokowców jako użytkowych psów niezbędnych w łowiskach.
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Omówiono sprawę uznawania dyplomów zdobytych przez
posokowce należące do członków naszego klubu na zagranicznych
konkursach w zakresie Próby Głównej. Po konsultacjach z zagranicznymi
klubami posokowców Zarząd Klubu Posokowca podjął uchwałę że do
uzyskania Pieczęci ISHV należy uznawać dyplomy z Próby Głównej
przeprowadzonej przez kluby innych państw zrzeszonych w ISHV, pod
warunkiem że dyplom ten będzie spełniał zapisy regulaminowe
obowiązujące w Polsce w zakresie czasu od zranienia, długości tropu, oceny
pracy na ścieżce tropowej, gonu i stanowienia, itp. Uznanie takiego
dyplomu daje możliwość uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV, po
spełnieniu innych wymogów.
Po rozpatrzeniu deklaracji członkowskich podjęto uchwałę o
przyjęciu do klubu nowych członków i skreśleniu z listy osób które zgłosiły
rezygnację z członkostwa.
Rozpatrzono wniosek zgłoszony przez Kol. W. Łażewskiego
dotyczący wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych w stosunku do
członków klubu, które naruszyły regulamin klubu.
Po dyskusji i analizie zgłoszonych na piśmie wyjaśnień, uchwałą
Zarządu Klubu, za rażące uchybienia obowiązków członkowskich dwoje
członków zostało skreślonych z listy członków Klubu Posokowca. Osoby te
zostały poinformowane o przysługującej im możliwości złożenia odwołania
od uchwały zarządu do Walnego Zgromadzenia.
Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
ustalono na dzień 06 czerwca 2015 roku w Sulejowie.
Termin organizacji warsztatów dla przewodników posokowców i
tropowców ustalono na 04-06.09. 2015 r. na terenie OHZ Kluczbork.
Zarezerwowano na ten cel noclegi w Hotelu Nad Stawem w Bogacicy.
Na dni 06-09 listopada br. ustalono termin przeprowadzenia przez
ZO PZŁ w Opolu, wspólnie z Klubem Posokowca - X Memoriału im.
Księdza Benedykta Gierszewskiego. Jako bazę memoriału zarezerwowano
Hotel Nad Stawem w Bogacicy.
Zarząd Klubu wytypował Kol. Rafała Malca z psem posokowcem
bawarskim CANTO z Ivetkinho dvora do reprezentowania Klubu na
VII Konkursie o Spišsky Pohár na Słowacji w dniach 22-25.10.2015 roku.
Expo Hunting 2015.
W dniach 10 – 12 kwietnia 2015 roku odbyła się VI-ta edycja
Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPO Hunting w Sosnowcu.
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Również nasz klub zaistniał na targach. Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach odstąpiła nieodpłatnie na rzecz klubu część
swojej powierzchni wystawienniczej. Zorganizowaliśmy tam swoje
klubowe stoisko, na którym promowaliśmy posokowce i Klub Posokowca.
Biuletyn Klubowy
Wiosną 2015 (przed wystawą Expo Hunting) wydany został
kolejny Biuletyn Klubu za 2014 rok. Wydany został na kredowym papierze,
bogato ilustrowany w zdjęcia. Jego objętość wyniosła 128 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Słowo wstępne
Spis treści
Siedziba i skład Zarządu Klubu
Adresy członków zarządu klubu
Sprawozdanie z działalności klubu za 2014 r.
Protokół z Walnego Zgromadzenia w Korbielowie
Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV
Sprawozdanie hodowlane
Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów
Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców hanowerskich w 2014 roku
Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów
Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych
Mioty posokowców bawarskich w 2014 roku
Linie genealogiczne suk hodowlanych posokowca hanowerskiego
Praca w łowiskach
Zestawienie zgłoszonych prac
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni
Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
Moja droga do sukcesu w pracyz posokowcem – G. Bojanowski
Relacja z XV Memoriału F. Konrada – A. Filipiak
XX Krajowy konkurs posokowców „O nagrodę przechodnią
CMMJ” – Ł. Dzierżanowski
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

IX Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego – W. Galwas
Bajkowy szpicer – W. Łażewski
Jak to Bajka dzika na drzewie znalazła – W. Łażewski
Lodowy dzik – R. Malec
Plany klubu na 2015 rok
Pasożyty 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. został również rozkolportowany w czasie Zjazdu
ISHV w Niemczech.
Jesteśmy jedynym klubem rasy w Polsce który wydaje swój Biuletyn
Klubowy.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze w Sulejowie.
6 czerwca 2015 roku w Sulejowie odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Posokowca w którym
uczestniczyło 35 osób uprawnionych do głosowania. W jego trakcie zostały
zatwierdzone sprawozdania i bilans za rok ubiegły a członkom zarządu
udzielono absolutorium. Jednomyślnie przyjęto plan pracy i preliminarz
budżetowy na 2015 rok.
W trakcie WZ rozpatrzone zostały odwołania dwoje członków od
uchwały zarządu o skreśleniu ich z członkostwa w Klubie Posokowca. Po
wysłuchaniu wszystkich stron odwołanie zostało poddane pod tajne
głosowanie. Na podstawie wyniku głosowania Walne Zgromadzenie
podjęło uchwałę o nieuwzględnieniu złożonego odwołania. W związku z
powyższym Uchwała Zarządu została utrzymana w mocy.
W związku z zakończeniem kadencji zostały przeprowadzone
wybory nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Po przeprowadzonych głosowaniach Zarząd ukonstytuował się w
następującym składzie:
1. Galwas Wojciech – Przewodniczący Klubu,
2. Skrzek Zbigniew – V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjnych,
3. Rudziński Jakub – V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych,
4. Kopeć Maciej – V-ce Przewodniczący ds. Użytkowości,
5. Malec Rafał – Skarbnik,
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6.
7.

Dzierżanowski Łukasz – Sekretarz,
Sokół Jerzy – Członek Zarządu

Skład nowej Komisji Rewizyjnej Klubu:
1. Burdzy Wiesław – Przewodniczący
2. Sęk Grzegorz – V-ce Przewodniczacy
3. Bocianowski Marian Paweł - Sekretarz
Protokół z odbytego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dalszej
części Biuletynu.
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. W ramach strony internetowej
działa klubowe forum na którym mogą się wypowiadać na dowolne tematy
członkowie klubu i inne zarejestrowane osoby.
Administrowaniem witryny, uzupełnieniem treści i modyfikacją zajmuje się
Łukasz Dzierżanowski.
Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców.
Tradycyjnie jak co roku na początku września, Zarząd Klubu
Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz
Nadleśnictwem Kluczbork zorganizował w dniach 4 – 6 września 2015 roku
na terenie OHZ Kluczbork, Warsztatów dla Przewodników Posokowców i
Tropowców.
W warsztatach wzięło udział 23 uczestników posiadających 14
posokowców i 12 psów myśliwskich innych ras. Reprezentowali oni
wszystkie regiony Polski. Zajęcia zostały zakończone wręczeniem
uczestnikom warsztatów, przez Nadleśniczego Pawła Pypłacza i Jana
Kierznowskiego, pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa.
Posiedzenie Zarządu Klubu w dniu 05 września w Bogacicy.
Na kolejnym posiedzeniu po rozpatrzeniu deklaracji członkowskich
zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do klubu nowych członków.
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Podjęto również decyzję o nałożeniu na członków klubu, łamiących
postanowienia regulaminu odnośnie przyjętych w klubie zasad, kary
upomnienia i nagany.
Omówiono przygotowania do Memoriału im. B. Gierszewskiego.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach objęła Patronat
nad X Memoriałem im. Ks. B. Gierszewskiego.
Kol. M. Kopeć poinformował o możliwości zorganizowania PP w
trakcie polowań organizowanych na terenie OHZ Kluczbork.
ZK bardzo pozytywnie ocenił przygotowanie i przeprowadzenie
Warsztatów dla przewodników psów tropiących, w których wzięło udział
23 uczestników i 14 posokowców oaz psy innych ras.
Zarząd podjął uchwałę o wytypowaniu delegacji na Zjazd ISHV w
Bawarii w dniach 31.10-01.11.2015 r. W skład delegacji Klubu Posokowca
wejdą Przewodniczący Klubu Wojciech Galwas oraz jako Delegaci Jakub
Rudziński i Krzysztof Jaszczuk.
VII Konkurs o Spišsky Pohár.
W dniach 22-25.10.2015 roku na Słowacji w rejonie Novoveskej
Huty odbył się Międzynarodowy Konkurs Posokowców z przyznawaniem
tytułu CACIT. W tym konkursie może brać udział 6 posokowców
posiadających dyplom z Próby Głównej. Wyboru uczestników dokonuje
organizator. W tej doborowej stawce znalazł się jako jedyny uczestnik z
zagranicy reprezentant naszego klubu Rafał Malec z posokowcem
bawarskim CANTO z Ivetkinho dvora.
We wszystkich konkurencjach uzyskał on maksymalną do zdobycia sumę
punktów, co ostatecznie umożliwiło zajęcie trzeciej lokaty.
Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Związku Posokowców ISHV
W dniu 31 października 2015 roku odbył się w Bawarii, w
miejscowości Riedenburg, zjazd delegatów klubów członkowskich ISHV.
Nasz klub reprezentowali Wojciech Galwas, Jakub Rudziński, Krzysztof
Jaszczuk. W trakcie zjazdu odbyły się narady Doradców Hodowli,
Przewodniczących Klubów i Zjazd Delegatów.
Na postawie Uchwały Walnego Zgromadzenia włoski Klub S.A.C.T.
został wydalony z ISHV.
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Podjęto również decyzję o przyjęciu na prawach gości; klubów z
Belgii (BCBGS), Wielkiej Brytanii (UKSAH) oraz nowego klubu
włoskiego.
Zapadła decyzja że Pieczęcie Użytkowości zostaną zastąpione
nalepianymi winietami. Ma to utrudnić proceder podrabiania pieczęci.
Verein Hirschmann poinformował, że FCI na wniosek klubu
zmodyfikowało wzorzec posokowca hanowerskiego. Wzorzec uzupełniono
o zapis że do uzyskania uprawnień hodowlanych muszą posiadać one
potwierdzoną użytkowość.
Ustalony został kalendarz ISHV-Suche, czyli konkursów
organizowanego przez organizatorów Zjazdu Delegatów ISHV.
Przeprowadzona została nowelizacja statutu dotycząca aspektów
prawnych.
Wybrany został nowy Zarząd ISHV. Przewodniczącym Zarządu
ISHV został Prezes Szwajcarskiego Klubu Leo Thomann, 2
Przewodniczącym Reinhard Scherr KBGS, Skarbnikiem Carl Otto Caspari,
a Sekretarzem Konrad Kreitmair.
X Jubileuszowy Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego
Już po raz 10-ty byliśmy współorganizatorami, wspólnie z ZO PZŁ
w Opolu, poszukiwania postrzałków przez posokowce, nazwane imieniem
założyciela naszego klubu Benedykta Gierszewskiego. Tegoroczna edycja
memoriału miała miejsce, tradycyjnie w Borach Stobrawskich, w dniach od
6-go do 9-go listopada. W memoriale uczestniczyli przewodnicy
posokowców oraz sędziowie kynologiczni z Austrii, Czech, Węgier,
Słowacji i Polski. Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce i jedna z
nielicznych w Europie. Na osiem biorących udział w memoriale
posokowców, cztery uzyskały dyplomy w tym trzy I stopnia i jeden III.
Również dwa kontrolne posokowce uzyskały dyplomy z oceny pracy w
naturalnym łowisku.
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
Rok 2015 przyniósł duże zmiany w organizacji finansów naszego
klubu. Zgodnie z wytycznymi ZG ZKwP zmuszeni byliśmy przenieść konto
naszego klubu z Citi Banku w Opolu do Millennium Banku w Warszawie nr
konta; 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454.
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Prowadzenie pełnej księgowości zmusiło nas również do
zakupienia abonamentu programu księgowego z firmy Comarch z Krakowa.
Te dodatkowe koszty wpłynęły znacząco na stan finansów klubu.
Sprawozdania finansowe dla ZG ZKwP w Warszawie są robione
na podstawie wydruków z programu księgowego Comarch ERP Optima
Ksiega Handlowa Plus. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zarządzeniami ZG ZKwP zapisy w księgach prowadzone są w wartościach
netto.
Do czerwca 2015 roku, do Walnego Zgromadzenia, Skarbnikiem
klubu był Kol. Jerzy Sokół. W wyniku przeprowadzonych wyborów do
Zarządu Klubu Skarbnikiem został Kol. Rafał Malec, który zajmuje się
finansami klubu.
Stan konta klubu na początek 2015 roku wynosił 19. 844,28 zł, zaś
na dzień 31.12.2015 wyniósł 14.715,98 zł. Środki te są zdeponowane na
koncie bankowym w Millennium Banku.
Pełne sprawozdanie finansowe zostało przesłane do ZG ZKwP w
Warszawie.
Praca w łowiskach.
Najważniejszym zadaniem jakie mają do spełnienia posokowce to
poszukiwanie rannej zwierzyny grubej. Głównym celem działań naszego
klubu jest przygotowanie przewodników i ich posokowców do tej
odpowiedzialnej roli.
Cieszymy się, że napływające do klubu sprawozdania z pracy potwierdzają,
że każdy rok przynosi coraz większą ilość wykonanych prac w łowiskach.
Wg przesłanych sprawozdań 35 klubowych posokowców wykonało w 2015
roku 1252 prace, odnajdując 657 sztuk zwierzyny o łącznej wadze ponad 41
ton. Te liczby chyba w sposób dobitny pokazują jaką rolę odgrywają
pracujące posokowce.
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej działania świadczą o
prawidłowej działalności Klubu Posokowca.

~ 17 ~

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Klubu Posokowca – Członka ISHV
w Sulejowie – Polanka z dnia 6 czerwca 2015 roku.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Klubu.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz
protokolanta.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2014 roku i
sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie
absolutorium dla Zarządu.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie
nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z
listy członków Klubu Kol. Katarzyny Szpili i Kol. Joanny
Wiśniewskiej.
Wybór na okres kadencji:
- Członków Zarządu Klubu,
- Członków Komisji Rewizyjnej
Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad.1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Klubu.
Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Klubu Wojciech Galwas,
powitał wszystkich przybyłych członków klubu oraz zaproszonych gości w
tym członków Klubu Posokowca z Czech.
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Ad.2 Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia
oraz protokolanta.
Na przewodniczącego Zebrania Kol. Wojciech Galwas zaproponował Kol.
Zbigniewa Skrzeka, którego kandydatura została przyjęta przez Walne
Zgromadzenie. Do prezydium Walnego Zgromadzenia wybrano Kolegów
Wojciecha Galwasa, Jerzego Sokoła, Jana Kierznowskiego. Na protokolanta
zebrania wybrano Kol. Jakuba Rudzińskiego.
Ad.3 Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zebrania stwierdził że zebranie zostało zwołane zgodnie ze
Statutem Klubu Posokowca i Statutem Związku Kynologicznego w Polsce
oraz z zatwierdzonymi Regulaminami i stwierdził jego ważność i
prawomocność.
Ad.4 Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Komisję Mandatową Walne Zgromadzenie powołano jednomyślnie w
drodze jawnego głosowania w składzie:
1. Tadeusz Wójcik - Przewodniczący
2. Piotr Szewczyk - Członek
3. Zbigniew Śniadała – Członek
Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził że w zebraniu uczestniczy
35 osób uprawnionych do głosowania, zgodnie z listą obecności wydano 35
mandatów ponumerowanych i opieczętowanych.
Komisję Skrutacyjną Walne Zgromadzenie powołano jednomyślnie w
drodze jawnego głosowania w składzie:
1. Romana Ryszkowska - Przewodnicząca
2. Adam Paliński - Członek
3. Grzegorz Bojanowski – Członek
Komisję Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie powołano jednomyślnie
w drodze jawnego głosowania w składzie:
1. Andrzej Filipiak - Przewodniczący
2. Wiesław Breliński – Członek
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Ad.5 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący
jednogłośnie.

przeczytał

porządek

obrad

który

został

przyjęty

Ad.6 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
W związku z przesłaniem do wszystkich członków klubu przed terminem
Walnego Zgromadzenia protokołu z poprzedniego WZ zamieszczonego się
w Biuletynie Klubowym, Przewodniczący złożył wniosek czy zachodzi
konieczność jego odczytania oraz wniesienia poprawek co do jego treści.
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosku przeciwnego, Przewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego
Zgromadzenia. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie
zatwierdzony.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2014 roku i
sprawozdanie finansowe.
W imieniu Zarządu Klubu sprawozdanie z działalności Zarządu i
sprawozdanie finansowe przedstawił Przewodniczący Klubu Posokowca
Kolega Wojciech Galwas. Poinformował że całość sprawozdań
umieszczona jest w Biuletynie Klubowym za 2014 rok, który otrzymali
wszyscy członkowie klubu.
Najważniejsze poruszone zagadnienia to:
 Członkostwo w Klubie na koniec 2014 roku to 128 osób.
 W 2014 roku skreślono z listy członków 10 osób, przyjęto 12 osób.
 3-go maja 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków Klubu
przyjęło Regulamin Klubu Posokowca w którym uregulowano
prawa i obowiązki członków klubu.
 Wydawanie Biuletynu Klubowego
 Witryna internetowa
 Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni w dniu
03.05.2014 roku.
 Krajowa wystawa posokowców 04.05.2014 roku. - odwołana
 Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców w dniach
7-9.09.2014 roku.
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XV Memoriał Fridricha Konrada na Słowacji w dniach 1519.10.2014 roku.
 XX Międzynarodowy konkurs posokowców „O nagrodę
przechodnią Czesko Morawskiego Związku Myśliwych” w dniach
22-26.10.2014 roku.
 IX Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego w dniach 710.11.2014 roku.
 Praca w łowiskach.
 Sprawozdanie hodowlane za 2014 rok.
 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Sprawozdania Zarządu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie
absolutorium dla Zarządu.
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił jej
Przewodniczący Kol. Jakub Rudziński. Sprawozdanie obejmowało kontrolę
działalności Zarządu Klubu za rok 2014.
Kontrolą objęto:
 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej.
 Rozliczenia finansowe i stan finansowy Klubu.
 Protokoły z posiedzeń Zarządu Klubu.
 Realizację zadań zgodnie z uchwalonym planem pracy Zarządu.
 Propagowanie działalności Klubu.
 Prowadzenie ewidencji członków Klubu.
 Prowadzenie dokumentacji hodowlanej i szkoleniowej.
 Realizację uchwał i wniosków.
Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie pracę
Zarządu Klubu i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu.
Ad.9 Dyskusja nad sprawozdaniami.
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrała Joanna Wiśniewska
zarzucając Wojciechowi Łażewskiemu nieścisłości w przestawionym w
Biuletynie Klubowym sprawozdaniu hodowlanym. Kol. Paweł Sońta zgłosił
wniosek aby nowo wybrana Komisja Rewizyjna zbadała te nieścisłości. W
odpowiedzi W. Łażewski stwierdził, że błędy przy jednoosobowym
redagowaniu materiału mogły mieć miejsce. Przewodniczący Zebrania
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stwierdził że te wypowiedzi nie mają bezpośredniego związku ze złożonymi
sprawozdaniami.
Innych głosów w dyskusji nie odnotowano.
Ad.10 Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły. W wyniku
jawnego głosowania zostały zatwierdzone sprawozdania i bilans za rok
ubiegły.
Z rozkładem głosów 27- ZA, 3- PRZECIW, 1-WSTRZYMUJACY SIĘ.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. Po jawnym
głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi. Z rozkładem głosów: 22ZA, 1-PRZECIW, 8-WSTRZYMUJACYCH SIĘ.
Ad.11 Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Kolega Wojciech Galwas przedstawił plan pracy oraz preliminarz
budżetowy na rok bieżący. Stanowią one załącznik do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony plan pracy oraz
preliminarz. Został on jednomyślnie przyjęty.
Ad.12 Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu
z listy członków Klubu Kol. Katarzyny Szpili i Kol. Joanny
Wiśniewskiej.
Przewodniczący udzielił głosu Koledze Wojciechowi Galwasowi, który w
imieniu Zarządu Klubu zreferował całość sprawy dotyczącej sprzedaży
szczeniąt posokowca bawarskiego do państw gdzie działają kluby
posokowca należące do ISHV bez zgody zainteresowanych klubów, przez
Koleżanki Katarzynę Szpilę i Joannę Wiśniewską. Omówił naruszenia
Statutu i Regulaminu Klubu Posokowca oraz wskazał jakimi przesłankami
kierował się Zarząd Klubu, podejmując uchwałę o skreśleniu Koleżanek z
listy członków Klubu. Odczytał całą korespondencję prowadzoną pomiędzy
Zarządem a J. Wiśniewską i K. Szpilą.
Odczytał podjętą Uchwałę Zarządu w przedmiotowej sprawie, oraz
wniesione odwołania Koleżanek do Walnego Zgromadzenia Klubu.
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Po przedstawieniu merytorycznym sprawy przez Kolegę Wojciecha
Galwasa, głos zabrały Koleżanki J. Wiśniewska i K. Szpila które
przedstawiły swoją ocenę sprawy.
W złożonych odwołaniach oraz w tracie Zgromadzenia J. Wiśniewska i K.
Szpila wnioskowały o uchylenie uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu ich z
listy członków klubu, argumentując że złamanie postanowień regulaminu
klubu nie powinno skutkować skreśleniem z członkostwa w klubie.
Po przeprowadzonej dyskusji Kolega Łukasz Dzierżanowski złożył wniosek
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad złożonym odwołaniem.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad tym wnioskiem, który uzyskał
poparcie głosów 21-ZA, 0-PRZECIW i 10-WSTRZYMUJACYCH SIĘ.
Wniosek przeszedł i rozpoczęto przygotowywanie kart do tajnego
głosowania z pytaniem:
„Czy jesteś za uwzględnieniem odwołania od uchwały Zarządu Klubu w
sprawie skreślenia z listy członków Klubu Posokowca.
1. Katarzyny Szpili
2. Joanny Wiśniewskiej”.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania komisja skrutacyjna
ogłosiła wynik; 13-ZA, 19-PRZECIW, 3-WSTRZYMUJACE SIĘ.
Na podstawie wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o
nieuwzględnieniu złożonego odwołania. W związku z powyższym Uchwała
Zarządu została utrzymana w mocy.
Po przedstawieniu wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
Koleżanki Katarzyna Szpila i Joanna Wiśniewska złożyły na ręce
Przewodniczącego swoje legitymacje Klubowe i mandaty.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący oświadczył ze w
związku z ważnymi sprawami rodzinnymi o których został poinformowany
telefonicznie, musi opuścić obrady, składając jednocześnie wniosek o
powołanie nowego Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia w
osobie Kolegi Jakuba Rudzińskiego – wniosek poddany głosowaniu został
jednomyślnie przyjęty.
Ad.13 Wybór na okres kadencji:
 Członków Zarządu Klubu,
 Członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący zarządził składanie kandydatur do Zarządu Klubu.
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Do zarządu zgłoszono następujących kandydatów:
1. Sokół Jerzy
2. Rudziński Jakub
3. Skrzek Zbigniew
4. Kopeć Maciej
5. Dzierżanowski Łukasz
6. Jaszczuk Krzysztof
7. Rafał Malec
8. Włocławski Mikołaj
9. Galwas Wojciech
10. Wójcik Tadeusz
11. Jeżewska Wiesława
Przewodniczący złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Zarządu,
wniosek został jednomyślnie przyjęty.
Przewodniczący zarządził przygotowanie kart do głosowania tajnego z
ułożeniem alfabetycznym zgłoszonych kandydatów.
Po wydrukowaniu kart przeprowadzone zostało tajne głosowanie.
W jego wyniku Komisja Skrutacyjna stwierdziła co następuje:
Kandydaci do Zarządu Klubu otrzymali następującą ilość głosów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dzierżanowski Łukasz - 20 głosów ZA
Galwas Wojciech – 25 głosów ZA
Jaszczuk Krzysztof – 14 głosów ZA
Jeżewska Wiesława – 9 głosów ZA
Kopeć Maciej – 22 głosy ZA
Malec Rafał – 20 głosów ZA
Rudziński Jakub – 23 głosy ZA
Skrzek Zbigniew – 22 głosy ZA
Sokół Jerzy – 22 głosy ZA
Włocławski Mikołaj – 6 głosów ZA
Wójcik Tadeusz – 8 głosów ZA

Następnie Przewodniczący zarządził składanie kandydatur do Komisji
Rewizyjnej Klubu.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:
1. Burdzy Wiesław
2. Sęk Grzegorz
3. Bocianowski Marian Paweł
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Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził przygotowanie kart do głosowania tajnego z
ułożeniem alfabetycznym zgłoszonych kandydatów.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania do Komisji Rewizyjnej
Klubu, Komisja Skrutacyjna stwierdziła co następuje:
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej Klubu otrzymali następującą ilość
głosów:
1.
2.
3.

Bocianowski Marian Paweł - 27 głosów ZA
Burdzy Wiesław – 27 głosów ZA
Sęk Grzegorz – 27 głosów ZA

Ad.14 Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po przeprowadzonych głosowaniach Przewodniczący zarządził przerwę na
czas ukonstytuowania się nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej
Klubu.
Funkcje w wybranym zarządzie przedstawił Kolega Wojciech Galwas:
8. Galwas Wojciech – Przewodniczący Klubu,
9. Skrzek Zbigniew – V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjnych,
10. Rudziński Jakub – V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych,
11. Kopeć Maciej – V-ce Przewodniczący ds. Użytkowości,
12. Malec Rafał – Skarbnik,
13. Dzierżanowski Łukasz – Sekretarz,
14. Sokół Jerzy – Członek Zarządu
Zastępcami członków zarządu zostali:

Jaszczuk Krzysztof

Jeżewska Wiesława
Skład nowej Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił Kolega Wiesław
Burdzy następująco:
4.
5.
6.

Burdzy Wiesław – Przewodniczący
Sęk Grzegorz – V-ce Przewodniczacy
Bocianowski Marian Paweł - Sekretarz
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Ad.15 Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję jednak żadne wolne wnioski nie
zostały zgłoszone. Przewodniczący poprosił Komisję uchwał i wniosków o
odczytanie podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków w trakcje Walnego
Zebrania. Wcześniejszy wniosek złożony przez P. Sońtę w sprawie
skontrolowania błędów w sprawozdaniu hodowlanym w Biuletynie
Klubowym został przez niego wycofany.
Ad.16 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Kolega Jakub Rudziński stwierdził wyczerpanie porządku
obrad Walnego Zgromadzenia i podziękował wszystkim za uczestnictwo i
za sprawny jego przebieg.
Poprosił Przewodniczącego Klubu Kolegę Wojciecha Galwasa o
zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca.
Kolega Wojciech Galwas podziękował wszystkim uczestnikom za udział w
zebraniu oraz zaproszonym gościom i zaprosił wszystkich do udziału w
biesiadzie.
Na tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu
Posokowca Członka ISHV zakończono.
Przewodniczący:

Protokółował:
Jakub Rudziński

Zbigniew Skrzek
Jakub Rudziński
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Sprawozdanie hodowlane za 2015 rok.
W rękach członków klubu, na koniec 2015 roku, znajdowało się
142 posokowców. Z czego 118 to posokowce bawarskie, a 24 to
posokowce hanowerskie.

POSOKOWCE HANOWERSKIE
W klubie zarejestrowanych jest obecnie 24 posokowce w tym 9
psów i 15 suk. Wśród nich 4 psy posiadają uprawnienia reproduktorów i 6
suk posiada uprawnienia hodowlane.
Był jeden miot z odchowanym jednym szczeniakiem.
Wydano zgodę na import jednego szczeniaka ze Słowacji.

POSOKOWCE BAWARSKIE
Według posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje
się 118 posokowców bawarskich, 41 psy i 77 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 17 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych - 20.
Odnotowano 7 klubowych miotów które dały w sumie 63
szczeniaki w tym 39 psów i 24 suczki. Daje to bardzo wysoką średnią
szczeniaków 9 na 1 miot.
W ubiegłym roku 4 hodowców otrzymało zgody na krycia
zagraniczne swoich suk.
Wydano zgody na import szczeniaków ze Słowacji: 1 pies, z
Czech: 2 psy.
Wydano zgodę na export szczeniaków do Niemiec: 5 psów.
Sprzedano jednego psa do kraju nie zrzeszonego w ISHV na Litwę.
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Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów:
3. 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

1. AMIGO z Kaszubskich Piachów
ur. 16-06-2008 r.
PKR.VI – 13009
O.: KAZAN Z MEDNIKU
M.: FURIA Z Boru nad Pasłęką
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: BOB, BIS
Właściciel: Marcin Breliński

4. 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

2. 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
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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 2015 roku
1.Hodowla : Borowy Kąt
Hodowca - Paweł i Robert Iwiccy
Data ur. - 18.01.2015
Ojciec - BARI Ponowa
Matka - KANIA - Borowy Kąt
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1.MORIS, pies, 416 C
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O: CESAR z Novodomskych
Bazin
M: FIDA Demjanka
Użytkowość: KPP – I st. PP-III
st. Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Rafał Malec

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., PP-III
HD - A
Tytuły wystawowe: ZwKl 2013,
2014
Właściciel: Krzysztof
Wyleziński

5. 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

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

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

7. 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

4.CANTO z Ivetkinho dvora
ur. 2012-06-08
PKR VI-17955
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Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Łukasz
Dzierżanowski

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

8. EMIR od Juraja
ur. 19-04-2011 r.
PKR.VI – 15721
O.: ORCUS Vatrova
M.: HALA Demjanka
Użytkowość: KPP – III st.
HD – A
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Roman Reszelski

12. 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

9. 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

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

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

14. OPAL Conductus
ur. 2004-10-22
PKR.VI-9430
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Użytkowość: KPP – II st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Ch.D (VDH)
Właściciel: Karolina Płońska

O: DON od Margaretky
M: KATI vom Kirchberg
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl
Właściciel: Wojciech Wicherek
15. 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
16.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
17. UNIKAT z Krainy
Przodków
ur. 02-10-2010 r.
PKR.VI – 15388
O.: CIRIO Z DUDNISK
M.: GINA Herbu Czarna Maska
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Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych

Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Katarzyna Bujko

1. 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

4. 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
5. 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

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

6. 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

3. 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

7. CORA Juráňova dolina
ur. 2011-04-26
PKR.VI-16051
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O: CÉZAR z Prameňov Turca
M: AJA z Bukoveckej chaty
Użytkowość: KPP –I st.
HD – A
Tytuły wystawowe - ?
Właściciel – Robert Maślanka

Właściciel: Maciej Kopeć
11. FANTA z Wilczewskich
Wydm
ur.2007-03-10
PKR.VI- 12351
O: DON od Margaretky
M: CERA z Wilczewskich
Wydm
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Wiaczesław Sidor

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

12. 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

9. 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

13. 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

10. 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: ?

14. KAZBACH PAPAJA
Hazba
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M.: BAKA Leśny Akord
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.Ch.PL
Właściciel: Krzysztof
Szymkiewicz

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

18. 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

15. 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

19.TOSCA ze Starej Grobli
ur. 2010-03-10
PKR.VI-14620
O: CID Jeleni cesta
M: RIKA z Dziczego Raju
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: IntCh, ChPl
Właściciel: Elżbieta Drabińska
20. 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

16. 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
17. ROYA Le Blue Cardinalis
ur. 10-03-2013 r.
PKR.VI – 16988
O.: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
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Mioty posokowców bawarskich w
2015 roku
Imię psa
1. ANDRUS, pies,
616093900156311
2. ALCHEMIK, pies,
616093900156362
3. ATAMAN, pies,
616093900156363
4. AMULET, pies,
616093900156372
5. AGRAFKA, suka,
616093900162845
6. ALUZJA, suka,
616093900156384
7. ARABESKA, suka,
616093900156365

1. Hodowla: z Beskidzkiej Ostoi
Hodowca: Robert Maślanka
Data ur.: 02-04-2015r.
Ojciec: CANTO z Ivetkinho dvora
Matka : CORA Juraniova dolina
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. GROM, pies, B219
2. GROT, pies, B220
3. GRAL, pies, B221
4. GARDA, suka, B222
5. GAWRA, suka, B223
6. GAJA, suka, B224
2. Hodowla: Airgialla
Data ur.: 12.04.2015
Hodowca: Joanna Wiśniewska
Ojciec: NERO Vlčí potok
Matka: CEIRA Airgialla
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. ILAX, pies, G166
2. IRVING, pies, G167
3. INNIS, pies, G168
4. IKAR, pies, G169
5. IBOR, pies, G170
6. IDEFIX, pies, G171
7. IDALGO, pies,G172
8. INES, suka, G173
9. IVY, suka, G174
10. IBRA, suka, G175
11. IMBA, suka, G176

4. Hodowla: z Tymbarskiej
Kniei
Hodowca: Maciej Bubula
Data ur.: 22-05-2015r.
Ojciec: CANTO z Ivetkinho dvora
Matka : BLAI Domus Amberg
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. KANGO, pies, L140
2. KARAT, pies, L141
3. KARO, pies, L142
4. KAZAN, pies, L143
5. KOMPAN, pies, L144
6. KAMA, suka, L145
7. KAJA, suka, L146

3. Hodowla: z Krainy Przodków
Hodowca: Katarzyna Szpila
Data ur.: 14-04-2015r.
Ojciec: CANTO z Ivetkinho dvora
Matka : WATRA z Krainy Przodków
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
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5. Hodowla: Biały Trop
Hodowca: Andrzej Filipiak
Ojciec: HUGO z Liptovskych
Revuc
Matka: FATA Vratna dolina
Data ur. 23.05.2015r.

Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. ARON, pies, J166
2. ARES, pies, J167
3. AGAT, pies, J168
4. AKIM, pies, J169
5. AKO, pies, J170
6. ALAN, pies, J171
7. AMIR, pies, J172
8. ANA, suka, J173
9. AFRA, suka, J174
10. ALMA, suka, J175
11. ABI, suka, J176
12. AGA, suka J177
6. Hodowla: Canis Rubra
Hodowca : Marcin Kunikowski
Data ur. 27-07-2015r.
Ojciec: CID Jeleni Cesta
Matka: DAISY z Brzozowej
Akacji
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. GUSTAV, pies, 201K
2. GROM, pies, 202K
3. GRYF, pies, 203K
4. GIBSON, pies, 204K
5. GREG, pies, 205K
6. GABI, suka, 206K
7. GALA, suka, 208K
8. GAMA, suka, 207K
9. GILZA, suka, 209K

7. Hodowla: Leśny Akord
Hodowca: Maciej Kopeć
Data ur.: 20-08-2015r.
Ojciec: HARRY vom Hohen Roth
Matka : ELZA z Brzozowej
Akacji
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. CEKIN, pies, M229
2. CAR, pies, M230
3. CEZAR, pies, M231
4. COLT, pies, M232
5. CZOK, pies, M233
6. CZORT, pies, M234
7. CELT, pies, M235
8. CENT, pies, M236
10. CAMA, suka, M238
11. CORINA, suka, M239
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Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
Rok 2015 przyniósł duże zmiany w organizacji finansów naszego
klubu. Zgodnie z wytycznymi ZG ZKwP zmuszeni byliśmy przenieść konto
naszego klubu z Citi Banku w Opolu do Millennium Banku w Warszawie nr
konta; 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454.
W związku ze zmianą wymagań dotyczących prowadzenia pełnej
księgowości, z prowadzenia księgowości zrezygnowała Księgowa Zarządu
Oddziału ZKwP w Opolu. Zmusiło to nas do poszukiwania nowej
księgowej. Księgowością klubu od kwietnia 2015 roku zgodziła się zająć za
symboliczne wynagrodzenie Pani Adriana Piątek, prowadząca również
księgowość Oddziału ZKwP w Raciborzu. Prowadzenie pełnej księgowości
zmusiło nas również do zakupienia abonamentu programu księgowego z
firmy Comarch z Krakowa. Te dodatkowe koszty wpłynęły znacząco na
stan finansów klubu.
Dużą kwotę pochłonął wyjazd trzech osób na Zjazd ISHV w
Bawarii, w Niemczech. Koszty delegacji pokryły jedynie noclegi i zwrot za
zakupione paliwo.
Znaczne środki finansowe przeznaczyliśmy na organizację
Jubileuszowego X Memoriału im. B. Gierszewskiego, w którym brały
udział delegacje z czterech zagranicznych Klubów Posokowca. Darowizny
jakie otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Kluczbork i Nadleśnictwa Olesno w
zasadzie pokryły te koszty.
Sprawozdania finansowe dla ZG ZKwP w Warszawie są robione
na podstawie wydruków z programu księgowego Comarch ERP Optima
Ksiega Handlowa Plus. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zarządzeniami ZG ZKwP zapisy w księgach prowadzone są w wartościach
netto. Pełne sprawozdanie finansowe liczące prawie 30 stron przesłane
zostało do ZG ZKwP do Warszawy.
Do rozliczeń kasowych należy przyjąć wartości brutto z wyciągów
bankowych.
Przedstawione niżej kwoty są wartościami brutto.
Do czerwca 2015 roku, do Walnego Zgromadzenia, Skarbnikiem
klubu był Kol. Jerzy Sokół. W wyniku przeprowadzonych wyborów do
Zarządu Klubu Skarbnikiem został Kol. Rafał Malec, który zajmuje się
finansami klubu.
Stan konta klubu na początek 2015 roku wynosił 19. 844,28 zł, zaś
na dzień 31.12.2015 wyniósł 14.715,98 zł. Środki te są zdeponowane na
koncie bankowym w Millennium Banku.
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Wpływy w ciągu 2015 roku wyniosły 9641,31 zł.
Pochodziły one z;
 składek członkowskich i wpisowego do klubu - 6440 zł,
 opłat za krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt
– 700 zł,
 darowizn – 2500 zł
 odsetek bankowych – 1,31 zł.
Koszty działalności klubu w 2015 roku wyniosły 14.769,61 zł.
Składały się na nie:
 Program księgowy – 985,23 zł,
 Umowa z księgową – 600,00 zł,
 Opłaty bankowe 31,00 zł,
 Druk biuletynu klubowego i ulotek klubowych – 3688,77 zł,
 Druk plakatów – 307,50 zł,
 Podatki - 175,80 zł,
 Koszty Zarządu Klubu – 515 zł,
 Artykuły biurowe – 92,19 zł,
 Opłaty pocztowe – 477,60 zł,
 Domena internetowa i hosting – 158,67 zł,
 Organizacja warsztatów szkoleniowych – 1500,00 zł,
 Składka do ISHV – 1738,12 zł,
 Delegacja na Zjazd ISHV – 1978,13 zł,
 Organizacja Memoriału B. Gierszewskiego – 2521,60 zł
Tak więc saldo za 2015 rok wyszło ujemne na kwotę: 5.128,30 zł.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań płatniczych.
W 2016 roku będziemy dążyć do odrobienia tych strat. Poprzez
zmianę drukarni zmniejszone zostaną nakłady na druk biuletynu
klubowego. Nie będziemy również organizować Memoriału B.
Gierszewskiego, co ograniczy nasze wydatki. Liczymy również na pełną
dyscyplinę finansową naszych członków.

Rafał Malec
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Praca w łowiskach

Tradycyjnie jak co roku podsumowujemy miniony sezon.
Zacznijmy od cyfr:
- za 2015 rok otrzymałem 35 sprawozdań od 27 przewodników,
- odnotowano1252 prace,
- odnalezionej zwierzyny 657 sztuk, na łączną wagę 41323 kg.
- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 59014 km.
- łączna praca na otoku to ponad 1457 km.
To podsumowanie i porównanie z rokiem 2014, daje nam takie
wyniki:
- ilość sprawozdań w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 9%,
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 25%,
- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 21%, co dało również wzrost masy
w kilogramach o 31%,
- łączna praca na otoku członków Klubu wzrosła o 33% !!!
I chociaż, jak mawiał mój profesor, „..statystyka jest jak kostium
bikini, wiele pokazuje, ale najważniejsze zakrywa...” to cieszy utrzymujący
się od lat wzrost w każdym odnotowanym temacie. A to „najważniejsze”, to
ilość wyszkolonych posokowców w naszych łowiskach. Kropla w morzu
potrzeb...
Zwraca uwagę wzrost długości pracy na otoku (33%). Porównując
do przyrostu wykazanych prac (25%), może to świadczyć o wzroście
możliwości naszych posokowców, lepszym wyszkoleniu i większym
doświadczeniu ich i przewodników.
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Cieszą mnie również sprawozdania, w których informacje są
bardzo konkretne i rzeczowe. Widać w nich, że przewodnik dobrze
orientuje się co działo się na tropie i wie o czym pisze. Nie można nie
zauważyć przewodników pracujących z młodymi posokowcami, co
świadczy o ich dobrym przygotowaniu na sztucznych tropach.
Podziękowania dla członków Klubu, którzy podjęli się
dokumentowania prac i przesłania ich celem opublikowania w klubowym
biuletynie.
W roku 2015r. dyplom z pracy posokowców w naturalnym łowisku
uzyskali:
1. 25.01.2015 r. - UNIKAT z Krainy Przodków, przewodnik Karolina Płońska
2. 08.11.2015 r. – BACO z Babskiego Jaru, przewodnik Krzysztof Wyleziński
3. 08.11.2015 r. - BONA Kralova hola, przewodnik Robert Maślanka,
4. 08.11.2015 r. - ERGO Zimny Trop, przewodnik Michał Fornalczyk,

Należy tu dodać, tylko cztery dyplomy. Mimo, że 11 października
na stronie Klubu została zamieszczona informacja o możliwości
przystąpienia do oceny pracy posokowców w naturalnym łowisku to nie
zgłosił się nikt.
Znaczącymi wydarzeniami w działalności naszego Klubu są
imprezy międzynarodowe. I tu możemy się pochwalić, że byliśmy godnie
reprezentowani przez naszych przewodników. W pracy w naturalnych
łowiskach nie miejsce na podium jest najważniejsze, ale pokazanie
wysokiego poziomu wyszkolenia posokowca i przewodnika. I czasem miny
niedowierzania i gratulacje komisji sędziowskiej więcej są warte, niż
puchary.
Ważną decyzją Zarządu Klubu Posokowca było nieprzyznawanie
lokat na X Memoriale ks. B. Gierszewskiego. Uważamy, że takie imprezy
mają głównie na celu poznanie się bliżej członków wspólnej organizacji,
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jaką jest ISHV, wymianę doświadczeń oraz przedyskutowanie problemów i
celów na najbliższe lata.
Lokaty niestety często stają się demonstracją błędnie pojętego „lokalnego
patriotyzmu” i niezdrowej konkurencji o miano najlepszego klubu, o czym
przekonujemy się na zagranicznych imprezach. Zachęcamy członków
Klubu do uczestnictwa jako korona w imprezach zagranicznych oraz do
pomocy przy organizacji naszych. Rąk nigdy dość. Przy okazji jest
możliwość zobaczenia przy pracy wybitnych europejskich przewodników i
posokowców, i poszerzenia swojej wiedzy.

Z łowieckim pozdrowieniem

DARZ BÓR

Maciej Kopeć
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Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2015 rok.
Łączna waga
tusz w kg

Praca na otoku
w kilometrach

Średni czas
od postrzału w godz.

Długość
w metrach

Ilość

Łączny czas
w minutach

Ilość

Przejechane
kilometry

12

13

14

15

701

22,2

6

70

2

3

2

412

6 jeleni
17 dzików

1116

67,7

8

5250

14

139

14

851

10

1 jeleń
9 dzików

505

5,8

12

200

1

21/3

20

12 jeleni
8 dzików

1410

17,4

3

4830

12

220

12

781

2008

49/6

31

1878

77,3

5

2625

11

330

13

1460

1510

27,8

11

3400

8

863

5,3

2

350

4

1

2

3

4

5

6

Zygmunt
Krzemień

2012

27/ 4

16

Robert Iwicki

2011

38

23

Wojciech
Łażewski

2010

25

Krzysztof
Wyleziński

2010

Mikołaj
Wocławski

AIRIN od
Ztraceneho
parohu

1

HS

2

HS

3

BGS

4

BGS

5

BGS

6

BGS

BAJADERKA
Kazbach Hazba

Wojciech
Łażewski

2007

51

24

7

BGS

BETA z
Błękitnych
Źródeł

Krzysztof
Wyleziński

2005

14

14

ARES
Kołobrzeski
Rewir
ARIS
Wawrzynowe
Stado
BACO
z Babskiego
Jaru
BABKA
CYTRYNOWA
Hazba

Gatunek
zwierzyny

11

Odnalezione
postrzałki

10

Przewodnik

Ilość prac / w tym
kontrolne

9

Nazwa psa

Rok urodzenia
psa

Liczba porządkowa

8

Rasa

7
3 jelenie
4 daniele
8 dzików
1 sarna

14 jeleni
3 daniele
14 dzików
3 jelenie
20 dzików
1 sarna
8 jeleni
4 dziki
2 sarny
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Gon

Stanowienie

4926

1005
0
100

7

743

1

2

3

4

Sławomir
Szabelski

2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7/3

3

1 jeleń
2 dziki

134

3,4

1

0

0

0

0

57

8

BGS

BIMBA Czarci
Nos

9

BGS

BONA Kralova
hola

Robert
Maślanka

2014

31

21

11 jeleni
9 dzików
1 sarna

1310

56,9

11

2300

5

65

5

5200

10

BGS

BRUNO z
Babskiego Jaru

Krzysztof
Wyleziński

2010

14/2

12

7 jeleni
5 dzików

804

10,2

3

1750

6

105

7

110

11

BGS

BRUNO
Mutnańska
dolina

Jerzy
Worek

2012

27

21

6 jeleni
14 dzików
1 sarna

1228

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

12

BGS

BŹDZIĄGWA
Czarci Nos

Mikołaj
Włocławski

2013

43

29

14 jeleni
15 dzików

1543

51,1

5

9400

7

210

9

1510

13

BGS

CANTO
z Ivetkinho
dvora

Rafał
Malec

2012

152/40

59

11 jeleni
42 dziki
6 saren

4060

188,1

13

22920

34

1093

33

9523

14

BGS

CIERNY BACA
Cierna skala

Mariola
Orzelska

2011

41/14

24

11 jeleni
13 dzików

1345

70,2

8

6200

12

103

11

453

15

BGS

DAISY
z Brzozowej
Akacji

Marcin
Kunikowski

2010

22/2

12

1 jeleń
1 daniel
10 dzików

822

39,1

10

1500

1

15

2

820

16

HS

DAKY
z Jeleni Louky

Piotr
Szewczyk

2014

3

3

3 jelenie

287

9

9

0

0

0

0

73

17

BGS

DERYL
od Reky
hvozdnice

Adam
Paliński

2010

32

21

8 jeleni
13 dzików

1450

38

7

8500

6

180

6

1740
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1

2
DIABLO
"DOCENT"
Zimny Trop
DONA ze Starej
Grobli
DRAKO ze
Starej Grobli
DUMKA ze
Starej Grobli
ELZA
z Brzozowej
Akacji

18

BGS

19

BGS

20

BGS

21

BGS

22

BGS

23

BGS

ERGO
Zimny Trop

24

BGS

FALKO
Zimny Trop

3
Łukasz
Dzierżanowski
Grzegorz
Maciąg
Przemysław
Ozga
Grzegorz
Dera
Maciej
Kopeć
Grzegorz
Sęk / Michał
Fornalczyk
Krzysztof
Mielczarek

4

5

6

7
11 jeleni
10 dzików
1 sarna
5 jelenie
10 dzików
3 jelenie
4 dziki
2 jelenie
17 dzików
4 jeleni
19 dzików
1 sarna
10 jeleni
14 dzików
1 sarny

8

9

10

11

12

13

14

15

1620

67,1

9

4400

8

97

8

2210

1279

51,8

14

1850

6

145

4

1041

465

9,9

8

400

3

15

3

630

1096

27,2

6

680

4

50

5

1250

1064

78,0

12

4900

15

130

11

1792

1587

16,4

9

5650

9

190

9

645

2010

37/3

22

2014

39/2

15

2014

12

7

2014

30/4

19

2011

63/22

24

2011

56/10

25

2012

64/15

24

24 jelenie

2376

60,8

9

7440

12

240

12

3840

30 jeleni
14 dzików
2 sarny

3439

126,0

5

12150

19

215

18

2491

0

8,5

8

0

0

0

0

24

748

32,1

7

1700

5

40

5

318

1814

79,2

9

16440

21

665

18

2315

1750

78

8

8320

16

160

12

b.d.

25

BGS

FATA
Vratna dolina

Andrzej
Filipiak

2011

97/26

46

26

BGS

FIONA Airgialla

Wiesław
Cholewa

2013

2

0

27

BGS

GAZDA z
Jeleniego Zdroju

Mariola
Orzelska

2005

25/9

16

28

BGS

GREY
ze Starej
Rzeki

Waldemar
Abucewicz

2010

49/7

28

29

BGS

JUKON
vom Hohehahn

Krzysztof
Jaszczuk

2010

84/22

39

0
5 jeleni
9 dzików
2 sarny
12 jeleni
2 daniele
13 dzików
1 sarna
17 jeleni
2 daniele
16 dzików,
3 sarny
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1

2

30

HS

31

BGS

32

BGS

33

BGS

KANIA
Borowy Kąt
KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków
REX / BAKA
z Doliny Dojcy
RUFUS
Sfora Nemroda

3

4

5

6

Robert
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Walne Zgromadzenie ISHV – Riedenburg – Niemcy.
W dniu 31 października 2015 roku odbyło się w Bawarii w
miejscowości Riedenburg Walne Zgromadzenie ISHV. Nasz klub
reprezentowali Wojciech Galwas, Jakub Rudziński, Krzysztof
Jaszczuk.
Obrady trwały 12 godzin, były to narady Doradców
Hodowli, Przewodniczących Klubów i Zjazd Delegatów.
W przeprowadzonej dyskusji Zarząd ISHV w sposób bardzo
zdecydowany przeciwstawił się sprzedaży posokowców bez
uprzedniej zgody zainteresowanych klubów. Zostały podjęte
działania mające na celu likwidację nie kontrolowanego handlu
posokowcami.
Włoski Klub S.A.C.T. za handel posokowcami został zawieszony w
prawach członka ISHV i wezwany do natychmiastowego zwrotu
Pieczęci Użytkowości ISHV.
Do czesko-morawskiego klubu zostało wysłane pismo protestujące
przeciwko praktyce przyjmowania niemieckich członków do klubu i
przepływu w ten sposób posokowców na rynek niemiecki.
Do KCHF na Słowacji wystosowano pismo protestujące przeciwko
zbyt dużej ilości posokowców sprzedawanych ze Słowacji do
Niemiec i Austrii, grożąc zawieszeniem członkostwa w ISHV.
Kluby z Europy środkowej przedstawiły swój punkt
widzenia odnośnie organizacji kynologii w swoich krajach i istnieniu
prócz hodowli klubowych również takich które przestrzegają jedynie
wymogów FCI i nie podlegają rygorom klubowym. One również
posługują się rodowodami eksportowymi jednak nie posiadają
uprawnień do posiadania Pieczęci Użytkowości ISHV.
Zapadła decyzja że Pieczęcie Użytkowości zostaną
zastąpione nalepianymi winietami. Ma to utrudnić proceder
podrabiania pieczęci.
Verein Hirschmann poinformował, że FCI na wniosek
klubu zmodyfikowało wzorzec posokowca hanowerskiego. Wzorzec
uzupełniono o zapis że do uzyskania uprawnień hodowlanych muszą
posiadać one potwierdzoną użytkowość.
Ustalony został kalendarz ISHV-Suche, czyli konkursu
organizowanego przez organizatorów Zjazdu Delegatów ISHV.
W 2016 roku konkurs zorganizuje KBGS. Jest to konkurs który miał
się odbyć w 2015 roku. W 2017 roku ISHV Suche zostanie
przeprowadzony w Szwajcarii. Będzie to konkurs na sztucznych
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tropach (o jego regulaminie też dyskutowano wiele czasu ale jego
kształt nie został przesądzony).
Od 2019 roku organizatorem ISHV Suche może być każdy klub
członkowski, w kolejności przyjęcia do ISHV. Według tego
harmonogramu Klub Posokowca w Polsce ma być organizatorem
ISHV Suche w 2031 roku! A więc daleka droga.
Wiele czasu poświęcono klubowi posokowca we Włoszech
- S.A.C.T. Złożone wyjaśnienia przez delegację z Włoch zostały
uznane za nie wystarczające. Decyzją Walnego Zgromadzenia klub
ten został wydalony z ISHV.
Oprócz Klubów członkowskich; (Klub für Bayerische
Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. (KBGS), Verein Hirschmann, VH,
Österreichischer Schweißhundeverein (ÖSHV), Ungarischer
Schweißhundeverein (USHV), Schweizerische Schweißhund Club
(SSC), Club Francaise du Chien de Rouge du Hanovre et de Baviere
(CFCRHB), Ceskomoravski Klub Chovatelu Barvaru Pri Cmmi
(CMKCHB), Klub chovatelov farbiarov pri Slovanskom
polovinikom zváze (KCHF), Klub Posokowca przy Związek
Kynologiczny w Polsce (KPZKP)) i klubów tymczasowych;
(Schweden (SVSHK), Norwegen (NSHK), Slowenien (KVSVKB)
istnieją również kluby na prawach gościa. Należy do nich Rumunia a
na posiedzeniu w Riedenburg podjęto decyzję o przyjęciu nowych
gości; Belgii (w której poprzedni klub się rozwiązał) organizuje się
nowy klub BCBGS, Wielkiej Brytanii gdzie klub UKSAH
organizuje Georgie Ritchie, oraz nowego klubu włoskiego z
południowego Tyrolu organizowanego przez Helmutha Piccolruaz.
Przeprowadzone zostały korekty w statucie dotyczące
aspektów prawnych.
Utworzona została strona ISHV, jest ona dopiero w
budowie i zawiera szczątkowe informacje. Zostanie ona uzupełniona
o informacje z poszczególnych klubów. Działa pod adresem
http://www.ishv.info
Jak zawsze na Zjeździe delegatów wybrany został nowy
Zarząd ISHV. Zgodnie z przyjętą regułą Przewodniczącym zostaje
Prezes klubu który za 2 lata organizuje ISHV Suche.
Przewodniczącym Zarządu został Prezes Szwajcarskiego Klubu Leo
Thomann, 2 Przewodniczącym Reinhard Scherr KBGS, Skarbnikiem
Carl Otto Caspari a Sekretarzem Konrad Kreitmair.
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Linie genealogiczne reproduktorów posokowca hanowerskiego
W czterdziestoletniej historii hodowli posokowca
hanowerskiego w Polsce powstało dwanaście linii genealogicznych
reproduktorów tej rasy. Linie te nie są rozbudowane i na domiar
złego połowa z nich przestała istnieć.
Pierwszym reproduktorem sprowadzonym w latach 70-tych
z Niemiec był ALF v. d. Eifel. Właścicielem jego był pan Raducki
mieszkający w okolicach Wielunia. Syn tego psa – NERO z
Kaszubskiej Kniei, został wymieniony ze Słowakami na
reproduktora BOR Vlci Potok. Wymiana ta nastąpiła w 1985 roku.
Linia BORA zgasła na psie BEJ Hubertusowski Dar.
W 1987 roku ks. Benedykt Gierszewski sprowadził z Verein
Hirschmann ARMINA Saupark Springe. Pies ten pochodził z
hodowli Wilhelma Puchmullera. W swojej pracy doliczyłem się 73
szczeniąt pochodzących od tego reproduktora.
W 1990 roku urodził się CEZAR Ponowa. Dał on tylko jeden miot.
Na początku lat 90-tych w okolice Olsztyna z Czech został
sprowadzony ARIS z Opavskeho Udoli. Był on ojcem 46 szczeniąt.
W tym miejscu należy wspomnieć reproduktora, który w latach 90tych przyczynił się do powstania co najmniej ośmiu miotów. Był to
LINO z Javornicke Louky Kolegi Milana Pavlika ówczesnego
prezesa Czeskiego Klubu Posokowca.
W połowie lat 90-tych Kol. Warszewski dostał zgodę na krycie
swojej skui HERY z Kaszubskiej Kniei w Niemczech. Z tego
kojarzenia urodził się reproduktor AFRYT Koczalska Psiarnia.
Rok 1998 zapisał się w historii hodowli posokowca hanowerskiego
sprowadzeniem dwóch szczeniąt, późniejszych reproduktorów –
KAZANA z Medniku i LORENZA von Neuhaus. Ten drugi niestety
żył tylko dwa lata i dał jeden miot. KAZAN natomiast dożył
sędziwego wieku (żył czternaście lat) i był ojcem dziewięciu
miotów. Na początku XXI wieku w okolice Kłodzka trafił pies
MAJK z Lopenickych Kopcu. Jego właścicielem był Kol. Zbigniew
Czerniachowski. Reproduktor ten dał siedem miotów.
Celowo pominąłem w tekście reproduktory, które jeszcze
żyją i baza danych o ich potomkach ciągle jest uzupełniana.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania gigantycznego źródła wiedzy o naszych
czworonogach, czyli bazy BGS.
Robert Iwicki
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1. Linia genealogiczna reproduktora ALF v. d. Eifel
ALB
v. Hochsperset
CID
v. Schonenboden
ALF
v. d. Eifel
NERO
z Kaszubskiej Kniei
BRIX
Gastanova Dolina
ORAN
z Javornicke Louky
BOJAR
od Zuzaku

HORAL
z Pralesa Pu
CVAL
ze Slovenskeho Krasu

2. Linia genealogiczna reproduktora CEZAR Ponowa
BLESK
z Jezerskeho udoli
ARY
z Jezerske hajenky
DAR
z Janske chaty
CEZAR
Ponowa
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3. Linia genealogiczna reproduktora ARMIN Saupark Springe
AGON
v. Sinntal
BODO
v. Schonenboden
DUNKEL
v. d. Altfinstermuz
ARMIN
Saupark Springe
AS
z Małego Wadąga
AMANT
z Kostkowa
FUX
Wipsowo Bór
ALF
z Kaszubskiej Kniei
KOLT
Borowy Kąt
ARES
Kołobrzeski Rewir

ARON
Kołobrzeski Rewir
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4. Linia genealogiczna reproduktora BOR Vlci Potok
BLADO
v. Malertic
BOR
Dialove
BOR
z Pokut
BOR
Vlci Potok
CYPRYS
znad Zbrzycy
BEJ
Hubertusowski Dar
5. Linia genealogiczna reproduktora LORENZ von Neuhaus
IWAN
vom Hessenwald
BRIKO
vom Oberharz
DON
vom Prinzkopf
EIKO
vom Reihertal
LORENZ
von Neuhaus
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6, Linia genealogiczna reproduktora ARIS z Opavskeho Udoli
ARKO
z Kundratickeho polesi
BALDO
z Kozlovskeho polesi
APOLO
z Orlovky
ARIS
z Opavskeho Udoli

7. Linia genealogiczna reproduktora LINO z Javornicke Louky
ARCO
v. d. Haindlmauer
BRIT
od Maceckov
DAR
z Medniku
LINO
z Javornicke Louky
ARON
z Polanowskich Lasów
ARES
Grabowy Jar

BÓR
Recz Rju
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8. Linia genealogiczna reproduktora BARI Ponowa

ARTUS
v. Rollwassertal
ELCH
vom Prinzkopf
ACHILL
vom Walde Ketil
IWAN
von der Konigsbuche
BARI
Ponowa

9. Linia genealogiczna reproduktora AFRYT Koczalska Psiarnia
BARTH
v. Barnim
ETZEL
v. Barnim
BACHUS
v. Heideblick
AFRYT
Koczalska Psiarnia
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10. Linia genealogiczna reproduktora EROS z Javornicke louky
HIRSCHMAN
vom Klosterforst
BRATH
vom Friedichshof
ASKAN
vom Jungfernholz
BRIX
ze Sulova
EROS
z Javornicke louky
ALBI
Złota baleda
11. Linia genealogiczna reproduktora BLADO vom Landsee
BLADO
vom Landsee
DOLMAN
von Donnerstein
WODAN
von der Feldeiche
TYRON
vom Thumbachtal
SEMEK
vom Silberbach

KAUZ
von der Walze
PARYS
znad Luciąży

EGON
z Brdske hajenky
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CLIFF
vom Jossgrund

MAJK
z Lopenickych Kopcu

12. Linia genealogiczna reproduktora KAZAN z Medniku
BAHAR
Kulai
HUNOR
Disznovadasz
BALDAN
Sorenyes
CINKOS
Mezokovesd-Menti
KAZAN
z Medniku
JAŚMIN
Borowy Kąt

AMIGO
z Kaszubskich piachów

AXEL
znad Ciuradełka

KAZAN z Medniku. (Fot. z arch. W.Brelińskiego)
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Targi Łowieckie EXPO HUNTING
Expo Hunting to największe w Polsce Międzynarodowe
Targi Łowieckie odbywające się na terenie Centrum TargowoKonferencyjnym w Sosnowcu.
VI-ta edycja Międzynarodowych Targów Łowieckich
odbyła się w kwietniu 2015 roku i zajęła przestrzeń całej hali
ośrodka, tj. 10,5 tys. m kw. Na targowy sukces EXPO Hunting
złożyła się atrakcyjna oferta blisko 200 wystawców z 10 krajów,
reprezentujących ponad 400 światowych marek oraz rekordowy
program ponad 50 wydarzeń towarzyszących. Targi odwiedziło
blisko 9,5 tys. zwiedzających - dystrybutorów i klientów
indywidualnych.
Również nasz klub zaistniał na targach. Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odstąpiła nieodpłatnie
na rzecz klubu część swojej powierzchni wystawienniczej.
Zorganizowaliśmy tam swoje klubowe stoisko, na którym
promowaliśmy posokowce i Klub Posokowca. Na wyposażenie
stoiska przygotowaliśmy plakaty, ulotki promujące klub, aktualny
biuletyn, wcześniejsze edycje biuletynu. Posiadaliśmy projektor i
sprzęt komputerowy przy pomocy których wyświetlaliśmy filmy
obrazujące prace posokowców oraz wydarzenia z życia klubu.
Na stoisku wraz z klubowiczami „dyżurowały” posokowce.
Odwiedzającym nas myśliwych informowaliśmy do czego
służą posokowce i jakie korzyści mogą przynieść w łowiskach.
Rozdawaliśmy ulotki, oferowaliśmy biuletyn, udzielali pomocy i
dzieliliśmy się swoją wiedzą o pracy i hodowli posokowców
Podziękowania dla klubowiczów, którzy zajęli się
organizacją i prowadzeniem stoiska – Maćka Kopcia, Rafała Malca,
Michała Fornalczyka, Grześka Sęka i innych którzy wzięli udział w
promocji posokowców i naszego Klubu.

Wojciech Galwas
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Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców.
Tradycyjnie jak co roku na początku września, Zarząd Klubu
Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz
Nadleśnictwem Kluczbork zorganizował w dniach 4 – 6 września 2015 roku
(piątek, sobota, niedziela), na terenie OHZ Kluczbork, Warsztatów dla
Przewodników Posokowców i Tropowców.
W programie warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i
praktyczne w zakresie:

Posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym,

Odłożenie i reakcja na strzał,

Akcesoria związane z pracą na tropie i poszukiwaniem postrzałków,

Zachowanie psa w zagrodzie dziczej,

Zakładanie ścieżek i praca na sztucznej ścieżce tropowej,

Zachowanie psa przy martwej zwierzynie,

Analiza śladów na zestrzale i na tropie, reakcja zwierzyny po strzale,

Zasady układania do pracy na sztucznych tropach,

Zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka, zachowanie
w trakcie pracy, na tropie, gonu, stanowieniu i po zakończeniu pracy,

Regulaminy prób i konkursów pracy posokowców i tropowców.
W warsztatach wzięło udział 23 uczestników posiadających 14
posokowców i 12 psów myśliwskich innych ras. Reprezentowali oni
wszystkie regiony Polski. Dopisała pogoda, po długotrwałych upałach, w
przeddzień warsztatów spadł deszcz, ułatwiając prowadzenie zajęć. Przez 3
dni uczestnicy pracowali intensywnie pod kierunkiem instruktorów, którymi
byli; J. Kierznowski, W. Galwas, J. Sokół, W. Cholewa, R. Malec, M.
Szewczuk, M. Freier, M. Malorny.
Zajęcia zostały zakończone wręczeniem uczestnikom warsztatów,
przez Nadleśniczego Pawła Pypłacza i Jana Kierznowskiego, pamiątkowych
certyfikatów uczestnictwa.
Zamiast opisów poszczególnych zajęć zamieszczam poniżej fotorelację z
warsztatów. Myślę że ona najlepiej oddaje ich atmosferę. Dziękuję autorom
zdjęć za ich przesłanie i zgodę na publikację.

Wojciech Galwas
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X Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego – relacja.
Minęło już 10 lat od kiedy organizujemy na Opolszczyźnie poszukiwania
postrzałków przez posokowce, nazwane imieniem założyciela naszego
klubu Benedykta Gierszewskiego. Tegoroczna edycja memoriału miała
miejsce, tradycyjnie w Borach Stobrawskich, w dniach od 6-go do 9-go
listopada.
Centrala i zakwaterowanie mieściło się, podobnie jak w ubiegłych
latach, w hotelu „Nad Stawem” w Bogacicy wśród lasów administrowanych
przez Nadleśnictwo Kluczbork, którego „szef” Paweł Pypłacz jest bardzo
przychylny wszystkim działaniom mającym na celu propagowanie
kynologii łowieckiej. I tym razem Nadleśnictwo wsparło finansowo
organizację memoriału.
Jako pierwsi w hotelu pojawili się przedstawiciele Klubu
Posokowca z Austrii, Helmut Schandl z 5-cio letnim posokowcem
hanowerskim i sędzią Erwinem Neuschl. Jako następni dojechali Czesi z
przewodnikiem Milanem Kubisem, prowadzącym HS Adara z Borecskieho
lesa oraz sędziowie Petr Polach i Michal Strakos. Za nimi 5-cio osobowa
ekipa z Węgier z HS Rabaparti Vadasz Kroni, prowadzonym przez Arpada
Takacs i sędzią Ferencem Bartha. Zjawili się również Słowacy z
ubiegłorocznym zwycięzcą Memoriału F. Konrada, Peterem Chrustem,
przewodnikiem BGS Darosa Vratna dolina i sędziami Ervinem Neuschl i
Peterem Karabelem jr. Dojechali oczywiście również przewodnicy z
naszego klubu ze swoimi bawarami; Mariola Orzelska z Ciernym Bacą,
Waldek Abucewicz z Greyem ze Starej Rzeki, Marcin Kunikowski ze swoją
Daisy z Brzozowej Akacji i Krzysiek Wyleziński z Baco z Babskiego Jaru.
Są również na miejscu nasi sędziowie; Paweł Bocianowski, Kuba
Rudziński, W. Galwas, dyrygowani przez naszego nestora, sędziego
głównego Jana Kierznowskiego. Są asystenci z Jerzym Sokołem na czele,
miejscowi członkowie klubu, jest Witek Cieplik „dysponent” zgłoszeń i
Bartek Możdżeń służący nam za tłumacza. Jest Przewodniczący Komisji
Kynologicznej ORŁ w Opolu Wiesiek Cholewa wraz z małżonką, która
prowadzi sekretariat. W terenie „walczą” Maciek Kopeć i Krzysiek
Mielczarek, którzy mają nadzór nad odbywającymi się polowaniami, są
„nasi ludzie” w poszczególnych kołach łowieckich organizujących w
memoriałowych dniach polowania zbiorowe. Jest również Rafał Malec
robiący za skarbnika, informatora i przewodnika psa kontrolnego. Jako
fotoreporter dojechał z Czeskiego Cieszyna – Mirek Gora.
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Wieczorem sygnaliści zwołują uczestników memoriału na
prezentację. Jako pierwsi prezentują się przewodnicy przedstawiający swoje
posokowce. W sumie mamy ich osiem, 3 hanowery i 5 bawarów. Dominują
5-cio latki urodzone w 2010 roku, węgierski „senior” ma 8 lat, a „juniorem”
jest 4,5 roczny Baca Marioli Orzelskiej.
Następnie prezentujemy sędziów i organizatorów. Wszyscy
otrzymują klubowe koszulki, pomarańczowe czapeczki z haftowanym logo
i inne memoriałowe gadżety. Przewodnicy w „tradycyjny sposób” dokonują
losowania numerów startowych.
Pierwszy numer wylosował przewodnik z Czech, a ostatni Mariola
Orzelska. Ponownie informujemy że na memoriale nie będą przyznawane
lokaty, a jedynie dyplomy za wykonaną pracę. Następne memoriały będą
się odbywać w latach, w których nie będą organizowane konkursy
posokowców w czasie ISHV Suche. Po oficjalnej części dostajemy kolację
w postaci potężnej porcji golonka po bawarsku. Nie wszyscy dają jej radę,
za to toczą się gorące rozmowy. Wszak większość to znajomi z wielu
międzynarodowych spotkań członków klubów posokowca należących do
ISHV.
Z „terenu” spływają zgłoszenia o postrzałkach. Dużo polowań
odbywało się w piątek dostarczając pracę posokowcom na sobotę.
Sobotni ranek, to oficjalne otwarcie memoriału przez Wiesława
Cholewę. Przewodnicy zgodnie z wylosowanymi numerami startowymi
dokonują losowania poszczególnych prac. W pudełkach ze znaczkami
klubowymi umieszczone są numery wg których uczestnicy pojadą w teren.
Tym razem jedynkę wylosowała, losująca jako ostatnia M. Orzelska, a
ostatni numer przypadł W. Abucewiczowi.
Ekipy poszukiwacze rozjeżdżają się w teren. Nie sposób opisać
wszystkich prac, w sobotę było ich 13. Były wielokilometrowe próby
dojścia lekko skaleczonych postrzałków, były kontrolne prace gdzie
myśliwym wydawało się że na 100% trafili zwierzynę, były sprawdzenia po
innych wcześniej pracujących psach, były również te zakończone
skutecznym dojściem. Niestety, pogoda też dawała się we znaki. Padający
deszcz utrudniał życie myśliwym i ekipom poszukującym postrzałki.
Ciekawa sytuacja zdarzyła się ekipie ze Słowacji. Do sędziego z
Czech zdzwonił jego kolega myśliwy, że w piątek został postrzelony dzik w
Zlatych Horach (w Czechach) i żeby ten przyjechał ze swoim posokowcem
do „dohledavki”. Znaleziona na zestrzale kość wskazywała ewidentny
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postrzał w przedni bieg. Sędzia z Czech stwierdził że nie może przyjechać
bo jest w Polsce na memoriale i że mają „hledat prase” innym tropowcem.
Próbowano odnaleźć postrzałka przy pomocy alpejskiego gończego
krótkonożnego. Niestety nie dał rady. Ponowny telefon do sędziego z
Czech. Co robić? Sędzia pyta nas – co robić? Kolejni do pracy mają
wyruszyć Słowacy. Pytamy ich; pojedziecie do pracy 150 km do Czech, czy
czekacie na pracę u nas? Peter Chrust odpowiada, że 150 km, to nie jest
żadna przeszkoda. Wraz z sędziami siadają w samochody i ruszają w drogę.
Wracają wieczorem. Nie pojechali na darmo! Według relacji sędziów, dzik
wagi ok. 30 kg pozostawił na zestrzale 5 cm kość z przedniego biegu. Daros
Vratna dolina podjął trop i kontynuował pracę na otoku na długości 1100
metrów. Doszedł do parowu z którego podniósł się ranny dzik. Pies został
puszczony w głośny gon na gorącym tropie i po 1000 metrach stanowił
postrzałka. Po zbliżeniu się przewodnika dzik jeszcze kilkakrotnie próbował
ucieczki udaremnianej przez Darosa. Pracę zakończono po dostrzeleniu
postrzałka. Praca Petera Chrusta i Darosa została oceniona na „czwórki” co
dało mu dyplom I stopnia.
W tym samym czasie podobną pracę wylosowali Węgrzy. Z tym że
oni pojechali poszukiwać rannego dzika jedynie 10 km od Bogacicy.
Z watahy 3 sztuk, 1 dzik został po strzale na miejscu, drugi uszedł
sfarbowany. Do pracy w deszczu ruszyła „mocna” 5-cio osobowa węgierska
ekipa z przewodnikiem Arpadem Takacs z równie mocnym posokowcem
hanowerskim Rabaparti Vadasz Kroni. „Starzy” bywalcy naszego
memoriału i innych zagranicznych konkursów. Przez pierwsze 800 metrów
pracy na otoku prawidłowość pracy psa potwierdzały krople farby. Potem
farba zanikła. Po 1150 metrach odnaleziono gorące łoże z małą ilością
farby. Pies został puszczony w gon i po 450 metrach stanowił postrzałka. Po
10 minutach osaczenia przewodnik doszedł do rannego w jelita postrzałka i
strzałem łaski zakończył poszukiwania. Sędziowie ocenili pracę
węgierskiego duetu na „maxa” przyznając dyplom I stopnia.
30 km dalej na terenie K.Ł. „Słonka” Byczyna pracował Waldek
Abucewicz z Greyem ze Starej Rzeki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
„sprawca” postrzału, oczekiwał na ekipę poszukiwawczą, zawiózł na
miejsce postrzelenia, precyzyjnie określił okoliczności strzału i wskazał
odnalezioną farbę. Z relacji myśliwego wynikało, że oddał strzał z ambony
do cielaka jelenia, a następnie do łani. Łania została „w ogniu” a
sfarbowany cielak uszedł. Grey odnalazł farbę 20 metrów wcześniej od
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miejsca zaznaczonego przez myśliwego. Po przejściu 30 metrów uniósł
głowę do góry i górnym wiatrem skierował się pod trop. Wyczuł patrochy
łani. Został ponownie podłożony na sfarbowany trop do którego
„przyspawał” truflę i podążał za nim wysokim drzewostanem. Na 1 km
pracy, 3-krotnie odnalazł potwierdzenie tropu farbą. Potem farba zanikła.
Po 1800 metrach spod świerka podniósł się jeleń. Pies został puszczony w
gon. Analiza łoża pozwoliła na stwierdzenie, że mamy do czynienia z ranną
sztuką. Po 500 metrach intonacja głosu Greya potwierdziła, że stanowi
postrzałka. Doszliśmy pod ścianę młodnika w którym pies głosił ranne
cielę. Przewodnik ruszył w jego głąb. Po chwili krzaki zaczęły się łamać i
obok nas przebiegła „zdrowa” koza sarny. Grey stanowił dalej, ciągle
oszczekując. Po chwili stanowienie zamieniło się w gon. I tak trzykrotnie.
Przy próbach dojścia przewodnika na odległość skutecznego strzału, cielak
odskakiwał. W końcu strzał łaski, po 680 metrach gonu i stanowienia,
skrócił jego cierpienie. Myśliwy, który był sprawcą postrzelenia, serdecznie
pogratulował przewodnikowi, będąc pełen podziwu dla skuteczności pracy
posokowca. Na tym jednak przyjemności się skończyły. Cielak został
dostrzelony pośrodku młodnika po „świeżym czyszczeniu”. Po
wypatroszeniu, przewodnik przez 300 metrów „wyrywał” tuszę przez zwały
gałęzi aby później przeciągnąć ją przez bagno. Z pewnością będzie pamiętał
ten młodnik. Praca Greya została oceniona na „czwórki” i dyplom I stopnia.
Inne prace nie zakończyły się dojściem do zwierzyny.
Po kolacji zaczęły się wspólne dysputy, które wkrótce przerodziły
się w chóralne śpiewy. Zaczęli je Węgrzy, zawodząc smętnie. Ze względu
na ich specyficzny język, nie bardzo wiedzieliśmy o czym śpiewają, ale jak
twierdzili niektórzy, była to ciągle ta sama zwrotka. Potem rej przejęli
Słowacy, na góralską nutę. Dołączyli do nich Czesi ale po chwili zostali
zdominowani polskimi dźwiękami. Opór stawiali Austriacy ale „mocne
argumenty” również ich zmusiły do śpiewu. Organizatorzy byli również
zadowoleni ponieważ zgłoszenia postrzałków zapewniały pracę dla
wszystkich również w niedzielę od samego rana.
Tak więc pierwszy dzień pracy zakończył się uzyskaniem trzech
dyplomów I stopnia i pracą dla wszystkich uczestników.
W niedzielę po śniadaniu, ekipy rozjechały się w cztery strony
świata. Pracowano w rejonie Olesna, Kluczborka, Krapkowic, Opola, Kuźni
Raciborskiej. W większości były to prace z poprzedniego dnia ale po
zakończeniu jednej pracy przewodnicy wykonywali następne. Łącznie w
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niedzielę posokowce podejmowały 17-to krotnie pracę. Padający w sobotę i
w nocy z soboty na niedzielę deszcz znacznie komplikował odnalezienie
zestrzału i utrudniał potwierdzenie prawidłowości pracy psów. Farba która
widoczna była w sobotę w niedzielę znikła rozmyta przez deszcz. Trzeba
było zaufać subtelności powonienia posokowców, co nie wszystkim się
udało.
Mariola Orzelska pojechała pod Olesno, poszukiwać zranionego
poprzedniego dnia, mocno farbującego, jelenia byka. W sobotę poszukiwał
tego byka inny posokowiec, bez skutku. W niedzielę po farbie zostało
wspomnienie. Baca prze 2 godziny próbował rozwikłać zawiłości tropu. W
końcu dali za wygraną. Na trop podłożono kontrolnego posokowca Ergo
Zimny Trop stanowiącego własność Grzegorza Sęka ale prowadzonego tym
razem przez Michała Fornalczyka. Ten duet po 1700 metrach pracy na
otoku doszedł do zgasłego jelenia, postrzelonego 24 godziny wcześniej,
pomiędzy bark i łopatkę.
Austriacy kontynuowali pracę z poprzedniego dnia na jeleniu
szpicaku. W sobotę tropili go ponad 2 km ale przerwali pracę ze względu na
zapadający zmrok. W niedzielę po 1800 m pracy na otoku weszli na gorący
trop jeleni. Hanower został puszczony w gon, jednak nie zdołał zatrzymać
lekkiego postrzałka. Tą pracę zakończono. Następnie zostali skierowani na
mocno sfarbowany trop dzika. Ta praca nie była uciążliwa bo po 30
metrach została odnaleziona zgasła, około 80 kg locha, postrzelona przez
szynki. Ta praca oczywiście nie mogła być oceniona. Austriacy wykonali
jeszcze 2 prace kontrolne na jeleniach, łani i byku. Nie stwierdzili jednak
postrzelenia.
Czesi z kolei pracowali w rejonie Krapkowic gdzie zgłoszono
postrzelenie 3 dzików. Pierwszy z nich okazał się postrzałkiem na przedni
bieg, bez naruszenia kości. Podążano za nim 1500 metrów na otoku. Dzik
uchodził wraz z watahą. Podjęto decyzję, że jest on nie do dojścia i
przerwano pracę. Druga praca była kontrolą, która nie potwierdziła
postrzelenia. Trzeci z dzików, postrzelony w sobotę, po strzale ciągnął za
sobą zad. Podłożony hanower po 150 metrach przestał pracować.
Jako psa kontrolnego wezwano posokowca ze Słowacji, Darosa
Vratna dolina, prowadzonego przez Petera Chrusta. Podążał on tropem
postrzałka przez 2 km, bez skutku. Widocznie dzik postrzelony po
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wyrostkach kostnych kręgosłupa, po częściowym paraliżu, odzyskał pełnię
sił i uszedł bez większego uszczerbku dla zdrowia.
Przed tą pracą Słowacy poszukiwali rannego dzika, który poprzedniego dnia
był goniony przez innego psa. Po 4 km pracy na otoku, dzik podniósł się z
łoża. Puszczony w gon posokowiec nie zatrzymał lekko rannego dzika.
Stwierdzono lekki postrzał i pracę przerwano.
Marcin Kunikowski pracował na sobotnim postrzałku jelenia.
Zraniony cielak pozostawił na zestrzale ścinkę. Potem odnaleziono
fragment jelita, czyli postrzałek musi zostać odnaleziony. Podłożona na trop
suka Marcina pracowała przez 1 km bez większego entuzjazmu. Marcin
powrócił na zestrzał, podłożył Daisy ponownie na zestrzał. Tym razem suka
pracowała poprawnie lecz w innym kierunku. Po 1500 metrach w młodniku
zgłosiła gorący trop i została puszczona w gon. Po 500 metrach gonu
powróciła do przewodnika. Przewodnik postanowił zakończyć pracę. Jako
psa kontrolnego podłożono sukę posokowca naszego klubowego Kolegi
Roberta Maślanki. Po 1200 metrach pracy na otoku odnalezione zostało
zgasłe cielę jelenia.
Ekipa węgierska pojechała pod elektrownię Opole. Poprzedniego
dnia myśliwy strzelał z bliskiej odległości do łani jelenia z broni
gładkolufowej, pociskiem typu „brenneke” Twierdził że była blisko i na
pewno trafił. Praca hanowera na odcinku 1400 metrów nie potwierdziła
jednak trafienia zwierzyny. Druga praca jaką wykonywali to dzik przelatek
po 44 godzinach od postrzelenia. Na zestrzale ponoć była duża ilość farby,
została ona jednak zmyta przez deszcz. Po 1km pracy bez potwierdzenia,
odnaleziona została farba. Kontynuowano pracę na otoku. Po 3 km obok
tropu podniósł się zdrowy odyniec. Posokowiec dalej kontynuował pracę na
tropie. Po 4200 metrach pracy na otoku, przed nimi ruszyła wataha dzików.
Pies puszczony w gon nie zdołał stanowić postrzałka. Potwierdziła się stara
maksyma; „dużo farby – mało mięsa”. Ekipa z Węgier sprawdzała jeszcze
strzał do jelenia cielaka, jednak nie potwierdziła postrzelenia.
Krzysztof Wyleziński pracował na terenie K. Ł. „Ponowa”
Kluczbork. Poszukiwał strzelanej z chmary łani jelenia na tropie leżącym
27 godzin. Po 400 metrach pracy na otoku Baco dotarł do młodnika w
którym nie potrafił wypracować tropu postrzałka. Poszukiwanie tropu
wyjściowego z młodnika nie powiodło się. Krzysiek powrócił na zestrzał i
po dłuższej przerwie ponownie podłożył posokowca. Tym razem Baco
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odbił przed młodnikiem i podążył w innym kierunku. Prawidłowość pracy
potwierdził fragment odnalezionego jelita. Po przejściu 1170 metrów od
zestrzału odnaleziono zgasłą łanię. Sędziowie ocenili pracę na dyplom III
stopnia.
W niedzielę najdalszą podróż odbył Waldek Abucewicz, który
został skierowany do pracy w K.Ł. „Ponowa” Kędzierzyn – Koźle i K.Ł.
„Ostoja” Gliwice w obwodach położonych ponad 100 km od Bogacicy.
Pierwsza praca to poszukiwanie jelenia byka, postrzelonego
prawdopodobnie w przedni badyl. Farby na zestrzale z poprzedniego dnia
nie było. Na odcinku 400 metrów odnaleziono jednak 2 krople farby. Po
kilometrze Grey doszedł do patrochów łani. Powrócono na zestrzał. Tym
razem po przejściu 700 m, posokowiec obrał inny kierunek, jednak po
czasie zgubił trop. Waldek jeszcze dwukrotnie podkładał psa na zestrzał.
Grey podążał w tym samym kierunku, jednak nie wypracował rannego
jelenia. Następna praca, to sprawdzenie w sąsiednim kole, postrzału do łani
jelenia. Poprzedniego dnia na polowaniu zbiorowym myśliwy z wolnej ręki
na 100 metrów oddał strzał do chmary jeleni w pełnym biegu. Łani tej
poszukiwał nasz klubowy kolega z młodym posokowcem, oznaczając swoją
trasę wstążkami. Grey kontynuował pracę tą samą trasą co posokowiec
poprzedniego psa. Praca znowu odbywała się na terenie czyszczonych
młodników, na pożarzysku w Kuźni Raciborskiej. Po przejściu kilkuset
metrów pracę przerwano bez nadziei na odnalezienie postrzałka.
W godzinach mocno popołudniowych „ekipy dochodzeniowe”
zaczęły powracać do „centrali” w Bogacicy. Po ich powrocie szybka
odprawa sędziowska, przygotowanie dyplomów i czas na zakończenie. Na
stole honorowym nagrody ufundowane przez firmy: Delta Optical
(lornetki), Planet Pet Society (karma i gadżety dla psów) oraz RDLP w
Katowicach, Sklep Myśliwski „Szóstak” z Wielunia i Salon Myśliwski
„Deer” Opole, a także nagrody przywiezione przez słowacki i czeski klub.
Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe statuetki. Lokat na
memoriale nie przyznawano. Przy akompaniamencie sygnałów łowieckich
dyplomy i nagrody wręczali; sędzia główny - Jan Kierznowski, członek
ORŁ w Opolu – Dariusz Hutka i przedstawiciel RDLP w Katowicach –
Adam Albertusiak. Zamknięcia memoriału dokonał Przewodniczący
Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu – Wiesław Cholewa.
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A potem już tylko wspólna biesiada, podziękowania, pożegnania,
chwile wzruszeń i wspomnień. I tylko śpiew ekipy węgierskiej do późnych
godzin dawał znać, że czas X Memoriału im. Ks. Benedykta
Gierszewskiego dobiega końca.
Reasumując. Cztery dyplomy w tym trzy I stopnia i jeden III, na 8
posokowców, to chyba niezły wynik? 30 prac wykonanych w dwa dni, to
chyba niezły wynik? Cieszy, że coraz większa ilość kół i myśliwych zgłasza
postrzałki w czasie trwania memoriału. Może przełoży się to na ich
codzienną praktykę? Oczywiście jak zwykle były problemy z lokalizacją
zestrzału i precyzyjną informacją o nim. Musimy się do tego przyzwyczaić,
że postrzałki powstające w wyniku polowań zbiorowych (a takich jest 90%)
będą „mało precyzyjne”. W organizację tego typu imprez za granicą
angażują się dziesiątki organizatorów i myśliwych, posiadających dziesiątki
sponsorów wykładających znaczne środki finansowe. Nasz memoriał
organizuje garstka klubowiczów, angażując swój czas i pieniądze. Na
wsparcie szeroko rozumianych władz nie bardzo możemy liczyć.
Poczekajmy jak nasz memoriał ocenią zagraniczne kluby. Uczestnicy byli
pełni podziwu dla ilości prac, organizacji i gościnności. Doceniali naszą
serdeczność i przychylność, chwalili brak rywalizacji. Tej garstce
zapaleńców, którzy angażują się w organizację memoriału składam
serdeczne podziękowania. Chapeau bas Panowie, chapeau bas !!!
Załączam zdjęcia autorstwa Mirka Gory.

Wojciech Galwas
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Ku Przestrodze!!!
Te krótkie opowiadanie polecam tym wszystkim Koleżankom i
Kolegom polującym na dziki i tym zajmującym się również
poszukiwaniem postrzałków.
Było to w czasie październikowej pełni 2015 roku.
Kol. Andrzej, myśliwy z sąsiedniego koła, polując wieczorem
postrzelił dużego dzika. Szukali go z jakimiś dostępnymi tropowcami ale
bez efektu. Po 12 godzinach z moją Astrą (ORNETA Conductus) i jej 7
letnim synem AMOLEM rozpoczęliśmy poszukiwania. Dzik po strzale
zostawił trochę farby i wszedł do 40 ha uprawy konopi przemysłowych.
Praca na otoku stała się niemożliwa, na otoku pozostał Amol, aby pozwolić
Astrze spokojnie pracować. Przemieszczanie się w tej plantacji było
możliwe dla nas tylko ścieżkami technologicznymi.
Po około pół godzinie pracy i braku kontaktu z Astrą wyszliśmy z
konopi na otwarty teren. Zauważyłem Astrę w odległości około 500 m. na
polu coś obwąchującą. Na mój gwizdek tylko podniosła głowę, pozostając
na miejscu. Podszedłem do niej i zobaczyłem obok dużych tropów kroplę
farby. Suka poprowadziła nas do lasu około 500 m. Następnie w lesie tylko
w jednym miejscu znaleźliśmy kroplę farby. Astra i Amol poszli w las, po
około 10 min. wrócił Amol a za następne 10 min. wróciła Astra.
Na moją komendę „idziemy do samochodu” Astra wstała i poszła
skąd wróciła, więc Andrzej poszedł za nią. Po pół godzinie dzwoni, że
Astra trzyma dzika w młodniku. Byłem w tej okolicy pierwszy raz i
zupełnie nie znałem terenu. Na szczęście odnalazł mnie łowczy tego koła,
który wraz z kolegą przybyli w rejon poszukiwań. Wspólnie podjechaliśmy
pod oddział gdzie Astra stanowiła dzika. Po usłyszeniu jej głoszenia
wypuściłem na pomoc Amola. Po chwili słychać było grające obydwa
posokowce.
W czwórkę obstawiliśmy ten „młodnik”. Ba, trochę sosny, trochę
brzozy a cała reszta to jeżyna i tylko ścieżki wydeptane przez zwierzynę. Ja
udałem się w miejsce skąd najbliżej miałem do głoszących psów. W
pewnym momencie w odległości około 4 metry ode mnie zauważyłem
wśród kłębów jeżyn kontury leżącego dzika.
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Nie mogłem jednak stwierdzić czy leży on do mnie gwizdem czy
chwostem? Stałem w miejscu z kniejówką przygotowaną do strzału.
Następne wydarzenia potoczyły się błyskawicznie, do dziś nie wiem jak to
się stało. Prawdopodobnie odwróciłem głowę w drugą stronę i w tym
momencie dostałem potężne uderzenie w pierś. Poleciałem do tyłu
nakrywając się nogami i tracąc świadomość.

Sprawca wypadku. (Fot. z arch. S. Kusza)
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Po jej odzyskaniu usłyszałem dalej grające psy i odnalazłem
kniejówkę leżącą za mną. Koszula na piersiach była lekko sfarbowana. Po
obmacaniu się stwierdziłem, że na szczęście nie jestem ranny, tylko obolały
i silnie zestresowany. Po tych wydarzeniach i naradzie z kolegami
postanowiliśmy przerwać naszą akcję i sprowadzić ostre jagdteriery, które
wypchałyby dzika z jeżyn.
Kiedy zmęczeni siedzieliśmy na pniach przywołałem psy, które
potulnie położyły się koło mnie co wzbudziło zdziwienie kolegów co do
ułożenia i inteligencji posokowców. Byłem wtedy jeszcze tak silnie
zestresowany, że nie zorientowałem się iż nie mam okularów i telefonu. Po
dojściu do samochodów psy wypiły łapczywie 2 litry wody. Cztery godziny
pracy nie zakończyły skutecznym dojściem dzika.
Pod wieczór przyjechaliśmy ponownie w rejon poszukiwań, tym
razem był z nami kolega z jagdterierem, a dojechać miały jeszcze dwa
doświadczone jagi.
Po dojściu do młodnika moje posokowce w ciągu paru sekund już
głosiły dzika, była więc nadzieja że skoro dzik nie opuścił młodnika, to
znaczy że jest w stanie już agonalnym. Po wypuszczeniu jagdteriera
usłyszałem skowyt psa i dwa szybkie strzały - następnie jeszcze jeden strzał
i koniec. Andrzej sprawca tej sytuacji zakończył swoje polowanie trzema
strzałami z dubeltówki - brenekami.
Przyszedł czas na refleksje. Andrzejowi pozwoliłem dochodzić
dzika ponieważ jest on lekarzem weterynarii i ma moje psy pod opieką, i
one go znają. Następnie przyjrzeliśmy się dzikowi. Po wykluczeniu
wszystkich ran z dostrzeliwania czyli po brenekach, stwierdziliśmy że dzik
otrzymał postrzał z broni kalibru 30-06 w dół karku, przed łopatką i skośnie
przez mostek do lewej rapety, nie uszkadzając życiowych organów.
Kolega Andrzej wypatroszył dzika a ja poszedłem szukać mojego
telefonu, który w końcu znalazłem, natomiast okularów niestety nie mam do
dziś. Dzik odyniec w skupie ważył 80 kg. Moje szczęście (w tym
nieszczęściu) że nie miał on oręża. Uderzył mnie tabakierą zostawiając
krwawą pieczęć na mojej koszuli. Po paru dniach ból w piersiach w
dalszym ciągu mi dokuczał jednak lekarze, po badaniach RTG i USG,
stwierdzili że przyczyny bólu są potłuczenia i naciągnięte ścięgna.
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Po tej przygodzie mogę stwierdzić że jestem w pełni „spełnionym”
myśliwym i przewodnikiem posokowców. Konkludując - czy musiało to
mnie spotkać? Nie jestem człowiekiem porywczym, raczej bardzo
rozsądnym. Mam 35 letnie doświadczenie myśliwskie, a z moimi psami
przeżyłem setki różnych sytuacji. Co mnie obciąża to chyba rutyna?
Niech ta przygoda, ze szczęśliwym dla mnie zakończeniem, będzie
przestrogą dla Koleżanek i Kolegów i tych z posokowcami, i tych z
strzelbą!

DARZ BÓR !
Stefan Kusz
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Jak to myśliwi dzika w ręce łapali.
Kolejny listopadowy poranek, poranną kawę przerywa dzwonek
telefonu. Koledzy z zaprzyjaźnionego koła proszą o pomoc w podniesieniu
rannego dzika. Niechętnie szukam w tamtym rejonie, ponieważ w
większości to pola ośrodka hodowli roślin. Występujące tam
wielohektarowe uprawy kukurydzy, rzepaku oraz miskantusa olbrzymiego
stanowią duże niebezpieczeństwo podczas szukania dla psów i
przewodnika.
Zgłoszony dzik strzelany był właśnie na uprawie miskantusa.
Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus) to silnie rosnąca trawa
osiągająca 2,5-3,5 m. wysokości. Trawa hodowana na biomasę (np. paliwo
energetyczne). Pole kukurydzy (chodzi o gęstość uprawy i trudności
podczas szukania) to „pikuś” przy tej „Kambodży”.
Wysłuchując telefonicznej relacji jednego z polujących, który
określił wielkość dzika jako małego, początkowo odmawiam. Lata
poszukiwań nauczyły już mnie, że to co mówią o strzelanej zwierzynie
koledzy po strzelbie, często znacznie różni się bardzo od tego, co
znajdziemy. Dopiero kolejna informacja o strzelanym dziku robi na mnie
wrażenie. Kolega, który strzelał do dzika twierdzi, że dzik jest naprawdę
mały, a do tego ma przestrzelone oba przednie biegi, bo bardzo wolno się
poruszał i dał się złapać w ręce. Ale niestety zaczął mocno gryźć i musiał
go wypuścić. No tego jeszcze nie było, żeby dzika na ręce brać!
Po tym tekście zmieniam zadanie i umawiam się na popołudnie, bo
teraz muszę do pracy jechać. Po drodze po raz kolejny dzwoni telefon, to
kolejny postrzałek z tej nocy, ale na sąsiednim obwodzie.
Obiecuję przyjechać i pomóc, ale najpierw muszę znaleźć dzika, co
się na rękach daje nosić. Mimo że to koledzy z bardzo zaprzyjaźnionego
koła, to muszę ich tego dnia do „kolejki społecznej” do szukania zapisać.
Szybko ogarniam sprawy firmowe i wracam do domu po psiaki i sprzęt, bo
listopadowy dzień krótki. Na miejscu szukania poraża mnie wielkość
uprawy miskantusa, to około 20 ha. Wygląda jak gigantyczny las w
miniaturze. Wszędzie widać przejścia zwierzyny, uprawa usiana
korytarzami jak w labiryncie.
Do naszej ekipy dołączają kolejni myśliwi z psami do szukania.
Okazuje się, że rannych dzików z nocnych łowów jest więcej. Strzelano do
kilku, po dwóch są patrochy, a pozostałe trzeba sprawdzić. Dostaję
propozycję pomocy w szukaniu od właściciela super tropiącego jagdteriera,
który proponuje dołączyć swojego psa do moich. „Serdecznie dziękuję” odmawiam wspólnego szukania, więc kolega rusza z kibicami na pocięte
rowami melioracyjnymi pole szukać innego dzika.
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My ruszamy do naszego zestrzału. Około 8 m. obok zestrzału kupa
patrochów po jednym ze strzelanych dzików, tak jakby mało było pola i
tutaj koniecznie trzeba było tą czynność tu wykonać. Pozwalam sobie na
„krótki komentarz” do kolegów, którzy postanowili mi towarzyszyć w
szukaniu. Do pracy idzie Baja i Aris uzbrojone w obroże z GPS. Psiaki
pracują luzem, tu nie ma innej możliwości szukania. Suki oczywiście nie
mogą sobie odmówić „popróbowania” resztek dzika, co utrudnia skupienie
na tropie.
Ruszamy za dzikiem, do którego strzelano na krawędzi uprawy.
Początkowo towarzyszy mi niefortunny strzelec i jego kolega z koła. Ale
szybko zaczynamy się gubić, aby uniknąć niebezpieczeństwa podczas
strzelania decyduję, że koledzy poczekają przy samochodach.
Z relacji strzelającego nieduży dzik po strzale upadł, ale następnie
podniósł się i wolno powędrował w uprawę. Ponieważ na wejściu do
miskantusa znaleziono sporo farby myśliwy z kolegą uzbrojeni w latarki
postanowili (poprzedniej nocy) poszukać rannego dzika w tym buszu.
Trzymając się sfarbowanego tropu dotarli do żywego rannego dzika.
Ponieważ dzik wydał się nie duży i chyba już słabiutki postanowili –
(dodam komentarz od siebie) „żywcem” go wziąć w ręce. Dzik mimo rany i
miernej postury w jasyr wziąć się nie dał i robiąc użytek z zębów się
oswobodził. Na rozdeptanym tropie dzika, suki już po kilku minutach
szukania dostają amoku.
Wszędzie widać rozniesiona na butach farbę. W tej gęstwinie ze względu na
brak przewiewu powietrza „zalega” zapach farby na znacznym terenie, co
utrudnia określenie czasu i kierunku uchodzenia zwierza. W tym gąszczu
tylko nad głową kawałek nieba, poza tym nic nie widać - szybko tracę
orientację w którym miejscu pola jestem. Jedyna pomoc to pozostawiona w
samochodzie włączona zapasowa obroża pokazuje kierunek skąd
przyszedłem.
Na displayu obserwuje pracę suk, krążą po uprawie chaotycznie,
otumanione wszechobecnym zapachem farby, dzików i saren. Baja podrywa
kilka bażantów. Taka praca nie ma sensu, przywołuję gwizdkiem
dziewczyny i wracam na azymut do samochodu.
Po rozmowie z kolegami podejmuje decyzje, że podłożę psy w
miejscu gdzie dzik był brany na ręce, pod warunkiem, że wskażą gdzie to
było. Wchodzimy z powrotem do buszu, odkładam suki w pobliżu
opisanego miejsca i szukamy przez dłuższy czas, aby doprecyzować
„nowy” zestrzał. Koledzy z podziwem komentują odłożenie Baji i Aris „jak ładnie warują i spokojnie czekają na skutek naszych poszukiwań”,
padają rutynowe pytania na temat takiego wyszkolenia psów. Odpowiadam
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zdawkowo obserwując jak powoli zaczyna się kończyć dzień. Co tu gadać
my z „robotą w lesie”, a drugi dzik czeka w kolejce.
W końcu koledzy dogadawszy się jednomyślnie wskazują miejsce
schwytania dzika. Przywołuję suki i zaczynam pracę od początku,
nakazując jednocześnie kolegom wyjście z uprawy i poczekanie przy
samochodach. Suki początkowo robią parę kółek, ale wyraźnie zaczepiają
się na tropie. Jest dobrze widać jak zaczęły pracę w „nowym kawałku”
buszu. Mijają kolejne minuty, a ja tylko po wskazaniach GPS poruszam się
za sukami.
Po drodze odbieram telefon od zniecierpliwionych sąsiadów, kiedy
przyjadę do ich dzika. Nie wytrzymali ciśnienia i ściągnęli myśliwego z
gończym polskim do szukania dzika. Pies doszedł rannego dzika, który
„wsadził” na drzewo jego właściciela i teraz trzyma dzika już pół godziny i
nie ma odważnego, aby go dostrzelić. Rozmowę przerywa donośne granie
Bajki i Aris, doszły naszego dzika, trzymają go w uprawie.
Przerywam rozmowę i ruszam w ich stronę. Przedzierając się przez
gęstwinę zastanawiam się jak duży będzie to dzik. W końcu docieram do
miejsca gdzie Baja i Aris oszczekują dzika. Kompletnie nic nie widzę w tej
gęstwinie, tylko suki na zmianę krążą wokół zbitych w spory wzgórek traw,
jeśli dzik jest tutaj to tylko zaszyty w tej kupie trawy. Wszystko rozgrywa
się w zasięgu paru metrów, a ja dalej nic nie widzę, nie decyduję się na
strzał w „bryłę”. Przez głowę przebiegają myśli – może locha lub inny
zdrowy dzik zalega (nie zdarzyło się nigdy, aby moje psy stanowiły zdrową
zwierzynę), ale mimo napływu adrenaliny należy wszystko wziąć pod
uwagę.
Suki trzymają się na dwa, trzy metry wokół tego czegoś. Składam
się do strzału i wolniutko ruszam sprawdzić, co to jest - nie ma innego
wyboru. Powoli robię dwa, może trzy kroki z bronią przy oku w stronę tego
czegoś. Suki krążą wokół szczekając i przedzierając się przez gęstwinę
roślin w różnych kierunkach. W końcu „bryła” ożyła, tyłem do mnie wolno
unosi się dzik i jeszcze wolniej rozpływa się w gęstwinie i zapadającym
zmroku kończącego się dnia, spotęgowanego roślinnością broniącą dostępu
do światła dnia.
Suki natychmiast ruszają za zwierzem głośno go oszczekując. Nie
zdecydowałem się na strzał w tył dzika. Zdrowy to ty nie jesteś pomyślałem w duchu, ruszając dalej w stronę głoszących suk. Po chwili
widzę tylko cienie poruszających się Baji i Aris, ale i dzik miga,
przemieszczając się wolno w uprawie miskantusa. W jednej chwili wraca
Bajka, a za nią wyjeżdża dzik i momentalnie rusza w moją stronę, obok
niego Aris próbuje przytrzymać go za portki. Nie mam chwili na celowanie
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strzelam z przyrzutu, z odległości może dwóch metrów, niestety zahaczam
lufą o twarde łodygi i zamiast w dzika trafiam przed jego gwizdem.
Fala podmuchu i huk wystrzału ogłusza zarówno dzika jak i psy,
które odskakują na bok, dzik staje na ułamek sekundy i znika w zaroślach.
Mimo grających emocji staram się szybko przeanalizować to, co się stało,
najważniejsze, że dzik nie jest duży jest ranny i osłabiony, co było widać
przy tej krótkiej szarży w jego spowolnionych ruchach. Czy strzał go
ogłuszył i nie „dokończył” szarży, czy sam odpuścił z innego powodu? Ale
nie mam dużo czasu na myślenie, bo suki znów dopadły dzika.
Kolejna próba dostrzelenia kończy się kolejna krótką szarżą, ale
jestem w bardziej wydeptanym miejscu i mam więcej miejsca na obrót i
sprawniejszy strzał. Dzik mija mnie o centymetry wpada w gęstwinę, ale
widzę, że się zwala i znika z widoku. Doładowuję expres i ruszam w stronę
dzika. Suki znów głoszą dzika i z tonacji głosu wiem, że jest nadal żywy.
Znów przebijam się przez gęste trawy spodziewając się ataku
rannego dzika. Coraz bardziej obawiam się o psiaki, bo w ułamku sekundy
trzeba wypatrzeć czy to pies czy dzik, a coraz szybciej się ściemnia. Telefon
dzwoni non stop, to zarówno koledzy, którzy słyszeli kolejne strzały chcą
wiedzieć, co się dzieje jak i „kolejkowicze”, kiedy do nich przyjadę do
„ich” dzika.
Rozmyślania przerywa kolejny odgłos rozchylanych i deptanych
traw, z których wypada „mój” dzik próbując po raz trzeci mnie
zaszarżować. Cofam się o krok przepuszczając dzika i prawie z przyłożenia
strzelam w łeb z uchem, tym razem dzik wali się w ogniu, a suki
momentalnie siadają na nim. Emocje i nerwy opadają, adrenalina puszcza,
odwołuję i odkładam suki.
Przyglądam się swojemu przeciwnikowi, to warchlak może 25 – 30
kg, a strachu sporo narobił. Obracam tuszę i sprawdzam jak trafiony był
dzik przez myśliwego na wieczornym polowaniu. Wszystkie biegi zdrowe,
ale postrzał pod żuchwą z wyrwanym kawałem podgardla wyjaśnia wiele.
Dzik oszołomiony, lał dużo farby, sprawiał wrażenie, że jest gotowy.
Ruszony przez myśliwego powędrował kawał po uprawie miskantusa.
To ten postrzał spowalniał dzika w ruchu przez gęste i podczas
ataku na psy, czy na mnie. Szukam swoich strzałów, pierwszy trafiony
(celowałem na wysoką łopatkę) trafiłem wysoko nad kręgosłupem za łbem,
co widać na zdjęciu. Drugi strzał za ucho zakończył szukanie.
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Dzik z trawy. (Fot. z arch. W. Łażewskiego)
Ochłonąłem trochę i spokojnie przez telefon wzywam „
właściciela” dzika z jego kolegą, aby zabrali sobie dzika, a będą mieli kawał
do targania w tej gęstwinie. Wychodzimy z tego „lasu”, przy samochodach
paru myśliwych, którzy szukali pozostałych dzików, są pod wrażeniem
całej akcji szukania dzika. Oni mieli farbę tu i tam, ale nic nie znaleźli.
Pada propozycja abym spróbował któregoś z tropów, ale nie mam
już czasu, bo telefon cały czas dzwoni, trzeba jechać do drugiego dzika i
właściciela psa zdjąć z drzewa.
Wojciech Łażewski
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Byk „7D”
Luty, jeden z najzimniejszych miesięcy w roku. W kołach
łowieckich często bywa najgorętszym. A wszystko przez jelenie byki o
które to, między kolegami myśliwymi powstają zwady i kłótnie - kto ma
dostać odstrzał i w jakiej klasie wieku.
Najczęściej pozyskiwane są one w majestatycznym okresie
rykowiska. To te najpiękniejsze i owiane najbardziej miłymi
wspomnieniami polowania. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować nasze
marzenia, pozyskania kapitalnego byka w tym okresie.
Miesiące szybko mijają i nagle okazuje się, że to już luty. Nie dość,
że w planie pozyskania zostały niewykonane cielaki jelenia, to jeszcze
widnieją w nim byki.
I zaczyna się „ gorący luty”.
Razem z moją suczką Doną, bywam często, z niepisanym
obowiązkiem i ogromną przyjemnością, z wizytą „ jakby lekarską i
duszpasterską” u kolegów myśliwych, którym przypadek, brak rozsądku lub
po prostu pech pokrzyżował plany w efektywnym zakończeniu polowania i
szybkim podniesieniu strzelanej zwierzyny. Dzięki temu mam okazję
nawiązać nowe znajomości i korzystać z zaproszenia na łowy – często w
drodze rewanżu za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dona ze Starej Grobli – posokowiec bawarski, dwuletnia suczka,
bohaterka i duma moich myśliwskich przeżyć. To właśnie za jej sprawą
spotykają mnie ciekawe i niecodzienne sytuacje myśliwskie, przy okazji
poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej.
W moich notatkach, które robię zaraz po wykonaniu pracy związanej z
poszukiwaniem postrzałków, korzystam ze „skrótów” w opisywaniu
zdarzeń. Jednym z nich był „7D”
„7D”
W końcówce lutego otrzymałem propozycję polowania w formie
pomocy, w zrealizowaniu odstrzału jelenia byka, który z różnych powodów
nie został wykonany.
Razem z kolegą łowczym z sąsiedniego koła, myśliwym z wieloletnim
stażem, jednym z najlepszych specjalistów, jakich znam w odnajdywaniu
zestrzału i poszukiwaniu postrzałków, udaliśmy się na polowanie.
Zajęliśmy miejsca na ambonach. Czas szybko minął i zbliżał się
wieczór. Uznaliśmy, że po zejściu z ambon, zajedziemy jeszcze za górę
przy granicy z sąsiednim kołem. Jadąc, zauważyliśmy na szczycie góry
stojące majestatyczne sylwetki jeleni. Pięć byków z wieńcami różnej
wielkości i formy spokojnie penetrowały wzrokiem pobliskie pola. Po
krótkim namyśle zapadła decyzja, że to właśnie ja udam się na podchód.
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Kiedy zmierzałem drogą u podnóża góry jelenie jakby na życzenie
zeszły do połowy zbocza i zamarły w bezruchu. Miałem czas, aby
dokładnie ocenić, który byk będzie nadawał się do odstrzału. Niestety te
największe i najpiękniejsze posiadały wieńce w pełni zabezpieczające ich
żywot na ten sezon łowiecki.
Wybrałem nieregularnego dziesiątaka o grubym i ciemnym porożu,
które pewnie wycierał na pobliskich olchowych bagnach.

Dona przy byku odnalezionym po 51 godz. od postrzelenia.
(Fot. G. Maciąg)
Wydawał mi się najbardziej odpowiedni pod względem selekcyjnym.
Wreszcie padł strzał. Towarzystwo się rozbiegło i pozostało tylko echo
rozchodzącego się huku.
„Nie zawsze znajdziesz to czego szukasz”
Kiedy opadły emocje, zadzwoniłem do kolegi łowczego z
informacją, że strzelałem i czas sprawdzić efekty moich poczynań.
Miejsce zestrzału raczej nietrudno było znaleźć, a przynajmniej tak mi się
wydawało.
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Kiedy dołączył do mnie mój kolega, dzień miał się już ku końcowi
i zaczęły oplatać nas ciemności, więc na poszukiwanie udaliśmy się z
latarkami.
Jakże ogromne było moje zdziwienie, kiedy nie mogliśmy znaleźć
żadnych śladów w rejonie zestrzału. Wprawdzie w samochodzie mieliśmy
dwa psy. Świetną suczkę z dużym doświadczeniem o imieniu Puma –
niezastąpionego tropowca, pracującego na gorącym tropie oraz młodą
adeptkę, wówczas roczną suczkę posokowca bawarskiego – Donę z nie
najgorszym już dorobkiem, to jednak zapadła słuszna decyzja, że
poszukiwanie odkładamy do jutra rana.
Po powrocie do domu myśli kłębiły mi się w głowie. Odtwarzałem
sobie sytuację zdarzenia. Wydawało się, że wszystko zrobiłem jak należy,
że powinno być dobrze. Ale dlaczego nic nie znaleźliśmy na zestrzale? –
wracały pesymistyczne pytania.
Nauczony doświadczeniem własnym i kolegów, którzy byli w
podobnych sytuacjach, odłożenie poszukiwania na następny dzień było
najlepszą decyzją.
Kiedy pierwsze promyki słońca przebijały się mozolnie przez
chmury i zaczęły oświetlać wzgórze, dotarliśmy już na miejsce. Nagle mój
kolega zauważył w połowie góry dwie postacie i stojący z otwartym
bagażnikiem samochód.
Wprawdzie było to, po przeciwległej stronie miejsca strzału, ale
odległość nie była duża.
Kątem oka spoglądam na kolegę i widzę jak podnosi mu się ciśnienie, robi
się czerwony i zagryza górną wargę. Znam to zachowanie i w ciszy czekam
na jego reakcję.
- No nie, znaleźli naszego byka, tak łatwo nie będzie. Udowodnimy im, że
to nasz byk i muszą nam go oddać – pospiesz się!
Kiedy dojechaliśmy na miejsce ich samochód miał już zamkniętą klapę
bagażnika a panowie stali przy nim.
- Już załadowali, skwitował łowczy.
- Zdążyliśmy w samą porę. Szybko się uwinęli- dodał.
Jakież było zdziwienie mojego przyjaciela wspólnych łowów, kiedy
okazało się, że potencjalni złodzieje naszego byka okazali się być
poszukiwaczami skarbów.
Nadeszły dla nich trudne czasy i coraz częściej muszą kryć się pod osłoną
nocy lub pospiesznie uwijać się z samego rana gdyż właściciele gruntów nie
wyrażają zgody na penetrowanie ich własności.
Dalsze poszukiwanie naszego byka rozpoczęliśmy dzieląc się
obowiązkami.
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Ja z moja suczką poszedłem na zestrzał, a łowczy swą ulubioną techniką
postanowił objechać górę i sprawdzić czy są tropy zejściowe przez drogę.
Tradycyjnie, jak to zawsze robię przy każdej pracy przygotowałem Donę,
zapinając jej nadajnik GPS, obroże tropową i otok. Odłożyłem ją w
odległości ok. 50m od przewidywanego zestrzału i poszedłem sprawdzić
ślady trafienia.
Tak jak poprzedniego wieczora, tak i teraz nic nie znalazłem.
Czułem jak krew zaczyna krążyć we mnie ze zdwojoną siłą. Nerwy telepały
moim ciałem. Próbowałem się uspokoić i zebrać myśli. Oceniłem dystans,
spoglądałem na zaznaczone miejsce, z którego oddałem strzał.
- A może jednak to było trochę wyżej – zadawałem sobie w myślach
pytania. Postanowiłem zrobić jeszcze kilkanaście kroków w górę i wrócić
po Donę - niech ona szuka miejsca zestrzału.
Nagle pod stopami zauważyłem farbę.
- Jest farba, krzyknąłem w duchu! Kamień z serca - pomyślałem.
Pobieżnie obejrzałem ślady i popędziłem po sunię, niech ona dalej
rozwiązuje zawiłości tropu.
Podłożyłem Donkę. Chodziła, nawąchiwała, prychała faflami i za
bardzo nie podejmowała pracy. Jakby zastanawiała się, o co tutaj chodzi?
W końcu zobaczyłem, jak przykłada kufę do ziemi i zmierza w kierunku, w
którym udały się jelenie.
Cały czas miałem nieodparte wrażenie, że strzelałem jakieś 20 - 30
metrów niżej. No, ale przecież emocje i adrenalina – mogłem się mylić.
Podążyłem tropem za moją wybawczynią myśliwskich problemów.
Doszliśmy do pierwszych tarnin i wąskiego rowu. Po drugiej stronie
zobaczyłem ciemnobrązowe kropki.
Jest farba – idzie dobrze, pomyślałem i poczułem jak robi mi się ciepło w
okolicach klatki piersiowej, a serce zaczyna szybciej pracować.
Wszystko idzie jak należy. Szliśmy wekslem zwierzyny, co jakiś czas
znajdując potwierdzenie farbą.
Dona pracowała jak podręcznikowy posokowiec skrupulatnie
nawąchując trop. Doszliśmy do zaoranego pola przy którym urwała się
farba. Widać było wciski racic, ale jakby rozmyte.
Weszliśmy na pole i Dona zaczęła robić pętlę. Zatoczyła duże koło i weszła
na ścieżkę, którą już szliśmy. Podjęła trop i zaczęła zmierzać tą samą trasą.
Doszliśmy do miejsca, w którym zaczęła krążyć i poszła dalej prosto. Nie
mieliśmy żadnego potwierdzenia. Głęboka skiba zamarzniętej gleby
utrudniała nam pracę.

~ 88 ~

Grzegorz Maciąg i DONA ze Starej Grobli.
(Fot. z arch. G. Maciąga)
Dona szła prosto i pewnie. Jakieś 400 m dalej jest siatka z uprawą
bukowo - dębową z gęstym podszytem i jeżynami. Często zalegały tam
dziki. Czyżby chciał się tam położyć? – Zadawałem sobie pytania.
W połowie drogi do siatki Dona zwolniła i zaczęła znowu krążyć, a
ja zobaczyłem większą ilość farby. Ciemnobrązowa, nie czerwona – dziwna
jakaś. Poroznoszona w różne strony pośrodku odkrytego lasku sosnowego.
Nie ma łoża, widać, że zastanawiał się, co ma dalej robić, a może
odpoczywał.
Po chwili mój posokowiec znalazł trop wyjściowy, prostopadły do
uprawy. Poszliśmy jeszcze jakieś 200 metrów i dotarliśmy do siatki.
Odbijamy pod górę, wzdłuż ogrodzenia. Nagle Dona robi zwrot i idzie z
powrotem nad tropem, którym przyszła. Wchodzimy w samosieje i nagle
widzę jak grzbiet Dony jeży się, zaczyna unosić kufę łapiąc zapach górnym
wiatrem.
Wtedy jeszcze nie był to dla mnie jednoznaczny sygnał, że coś się
dzieje. Teraz, kiedy to piszę po roku od zdarzenia, niewątpliwie wiem co
oznacza takie zachowanie.
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Spojrzałem przed siebie i zobaczyłem leżąca sylwetkę jelenia.
- Jest! Krzyknąłem głośno sam do siebie, a może do Donki, a może do kniei
– nie ważne – Jest!
Podchodzę bliżej, klękam, ściskam, całuję i klepię po boku mojego
przyjaciela. Moją suczkę, moją Donkę.
- Dobry piesek!
- Dobra sunia!
- Good Dog!
Chwytam za telefon i szybko dzwonię do kolegi łowczego by
podzielić się radosną wiadomością.
Czuję jak ślina ciężko przechodzi mi przez gardło. W słuchawce telefonu
słyszę:
- I co orzeł, znalazłeś?
- Znalazłem, jest. Leży obok uprawy na skraju nalotów sosnowych –
odpowiadam.
- Zaraz tam będę - odparł. I kiedy tak sobie jeszcze chwilę rozmawialiśmy
spojrzałem pod koronę rozległej sosny, aby ocenić poroże i niedowierzałem
własnym oczom.
Co to?
- Święty Hubercie – gomóła!!!
I znowu zrobiło mi się gorąco, a za chwilę oblał mnie zimny pot.
Niemożliwe, strzeliłem gomółę!
Myśli przelatywały mi przez głowę z prędkością światła.
- Zgubił tyki po drodze ucieczki – pomyślałem.
- Ale, po jakiej drodze? Przecież szliśmy tą droga i nic tam nie było.
Nagle zobaczyłem, ze dolna szynka jest wygryziona, a obok leży
spora ilość nadartej sukni. Schyliłem się i zobaczyłem sino-zielone
podbrzusze.
Odłożyłem broń, odpiąłem otok i na kolanach podszedłem żeby dobrze
ocenić wygląd jelenia.
- Byk, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Widzę klejnoty i pędzel.
Odsunąłem gałąź, która częściowo zakrywała kark i łeb i zobaczyłem
odrąbane tyki poroża jelenia.
Teraz to już całkowicie zgłupiałem.
Na szczęście przyjechał mój kolega i podzieliłem się z nim
wrażeniami.
- Zbieracze poroży byli tu przed nami – skwitował.
- Nie tylko oni, lis też zdążył dobrać się do szynki – dodałem.
- Ale dlaczego jest taki siny? Przecież minęło raptem jakieś 14 godzin od
strzału.
-To nie możliwe.
~ 90 ~

Staliśmy tak chwilę nad biedną tuszą byka pozbawionego atrybutu
piękna i siły. Wcale nie było nam łatwo rozwikłać ten problem do czasu,
kiedy schyliłem się i powąchałem. Wyraźnie było czuć pierwsze oznaki
rozpoczynającego się procesu gnilnego..
- To nie jest twój byk – stwierdził stanowczo łowczy.
- Jak nie mój to czyj? Zapytałem.
- A to ja już sprawdzę, w książce wpisów – odpowiedział.
I sprawdził.
Okazało się, że dziesięć dni wcześniej zapisał się na ten rejon
myśliwy, który polował tam przez kolejne trzy dni. To on był sprawca tego
niefortunnego incydentu. Przyjęliśmy, że strzelił byka trzeciego dnia
polowania.
„7D” – siedem dni. Tyle dni leżał jeleń zanim mój posokowiec go odnalazł.
Myśliwy, który strzelał do byka nie zrobił nic, aby go odnaleźć, a
wystarczyło tylko sięgnąć po telefon i zadzwonić, zwłaszcza, że korzystał z
mojej pomocy kilkakrotnie i to z powodzeniem. Może się wstydził? Trudno
teraz to ocenić.
Zawsze powtarzam moim kolegom myśliwym, że kiedy nacisną na
spust broni, muszą być pewni, że trafili - tak długo i uparcie dopóty, dopóki
ja lub moi koledzy, przewodnicy psów tropiących, nie powiemy, że jest
inaczej.
A tamtego dnia musiałem sam sobie powiedzieć, że zaliczyłem pudło, a mój
kolega łowczy te słowa potwierdził.
Grzegorz Maciąg
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W dwóch na jednego…
W dniach 27-28 listopada, na terenie OHZ Wałcz, odbywało się
polowanie zbiorowe metodą „szwedzkich pędzeń”, na które zostałem
zaproszony, wraz z Andrzejem Filipiakiem. Natłok obowiązków
uniemożliwił mi obecność na piątkowym polowaniu, ale w sobotę
stawiliśmy się na zbiórce z samego rana.
Do pierwszej pracy zostaliśmy skierowani wraz z moim
posokowcem w rejon zwyżki zlokalizowanej w dolinie rzeki Zdbica.
Dewizowiec strzelał, prawdopodobnie siedem razy, do watahy dzików. Był
w takim amoku, że nie potrafił nawet wskazać kierunku uchodzenia
zwierzyny.
Najpierw odłożyłem psa, aby wraz z Krzyśkiem (który był moim
kierowcą) powyciągać dziki, które zostały w ogniu. Po załadowaniu
przyczepki przyszedł czas na sprawdzenie rezultatów reszty strzałów…
Z relacji prowadzącego polowanie dowiedziałem się mniej więcej tyle:
„Tam za rzeką, jakieś 150 metrów, koło tego dębu… iiii jeszcze musiałbyś
sprawdzić tutaj w tych trzcinach…” (wskazał kierunek palcem).
Uzyskane przeze mnie informacje były, delikatnie mówiąc, skąpe,
ale moim zadaniem było ich sprawdzenie. Zaczęliśmy od sprawdzenia
strzału koło dębu. Przeprawiliśmy się przez rzekę po zwalonym drzewie, po
czym niemalże na kolanach szukałem jakichkolwiek śladów, świadczących
o postrzale. Niestety, bez efektu.
Nie pozostało mi nic innego, jak ceremoniał założenia obroży
tropowej, zapięcia otoku i wyruszenia w dalszą drogę. Baka (tak nazywany
jest przeze mnie REX z Doliny Dojcy) niezbyt chętnie podjął jakikolwiek
trop. Odniosłem wrażenie, że szukał, bo po prostu wydałem mu takie
polecenie. Na ziemi widoczne były wyraźne odciski rapet, ale brakowało
jakichkolwiek śladów ścinki, farby, kawałka kości czy też zerwanego tropu.
Po przebytych kilkuset metrach, bez odnalezienia śladów postrzału,
wróciliśmy na miejsce „kanonady dewizowca”.
Andrzej w tym czasie pojechał do pracy „na dziku” ponad 2
kilometry dalej od naszego miejsca.
Sprawdzaliśmy kolejne strzały, a raczej kręciliśmy się w kółko bez
skutku, oddalając się od zwyżki około 400-500 m. Nagle pies odbił w lewo,
niemalże pod kątem prostym. Widać było wyraźne zainteresowanie tropem.
Po kilkudziesięciu metrach udało mi się dostrzec kroplę farby pod nogami.
Byłem mocno zdumiony, że ślad znajdował się tak daleko od
jakiegokolwiek stanowiska, ale skoro była farba, nie pozostało nic innego
jak podążać tym tropem. Przeszliśmy kilkaset metrów, gdy spod świerka
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podnosi się dzik. Rzut oka na łoże – widoczna była farba i odrobina treści
żołądkowej.
Puściłem psa w gon, jednocześnie spoglądałem na ekran Garmina i
nasłuchiwałem oddalającego się oszczekiwnia. Po chwili usłyszałem
znacznie grubszy głos BAKI. Garmin wskazywał odległość 270 metrów.
Ściągnąłem sztucer z pleców i powoli podszedłem do stanowiącego psa w
obawie, że dzik zerwie się do ucieczki i przepłynie rzekę. Udało mi się
podejść na odległość 50-60 metrów. Pies stanowił stojąc na skarpie, a dzik
w dole strosząc chyb. Strzał łaski zakończył pracę.

Rex stanowi dzika (Fot. z arch. M. Husa)
Przybiegł do mnie Krzysiek, który usłyszał strzał. Wręczył złom i
pogratulował. Emocje opadły, Krzysiek udał się w stronę auta, informując
mnie, że potrwa to dłuższą chwilę, bo musi objechać autem spory kawałek,
a ja z psem mam udać się w kierunku najbliższej drogi.
Stałem i czekałem na samochód, gdy nagle usłyszałem za plecami:
„Hej, co Ty tutaj robisz?”
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Odwróciłem się i ujrzałem zdyszanego Andrzeja, niemalże biegnącego za
Fatą, który dorzucił jeszcze:
„Ja lecę za dzikiem, Garmin pokazuje już 1800 metrów. Mnóstwo farby,
kawałek jelita”.
Próbowałem poinformować kolegę o tym, że właśnie skończyłem
pracę, dzik leży 300 metrów dalej, a my czekamy na transport, ale w tym
czasie zniknął wraz z suką pomiędzy drzewami.
Nie musiałem długo czekać, żeby ujrzeć Andrzeja z Fatą
wychodzących z lasu moimi śladami. Andrzej śmiał się i żartował, że
ukradliśmy im dzika, a na tropie napotykał moje wstążki.
W tym miejscu chciałbym podziękować koledze Mikołajowi
Włocławskiemu za rekomendację i możliwość uczestniczenia w polowaniu,
a także koledze Andrzejowi Filipiakowi za cenne wskazówki oraz okazję
pójścia w koronie za Tobą i Fatą.
Mikołaj Hus

REX z Doliny Dojcy vel Baka. (Fot. z arch. M. Hus)
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Mało brakowało...
Od trzech lat jeździmy z Fatą na obsługę polowań zbiorowych do
OHZ Nadleśnictwa Wałcz.
Odbywają się tam trzydniowe polowania zbiorowe dewizowe z
ambon tzw. szwedzkie. Przy udziale 45-50 myśliwych i trzech pędzeniach
dziennie postrzałki mamy zapewnione. Minusem tych polowań jest
konieczność pracy na ciepłym tropie z uwagi na dużą ilość strzałów do
sprawdzenia. Konieczność pracy niejako „na czas” jest trochę
dyskomfortowa, ale i takie prace są potrzebne, tym bardziej, że obecność
posokowca na polowaniach jest tam wymagana przez stałą grupę
myśliwych z Niemiec.
Na plus oceniam starania leśników , aby każdy strzał został
sprawdzony przez posokowca i w miarę poprawne oznaczanie i opisywanie
miejsc strzałów do zwierzyny. Z uwagi na fakt wielokrotnego przepędzania
miotu przez nagankę często ranna zwierzyna zalega dopiero po wyjściu z
miotu po kilkuset metrach lub kilku kilometrach.
W listopadzie ubiegłego roku pierwszego dnia polowania
zgłoszono po pierwszym pędzeniu strzał do dużego dzika. Otrzymaliśmy
tzw. „list strzałowy” z numerem ambony, zaznaczonym kierunkiem
ucieczki oraz adnotacją o braku farby na zestrzale i na tropie. Po dotarciu na
miejsce nasz zespół tj. ja z psem oraz strażnik leśny Darek , który doskonale
zna teren, odnaleźliśmy oznaczone wstążką przybliżone miejsce
przebieganie dzika.
Cały dzień padała lekka mżawka. Przygotowałem sprzęt i
podłożyłem sukę na trop. Mamy wypracowaną przez te lata metodę, że ja
ruszam po tropie natomiast Darek, nawiasem mówiąc „słusznej tuszy”
kontaktuje się ze mną telefonicznie i dojeżdża samochodem. Podaję mu
numery oddziałów lub charakterystyczne miejsca. Dzięki temu unikamy
kilometrowych wędrówek wstecz do auta. Po przejściu około dwustu
metrów suka wskazała kilka kropli farby na liściach, niestety po dalszych
200 metrach doszliśmy, a jakże do rzeki. Jeszcze jednym, a raczej dwoma
mankamentami prac w tym OHZ-cie są dwie rzeki tak uparcie meandrujące
po terenie, że gdziekolwiek nie pójdziemy zawsze któraś przetnie nam
drogę.
Suka sprawdziła wejście dzika do rzeki, obeszła brzeg w obie
strony i weszła do wody. Niestety z uwagi na głębokość ja nie mogłem za
nią podążyć. Wycofałem psa i oznaczyłem wejście wstążką. Miałem
pewność, że dzik przeprawił się na drugi brzeg.
Wróciliśmy do auta i pojechaliśmy do najbliższego mostu.
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Już na drugim brzegu otrzymaliśmy od prowadzącego polowanie
informację o zgłoszonym strzale do łani w pobliżu. Po drodze doszliśmy
łanię po łatwej pracy i dotarłem do miejsca przeprawy dzika. Fata zapięta
na otok przeszła wzdłuż brzegu i w jednym miejscu odbiła w las. Na tropie
nie widziałem farby , co jest normalne po przepłynięciu rzeki. Dopiero po
500 metrach na zrębie znalazłem kroplę jasnej farby. Na wyoranych pasach
był widoczny pojedynczy trop dzika.
Dzik ,jak to dzik wybierał na ucieczkę młodniki podrośnięte
jeżynami i gęste świerczyny zmuszając mnie miejscami do podążania za
suką na kolanach. Farba trafiała się sporadycznie, po kropli , raczej jasna,
bez skrzepów, mięśni lub kości.
Suka przypięta do tropu pracowała bezbłędnie. Uchodzący dzik nie
wykazywał chęci zalegnięcia w mijanych młodnikach. Na monitorze
Garmina trasa jego ucieczki kreśliła lekki łuk, a licznik pokazywał kolejne
setki metrów. Nigdzie nie wykonywał tropów powrotnych, szedł bez
wahania w jednym kierunku.
Po przebyciu łącznie trzech kilometrów doszliśmy z suką do
śródleśnego bagna porośniętego trzciną. Fata doprowadziła mnie do samego
brzegu. Niejako na potwierdzenie prawidłowej pracy zatrzymała się przy
kawałku kory sosnowej, na którym znalazłem kropelkę farby.
Niestety, wszędobylskie bobry spiętrzyły wodę na rowie odprowadzającym
wodę i dookoła bagna utworzył się kilkumetrowy pas wody
uniemożliwiający wejście w trzciny. Odłożyłem suką i zrezygnowany
wszedłem na stojącą kilkadziesiąt metrów dalej ambonę.
Z niej rozpościerał się widok na całe trzcinowisko. Już wcześniej
podałem swoje namiary Darkowi i teraz widziałem jego auto na drugim
brzegu bagna. Trzcinowisko miało około 2-3 hektary, a potem przechodziło
w rozległe bagniska porośnięte niską roślinnością.
Zacząłem kalkulować. Jeżeli dzik jest w dobrej kondycji, to mógł przeciąć
trzcinowiska, ujść dalej do lasu i „nabijać” kolejne kilometry.
W podmokłym niskim bagnie nie zaległ, bo bym go widział. Zszedłem z
ambony i odpiąłem Fatę z otoku. Wiedziała co ma robić. Wróciła do
oznaczonego wejścia w bagno, ostrożnie przepłynęła wodę i zniknęła w
trzcinach. Wszedłem ponownie na ambonę i na niej czekałem na
rozstrzygnięcie.
Ponad trzymetrowe trzciny uniemożliwiały mi zobaczenie
czegokolwiek, widziałem tylko ruchy Faty na monitorze Garmina.
Postanowiłem, że jeżeli dzika nie będzie w trzcinach to odpuszczamy,
ponieważ czekają następne prace.
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Po około 15 minutach zszedłem z ambony, zabrałem plecak, broń i
zacząłem powoli iść wzdłuż brzegu do samochodu. Fata nie głosiła,
liczyłem, że za chwilę mnie dogoni.
Gdy byłem już obok auta usłyszałem najpiękniejszą dla ucha
muzykę, basowe głoszenie stanowionego zwierza. Fata nie interesuje się
zdrową zwierzyną, byłem więc pewny, że to był on. Tylko jak dojść do
trzcinowiska?
Rzuciłem plecak i ze sztucerem zacząłem przechodzić po gałęziach
łozy. Suchą stopą wprawdzie nie przeszedłem, ale byłem już przy trzcinach.
Fata cały czas głosiła lekko przesuwającego się dzika, a ja
próbowałem się do niej zbliżyć. Woda sięgała mi do kolan, ale w takich
chwilach nie jest to najważniejsze.
Szczerze mówiąc nie przepadam za dochodzeniem dzików w
trzcinach, nawet w dzień. Mam jeszcze w pamięci sytuacją sprzed dwóch
lat, gdy Fatę w czasie szarży dzika w trzcinach uratował lód, który zarwał
się pod odyńcem.

Andrzej Filipiak z Fatą Vratna dolina. (Fot. z arch. A. Filipiaka)
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Po przejściu kilkudziesięciu metrów wąską ścieżką wśród trzcin
zbliżyłem się do suki. Nagle zobaczyłem sukę pędzącą w moim kierunku.
Fata otarła się o moje nogi niemal mnie przewracając, a w ułamku sekund
przede mną wyrósł potężny dzik ze zjeżonym chybem. Był chyba nie mniej
zaskoczony jak ja.
Odruchowo strzeliłem do dzika będącego metr od moich nóg. Dzik w
mgnieniu oka zawrócił, a nad trzcinami w wilgotnym powietrzu uniósł się
obłok dymu. Fata przerwała odwrót i nakręcona strzałem z pasją zaczęła
nacierać na dzika około 100 metrów dalej .Nie byłem pewien, czy trafiłem,
ale teraz musiałem się śpieszyć.
W takich sytuacjach rolę odgrywa adrenalina. Z bronią w ręku
starając się iść pod wiatr przeprawiałem się najszybciej jak mogłem przez
trzciny. Zdawałem sobie sprawę, że każda chwila jest na wagę złota.
W tak gęstych szuwarach pies nie ma możliwości wykorzystania swojej
zwrotności. Nie uskoczy w bok. W czasie szarży może tylko uciekać
ścieżką, co zwiększa szanse dzika osiągającego dużą prędkość na krótkich
dystansach, tym bardziej, że łamanie trzciny nie sprawia mu problemu.
Po drodze pokonałem szeroki rów brodząc po pas w błocie i
ponownie zbliżyłem się do głoszącej suki. Powoli pokonując ostatnie metry
idąc ścieżką za zakrętem zobaczyłem Fatę.
Szelma szczekała w kierunku gęstych trzcin jednym okiem zerkając na
mnie. Niestety, w trzcinach nie mogłem wypatrzeć dzika. Robiło się gorąco,
lada chwila mogliśmy mieć następną szarżę.
Suka ośmielona moją obecnością ostrzej natarła i wtedy mignęła mi
sylwetka dzika . Sam nie wiem jak i kiedy oddałem strzał z około 6 metrów.
Fata skoczyła w trzcinowisko i po chwili krótko szczeknęła. Wiedziałem
już, że akcja zakończyła się szczęśliwie.
Po przejściu około 40 metrów zobaczyłem leżącego na boku dzika
i sukę „mszczącą się” na jego szczecinie. Obejrzałem tuszę. Dzik jak się
okazało wagi 87 kg po wypatroszeniu był postrzelony nisko na przedni bieg
ze strzaskaniem kości.
Dziwiło mnie to ,że na tropie nie znalazłem ani okruszka kości.
Mój pierwszy strzał okazał się kompletnym pudłem, nawet bez obcierki.
Drugi strzał z kal. 9,3x62 na komorę zakończył przygodę.
Dopiero na brzegu ,gdy opadły emocje dotarło do mnie jak
niewiele trzeba było, aby praca, której się podjąłem mogła się zakończyć
tragicznie dla mnie lub psa.
Szczególnie nasi czworonożni przyjaciele dużo ryzykują. Przecież
to oni stają oko w oko ze zwierzem walczącym o ostatnie chwile życia.
Równie niebezpieczne są gony za zwierzem w pobliżu ruchliwych dróg,
przeprawy przez rzeki. Na te groźne sytuacje w większości przypadków nie
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mamy wpływu. Każda z prac na postrzałku jest inna, potrzebna i
niepowtarzalna .
Kto to robi ten wie , że i wciągająca . Dlatego za żadne pieniądze
nie zamieniłbym „dohladavki” na pokazywanie psa na ringu podczas
wystawy.
Myśliwskie rozmaitości
Nasz rekordowy byk.
Podczas rykowiska we otrzymałem zgłoszenie postrzału okazałego
dewizowego byka jelenia. Na ostatnim wieczornym wyjściu myśliwy z
Niemiec oddał daleki strzał do byka. Byk po strzale potknął się i wbiegł
utykając do pobliskiego lasu. Nocne poszukiwania przy latarkach nie dały
żadnych rezultatów. Rano po rozliczeniu myśliwi wyjechali do Niemiec.
Ja po otrzymaniu informacji i załatwieniu spraw zawodowych po
14 godzinach od postrzału zjawiłem się z Fatą na miejscu. Na zestrzale nie
było farby, dopiero po około 200 metrach Fata pokazała kilka kropli farby.
Dalsza droga ucieczki byka prowadziła przez gęste samosiewy bukowe i
wąwozy pocięte strumieniami. Farba zdarzała się sporadycznie. Byk nigdzie
nie zalegał. Po przejściu 3,5 km przekroczyliśmy granicę obwodu i
poszliśmy dalej. Towarzyszący mi w poszukiwaniach prezes koła
chorujący na serce miał już z lekka dość, ale obiecałem trochę zwolnić
tempo, co przy szybkim stylu pracy mojej Faty nie jest proste.
Po dalszych kilkuset metrach zauważyłem kilka świeżych kropli
farby. Wskazywało to na uchodzenie przed nami rannego byka. Również
zachowanie Faty i jej podniecenie potwierdzało moje przypuszczenia. Po
przejściu łącznie 6100 metrów doszliśmy do gęstego młodnika, przy którym
Fata zasygnalizowała mi zwierza „na ciepło”. Odpiąłem obrożę tropową i
puściłem sukę w gon.
Odległość na monitorze Garmina zwiększała się z każdą chwilą. Po
450 metrach usłyszałem szczekanie w gonie, po dalszych 350 metrach
zobaczyłem, że suka nie przemieszcza się. Pozostawiłem mojego
towarzysza i sam ruszyłem „w gon”. Po zbliżeniu się na około 40 metrów
zobaczyłem wybiegającego pięknego kulejącego byka prowadzonego przez
Fatę. Byk spostrzegł mnie i zawrócił w gąszcz, nie zdążyłem nawet
zareagować. Po następnych 120 metrach oddałem strzał do byka
stanowionego przez Fatę w drągowinie bukowej. Po dojściu do byka
piszącego testament ogarnęła mnie radość i duma trudna do opisania.
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Przed nami leżał wspaniały król lasu. Postrzał na wysoki przedni
badyl ze strzaskaniem kości prawdopodobnie byłby śmiertelny w skutkach
lecz odwleczony w czasie.

Nasz najpiękniejszy byk. (Fot. z arch. A. Filipiaka)
Dużą satysfakcję sprawiła mi skuteczna praca na długim dystansie
z niewielką ilością farby w łowisku z bardzo wysokim stanem jelenia.
Myśliwi dewizowi po otrzymaniu informacji o powodzeniu
poszukiwań zawrócili spod granicy po piękne trofeum czternastaka
sięgające 9 kg.
Jak do tej pory jest to najpiękniejszy byk podniesiony przez nasz duet.
Najważniejsze jednak jest to ,że nie dopuściliśmy do
niepotrzebnego cierpienia rannego zwierzęcia i zmarnowania się tuszy oraz
trofeum.
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„Niewinny dzik ?”
W sierpniu 2014 roku zatelefonował do mnie kolega leśniczy z mojego
Nadleśnictwa z prośbą o pomoc w odszukaniu rannego dzika. Strzelał go w
nocy z watahy liczącej 4 sztuki przy księżycu będącym u schyłku pełni na
ściernisku gryki. Celował w łeb zwierza, ponieważ zamierzał przeznaczyć
tuszę dzika na mające się wkrótce odbyć wesele swojej córki. Według jego
słów po strzale dzik padł w ogniu. Andrzej podszedł do niego nie zapalając
latarki i widząc sztukę „piszącą testament” poszedł po samochód. Po
kilkunastu minutach przyjechał autem i ze zdziwieniem spostrzegł, że dzika
nie ma na polu. Początkowo myślał, że dzik trochę się przemieścił i zgasł na
polu, ale poszukiwania przy świetle latarki i reflektorów auta nie dały
rezultatu. Tylko w miejscu gdzie dzik leżał znalazł plamę farby.
Po 7,5 godzinach dotarliśmy z Fatą na miejsce strzału. Nad ranem
spadł lekki deszcz, ale nie stanowiło to przeszkody w podjęciu tropu przez
sukę. Od zaznaczonego miejsca poprowadziła nas w stronę ogrodzenia
uprawy rolnej. Widać było, że oszołomiony dzik próbował sforsować siatkę.
Wskazywały na to sporadyczne krople farby. Podejmował próby na odcinku
około 200 metrów, potem zawrócił i skierował się w stronę lasu. Doszliśmy
do następnego ogrodzenia, które tym razem dzik przekroczył pod uniesioną
siatką. Dalej szedł przez młodniki i rozległe zarośla nawłoci. Potem
odnalazł wyjście w ogrodzeniu i przeszedł przez drogę kierując się w stronę
jeziora. Na tropie odnajdowałem co kilkadziesiąt metrów drobne „obcierki”
farby o gałązki lub inną roślinność.
Doszliśmy do babrzyska pod dębem z osypującymi się już chorymi
żołędziami. W tym miejscu Fata miała trochę problemów z uwagi na
mnogość tropów stołujących się tu dzików. Po chwili kluczenia i
rozwiązywania „węzłów gordyjskich” Fata ruszyła zdecydowanie w stronę
jeziora. Jakby na potwierdzenie prawidłowości jej decyzji po 200 metrach
zauważyłem na gałęzi wywrotu osikowego ślad farby. Po dalszych 300
metrach Fata zatrzymała się wyprężona na około 10 metrów przed kępą
wierzby otoczonej zaroślami jeżyny wpatrując się w jeden punkt i co chwila
spoglądając na mnie. W ten sposób suka pokazuje mi zawsze bliskość
zwierzyny. Półgłosem powiedziałem do towarzyszącego mi kolegi, aby
zaszedł z boku kępy i w sprzyjających warunkach strzelał.
W tej chwili usłyszeliśmy trzask gałęzi i odgłosy ucieczki zwierza.
Puściłem Fatę w gon. Po chwili usłyszałem przerywane szczeknięcia w
gonie a po 300 metrach basowe i miarowe oszczekiwanie stanowionego
zwierza . Truchtem zbliżyłem się do rzadkiego młodnika brzozowego
podrośniętego pokrzywami w którym suka zatrzymała dzika. Ostrożnie
podchodząc pod wiatr zbliżyłem się jeszcze bardziej i zauważyłem przelata
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oganiającego się przed psem. On w tym samym momencie spojrzał też na
mnie. Widząc kątem oka, gdzie jest Fata błyskawicznie oddałem strzał na
kark. Dzik padł praktycznie w ogniu.

FATA Vratna dolina z Andrzejem Filipiakiem
(Fot. z arch. A. Filipiaka)
Przystępując do oględzin tuszy zauważyliśmy tylko jedną ranę po
moim strzale. Trochę zdezorientowany powiedziałem do Andrzeja - chyba
strzeliłem niewinnego dzika!!. Wydało mi się to dziwne , ponieważ Fata
nigdy do tej pory nie ścigała i nie stanowiła zdrowej sztuki. Dopiero po
bardzo dokładnych oględzinach sprawa się wyjaśniła. Dzik otrzymał
postrzał w gwizd w połowie jego długości . Kula wyszła podniebieniem o
dziwo nie uszkadzając szczęki ani zębów tylko chrząstki wewnątrz
tabakiery. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można twierdzić, że postrzał
nie był śmiertelny. Wlot kuli był bardzo słabo widoczny.
Tak po niecałych 2700 metrach zakończyła się przygoda, o której od
tej pory żartujemy z kolegą, że z lekkim opóźnieniem doręczyliśmy dzikowi
„zaproszenie na wesele”.
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Pierwsza koza
W listopadzie ubiegłego roku zabezpieczałem polowanie zbiorowe
dewizowe, tzw. szwedzkie, na terenie OHZ Nadleśnictwa Wałcz.
Pierwszego dnia po pierwszym pędzeniu otrzymałem zgłoszenie postrzału
sarny kozy. Do tej pory nigdy nie dochodziłem z Fatą rannych saren.
Uznałem jednak, że skoro respektuje zdrowe sztuki, to nie będzie problemu,
gdy spróbujemy pracy na kozie. Kiedyś wreszcie trzeba zacząć.
Więcej zgłoszeń postrzałków nie było, więc pojechaliśmy w dwa
zespoły poszukiwawcze. W drugim zespole był nasz klubowy kolega
Mikołaj Hus z REXEM Z Doliny Dojcy.
Po dotarciu na oznaczone miejsce strzału do kozy podłożyłem Fatę na
trop. Suka bez wahania poprowadziła mnie w gęsty młodnik sosnowy
skrapiany padającym bez przerwy kapuśniaczkiem. Na zestrzale była
odrobina farby i wciski cewek. Po przejściu około 80 metrów Fata nagle
poluzowała otok i zastygła w bezruchu spoglądając to na mnie to znów w
młodnik. Zbliżyłem się do niej spodziewając się ujrzeć kozę, lecz w
odległości nie większej jak 10 metrów od nas leżał całkiem spory dzik.
Przywarował na międzyrzędzie jak pies, przodem zwrócony w naszą stronę.
Zaskoczony tym widokiem zdjąłem karabin z pleców i poruszyłem się
na boki, ale dzik ani drgnął. Z tej odległości widziałem jego wpatrzone w
nas oczy. Krzyknąłem, ale dzik nadal pozostał w bezruchu. Zawołałem do
kolegów pozostawionych na drodze. Podając im głośno moje namiary
wezwałem ich do siebie. Dzik cały czas tkwił w bezruchu. Gdy już cała
nasza grupa - 4 ludzi i dwa psy, zgromadziła się przed dzikiem zaczęliśmy
debatować co robić.
Z całą pewnością dzik nie był dzisiaj strzelany, ponieważ nie było
zgłoszenia strzału do dzika. Strzał do dzika wykładanego jak na tarczy nie
byłby problemem. Zdawałem sobie jednak sprawę z trochę niezręcznej
sytuacji w przypadku strzelenia zdrowego dzika na polowaniu
komercyjnym przez osobę, której zadaniem jest tylko dochodzenie
postrzałków. Prowadziliśmy całkiem głośno rozmowy między sobą, a dzik
tylko patrzył na nas ze stoickim spokojem. Wreszcie obecny z nami leśniczy
zatelefonował do Nadleśniczego referując mu sytuację. Rozmowa
normalnym głosem trwała może 2-3 minuty. Ja tego nie słyszałem , ale
leśniczy Leszek powiedział później, że nadleśniczy zezwolił na strzał do
dzika . W tym momencie dzik jakby telepatycznie wyczuł co mu grozi.
W mgnieniu oka poderwał się i skoczył w naszą stronę. Broń miałem
gotową do strzału, ale o zgodzie nadleśniczego na strzał dowiedziałem się
już po fakcie. To trwało ułamki sekund . Zwierzę ze zjeżonym chybem o
wadze około 90 kg w odległości 2 metrów przed nami kłapnęło szablami i
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wykonując gwałtowny zwrot zniknęło w młodniku. Do otrzymania kuli
zabrakło dzikowi jakieś pół metra.
Nie ma co kryć , że na wszystkich nas ta akcja zrobiła wrażenie.
Myślę, że szczególnie Mikołaj już podczas pierwszego pobytu w Wałczu i
pierwszego wyjazdu zakosztował solidnego zastrzyku adrenaliny. Po chwili,
gdy ochłonęliśmy sprawdziłem barłóg. Był suchy pomimo padającego
deszczu, co wskazuje że dzik przeleżał pędzenie nie ruszony przez nagankę
ani psy. Brak też było śladów farby, a jego mobilność wskazywała na dobrą
kondycję.
Od tego miejsca Fata podjęła dalej trop sarny, którą odnaleźliśmy
zgasłą po dalszych 150 metrach.
Potem Nadleśniczy już osobiście powiedział mi, że w podobnych
sytuacjach mogę zawsze strzelać, bo najważniejsze jest zdrowie i życie
ludzi i psów. Być może na zachowanie odyńca wpłynął huczkowy nastrój.
Prawdopodobnie tylko większa grupa ludzi wpłynęła na dzika i nie
pozwoliła mu sfinalizować szarży.
W każdym bądź razie idąc za pierwszą kozą miałem spore szanse
wyjechać z młodnika na ostatnim dziku.
Darz Bór
Andrzej Filipiak
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Plany Klubu Posokowca na 2016 rok.
Ponownie jak ubiegłym roku planujemy utworzyć stoisko klubowe
na Targach Łowieckich EXPO Hunting w Sosnowcu w dniach 8-10
kwietnia 2016 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ponownie zamierza nam nieodpłatnie udostępnić część swojego stoiska.
Jeżeli ta inicjatywa dojdzie do skutku, to zamierzamy na targach promować
nasz klub i popularyzować informacje na temat pożytków płynących z
pracy posokowców w łowiskach. Na wyposażenie stoiska składać się będzie
flaga klubu, plakaty klubowe, rzutnik z laptopem i ekranem. Dysponować
będziemy ulotkami i biuletynem klubu, materiałami multimedialnymi.
Utworzeniem oraz obsługą stoiska zajmą się; M. Kopeć, R. Malec, J. Sokół,
M. Fornalczyk i inni zmobilizowani członkowie klubu.
Organizowane przez nasz klub warsztaty dla przewodników
posokowców i tropowców cieszą się bardzo dużą popularnością wśród
właścicieli i potencjalnych nabywców psów do poszukiwania postrzałków
zwierzyny grubej. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić ich wiosenną
edycję. Wspólnie z Komisją Kynologiczną Beskidzkiej Rady Łowieckiej
zostaną one zorganizowane w Korbielowie w dniach 15-17 kwietnia. W
skład ekipy szkoleniowej wejdą; R. Malec, M. Kopeć, J. Sokół, W. Galwas
oraz przewodnicy ze Słowacji. Chęć udziału w warsztatach zgłosiło już
kilkanaście osób.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie
Pracy Posokowców w Jeleśni, w dniu 7 maja. W tym samym dniu odbędzie
się również w Jeleśni, organizowana przez Oddział ZKwP w Bielsku –
Białej, 1 Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. Program wystawy został
tak przygotowany, że nawet psy biorące udział w konkursie pracy będą
mogły wziąć udział w wystawie. Posokowce będzie oceniał
Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Leszek Salamon.
W miesiącu maju zapraszamy do udziału w organizowanej
15.05.2016 r. przez Oddział ZKwP Łódź - Krajowej Wystawy
Posokowców, którą sędziował będzie sędzia ze Słowacji Jozef Jursa.
Wystawa odbędzie się na terenie Klubu Sportowego START w Łodzi i
będzie możliwość uzyskania na niej „dużego CWC”.
Termin Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ustalony został
na dzień 05 czerwca b.r. w godzinach dopołudniowych, w dzień następny
po Międzynarodowym Konkursie Posokowców w Piotrkowie
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Trybunalskim. Zapraszamy klubowiczów do udziału w tym prestiżowym
konkursie z tradycjami. Zarząd zobowiązał Z. Skrzeka i J. Rudzińskiego do
znalezienia w rejonie Piotrkowa miejsca zakwaterowania dla wszystkich
uczestników klubu, którzy zgłoszą chęć udziału w zebraniu. W wieczór
poprzedzający WZ zamierzamy zorganizować wspólną biesiadę dla
członków klubu i gości. O szczegółach organizacyjnych znajdziecie
informacje na naszej stronie klubowej.
Jesienne Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
Zarząd postanowił zorganizować na terenie OHZ Krystyna w dniach 2-4
września b.r. Zakwaterowanie dla uczestników i ekipy szkoleniowej
zarezerwowano w Pałacyku w Radomierowicach. Jest to świeżo
wyremontowany zabytkowy pałac, położony kilka kilometrów od OHZ
Krystyna, który to docelowo może stać się stałym miejscem organizacji
naszych imprez.
W związku ze zmianami w organizacji imprez przez ISHV, rok
2016 będzie obfitował w wiele międzynarodowych imprez dla posokowców
najwyższej rangi.
- Memoriał F. Konrada na Słowacji – 20-23 październik. Zarząd
nominował do udziału w Memoriale Rafała Malca z posokowcem
bawarskim Canto z Ivetkhino dvora.
- Celostátní soutěž barvářů – 19 – 22 październik, Libavá, OMS
Olomouc – Czechy. Zarząd nominował do udziału w nim przewodnika
Waldemara Abucewicza z posokowcem bawarskim Grey ze Starej Rzeki.
- ISHV Suche w Niemczech – 27 - 30 październik. Zarząd
nominował do udziału w konkursie przewodnika Andrzeja Filipiaka z
posokowcem bawarskim Fata Vratna dolina.
Zamierzamy oczywiście delegować również naszych sędziów i
delegatów do udziału w tych międzynarodowych imprezach. Zapraszamy
wszystkich klubowiczów do udziału w koronie.
W związku z podjętą wcześniej uchwałą o nie organizowaniu
Memoriału im. Benedykta Gierszewskiego w latach kiedy odbywają się
ISHV Suche, Zarząd postanowił zorganizować w oparciu o OHZ Kluczbork
i okoliczne koła łowieckie ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku
dla członków klubu. Termin oceny uzależniony będzie od ilości polowań,
wstępnie zaplanowano na 11-14 listopada. Mamy nadzieję, że kilka
klubowych posokowców będzie miało możliwość uzyskania dyplomu z PP.
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Ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich klubowiczów o
przekazywanie V-ce Przewodniczącemu ds. Hodowlanych Jakubowi
Rudzińskiemu informacji o wszelkich zmianach w stanie i statusie
posiadanych posokowców, o nabyciu nowych psów i odejściu posiadanych,
o narodzonych miotach i ilości szczeniąt.
Prosimy o odnotowywanie prac swoich posokowców i
przekazywanie informacji o nich V-ce Przewodniczącemu ds. Użytkowości
Maciejowi Kopciowi. Każda, nawet pojedyncza praca jest cenna i stanowi
wkład w ocenę pracy w łowiskach naszych posokowców.
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 Galwas
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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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