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Drodzy Klubowicze !
Minął kolejny rok działalności naszego Klubu. Obfitował on w
wiele wydarzeń krajowych i zagranicznych. W biuletynie publikujemy
sprawozdania z działalności zarządu, finansów klubu i Walnego
Zgromadzenia. Na uwagę zasługują wyniki klubowych posokowców z
pracy w terenie. Z przesłanych 43 sprawozdań wynika że posokowce
wykonały 1323 prac, co daje średnią ponad 30 prac na jednego posokowca.
Są przewodnicy którzy w ciągu roku wykonali ponad 100 prac w łowisku,
jest wielu którzy mają tych prac powyżej 50-ciu. Są również ci, którzy
wykonali w sezonie kilka prac. Wiemy również o tych którzy mają dużą
niechęć do sprawozdawczości, a prowadzone przez nich posokowce mają
również na swoim koncie wiele sukcesów w łowisku. Jednak liczby
przedstawione w sprawozdaniach muszą budzić szacunek. Ponad siedemset
odnalezionych postrzałków o łącznej wadze prawie 50-ciu ton, dają wiele
do myślenia. A powinny dawać szczególnie tym myśliwym z kół
łowieckich u których dobrze ułożony posokowiec jest na dzień dzisiejszy
rzeczą nieznaną.
Zorganizowaliśmy również możliwość uzyskania oceny z pracy
posokowca w naturalnym łowisku. Umożliwiło to uzyskanie przez 4
posokowce dyplomów z PP.
Jak co roku zmiany nastąpiły wśród stanu członków klubu.
Członkostwo kilkunastu osób wygasło z powodu nie opłacenia składki
członkowskiej lub rezygnacji z członkostwa w klubie. Przyjęliśmy 12
nowych członków. Liczba członków klubu w dalszym ciągu oscyluje koło
130 osób.
Samo złożenie Deklaracji Członkowskiej nie jest tożsame z wstąpieniem do
klubu. O przyjęciu decyduje Zarząd Klubu, analizując złożone deklaracje,
prosząc o dołączenie do nich listu motywującego chęć wstąpienia do klubu.
Niestety dalej mamy do czynienia z sytuacjami kiedy jedyną motywacją
przystąpienia do klubu jest chęć nabycia posokowca z innego klubu ISHV
lub pokrycia suki w zagranicznym klubie posokowca.
Na szczególne podkreślenie zasługuje udział naszych
przewodników w zagranicznych konkursach posokowców najwyższej rangi.
Zarówno na Węgrzech, Słowacji, Czechach i w Niemczech nasi
przewodnicy po raz kolejny udowodnili że prowadzone przez nich
posokowce należą do europejskiej elity. Uzyskane przez nich czołowe
lokaty nie są dziełem przypadku ale wynikiem wielu lat pracy i zdobywania
doświadczeń w trudnej sztuce prowadzenia posokowca.
W ubiegłym roku delegacja naszego klubu wzięła udział w
nadzwyczajnym Zjeździe ISHV, który odbył się w Niemczech. Zjazd ten
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został zwołany z inicjatywy klubów z Węgier, Austrii, Czech, Słowacji i
Polski. Postulowaliśmy o wprowadzenie bardziej demokratycznych zasad
organizacyjnych w ramach ISHV i uwzględnienia uregulowań prawnych w
poszczególnych krajach członkowskich. Postulaty te zostały uwzględnione
w uchwałach WZ ISHV. Z drugiej strony działalność organizacji
ekologicznych w Europie wymusiła doprecyzowanie zasad organizowania
konkursów na postrzałkach zwierzyny grubej i ścisłego respektowania
zasad etyki i bezpieczeństwa na tych konkursach.
W dalszym ciągu bardzo dużym powodzeniem i uznaniem cieszą
się organizowane przez nasz klub warsztaty dla przewodników
posokowców i tropowców. Pomimo organizowania tych szkoleń dwa razy
w roku, ilość chętnych do wzięcia w nich udziału przekracza nasze
możliwości organizacyjne i zmuszeni jesteśmy do ograniczenia ilości
przyjmowanych osób. Będziemy kontynuować i urozmaicać program tych
szkoleń, gdyż są one doskonałą „szkołą” dla przewodników psów
tropiących.
W biuletynie publikujemy również artykuły naszych członków. Mają one w
dużej mierze charakter edukacyjny.
Biuletyn kończymy planami klubu na bieżący rok. Wykorzystując
fakt, że w 2017 roku ISHV Suche będzie organizowany w Szwajcarii na
początku września, postanowiliśmy zorganizować XI Memoriał im. B.
Gierszewskiego. Będzie to jedyny, oprócz konkursu w ramach ISHV, tej
rangi konkurs na naturalnych postrzałkach w Europie. Liczymy że wezmą
w nim udział najlepsze posokowce z klubów członkowskich ISHV.
Zapraszam wszystkich do udziału w imprezach Klubu Posokowca.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Nazwa Klubu :
Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV
Adres Klubu:
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skrytka pocztowa 564)
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
+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
Rafał Malec
Januszkowa 9,
34-340 Jeleśnia
tel. +48 531 534 347
admin@rmuchwyty.com.pl

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

Łukasz Dzierżanowski
tel. +48 606 483 493
lukasz@docentnatropie.com
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Posokowca
za 2016 rok.
Działalność klubową rozpoczęliśmy w 2016 roku już na początku
lutego. Na zaproszenie Węgierskiego Klubu Posokowców, wzięliśmy udział
w Pucharze Kaszó, czyli poszukiwaniu postrzałków na Węgrzech.
W poszukiwaniu postrzałków wzięło udział 6 posokowców (4 hanowerskie
i 2 bawarskie). Pięć posokowców to psy startujące na podstawie
wewnętrznych węgierskich kwalifikacji. Szóstym psem był posokowiec z
Polski CANTO z Ivetkinho dvora prowadzony przez Rafała Malca z
Jeleśni. Był to jedyny posokowiec z zagranicy, zaproszony przez węgierski
klub, na tą najważniejszą imprezę na Węgrzech. R. Malec z Canto w
pierwszym dniu pracy poszukiwał łanię jelenia postrzeloną bardzo nisko w
tylny badyl. Pracował na dystansie ponad 10 km, ale dwukrotna próba
stanowienia łani zakończyła się niepowodzeniem. W drugim dniu pracy,
także na łani jelenia, po pracy na otoku na dystansie 650 m, została
odnaleziona zgasła łania postrzelona na wysoki przedni badyl z naruszonym
mostkiem. Praca ta umożliwiła „duetowi z Polski" zajęcie 3 lokaty.
Zwycięzcą „Pucharu Kaszó" został Ozvári Zoltán z 7 letnią suką posokowca
hanowerskiego Zemplén-Erdei Léda. W pierwszym dniu pracy Leda
odnalazła po 300 metrach zgasłą łanię daniela, a w drugim dniu pracy
odnalazła po 460 metrach zgasłą łanię jelenia.
W miesiącu marcu zarząd klubu spotkał się na posiedzeniu w
Bogacicy. Omówiliśmy plan pracy klubu na bieżący rok.
Zarząd omówił jesienne zagraniczne konkursy posokowców i
wyznaczył do udziału w nich przewodników i sędziów;
- Memoriał F. Konrada na Słowacji – 20-23.10. – Przewodnik R. Malec,
BGS Canto z Ivetkhino dvora, sędziowie – J. Rudziński, T. Wójcik
- Putovni cena w Czechach – 20-23.10. – Przewodnik W. Abucewicz, BGS
Grey ze Starej Rzeki, sędzia P. Bocianowski.
- ISHV Suche w Niemczech – 27-30.10. – Przewodnik A. Filipiak, BGS
Fata Vratna dolina, sędziowie – J. Rudziński, T. Wójcik,
W związku z podjętą wcześniej uchwałą o nie organizowaniu
MBG 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 początek listopada.
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W związku z ogłoszonym przez FCI nowym wzorcem rasy
posokowca hanowerskiego, który przewiduje sprawdzian użytkowości do
uprawnień hodowlanych, Klub zwrócił się z pismem do ZG ZKwP w jaki
sposób w Polsce będzie realizowany ten wymóg. Do dnia dzisiejszego
pismo to pozostało bez odpowiedzi.
Jakub Rudziński poinformował o odesłaniu do ISHV Pieczęci
Użytkowości i zamówieniu w ich miejsce Winiet ISHV.
Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do
Klubu Posokowca. Podjęliśmy uchwały o przyjęciu do klubu ośmiu nowych
członków.
Na początku kwietnia został wydrukowany kolejny Biuletyn Klubu
za 2015 rok. Nakład wyniósł 300 egz. i po raz pierwszy zawierał kolorowe
ilustracje. Został on rozkolportowany wśród członków klubu, ZO PZŁ,
oddziałów ZKwP, klubów zagranicznych ISHV, sędziów pracy.
Ponownie uruchomiliśmy stoisko klubowe na Targach Łowieckich
w Sosnowcu w dniach 8-10 kwietnia 2016 r. RDLP w Katowicach
udostępniła nieodpłatnie stoisko dla Klubu Posokowca. Na wyposażeniu
stoiska posiadaliśmy flagę klubu, plakaty klubowe, rzutnik z laptopem.
Dysponowaliśmy
ulotkami
i
biuletynem
klubu,
materiałami
multimedialnymi. Utworzeniem oraz obsługą stoiska zajęli się; M. Kopeć,
R. Malec, J. Sokół, M. Fornalczyk i inni zmobilizowani członkowie klubu.
Wiosenne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
zostały zorganizowane w Korbielowie w dniach 15-17 kwietnia przez
Komisję Kynologiczną Beskidzkiej ORŁ i Klub Posokowca. W skład ekipy
szkoleniowej weszli m.in.; R. Malec, M. Kopeć, W. Galwas oraz
przewodnicy ze Słowacji.
Klub nasz ufundował nagrody na zorganizowaną 15.05.2016 r.
przez ZKwP Oddział Łódź, Krajową Wystawę Posokowców, którą
sędziował sędzia ze Słowacji Jozef Jursa. Organizacją wystawy zajął się
Jakub Rudziński.
5 czerwca w dzień następny po Międzynarodowym Konkursie
Posokowców, w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się we Włodzimierzowie
k/Piotrkowa T. Walne Zgromadzenie Członków klubu. W wieczór
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poprzedzający zebranie zorganizowaliśmy wspólną biesiadę dla członków
klubu i gości.
Kolejne posiedzenie zarządu odbyło się 21 sierpnia w
miejscowości Dziergowice. Omówiliśmy przygotowania do organizacji
jesiennych warsztatów dla przewodników posokowców i tropowców na
terenie OHZ Krystyna w dniach 2-4 września. Miejscem zakwaterowania
dla uczestników i ekipy szkoleniowej będzie Pałac w Radomierowicach.
Chęć udziału w warsztatach zgłosiło 21 osób.
Omówiliśmy również przygotowania do uczestnictwa delegacji z
naszego klubu w zagranicznych konkursach posokowców na Słowacji,
Czechach i w Niemczech.
Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do
Klubu Posokowca. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do klubu czterech
nowych członków.
W dniach 20-23 października wzięliśmy udział w Memoriale
F. Konrada na Słowacji. Reprezentant naszego klubu Rafał Malec z
posokowcem Canto z Ivetkhino dvora zajął w tej prestiżowej imprezie 2
lokatę, uzyskując dyplom I stopnia i tytuł Res. CACIT. W skład komisji
sędziowskiej weszli Jakub Rudziński i Tadeusz Wójcik. Relację z
memoriału przedstawimy w dalszej części biuletynu.
W tym samym czasie w Czechach odbywał się konkurs na
naturalnych postrzałkach „Putovni cena”. Reprezentant naszego klubu
Waldemar Abucewicz z posokowcem Grey ze Starej Rzeki, uzyskali
dyplom II stopnia, zajmując trzecią lokatę. W składzie komisji sędziowskiej
uczestniczył Marian Paweł Bocianowski. Relację z tego konkursu
przedstawiamy w dalszej części biuletynu.
W kilka dni później delegacja Klubu Posokowca wyjechała do
Niemiec na ISHV Suche. Odbywał się tam konkurs posokowców w którym
uczestniczyli reprezentanci klubów posokowca zrzeszonych w ISHV.
Reprezentant naszego klubu Andrzej Filipiak z suką posokowca
bawarskiego Fata Vratna dolina zdobył na konkursie dwa dyplomy
trzeciego stopnia. W skład międzynarodowych zespołów sędziowskich
weszli Tadeusz Wójcik i Jakub Rudziński. W czasie ISHV Suche odbyło się
szereg narad i Walne Zgromadzenie ISHV w których uczestniczyli delegaci
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z naszego klubu; Wojciech Galwas, Jakub Rudziński i Krzysztof Jaszczuk,
który służył nam pomocą jako tłumacz.
W czasie posiedzenia Światowego Związku Posokowców Bawarskich, wice
Prezydentem tego związku wybrano Wojciecha Galwasa. Relację z ISHV
Suche przedstawiamy w dalszej części biuletynu.
Na początku listopada w Borach Stobrawskich zorganizowaliśmy
ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. W ciągu czterech dni
ekipy poszukiwawcze wyjeżdżały 17 razy do postrzałków, podniesiono pięć
łań i dwa dziki. Z dyplomami ocenę ukończyły 4 posokowce. Do oceny
została zaproszona komisja sędziowska w składzie: sędziowie - Jakub
Rudziński, Marian Paweł Bocianowski, Wojciech Stan, Krzysztof Kunicki
oraz asystenci Wiesław Cholewa, Piotr Jabłoński, Marcin Freier i Maciej
Kopeć.
Oprócz tych imprez, członkowie klubu wykonywali najważniejsze
zadania czyli poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej w łowiskach.
Z przesłanych 43 sprawozdań wynika, że nasze posokowce wykonały1323
prace i odnalazły 702 sztuki zwierzyny, o łącznej wadze 44 610 kg.
Posiadamy stabilną sytuację finansową. Na koncie, na koniec 2016
roku, posiadaliśmy prawie 17 tyś. zł. Wynik finansowy za 2016 rok wyszedł
dodatni: 1184,58 zł. Szkoda tylko, że część członków zapomina o wpłacie
składki członkowskiej i musimy im o tym przypominać.
Klubowi przewodnicy uczestniczyli ponadto w szeregu konkursach
posokowców na sztucznym tropie zajmując na nich czołowe lokaty.
Również na wielu wystawach eksterieru w kraju i zagranicą potwierdziły że
należą do europejskiej czołówki.
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej działania świadczą o
prawidłowej działalności Klubu Posokowca.
W imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowania wszystkim
członkom klubu którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach klubu i godnie
reprezentowali Klub Posokowca na arenie krajowej i zagranicznej.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016
Stan konta klubu na początek 2016 roku wynosił 14715,98 zł, zaś na dzień
31.12.2016 wyniósł 15900,56 zł.
Wpływy w ciągu 2016 roku wyniosły 8234,63 zł.
Pochodziły one ze składek członkowskich i wpisowego do klubu - 7133.04
zł, opłat za krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt –
1100 zł, inne – 1,59 zł
Koszty działalności klubu w 2016 roku wyniosły 7050,05 zł.
Składały się na nie:


Znaczki pocztowe i art. biurowe – 350 zł



Biuletyn i plakaty – 1999,98 zł



Program księgowy – 1307,07 zł



Opłaty bankowe – 31 zł



Składka do ISHV – 1795,20 zł



Nagrody na memoriały zagraniczne – 1140 zł



Podatek dochodowy za 2015 rok – 143 zł



Zakup winiet ISHV – 125,13 zł.



Hosting i domena internetowa - 158,67 zł

Tak więc saldo za 2016 rok wyszło dodatnio na kwotę: 1184,58 zł.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań płatniczych.
Skarbnik
Rafał Malec
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Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Klubu Posokowca –
Członka ISHV
we Włodzimierzowie z dnia 5 czerwca 2016 roku.
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi.
11. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. 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.
Ad.2 Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia
oraz protokolanta.
Na przewodniczącego Zebrania Kol. Wojciech Galwas
zaproponował Kol. Jakub Rudziński, którego kandydatura została przyjęta
przez Walne Zgromadzenie. Za: 29 głosów, przeciw 1 głos
Do prezydium Walnego Zgromadzenia wybrano Kolegów; Wojciecha
Galwasa, Jana Kierznowskiego, Jerzego Sokoła i Jakuba Rudzińskiego. Za
30 głosów.
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Na protokolanta zebrania wybrano Kol. J. Rudzińskiego. Za: 29 głosów,
wstrzymujących: 1 głos.
Ad.3 Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zebrania stwierdził że w 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 Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
Komisję Mandatową Walne Zgromadzenie powołano w drodze
jawnego głosowania za 28 głosów wstrzymujących: 2 głosy
W składzie:
1. Marian Paweł Bocianowski - Przewodniczący
2. Łukasz Dzierżanowski - Członek
Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził że w zebraniu uczestniczy
30 osób uprawnionych do głosowania, zgodnie z listą obecności wydano 30
mandatów ponumerowanych i opieczętowanych i tym samym zebranie jest
ważne i prawomocne.
Komisję Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie powołano jednomyślnie
w drodze jawnego głosowania w składzie:
1. Stefan Kusz - Przewodniczący
2. Marcin Kunikowski – Członek
Ad.5 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący przeczytał porządek obrad który został przyjęty
jednogłośnie bez żadnych uwag.
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.
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Ad.7 Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2015 roku i
sprawozdanie finansowe.
W imieniu Zarządu Klubu sprawozdanie z działalności Zarządu,
sprawozdanie hodowlane oraz sprawozdanie finansowe przedstawił
Przewodniczący Klubu Posokowca Kolega Wojciech Galwas.
Poinformował że całość sprawozdań umieszczona jest w Biuletynie
Klubowym za 2015 rok.
Najważniejsze poruszone zagadnienia to:
 Omówienie pracy zarządu klubu i podejmowanych uchwał.
 Udział Klubu na targach Expo Hunting 2015 w Sosnowcu.
 Wydawanie Biuletynu Klubu.
 Witryna internetowa
 Omówienie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Klubu z dnia 6 czerwca 2016 roku.
 Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców OHZ
Kluczbork 4-6 września 2015 roku.
 VII Konkurs o Spišsky Pohár na Słowacji który odbył się w dniach
22-25 października 2015 roku
 Omówienie udziału delegatów Klubu w Walnym Zgromadzeniu
Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV w dniu 31
października 2015 roku w Bawarii.
 X Jubileuszowy Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego
 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
 Sprawozdanie z prac posokowców w łowiskach.
 Sprawozdanie hodowlane za 2015 rok.
Ad.8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił jej
Przewodniczący Kol. Wiesław Burdzy. Sprawozdanie obejmowało kontrolę
działalności Zarządu Klubu za rok 2015.
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.
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 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 wszystkich
członków Zarządu Klubu.
Ad.9 Dyskusja nad sprawozdaniami.
Niniejsze sprawozdania przyjęto bez uwag
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 - jednogłośnie przyjęte.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu. Po jawnym głosowaniu
udzielono jednogłośnie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu.
Ad.11 Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Kolega Wojciech Galwas przedstawił plan pracy oraz preliminarz
budżetowy na rok bieżący.
W planie pracy przedstawił wydarzenia z życia klubu z pierwszego półrocza
i plany na drugie półrocze 2016 roku;
- w miesiącu lutym delegacja naszego klubu, na zaproszenie Klubu
z Węgier wzięła udział w konkursie na naturalnym postrzałku w Kaszo
Puszta. Byliśmy jedyną zagraniczną ekipą zaproszoną do uczestnictwa w
tym najbardziej prestiżowym na Węgrzech konkursie. Startujący w
konkursie Rafał Malec z BGS Canto z Ivetkinho dvora zajął 3 miejsce.
Przeprowadziliśmy również rozmowy z zarządem węgierskiego klubu,
uzyskując zapewnienie o możliwości zakupu szczeniąt posokowca
hanowerskiego pochodzących z węgierskich hodowli.
- 12.03.2016 r. w Bogacicy odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu
na którym przyjęto 8 nowych członków i podjęto następujące decyzje;
- opracowanie, przygotowanie do druku i druk Biuletynu
Klubowego. Wydrukowano 300 egz. biuletynu. Opracowaniem biuletynu i
jego kolportażem zajął się Wojciech Galwas.
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- organizacja stoiska klubowego na Targach Łowieckich w
Sosnowcu w dniach 8-10 kwietnia. Organizacją stoiska zajął się Maciej
Kopeć.
- organizacja wiosennych warsztatów dla przewodników
posokowców i tropowców w Korbielowie w dniach 15-17 kwietnia. W
warsztatach uczestniczyło 27 przewodników. Przygotowaniem warsztatów
zajął się Rafał Malec.
- klub objął patronat nad organizowaną 15.05.2016 r. przez ZKwP
Łódź Krajową wystawą posokowców. Klub ufundował nagrody na
wystawę. Organizacją wystawy zajął się Jakub Rudziński.
- zarząd ustalił termin WZ Członków Klubu na dzień 05 czerwca b.r.
- zarząd postanowił zorganizować na terenie OHZ Krystyna w
dniach 2-4 września b.r. jesienne Warsztaty dla przewodników
posokowców i tropowców. Organizacją warsztatów zajmie się M. Kopeć.
- zarząd omówił jesienne zagraniczne konkursy posokowców i
wyznaczył do udziału w nich przewodników i sędziów.
- w związku z podjętą wcześniej uchwałą o nie organizowaniu MBG
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 wstępnie
zaplanowano na 5-7 listopada.
- J. Rudziński poinformował o odesłaniu do ISHV Pieczęci
Użytkowości i zamówieniu w ich miejsce Winiet ISHV.
- 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 – 19-23 październik. Zarząd
nominował do udziału w Memoriale Rafała Malca z posokowcem
bawarskim Canto z Ivetkhino dvora.
- Celostátní soutěž barvářů „Putovni cena” – 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.
Jeżeli chodzi o preliminarz budżetu na 2016 rok, to
zaplanowaliśmy koszty na poziomie 7201 zł. 3000 zł to koszty
wydawnictw, 2401 zł to koszty ogólno-administracyjne w tym - 1500 zł
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usługi obce (koszt programu księgowego), wynagrodzenie księgowej – 701
zł, zużycie materiałów – 150 zł, podatki i opłaty – 50 zł. Koszty Zarządu to
1800 zł przeznaczone na składkę członkowską do ISHV w wysokości 400€.
Przychody zaplanowaliśmy na poziomie 9302 zł. Z tego 6600 zł ze składek
członkowskich, 1000 zł z wpisowego, 1200 zł z opłat hodowlanych
(eksport, import szczeniąt, krycia zagraniczne) i 502 zł z przychodów
finansowych i operacyjnych. Daje to zysk na poziomie 2101 złotych. Na
dzień 31 maja Klub dysponuje kwotą 16.585,92 zł na koncie bankowym.
Są to oczywiście zakładane przychody i koszty. Jakie będą one rzeczywiste
okaże się 31 grudnia 2016 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony plan pracy
oraz preliminarz.
Został on jednogłośnie przyjęty.
Ad.12 Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję, został zgłoszony wolny
wniosek przez Kol. Romę Ryszkowską o upoważnienie Zarządu Klubu do
podjęcia działań zmierzających do afiliowania Klubu Posokowca przy PZŁ
przyjęty jednogłośnie. Drugi wniosek złożył Kol. Witold Grabski o
podniesienie składki członkowskiej do 100,00 zł. który następnie po
dyskusji został przez wnioskodawcę wycofany.
Ad. 13 Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
Przewodniczący poprosił Komisję uchwał i wniosków o odczytanie
podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków w trakcje Walnego Zebrania.
Protokół Komisji w załączeniu.
Ad.14 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Kolega Wojciech Galwas stwierdził wyczerpanie
porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podziękował wszystkim za
uczestnictwo i za sprawny jego przebieg.
Na tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu Posokowca Członka
ISHV zakończono.
Przewodniczący:

Protokółował:

Wojciech Galwas

Jakub Rudziński
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Sprawozdanie hodowlane za 2016 rok.
W rękach członków klubu, na koniec 2016 roku, znajdowało się 138
posokowców. Z czego 112 to posokowce bawarskie, a 26 to posokowce
hanowerskie.
POSOKOWCE HANOWERSKIE
W klubie zarejestrowanych jest obecnie 26 posokowce w tym 13 psów i 13
suk. Wśród nich 6 psów posiada uprawnienia reproduktorów i 5 suk
posiadają uprawnienia hodowlane.
Zgłoszono dwa mioty liczące łącznie 15 szczeniąt.
Wydano zgodę na import trzech szczeniaków w tym dwa z Węgier i jeden
ze Słowacji.
POSOKOWCE BAWARSKIE
Według posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 112
posokowców bawarskich, 42 psy i 70 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 18 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych - 15.
Zgłoszono dwa klubowe mioty które dały 15 szczeniaków w tym 7 psów i 8
suczek.
W ubiegłym roku jeden hodowca otrzymał zgodę na krycie zagranicznym
reproduktorem z Czech swojej suki.
Wydano zgody na import szczeniaków ze Słowacji: 3 psy i z Czech: 1 pies.
Przyznano 5 Winiet ISHV dla psów które uzyskały dyplom z Poszukiwania
Postrzałka.

Wice Przewodniczący ds. Hodowlanych
Jakub Rudziński
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Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów:
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: ZW
Właściciel: Robert Iwicki

5. EGON z Wonnej Doliny
ur. 02-05-2013 r.
PKR VI-17797
O: EROS z Javornicke louky
M.: AJA Ponowa
Użytkowość: KPP – III st.
HD - A
Tytuły wystawowe: BOB, CACIB
Właściciel: Witold Grabski

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

6. MORIS Borowy Kąt FCI
ur. 18-01-2015
PKR. VI - 19290
Ojciec: BARI Ponowa]
M: KANIA Borowy Kąt
Użytkowość: KPP – I st. PP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Waldemar Paszkiewicz
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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

4. CEDRA z Borecskeho lesa
ur. 25.04.2015r.
PKR VI – 19144
O.: ELVIS von der Brandschmiede
M.: ATMA z Jeleni louky
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe – Mł.Zw.Kl.
Właściciel: Witold Grabski

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. CPC
HD - A
Tytuły wystawowe :ChPL, ZK, BOS
Właściciel: Zygmunt Krzemień

5. FARA Bobrowy Las
ur. 02.05.2012r.
PKR VI – 16280
O: PARYS znad Luciąży
M: AKIRA Ryczywolska Sfora
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.Zw.Św,
MłChPL, MłChLt. ChPL, ChLt,
ChD, IntCh C.I.E.
Właściciel: Monika Fuchs

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
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Mioty posokowców hanowerskich
w 2016 roku
1. Hodowla: Skąpa Farba
Hodowca – Zygmunt Krzemień
Data ur. – 02.04.2014
Ojciec – AMIGO z Kaszubskich
Piachów
Matka – AIRIN od Ztraceneho
parohu
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. AGA, suka, 616093400069483
2. AFRA, suka, 616093400069482
3. ARIA, suka, 616093400069484
4. ARKA, suka, 616093400069485
2. Hodowla: Grabowa Knieja
Hodowca – Witold Grabski
Ojciec - EGON z Wonnej Doliny
Matka - CEDRA z Borecskeho lesa
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1. AGAT, pies, 048K
2. ALEK, pies, 049K
3. ALVIN, pies, 050K
4. ARGON, pies, 051K
5. ARSEN, pies, 052K
6. ALKAN, pies, 053K
7. AKSEL, pies, 054K
8. ALIS, suka, 055K
9. ARIKA, suka, 056K
10. AXA, suka, 057K
11. ALFA, suka, 058K
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Posokowiec bawarski
Wykaz reproduktorów:
1. ATAMAN z Krainy
Przodków
ur.2015-04-14
PKR. VI-19419
O: CANTO z Ivetkinho dvora
M: WATRA z Krainy Przodków
Użytkowość: KPP-Ist.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPL,
ChPL
Właściciel: Rafał Malec

4. BEN Flanka z Kopytowskich
Bud
ur. 2010-06-15
PKR.VI-15584
O: FOKUS z Wilczewskich
Wydm
M: FLANKA z Bagiennych
Borów
Użytkowość: KPP – I st. PP-Ist.
Pieczęć ISHV,
HD – A
Tytuły wystawowe: BOB,NDP,
CWC, CACIB
Właściciel: Piotr Kaźmierczak

2. BACO z Babskiego Jaru FCI
ur.2010.07.23
PKR.VI-16058
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M: BETA z Niebieskich Źródeł
Użytkowość: KPP – I st.,
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ZwKl 2013,
2014
Właściciel: Krzysztof
Wyleziński

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

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

M: ORNETA Conductus
Użytkowość: PP-Ist. KPP–I st.x7
Pieczęć ISHV, Ch. Pracy, Int.Ch.
Pracy, Zw. Pracy Posokowców w
2014 roku
HD – A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl,
Właściciel: Grzegorz Bojanowski
11. GAZDA z Jeleniego Zdroju
ur. 2005-05-02
PKR.VI-9944
O: KARO Czerwień Jelenia
M: AURA z Jeleniego Zdroju
Użytkowość: KPP– I st.
PP– III st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl, ChSk,
IntCh C.I.B., IntCh C.I.E.
Właściciel: Mariola Orzelska

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

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

9. 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
10. FARES z Brzozowej Akacji
ur. 2012.09.09
PKR.VI-16604
O: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków

13. I’M NEPTUN Russet Tails
ur. 2008-07-02
PKR.VI-13524
O: GERO Leśnicka Luka
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17. 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

M: AVILA Jurex
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Roma Ryszkowska
14. 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

18. UNIKAT z Krainy
Przodków
ur. 02-10-2010 r.
PKR.VI – 15388
O.: CIRIO z Dundisk
M.: GINA Herbu Czarna Maska
Użytkowość: KPP – II st.
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: Ch.D (VDH)
Właściciel: Karolina Płońska

15. OPAL Conductus
ur. 2004-10-22
PKR.VI-9430
O: DON od Margaretky
M: KATI vom Kirchberg
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl
Właściciel: Wojciech Wicherek
16. REX z Doliny Dojcy
ur. 2014-01-02
PKR.VI-17670
O: SZAMAN Dusza Leśna
M: LENA z Doliny Dojcy
Użytkowość: KPP– I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl, BOB,
BOS, NDP,
Właściciel: Mikołaj Hus
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Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych
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

Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Katarzyna Bujko
4. BETTI z Mszczonowskiej
Sfory
ur. 2013-09-10
PKR.VI-17469
O: PROFESOR BAWAR z
Jeleniego Zdroju
M: BIXI z Babskiego Jaru
Użytkowość: KPP– I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Zw. Europy,
Zw. Benelux, Zw. Belgii BOB
BOS
Właściciel: Krzysztof Witkowski

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

5. BŹDZIĄGWA Czarci Nos
ur. 2013.03.26
PKR.VI-16990
O: AMATOR z Brzezińskiej
Kniei
M: BABKA CYTRYNOWA
Hazba
Użytkowość: PP-IIst.
Pieczęć ISHV,
HD – A
Tytuły wystawowe: BOS, NDS,
CWC
Właściciel: Mikołaj Włocławski

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

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

Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Andrzej Filipiak
10. KAZBACH PAPAJA
Hazba
ur.2008-07-05
PKR.VI-12913
O: GORAL Devana
M: TEQUILLA Hazba
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłZwKl`09,
MłChPl, ChPl
Właściciel: Piotr Radomski

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

11. KSENA z Bańskiego Boru
ur. 2011-06-03
PKR.VI-16032
O: FLET z Wilczewskich Wydm
M: WENA z Klanu Posokowców
Użytkowość: PP-I st.KPP–I st.x7
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Józef Żurowski

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

12. 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

9. 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
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13. ROYA Le Blue Cardinalis
ur. 10-03-2013 r.
PKR.VI – 16988
O.: KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
M.: BAKA Leśny Akord
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.Ch.PL
Właściciel: Krzysztof
Szymkiewicz
14. 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.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
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Mioty posokowców bawarskich w 2016 roku
1. Hodowla: Dziczy Ślad
Hodowca: Józef Żurowski
Data ur. 02-05-2016r.
Ojciec: I’M NEPTUN Russet Tails
Matka: KSENA z Bańskiego Boru
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1.HUGO, pies, 61609300256099
2.HAPS, pies, 61609300257798
3.HAKER, pies, 61609300256094
4.HARPI, pies, 61609300256467
5.HEPI, pies, 61609300256595
6.HERA, suka, 61609300257801
7.HOLI, suka, 61609300256043
2. Hodowla: z Beskidzkiej Ostoi
Hodowca: Robert Maślanka
Data ur. 27-07-2016r.
Ojciec: CANTO z Ivetkinho dvora
Matka: BONA Kralova hola
Szczenięta: imię, płeć, nr tat./chip
1.HEKTOR, pies, B242
2.HOMER, pies, B243
3.HELGA, suka, B244
4.HETKA, suka, B245
5.HERA, suka, B246
6.HAJDI, suka, B247
7.HARFA, suka, B248
8.HIRA, suka, B249
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Praca w łowiskach
Kolejny sezon łowiecki mamy za sobą. Chciałbym przedstawić
działalność Klubu związaną z użytkowością.
1. Praca w łowiskach.
Sprawozdań za 2016 rok spłynęło 43 od 35 przewodników.
Odnotowano:
- 1323 prace,
- odnalezionej zwierzyny 702 sztuk, na łączną wagę 44 610 kg.
- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 50 831 km.
- łączna praca na otoku to ponad 1 737 km.
Porównanie z rokiem 2015 przedstawia się następująco:
- ilość sprawozdań w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 23% (!),
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 7%,
- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 7%, co dało również wzrost masy
w kilogramach o 8%,
- łączna praca na otoku członków Klubu wzrosła o 19%.
Cieszy utrzymujący się wzrost liczby przewodników, pracujących
posokowców i prac w łowiskach.
Dziękuję członkom Klubu, którzy podjęli się dokumentowania
prac i przesłania ich celem opublikowania w klubowym biuletynie.
2. Szkolenia.
Dużym zainteresowaniem cieszą się „Warsztaty dla przewodników
posokowców i tropowców”, na których przygotowujemy przewodników do
pracy na naturalnym tropie. Efekty naszych szkoleń widać również w
sprawozdaniach z pracy posokowców. Warsztaty są również ważnym
etapem dla kandydatów na członków Klubu.
Zarząd Klubu podjął decyzję o organizacji warsztatów dwa razy
do roku. Wiosną przy współpracy Komisji Kynologicznej Beskidzkiej
Okręgowej Rady Łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, a jesienią
przy współpracy Komisji Kynologicznej Opolskiej Rady Łowieckiej na
terenie N-ctwa Kluczbork.
3. Ocena pracy posokowców w naturalnych łowiskach.
Ważnym elementem sprawdzenia przydatności posokowca do
pracy w łowisku, jak i wartości hodowlanej jest „Ocena pracy posokowców
w naturalnych łowiskach”.
W roku 2016 r. dyplomy z pracy posokowców w naturalnym łowisku
uzyskali:
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02.10.2016 r. – MORIS Borowy Kąt - HS, przewodnik Waldemar
Paszkiewicz,
04.11.2016 r. – KSENA z Bańskiego Boru - BGS, przewodnik Józef
Żurowski,
04.11.2016 r. – GROT z Beskidzkiego Matecznika - BGS, przewodnik
Paweł Jasiak
05.11.2015 r. – FARES z Brzozowej Akacji - BGS, przewodnik Grzegorz
Bojanowski,
05.11.2015 r. – ELZA z Vlarskeho Priesmyku - BGS, przewodnik Robert
Maślanka.
MORIS Borowy Kąt jest obecnie jedynym posokowcem hanowerskim w
naszym Klubie, który posiada dyplom z pracy w naturalnym łowisku.
Klub Posokowca w minionym roku zorganizował „Ocenę pracy
posokowców w naturalnym łowisku” na terenie Borów Stobrawskich. Do udziału
zgłosiło się sześciu przewodników z posokowcami, co zakończyło się uzyskaniem
czterech dyplomów. Biorąc pod uwagę głosy członków klubu na naszym forum i
spotkaniach klubowych, spodziewaliśmy się i byliśmy przygotowani
organizacyjnie na większą ilość uczestników, niestety brak było chętnych. Opis
imprezy przedstawiłem w dalszej części biuletynu.
Zachęcamy członków Klubu do przystąpienia do „Oceny pracy
posokowca w naturalnym łowisku” i przypominam również o możliwości
podjęcia „próby głównej” na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w trakcie
sezonu polowań zbiorowych.
4. Imprezy międzynarodowe.
Możemy się znowu pochwalić, że byliśmy godnie reprezentowani przez naszych
przewodników. Opisy imprez międzynarodowych w biuletynie.
Zapraszamy członków Klubu do uczestnictwa jako korona w imprezach
zagranicznych oraz do pomocy przy organizacji naszych krajowych.
Z łowieckim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Maciej Kopeć
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Poszukiwania Postrzałków w Borach Stobrawskich – 2016.
Zarząd Klubu Posokowca, biorąc pod uwagę zainteresowanie członków
klubu oceną na naturalnym tropie i większą niż zazwyczaj liczbę
imprez międzynarodowych w 2016r., postanowił przeprowadzić „Ocenę
pracy posokowców w naturalnym łowisku” dla naszych członków i
przewodników psów krajowych. W porozumieniu i przy pomocy ZO
PZŁ w Opolu i Nadleśnictwa Kluczbork udało się taką imprezę
zorganizować.
Korzystając z zdobytych wcześniej doświadczeń przy organizacji
tego typu imprez postanowiliśmy uczestników przyjmować cyklicznie, w
zależności od ilości polowań zbiorowych, wielkości polujących grup i
przewidywanej ilości postrzałków. Przygotowania do imprezy rozpoczęły
się wiele tygodni wcześniej od kontaktu z okolicznymi Nadleśnictwami i
kołami łowieckimi. Udało się porozumieć w sprawie terminów polowań
komercyjnych i organizacji polowań Hubertowskich, aby polowania
odbywały się ciągle przez kilka dni. Do oceny została zaproszona komisja
sędziowska w składzie: sędziowie - Jakub Rudziński, Marian Paweł
Bocianowski, Wojciech Stan, Krzysztof Kunicki oraz asystenci Wiesław
Cholewa, Piotr Jabłoński, Marcin Freier i Maciej Kopeć. Z psami
sprawdzającymi przewodnicy Krzysztof Mielczarek, Rafał Malec, Maciej
Kopeć. Bazą wypadową naszych działań był, już tradycyjnie, Hotel „Nad
Stawem” w Bogacicy. Opisy prac które znam z relacji sędziów będą
zaznaczone cudzysłowem.
Dzień I
Ocena pracy rozpoczęła się w dniu 3 listopada polowaniem
Hubertowskim w OHZ Krystyna obw. 11 Nadleśnictwie Kluczbork. Do
oceny zgłosiło się dwóch przewodników z posokowcami bawarskim Józef
Żurowski z Kseną z Bańskiego Boru i Grzegorz Bojanowski z Faresem z
Brzozowej Akacji oraz w ostatniej chwili jako pies rezerwowy Maciej
Maćkowiak z posokowcem hanowerskim Ajda od Hajenky Kacenky.
Z pierwszego miotu zostały zgłoszone dwa sfarbowane dziki i
jeden strzał do łani jelenia do sprawdzenia.
Na pierwszy ogień poszła łania z Józefem Żurowskim i Kseną z
Bańskiego Boru. Po 50m od zestrzału znaleziono pierwszą farbę, a kawałek
dalej kawałki kości. Po 1700m ekipa doszła do patrochów. Sprawa szybko
się wyjaśniła. Ranna w badyl łania została dostrzelona przez jednego z
myśliwych. Zespół przemieścił się na zestrzał sfarbowanego dzika
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warchlaka. Praca trwała na odcinku 2200m. Wszelkie ślady na tropie
wskazywały, że jest to obcierka i pracę przerwano. Następnego dnia trop
sprawdził kolega Krzysztof Mielczarek i potwierdził opinię komisji
sędziowskiej. Wracając na miejsce zbiórki ekipa z kol. Żurowskim natknęła
się na prowadzącego polowanie. Można powiedzieć, że znaleźli się we
właściwym miejscu i czasie. Trzech myśliwych strzelało do
przemieszczającej się chmary jeleni. Jedna łania padła po przejściu ok 40m,
druga została dostrzelona ok 100m dalej, a trzecia sztuka uszła ranna.
Wszystkie tropy się krzyżowały obficie farbując. Wspólnie staraliśmy się
rozwikłać poplątane tropy, aby znaleźć miejsce, gdzie można było podłożyć
posokowca. Dobrze się złożyło, że się spotkaliśmy. Trudno by było wskazać
na odległość miejsce rozpoczęcia pracy, a czas naglił, pozostała mniej niż
godzina do zmroku. Po przejściu ok 700m ze względu na zapadający zmrok
i trudne warunki terenowe (gesty młodnik po czyszczeniu) sędziowie
podjęli decyzję o przerwaniu poszukiwań i kontynuacji dnia następnego.
W tym samym czasie drugi zespół z przewodnikiem Grzegorzem
Bojanowski i Faresem z Brzozowej Akacji rozpoczął pracę na dużym
rannym dziku. Sporadyczne, drobne kropelki i otarcia farby co kilkaset
metrów potwierdzały prawidłową pracę na odcinku ok 2500m. Sędziowie
przerwali pracę stwierdzając, że postrzał jest lekki i zwierz nie do
zatrzymania. Na drugi dzień osobiście sprawdzałem ten trop z
posokowcem. Zaznaczone papierki potwierdzały prawidłowość tropienia w
dniu poprzednim.
Dzień II
„W dniu 04.11.2016 r. o godzinie 9:00 na miejsce przerwanej pracy
na tropie rannej łani przybyła komisja sędziowska w składzie: sędziowie
Jakub Rudziński, Marian Paweł Bocianowski oraz asystent Piotr Jabłoński
wraz z przewodnikiem Józefem Żurowskim i posokowcem bawarskim
Ksena z Bańskiego Boru. Suka błyskawicznie podjęła wczorajszy trop,
kierując się w stronę młodnika. Podążała tropem rannej łani trzymając się
głównie młodników. Na odległości 1500 m została potwierdzona
prawidłowość tropienia w postaci jednej kropli krwi. Następnie suka wyszła
na wysoki las liściasty. Na liściach nie było żadnego potwierdzenia, lecz
praca jej odbywa się pewnie i w dużym skupieniu. Ukazał się kolejny
młodnik, posokowiec skierował się w jego stronę, nie wchodzi do środka
lecz obchodzi go z lewej strony, zatrzymuje się, górnym wiatrem lokalizuje
zwierzynę i dobiega do zgasłej już łani. Łania była postrzelona w obydwie
szynki. Reasumując łączna praca psa na GPS Garmin wynosiła 2980 m, na
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tropie 20 godzinnym, praca została zakończona o godzinie 11:05. Komisja
sędziowska przyznała dyplom I stopnia”.
4 listopada odbywało się kolejne polowanie, tym razem na
obwodzie nr 25 OHZ Nadleśnictwa Kluczbork. Po pierwszym miocie w
miejscowości Lasowice Wielkie zostały zgłoszone dwa postrzałki.
„Na miejsce zestrzału przybyła komisja sędziowska w składzie:
sędziowie Jakub Rudziński, Marian Paweł Bocianowski, asystent Wiesław
Cholewa oraz przewodnik Paweł Jasiak z 19-to miesięcznym posokowcem
bawarskim Grotem z Beskidzkiej Ostoi. Pies podjął trop i po 300m odnalazł
zgasłą sztukę łani jelenia. Praca jak to się mówi łatwa, krótka i przyjemna.
Po przekazaniu postrzałka obsłudze polowania przewodnik z komisją
sędziowską udali się na następny zestrzał. Myśliwy narodowości
francuskiej o godzinie 8:30 strzelał do łani jelenia, która przyszła do niego z
prawej strony wysiadki, z broni o kalibrze 30-06. Po strzale łania
zaznaczyła przyjęcie kuli i zniknęła w pobliskim młodniku. Miejsce
zestrzału myśliwy zaznaczył tasiemką. Pies został podłożony na zestrzał i
podjął trop o godzinie 15:00. Po przejściu 850m z łoża podniosła się ranna
łania, po czym przewodnik za zgodą sędziów puścił psa w gon. Po 400m
gonu nastąpiło stanowienie zwierzyny przez około 12 minut. Po dojściu do
stanowionej łani przewodnik oddał strzał łaski. Reasumując długość pracy
psa na otoku wraz z gonem wynosiła 1250m na tropie powyżej 6 godzin.
Pracę ukończono o godzinie 15:50. Komisja sędziowska przyznała dyplom I
stopnia”.
Dzień zakończył się trzema podniesionymi postrzałkami i trzema
dyplomami. Wieczorem, w restauracji Nad Stawem, przy kolacji, komisja
sędziowska razem z przewodnikami, w świetnych humorach omówiła
ukończone prace. Zostały przyznane dyplomy. Mieli dojechać następni
uczestnicy.
Późnym wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch rannych
dzikach z dwóch różnych obwodów z polowań indywidualnych.
Dzień III
Następnego dnia 5 listopada rano wyjechały w łowiska dwie ekipy
z przewodnikami Grzegorzem Bojanowski z Faresem z Brzozowej Akacji i
Robertem Maślanką z Elzą z Vlarskeho Priesmyku. Oba dziki po strzale
zwaliły się i po chwili uszły. Można powiedzieć, że były to prace kontrolne,
obie grubo ponad 2500m. Ze śladów na zestrzale i na tropie oraz opisu
zachowania zwierzyny po strzale można było wnioskować, że były to
obcierki po chybie lub karku. Pomimo, że bez sukcesu i bez dyplomów to
komisje sędziowskie wysoko ocenili pracę przewodników i posokowców.
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Tego samego dnia, zaraz po wyjeździe ekip poszukiwawczych
otrzymałem trzy kolejne zgłoszenia postrzałków z OHZ Nadleśnictwa
Turawa, gdzie odbywało się polowanie zbiorowe. W tym czasie dojechał
kolejny uczestnik Poszukiwań w Borach Stobrawskich Piotr Szewczyk z
posokowcem hanowerskim Daky z Jeleni Louky, a Maciej Maćkowiak z
posokowcem hanowerskim Ajda od Hajenky Kacenky zabezpieczał
polowanie Hubertus Opole i w razie potrzeby sędziowie mieli do niego
dojechać.
O 13:00 dwie ekipy rozpoczynały prace w OHZ Turawa. Robert
Maślanka z Elzą poszukiwał grubego dzika strzelanego o godziny 8.00
rano. Praca po ok. 900m zakończyła się sukcesem. Dzik był raniony na
miękkie i już zgasły. Niestety brakło i godzin i metrów na dyplom.
Następnie sprawdzał dzika strzelanego też w pierwszym miocie ale bez
farby. Potwierdził pudło.
Równocześnie na tropie pracował Piotr Szewczyk z Daky na łani
jelenia. Pierwsza farba była dopiero po 30m od miejsca zestrzału. Po 100m
farba się urwała i pracowaliśmy bez potwierdzenia. Po 600m sędzia
obserwując niezbyt pewną pracę posokowca polecił wrócić się do ostatniej
farby. Pies ponownie podjął trop i po kilkudziesięciu metrach poprowadził
innym tropem i znowu bez potwierdzenia. Wróciliśmy jeszcze raz na
zestrzał. Niestety pies nie podjął już tropu. Został podłożony pies
sprawdzający. Okazało się, że po około 150m łania odbiła w prawo. Farba
pojawiała się bardzo rzadko co kilkadziesiąt, kilkaset metrów. Po 2300m
została stwierdzona ostatnia farba. Po 2800m przerwano pracę. W gonnym
tropie nie było żadnych oznak poważnego zranienia.
Otrzymaliśmy informację od Macieja Maćkowiaka, że są dwa
sfarbowane dziki. W jego kierunku wyjechała ekipa sędziowska z Piotrkiem
Szewczykiem i Daky. Jednego dzika poszukiwał Maciek z Ajdą i został
odnaleziony martwy po 150m. Drugiego dzika poszukiwał Piotrek z
Dakym, ale bez rezultatu.
Równocześnie dotarła do nas informacja o zranionej łani. „Łania
została postrzelona na Hubertowskim polowaniu zbiorowym w KŁ „ŁOŚ”
Bytom o godzinie 8:45 w okolicy miejscowości Kocury koło Olesna. Na
miejsce zestrzału udał się przewodnik Grzegorz Bojanowski wraz z psem
Faresem z Brzozowej Akacji w towarzystwie grupy sędziowskiej w
składzie: sędzia Jakub Rudziński, sędzia Marian Paweł Bocianowski. O
godzinie 15:15, po wskazaniu miejsca zestrzału przez myśliwego, pies
podjął pracę. Postrzał był z kalibru 308 WIN, a na zestrzale była obfita
farba. W miarę zwiększania odległości od zestrzału zmniejszała się jej
ilość. Fares pracował na otoku na dystansie 2200m, po czym swoim
zachowaniem zaczął wykazywać bliskość uchodzącej zwierzyny. Podjęto
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decyzję o puszczeniu go w gon. Gon wynosił ponad 600m i po tym
dystansie pies rozpoczął stanowienie, które trwało około 20 minut. W
momencie zbliżania się przewodnika z komisją sędziowską do miejsca
stanowienia, łania podjęła dalszą ucieczkę na odległość 160m. Ponownie
została stanowiona przez psa i dostrzelona przez przewodnika. Podczas
oględzin okazało się, że łania strzelona była przez myśliwego po szynkach
bez ruszenia kości. Reasumując ogólny dystans pracy psa na ponad 6
godzinnym tropie wyniósł 2950m. Zakończenie pracy nastąpiło o godzinie
16:20. Komisja sędziowska przyznała dyplom I stopnia”.
Wieczorem Grzesiek odebrał serdeczne gratulacje od wszystkich
uczestników imprezy. Napracował się na ten dyplom, mając wcześniej
bardzo trudne prace. Dał się poznać jako dobry przewodnik z bardzo dobrze
przygotowanym posokowcem do pracy w łowisku.
Na następny dzień mieliśmy już zgłoszone 5 postrzałków po
polowaniach zbiorowych w kołach łowieckich: Szarak Kluczbork, Grandel
Olesno, Trop Kościeliska, Łoś Bytom, Hubertus Opole i dwa posokowce
hanowerskie i jeden bawarski do roboty. Wieczorna odpraw polegała na
podziale zadań i wykonaniu klika telefonów do myśliwych, którzy mieli na
nas czekać o umówionej godzinie i wskazać zestrzały.
Dzień IV
O umówionej godzinie rano stawił się tylko Robert Maślanka z
Elzą z Vlarskeho Priesmyku. Jedna ekipa mogła już ruszać do roboty. Na
pozostałych uczestników dłużej nie mogliśmy czekać. Czekano na nas w
łowiskach i nie mogliśmy przeciągać w nieskończoność i zawieść
potrzebujących pomocy myśliwych. Szkoda, bo byli dyspozycyjni
sędziowie, były postrzałki tylko przewodnicy nie dopisali. Do pozostałych
prac ruszyły ekipy sprawdzające.
„W dniu 06.11.2016 o godzinie 9:15 przybyliśmy na miejsce
zestrzału cielaka jelenia. Strzału dokonał myśliwy na polowaniu zbiorowym
z ambony, o godzinie 14:00 w dniu 05.11.2016, który ocenił postrzał jako
„miękkie”. Na miejsce zestrzału udała się komisja w składzie: przewodnik
Robert Maślanka z psem posokowcem bawarskim Elza z Vlarskeho
Priesmyku, sędzia Wojciech Stan, sędzia Krzysztof Kunicki. Znaleziono
niewielką ilość farby. Po przebyciu sfarbowanego tropu o długości 1600m i
19 godzin od postrzału suka odnalazła martwego cielaka. Komisja
przyznała dyplom II stopnia”. Sędziowie podsumowując dotychczasowe
prace Roberta i Elzy bardzo wysoko ocenili profesjonalizm i doświadczenie
przewodnika oraz wyszkolenie posokowca.
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Tą pracą zakończyliśmy Poszukiwania Postrzałków w Borach
Stobrawskich. W ciągu czterech dni ekipy poszukiwawcze wyjeżdżały 17
razy do postrzałków, podniesiono pięć łań i dwa dziki. Z dyplomami ocenę
ukończyły 4 posokowce.
W organizację imprezy zaangażowanych było wiele osób, którym
w tym miejscu w imieniu Zarządu Klubu Posokowca chciałbym
podziękować. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić, począwszy od
zarządów kół łowieckich po przewodników w terenie, którzy poświęcali
swój czas i pomagali w organizacji.
Szczególne podziękowania dla kolegi Wiesława Cholewy,
Przewodniczącego Komisji Kynologicznej przy ZO PZŁ w Opolu, za
doskonałe zorganizowanie spraw formalnych, komisji sędziowskiej, kwater,
wyżywienia, dyplomów i finansów, bez których taka impreza nie mogła by
się odbyć.
Darz Bór
i poplątania otoku
Maciej Kopeć
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Kaszo Cup – Węgry – luty 2016.
W pierwszy weekend lutego, na zaproszenie Węgierskiego Klubu
Posokowców, wzięliśmy udział w Pucharze Kaszó, czyli poszukiwaniu
postrzałków na Węgrzech.
Pojechaliśmy tam busem w składzie 8-mio osobowym. Konkurs
odbywał się na terenie dawnych rządowych łowisk bogatych w zwierzynę
grubą, głównie jelenie i daniele.
W poszukiwaniu postrzałków wzięło udział 6 posokowców (4 hanowerskie
i 2 bawarskie). Pięć posokowców to psy startujące na podstawie
wewnętrznych węgierskich kwalifikacji. Szóstym psem był posokowiec z
Polski CANTO z Ivetkinho dvora prowadzony przez Rafała Malca z
Jeleśni. Był to jedyny posokowiec z zagranicy zaproszony przez węgierski
klub na tą najważniejszą imprezę na Węgrzech.
Na podkreślenie zasługuje bardzo liczny udział korony z Węgier, Słowacji,
Czech, Niemiec i innych krajów. Pracy każdego z posokowców przyglądała
się korona złożona z kilkudziesięciu osób. W koronie brała udział również
nasza delegacja z Polski, a ja wszedłem w skład komisji sędziowskiej.
Rafał z Canto w pierwszym dniu pracy poszukiwał łanię jelenia
postrzeloną bardzo nisko w tylny badyl. Pracował na dystansie ponad 10
km, ale dwukrotna próba stanowienia łani zakończyła się niepowodzeniem.
Łania była jednak na tyle silna, że nie dopuściła przewodnika na odległość
umożliwiającą na oddanie strzału łaski. W drugim dniu pracy, także na łani
jelenia, po pracy na otoku na dystansie 650 m, została odnaleziona zgasła
łania postrzelona na wysoki przedni badyl z naruszonym mostkiem. Praca ta
umożliwiła "duetowi z Polski" zajęcie 3 lokaty.
Zwycięzcą "Pucharu Kaszó" został Ozvári Zoltán z 7 letnią suką
posokowca hanowerskiego Zemplén- Erdei Léda. Brałem udział w komisji
sędziowskiej, która oceniała prace tej suki. W pierwszym dniu pracy Leda
odnalazła po 300 metrach zgasłą łanię daniela, a w drugim dniu pracy
odnalazła po 460 metrach zgasłą łanię jelenia.
Dużym utrudnieniem była dla nas bariera językowa jednak bardzo życzliwe
przyjęcie naszej delegacji niwelowało te utrudnienia. Mamy nadzieję, że
przeprowadzone rozmowy z władzami węgierskiego klubu zaowocują
importem z Węgier do Polski szczeniaków posokowców hanowerskich.
Wojciech Galwas
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Korona za jednym posokowcem. (Zdj. W. Galwas)

Zwycięzca Kaszo Cup -Ozvári Zoltán z HS Zemplén- Erdei Léda.
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R. Malec z Canto przy odnalezionej łani jelenia. (Zdj. W. Pierlak)

Zakończenie konkursu. (Zdj. W. Pierlak)
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Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców.
Organizowane przez nasz klub warsztaty dla przewodników cieszą
się bardzo dużą popularnością. W poprzednich latach zmuszeni byliśmy
ograniczać ilość chętnych do wzięcia w nich udziału, ze względu na
ograniczone możliwości organizacyjne. Nie da się bowiem sprawnie
przeprowadzić zajęć gdy liczba uczestników znacznie przekracza
dwadzieścia kilka osób. Dlatego też zdecydowaliśmy się organizować
warsztaty dwa razy w roku.
W 2016 roku przeprowadzone zostały wiosenne warsztaty w
dniach 15-17 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Bielsko Biała. Warsztaty te
zorganizowaliśmy wspólnie z Komisją Kynologiczną Beskidzkiej
Okręgowej Rady Łowieckiej, której przewodniczącym jest Rafał Malec.
Zajęcia poprowadzili sędziowie kynologiczni pracy psów myśliwskich oraz
przewodnicy, praktycy w pracy z posokowcami.
Gościnnie udział wzięli i poprowadzili zajęcia przewodnicy z Słowackiego
Klubu Posokowców (KCHF).
W programie warsztatów przewidziano 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,
 Ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków,
 Regulaminy prób i konkursów pracy posokowców i tropowców
W warsztatach wzięło udział 24 uczestników z całej Polski. Zajęcia
terenowe odbywały się w górzystym terenie. Zajęcia teoretyczne odbywały
się w miejscu zakwaterowania, czyli w hotelu „Fero Active” w
Korbielowie.
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Podsumowaniem zajęć było wręczenie uczestnikom przez Łowczego
Okręgowego PZŁ w Bielsku Białej, Michała Jordana – Certyfikatów
Uczestnictwa. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z warsztatów autorstwa
uczestników warsztatów Marty Pająk i Wojciecha Dulskiego.
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Kolejne warsztaty zorganizowane wspólnie z Komisją
Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork
przeprowadzone zostały w dniach 2 – 4 września 2016 roku na terenie OHZ
Kluczbork.
Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali szczególnie kandydaci i
członkowie PZŁ będący właścicielami młodych posokowców i innych ras
psów myśliwskich z przeznaczeniem do pracy na naturalnym tropie.
Również mile widziane były osoby noszące się z zamiarem nabycia psa
pracującego na tropach postrzałka.
Wzięli w nich również leśnicy ds. łowiectwa z terenu RDLP w Krośnie.
Program warsztatów nie różnił się wiele od tego w Korbielowie, z tą
różnicą że zajęcia prowadzone były na terenie nizinnym a zakwaterowanie
mieliśmy w urokliwym miejscu, w pałacyku myśliwskim „ZAMEK
KOPIEC” w Radomierowicach. Jest to odrestaurowany obiekt historyczny
wybudowany na początku XIX wieku. Byliśmy tam pierwszymi gośćmi po
remoncie.
Na zakończenie zajęć Certyfikacji Uczestnictwa wręczyli
Nadleśniczy N-ctwa Kluczbork – Paweł Pypłacz i członek Komisji
Kynologicznej NRŁ Dariusz Hutka. Poniżej zamieszczam kila zdjęć
autorstwa Joanny Buliry.

Zamek „Kopiec” w Radomierowicach.
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XVI. ROČNÍK MEMORIÁLU FRIDRICHA KONRÁDA
NOVOĽUBOVNIANSKE KÚPELE – 2016.
W dniach 19-23października 2016 roku w rejonie Starej Lubovni na
Słowacji odbył się XVI Memoriał Fridricha Konráda. Organizatorem
był Klub Hodowców Posokowców przy Słowackim Związku
Łowieckim.
W memoriale wzięło udział 11 posokowców z 7-miu państw
członkowskich ISHV, 5 ze Słowacji i po jednym z Czech, Węgier, Austrii,
Szwajcarii, Włoch i Polski. Oceniane były następujące konkurencje;
podchód z odłożeniem, znalezienie zestrzału, praca na sztucznej ścieżce
tropowej (po 18-22 godzinach, na dystansie ponad 1000 metrów),
odnalezienie znaków na ścieżce, dochodzenie postrzałka, gon, głośne
stanowienie, chęć do pracy. Uzyskanie dyplomu uzależnione było od
zaliczenia wszystkich konkurencji i zdobycia odpowiedniej ilości punktów.
Klub Posokowca reprezentował Rafał Malec z posokowcem bawarskim
CANTO z Ivetkinho dvora. W skład międzynarodowych komisji
sędziowskich weszli Jakub Rudziński i Tadeusz Wójcik.
Na wieczornej prezentacji przedstawiono jedenastu uczestników,
którzy wylosowali numery startowe na ceremoniał otwarcia memoriału.
Następnego dnia rano, przy sygnałach łowieckich i w obecności bardzo
licznej korony, uroczyście otwarto XVI Memoriał Fridricha Konráda. Po
prezentacji komisji sędziowskich i po prezentacji przewodników wraz z
posokowcami przystąpiono do losowania prac.
W pierwszym dniu pracy okazało się że w całym regionie zgłoszono 10
postrzałków jeleni i 1 dzika. Tak więc praca na naturalnym postrzałku była
zapewniona w pierwszym dniu dla wszystkich uczestników. Przygotowane
dzień prędzej sztuczne ścieżki tropowe pozostały puste.
R. Malec w wyniku losowania pojechał wraz z dwojgiem sędziów
(Słowak i Węgier) na poszukiwanie rannego dzika. Dzik był strzelany
poprzedniego dnia z watahy liczącej 5 sztuk przelatków. Myśliwy nie
zauważył reakcji na strzał i nie znalazł potwierdzenia trafienia. Całą noc
padał deszcz.
Canto przystąpił do pracy po 16 godzinach od postrzelenia. Na zestrzale nie
odnaleziono żadnego potwierdzenia ale Canto pewnie podjął trop. Po
przejściu przez połoninę, na wejściu do lasu znaleziono pierwszą kroplę
farby. Było to po około 300 metrach. Podczas dalszej pracy na odcinku 900
m znaleziono trzy potwierdzenia prawidłowej pracy psa: w dwóch
miejscach farbę i w jednym kawałek tłuszczu. Po dojściu nad skraj
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stromego zbocza, w dole którego płynął strumień znaleziono niesfarbowane
łoże. Z reakcji psa można było wyczytać, iż jest to łoże dzika, który był
przedmiotem poszukiwań. Na wniosek przewodnika sędziowie wydali
zgodę na puszczenie psa w gon. Po 340 metrach wg wskazań GPS Canto
zaczął głosić tym samym sygnalizując, że jest przy rannym dziku. Po 800
metrach gonu przerywanego stanowieniem i upływie ponad 20 minut dzik
został dostrzelony przez Rafała Malca. Dzik wagi ok. 60 kg był zraniony na
przedpiersie. Canto za tą pracę otrzymał od sędziów maksymalne oceny.
Następnego dnia R. Malec i Canto przystąpili do kolejnych
konkurencji. Podchód (na otoku) z odłożeniem wykonali bez błędów.
Zestrzał na areale 9 arów odnaleźli po 4 min. i 45 sek. Sztuczną ścieżkę
tropową wypracowali w 17 minut, odnajdując po drodze 2 z 3 wyłożonych
znaków. Ścieżka nie jest oznaczona i za przewodnikiem nie podążają
sędziowie. Liczy się czas i ilość odnalezionych znaków.
Łącznie na memoriale poszukiwano 18 sztuk zwierzyny – 17 jeleni
i 1 dzika (R. Malec), z czego odnaleziono 10 sztuk. W 4 przypadkach
postrzał uznano za lekki i zwierzynę za „nie do dojścia”. Cztery wezwania
do postrzałków okazały się pudłami. Na tych 18 zgłoszonych postrzałkach
wykonano 21 prac. Jeżeli posokowiec nie mógł odnaleźć rannej sztuki,
podkładano drugiego posokowca. Średni czas od postrzelenia do podłożenia
posokowca wyniósł. 13 godzin i 47 minut. Najstarsza praca była rozpoczęta
po 21,5 godzinie od postrzelenia, najwcześniejsza po 6 godzinach.
Przy 10-ciu skutecznych dojściach przewodnicy wykonali pracę na otoku o
średniej długości 1029 metrów. Najkrótsza praca wyniosła 200m, a
najdłuższa 3000m. Pięciokrotnie miał miejsce gon o średniej długości
386m. Przewodnicy z posokowcami, na tropach naturalnych, przeszli z
psami na otoku 26 440 metrów, przy średniej długości jednej pracy 1259m.
Po podsumowaniu wszystkich prac, okazało się że spośród 11
uczestników, 2 uzyskało dyplomy I stopnia, 2 – II stopnia, 4 - III stopnia i
3 pozostało bez dyplomu. Zwycięzcą Memoriału F. Konrada, z tytułem
Zwycięzca Słowacji 2016, CACT, 450 pkt, został Slavomir Kocik z BGS
FATRA z Púčikovho dvora.
Poszukiwał on łani postrzelonej z chmary jeleni. Po strzale łania przysiadła
i uchodząc odbiła od chmary. Fatra została podłożona na zestrzał po 14,5
godzinie. Na otoku pracowała na dystansie 3 km. Po podniesieniu łani
nastąpił krótki 50 m gon, a po nim 8 minutowe stanowienie po którym
oddano strzał łaski. Łania miała przestrzelone tylne badyle poniżej kolan.
Drugą lokatę z tytułem Res. CACIT, 430 pkt, uzyskał Rafał Malec
z BGS CANTO z Ivetkinho dvora. Jako jeden z dwóch uczestników uzyskał
on dyplom I stopnia. Za pracę na naturalnym postrzałku uzyskał więcej
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punktów od zwycięzcy memoriału. Stracił punkty na podchodzie,
prowadząc psa na otoku a nie luzem. Podszedł do tej konkurencji
asekuracyjnie, nie chcąc ryzykować. Gdyby Canto odszedł od nogi,
otrzymałby ocenę 0, a wtedy pozostałby bez dyplomu. Jak uczy nas
doświadczenie z poprzednich memoriałów, gościnni Słowacy bardzo
„niechętnie” widzą jako zwycięzców reprezentantów z innych klubów.
Z kolejnego memoriału wracaliśmy z satysfakcją. To niewątpliwie
najtrudniejszy z konkursów na naturalnych postrzałkach. Przeprowadzany
w górskich terenach, ten ostatni przy padającym przez wszystkie dni
deszczu. Do tego dochodzą konkurencje dodatkowe, wymagające od
przewodnika i psa doskonałego przygotowania również na sztucznych
ścieżkach tropowych, a doświadczone posokowce nie przepadają za
sztucznymi tropami. Rafał i Canto po raz kolejny pokazali klasę.
Udowodnili, że przewodnicy z Polski ze swoimi posokowcami należą do
czołówki europejskiej w szlachetnej sztuce jakim jest poszukiwanie
postrzałka.
Na zakończenie muszę wspomnieć o atmosferze jaka panuje na
memoriale. Hotel mieszczący kilkuset gości został zdominowany przez
uczestników i gości memoriału. „Wyznawcy kultu posokowców” pojawili
się całymi rodzinami. Nikomu z obsługi hotelowej nie przeszkadzało błoto
wnoszone na butach, obecność psów w barach i restauracjach, konsumpcja
wnoszonych przez myśliwych smakołyków i nalewek, broń wisząca na
wieszakach. Prócz oficjalnych części nie potrzebni byli tłumacze, wszak
spotkali się „starzy harcownicy” a „nowi” przysłuchiwali się ich
opowieściom z otwartymi ustami. Wśród nich ekipa z Klubu Posokowca;
Rafał, Wiesiek, Paweł, Robert, Putek, Jurek, Kuba, Tadek, Wojtek…
Dziękuję Wam wszystkim za wspaniałe towarzystwo. A pamiętacie jak
słowacka kapela góralska grała głównie dla nas?
Poniżej załączam kilka zdjęć z Memoriału, są one autorstwa
Wojtka Pierlaka lub z archiwum Rafała Malca.

Wojciech Galwas
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XXI Międzynarodowy Konkurs Posokowców
„O nagrodę przechodnią CMMJ”.
W dniach 19 - 22. 10. 2016 roku miałem zaszczyt wraz z moim
czworonożnym przyjacielem Greyem ze Starej Rzeki reprezentować
polski Klub Posokowca na XXI konkursie posokowców „O nagrodę
przechodnią CMMJ”, którego organizatorem był Czesko Morawski
Klub Hodowców Posokowców. W konkursie tym wzięło udział 10
posokowców z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Tym razem moją
koroną był kolega Artur Walczak, którego nie muszę przedstawiać, bo
ktokolwiek zetknął się z kynologią zna Artura i wie, że jest to osoba
nietuzinkowa, która zawsze służy pomocą i radą w zakresie układania
psów i sygnalistyki.
Dnia 19.10.2016 roku o godzinie 4,30 rano pakujemy się do
mojego auta i ruszamy w podróż do Czech. Przed nami 750 km, które
szybko upływa nam na dyskusjach na temat kynologii, sygnalistyki i
anegdotach z polowań z psami. Po drodze zabieramy jeszcze jedną osobę ,
kolegę Pawła Bocianowskiego, który jest międzynarodowym sędzią pracy
psów myśliwskich i będzie reprezentował Polskę w składzie sędziowskim.
Do Potstat (miejsce naszego zakwaterowania) docieramy na godzinę 16,00.
Impreza została zorganizowana na terenie obwodów łowieckich
znajdujących się w rejonie Libavy, administrowanych przez wojsko. Stawkę
tworzyło siedem psów z Czech oraz po jednym ze Słowacji, Węgier i
Polski. Wieczorem w dniu przyjazdu odbyło się spotkanie, gdzie
przedstawiono nam zasady konkursu, a późnej nastąpiła prezentacja psów i
przewodników, a także losowanie numerów startowych.
Pierwszego dnia wylosowałem pracę na łani jelenia. Wraz z
sędziami i koroną ruszamy w miejsce, gdzie myśliwy strzelał do zwierza.
Pogoda w tym dniu nas nie rozpieszczała, padał całą noc i cały dzień obfity
deszcz. Zestrzał znajdował się kilka metrów od drogi oddziałowej na 7-mio
letniej uprawie. Po obejrzeniu i analizie miejsca oznaczonego przez
myśliwego, gdzie łania była w momencie strzału, wróciłem do sędziów i
poinformowałem ich, że na zestrzale jest brak jakichkolwiek oznak trafienia
zwierza (brak farby, ścinki, zerwania tropu…). Sędziowie otworzyli
kopertę, gdzie znajdował się tzw. list zestrzałowy zawierający szczegóły
postrzału: godzinę, rodzaj zwierzyny, opis odnalezionych śladów, kaliber
broni itd.
Myśliwy, który strzelał, też dzień wcześniej nie znalazł oznak trafienia. Za
zgodą sędziów idę z psem na miejsce strzału i zaczynam pracę. Po 20
minutach chodzenia w obfitym deszczu i próby podczepienia Greya,

65

wracam do sędziów, z informacją, iż uważam że myśliwy spudłował.
Sędziowie, też tak uważają, ale zasady konkursu są takie, że musi sprawdzić
to jeszcze pies kontrolny.
My w tym czasie wracamy do miejsca „dowodzenia” konkursem. Po ok. 1
godzinie dostajemy informację, że pies kontrolny również niczego nie
znalazł – myśliwy zwyczajnie w świecie spudłował.
Po kliku minutach podchodzi do nas główny sędzia z informacją,
że jest jedna praca na jeleniu i odbędzie się losowanie kto pojedzie na to
poszukiwanie. Szczęście nam dopisało i wylosowałem tą pracę. Pakujemy
się wraz z sędziami do samochodu i ruszamy w drogę. Miejsce zestrzału
znajdowało się 130 km od bazy. Zestrzał ponownie oznaczony wzorowo.
Z relacji myśliwego wynikało, że postrzelił łanie jelenia na tylny badyl.
Farba była tylko w miejscu, gdzie zwierz stał w momencie strzału. Artur jak
zobaczył zbocze góry, gdzie uszedł zwierz, stanowczo powiedział: „Waldek
ja zostaję w samochodzie”.
Podczepiam Greya i zaczynamy pracę. Łania skierowała się pod
stromą górę i po 1200 metrach pracy na otoku dochodzimy na kontakt z
rannym zwierzem. Po uzyskaniu zgody od sędziów puszczam psa w gon.
Dalszą pracę mojego czworonożnego przyjaciela obserwujemy na GPS-ie.
Po ok. 20 minutach idziemy w stronę psa. Stanowienie odbywało się w
potoku w odległości 100 metrów od naszego samochodu, więc Artur
zostając w aucie widział część gonu i stanowienie. Po uzyskaniu zgody
sędziego oddaję strzał łaski. Łania była postrzelona na tylny badyl, w
okolicach uda, bez ruszenia kości.
Praca psa:
- 1200 m (praca na otoku),
- 1400 m (gon),
- stanowienie (30 minut).
Sędziowie ocenili pracę psa na maksymalna ilość punktów, zarówno za
pracę na otoku jak i za gon i stanowienie. Po wręczeniu złomu i otrąbieniu
sygnałów przez Artura wracamy do hotelu.
Następny dzień to konkurencje techniczne:
- Posłuszeństwo. Psa spuszcza się z otoku na polecenie sędziego
we wskazanym oddziale leśnym. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik
przywołuje swoim sposobem psa (to znaczy że może zawołać lub
przywołać gwizdkiem). Po przywołaniu psa należy go przypiąć do otoku
lub smyczy. Każde następne przywołanie obniża ocenę o 1 punkt. Jeśli
pomimo przywołania pies w ciągu 5 minut nie wraca do przewodnika jest
oceniany na 0.
Grey ze Starej Rzeki uzyskał maksymalną ocenę - 4 pkt.
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- Podchód. Pies musi podążać za lewą nogą swojego przewodnika,
w miejscach wąskich może iść za przewodnikiem i nie może wybiegać
przed niego, nie może zatrzymywać się ani zataczać wokół jego nóg kółka.
Podczas zatrzymania się przewodnika również pies musi się natychmiast
zatrzymać. To zatrzymanie się musi przewodnik wykonać w wyznaczonym
terenie dwukrotnie.
Grey ze Starej Rzeki uzyskał 3 pkt.
- Odłożenie. Pies musi być odłożony „niewidocznym sposobem”
(czyli znak do odłożenia musi być bardzo dyskretny np. lekki ruch ręką ),
bez otoku lub z otokiem swobodnie położonym przy psie. Przewodnik
oddala się na taką odległość by go pies nie widział, nie bliżej jednak niż 50
metrów. Konkurencja trwa 10 minut, po 5 minutach przewodnik oddaje
strzał z broni kulowej
Grey ze Starej Rzeki uzyskał 3 pkt.
Praca na sztucznym tropie. Konkurencja oznajmiania, głośnego
oznajmiania, oszczekiwania i „vodice” (psa doprowadzającego) na krótkiej
sztucznej ścieżce tropowej.
Grey ze Starej Rzeki uzyskał 4 pkt.
- Zachowanie przy martwej zwierzynie.
Grey ze Starej Rzeki uzyskał 3pkt.
- Chęć do pracy. Tą wrodzoną cechę ocenia się podczas całej
pracy w czasie trwania konkursu, jednakże przeważa zawsze ocena pracy
psa na naturalnym tropie. 4 punkty przyznaje się psu, który podczas
wszystkich konkurencji z pasją pracuje i wypełnia swoje zadania.
Grey ze Starej Rzeki uzyskał 4 pkt.
Łącznie uzyskaliśmy 358 pkt., co dało nam 3 lokatę i dyplom II
stopnia. Dodać należy, że tylko trzy psy uzyskały dyplomy.
Po podsumowaniu wyników ze wszystkich konkurencji okazało się
że tylko 1 posokowiec uzyskał niezbędne limity do otrzymania dyplomu I
stopnia, a 2 posokowce limity do uzyskania dyplomu II stopnia. Pozostałe 7
posokowców nie uzyskało dyplomów.
Dyplom I stopnia, lokatę 1, 410 pkt, tytuł Zwycięzca Republiki
Czeskiej, CACIT uzyskał przewodni z Czech - Marian Pavelka z
posokowcem bawarskim ARON z Panskej pazite. Lokatę 2, dyplom II
stopnia, 430 pkt uzyskał Węgier - Gabor Garay z posokowcem
hanowerskim SHEGYI ATOS. Lokata 3, dyplom II stopnia, 358 pkt,
przypadła w udziale naszej parze.
Waldemar Abucewicz
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Co przyniesie losowanie? (Fot. z arch. W. Abucewicz)

GREY ze Starej Rzeki stanowi ranną łanię. (Fot. z arch. W. Abucewicz)
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Tablica z wynikami konkursu. (Fot. z arch. W. Abucewicz)

Waldek Abucewicz z przyjaciółmi. (Fot. z arch. W. Abucewicz)
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Sprawozdanie z 34 Konkursu ISHV w Knullwald
w dniach 26-30 października 2016 roku.
W dniach 26-30.10.2016 roku w miejscowości Knullwald, w Hesji na
terenie Niemiec odbył się 34 Konkurs Pracy Posokowców z klubów
zrzeszonych w międzynarodowej organizacji ISHV.
W konkursie wzięło udział 13 psów z 12 krajów członkowskich.
Po jednym z: Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Szwajcarii,
Norwegii, Szwecji, Francji, Belgii, Polski oraz dwa psy z niemieckich
klubów posokowca, bawarskiego – KBGS i hanowerskiego – Verein
Hirschmann.
Mnie z Fatą Vratna dolina przypadł zaszczyt reprezentowania
polskiego Klubu Posokowca. Konkurs odbywał się na naturalnych
postrzałkach zwierzyny grubej, zgłaszanych organizatorom podczas
odbywających się polowań zbiorowych. Z uwagi na nowe obostrzenia
przepisów przez władającą ochroną środowiska partię Zielonych, ranna
zwierzyna musiała być dochodzona tego samego dnia. Poza przewodnikami
biorącymi udział w konkursie ranna zwierzyna była poszukiwana również
przez psy z obsługi polowań. Polowania odbywały się w malowniczych
górach przypominających nasze Bieszczady, porośniętych bukiem, dębem i
świerkiem, zasobnych w zwierzynę.
W okolicach odbywały się liczne polowania zbiorowe z ambon w
grupach po 80-100 myśliwych. Do pracy na postrzałkach udawaliśmy się po
2-3 przewodników na jedno polowanie około południa czekając na miejscu
zbiórki na losowanie prac. Równolegle z konkursem odbywały się
posiedzenia prezesów i doradców hodowlanych klubów członkowskich
ISHV. Oceny pracy psów i przewodników dokonywały trzyosobowe
zespoły sędziów w międzynarodowym składzie. Polskimi sędziami byli
Kol. Jakub Rudziński oraz Tadeusz Wójcik. Wszyscy przewodnicy
otrzymywali szansę podjęcia jednej pracy dziennie.
Późnym popołudniem 26 października odbyło się otwarcie
Konkursu. Ze zdziwieniem zauważyliśmy brak na uroczystości obu
przewodników z niemieckich klubów. Po około godzinie już o zmroku
zjawili się „na roboczo” i zajęli wyznaczone stanowiska. Dowiedzieliśmy
się, że byli już przed otwarciem na pracach, a jeden z nich nawet zdobył
dyplom I stopnia. To „fair play po niemiecku” trochę zbulwersowało naszą
„grupę Wyszehradzką”, ale podobno było to zgodne z regulaminem.
Pierwsza praca w dniu 27.10.przypadła nam niedaleko Knullwald.
Na miejsce oczekiwania na zakończenie polowania udaliśmy się w trzy
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ekipy poszukiwawcze do nieczynnego kamieniołomu. Około godziny 13-tej
nareszcie zaczęli zjeżdżać myśliwi. Sporadycznie na niektórych
bagażnikach widzieliśmy strzelone dziki i daniele, jednak biorąc pod uwagę
liczbę myśliwych byliśmy dobrej myśli, że jednak postrzałki będą. Po około
godzinie jeden z sędziów oznajmił nam, że na tym polowaniu nie będzie
postrzałków. Na szczęście nie odjechaliśmy bezpośrednio po tej
wiadomości do miejsca zakwaterowania. Po około 20-tu minutach
sędziowie zarządzili zbiórkę i ku naszemu zdziwieniu przeprowadzili
losowanie prac. Wszyscy obecni przewodnicy wylosowali postrzałki dzika.
Ja na swoją pracę z Fatą pojechałem około 3 km dalej. Na polowaniu
zbiorowym z jednej ambony padły dwa dziki, trzeci uszedł z watahą. Po
okazaniu miejsca strzału i miejsca ucieczki watahy, Fata podjęła trop i
skręciła ostro w lewo w innym kierunku niż wskazywał prowadzący
polowanie. Po kilkunastu metrach zauważyłem krople farby. Suka
kierowała się w miejsce, skąd ściągnięto pod ambonę strzelone sztuki.
Trochę zrezygnowany podążałem za psem przekonany, że doprowadzi mnie
do miejsca strzelenia zabranych dzików. O dziwo Fata obok ambony
przekroczyła wizurę po której ściągano strzelone dziki i poszła dalej w las.
Po przejściu obok babrzyska dzików ponownie przekroczyła wizurę i po
ponad 300-tu metrach doprowadziła nas do zgasłego, strzelonego „na
miękkie” warchlaka. Ta praca umożliwiła nam, zgodnie z regulaminem
uzyskanie dyplomu III stopnia. Dziwi mnie, że myśliwy nie zauważył
przebiegającego 10 metrów od ambony rannego dzika. Poszukujący
postrzałka w naszej grupie przewodnik węgierski Ferenc Bartha podniósł
zgasłego dzika po 130-tu metrach, natomiast czeski przewodnik Jiri Skaćil
nie doszedł farbującego dzika.
Następnego dnia w innym rejonie wylosowałem również dzika z
farbą na zestrzale. Farba była jasna, bez odłamków kości, wyglądała na
mięśniową. Z każdą setką metrów było jej mniej. Po kilometrze pracy
trafiały się drobinki farby wielkości łebka szpilki. Dzik nigdzie nie zalegał.
Fata mimo to prowadziła fantastycznie rozpracowując wszelkie załamania.
Dzik uchodził pojedynczo przez gęste samosiewy bukowe. Skąpa farba
trafiała się co kilkaset metrów. Po przejściu 2600 metrów suka
zasygnalizowała obecność dzika na leśnej luce w trzcinniku. Odpiąłem
obrożę tropową i puściłem sukę w gon. Po 300-tu metrach gonu bez
stanowienia według nawigacji Fata odpuściła i wróciła do nas. Po
ponownym zapięciu na otok wskazała łoże i poprowadziła dalej po tropie.
Okazało się, że dzik powracał prawie po swoich śladach do ostoi, tam skąd
przybył. Po przejściu dalszego kilometra oznajmiłem zespołowi
sędziowskiemu, że uważam dzika za niegroźnie rannego i nie jestem w
stanie go dojść. Oczywiście ryzykowałem, że pies kontrolny może dojść
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dzika, co skutkowałoby naszą dyskwalifikacją. Biorąc jednak pod uwagę
zachowanie i doświadczenie Faty byłem spokojny, że tak się nie stanie.
Tego samego zdania byli również sędziowie uznając, że dzik jest nie do
dojścia.
Trzeciego dnia konkursu pojechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów od
bazy w Knullwald. Wylosowałem pracę kontrolną, czyli strzelano do dzika,
ale nie było potwierdzenia trafienia zwierza. Na miejscu wskazano mi
miejsce strzału w gęstych samosiewach bukowych oraz miejsce
przebiegania dzika przez linię oddziałową. Podłożyłem sukę na orientacyjne
miejsce strzału do dzika i zdałem się na instynkt i umiejętności Faty. Suka
zaczęła zataczać koła starannie obwąchując podłoże. Rzuciłem otok i
przyglądałem się pracy suki coraz bardziej oddalającej się w gęstwinę.
Sędziowie stali w grupie obserwując nas. Po pewnym czasie Fata stanęła.
Pobiegłem w to miejsce i zauważyłem na liściu kroplę farby.
Zasygnalizowałem odnalezienie farby sędziom i ruszyłem po tropie. Żeby
było zabawniej szliśmy w kierunku przeciwnym niż wskazywany nam
wcześniej kierunek ucieczki dzika. W mojej praktyce miałem już wiele
takich sytuacji wskazujących, że należy ufać psu. Po dalszych 200-tu
metrach znalazłem mały fragment kości. Teraz spraw stawała się poważna.
To już nie była „obcierka”. Musieliśmy odnaleźć rannego zwierza.
Zaczekałem na sędziów i koronę, którzy zostali w gęstwinie podrostów
bukowych.
Po przejściu dalszych 400-tu metrów Fata doprowadziła nas do gęstych
zarośli świerkowych i tam zaczęła zataczać kręgi. Na tropach w świerkach
sporadycznie trafiała się farba, czyli dzik krążył w tym miejscu. Przed nami
była wizura na której stała ambona. Za wizurą Fata nie podjęła tropu.
Wyglądało na to, że ranny dzik jej nie przekroczył. Być może padł strzał z
ambony i skłonił zwierzę do zmiany kierunku ucieczki. Podzieliłem się z
sędziami swoimi przypuszczeniami, że dzik mógł wrócić do tyłu po swoich
tropach. Wycofałem sukę 200 metrów do tyłu na trop i powoli zaczęliśmy
się posuwać do przodu. Po około 100 metrach Fata ostro skręciła w dół
zbocza i po kilkudziesięciu metrach na gałęzi zwalonego świerka znalazłem
„obcierkę” farby. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Dzik cofnął się po
swoim tropie i odbił w gęste zarośla jeżyny o powierzchni około 30 arów.
Fata weszła w tunele utworzone w jeżynach. Próbowałem wczołgać się za
Fatą, ale po 30 metrach utknąłem. Kolczaste pędy oplątały mnie zewsząd
krępując ruchy. Dodatkowo Fata ciągnęła trzymany otok. Sędzia z Czech
również nie dał rady sforsować gąszczu jeżyn. Z niemałym trudem
wycofałem się i postanowiłem obejść zarośla licząc, że Fata znajdzie
wyjście dzika. Istotnie tak się stało. Fata wskazała ślad farby na leżącym
pniu świerka. Po przebyciu jeszcze jednych zarośli jeżyn suka poprowadziła
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w dół stoku i po ponad 1000 metrach na wizurze ze stojącą w pobliżu
amboną wskazała miejsce walki dzika z psami oraz patrochy. Wszystko
wskazywało na to, że „nasz dzik” został osaczony przez psy z naganki i
dostrzelony. Trochę podłamany po niewątpliwie trudnej i ładnej pracy
przyjmowałem gratulacje od sędziów i korony sądząc, że trud poszedł na
marne. Jak się później okazało sędziowie uznali, że pies pomimo nie dojścia
do tuszy wykonał zadanie. Praca została oceniona zgodnie z regulaminem
na 207 punktów i drugi dyplom III stopnia.
Miło wspominam tą pracę również z tego względu, że wszystkim sędziom
będącymi przewodnikami posokowców z Austrii, Węgier i Czech udzieliły
się emocje tej pracy. Widać było, że nie tylko oceniają pracę, ale zależy im
na jej skutecznym zakończeniu i kibicują nam, co jest nie bez znaczenia
przy takim stresie. Dziękuję również za wsparcie klubowym kolegom:
Mikołajowi Husowi, Krzyśkowi Jaszczukowi oraz Robertowi Iwickiemu.
Był to ostatni dzień konkursu. Mankamentem był brak jakiejkolwiek tablicy
z wynikami poszczególnych przewodników.
Wieczorem odbyło się uroczyste zakończenie, wręczenie nagród
oraz biesiada, której towarzyszył koncert muzyki myśliwskiej.
Organizatorzy podjęli decyzję, że z uwagi na zróżnicowane warunki pracy
poszczególnych psów nie będzie przyznawanych lokat tylko dyplomy. Z
dyplomem do domu wróciły dwa psy z niemieckich klubów, posokowce z
Węgier, Włoch, Szwajcarii oraz my z Fatą do Polski z dwoma dyplomami.
Bez fałszywej skromności zagraniczne występy naszych
klubowych posokowców oraz ich osiągnięcia w bieżącym roku i
poprzednich potwierdzają ich wysoką jakość, pomimo znacznie mniejszej
liczebności w porównaniu z klubami z sąsiednich krajów.
Andrzej Filipiak
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A. Filipiak z Fatą Vratna dolina i odnalezionym warchlaku.
(Fot. M. Hus).

A. Filipiak z sędziami i koroną z Polski po zakończeniu ostatniej pracy.
(Fot. M. Hus).
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Szczątkowa lista wyników. (Fot. M. Hus).

Chwila przerwy w pracy. (Fot. M. Hus).
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Polacy, Niemcy, Szwajcarzy,Austriacy, Włosi…. (Fot. M. Hus).

Ekipa z Polski na ISHV Suche 2016. (Fot. M. Hus).

77

34 Zjazd Klubów Członkowskich ISHV w Knullwald
w dniach 26-30 października 2016 roku.
W 3 dni po zakończeniu MFK delegacja Klubu Posokowca udała
się do Niemiec. Tam w dniach 26-30. 10. 2016 roku w Dolnej Hesji, w
regionie Knüllwald odbywał się 34 Zjazd Klubów Posokowca należących
do Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV, liczącego sobie już
86 lat. Organizatorem zjazdu był niemiecki Klub Posokowców
Bawarskich – KBGS. W trakcie Zjazdu odbywało się wiele narad i zebrań
poświęconych zasadom organizacyjnym klubów posokowca w
poszczególnych krajach. Omawiano konieczność demokratyzacji zasad
obowiązujących w ponad 80-cio letniej historii ISHV. Zwracano uwagę na
uwzględnienie specyfiki organizacji kynologicznych w krajach
członkowskich. Przedstawiono zmiany jakie z inicjatywy ISHV
wprowadzone zostały we wzorcu FCI posokowca hanowerskiego i prace
nad nowelizacją wzorca posokowca bawarskiego. W czasie obrad
Światowego Związku Posokowców Bawarskich V-ce Prezydentem
wybrano Przewodniczącego polskiego Klubu Posokowca Wojciecha
Galwasa.
W trakcie narad nasz klub reprezentował prezes Wojciech Galwas
wspomagany przez tłumacza Krzysztofa Jaszczuka. W czasie obrad
Walnego Zgromadzenia ISHV delegatami Klubu Posokowca byli Wojciech
Galwas, Jakub Rudziński i Krzysztof Jaszczuk.
Ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie ISHV miało rangę
nadzwyczajnego i zostało zwołane na wniosek klubów z Węgier, Austrii,
Czech, Słowacji i Polski.
Powodem zwołania WZ była chęć narzucenia przez Verain Hirschmann
własnych zasad przyznawania posokowcom hanowerskim Winiet ISHV.
Sprzeciwiły się temu ww. kluby argumentując, że to poszczególne kluby
powinny ustalić zasady przyznawania winiet w swoich krajach,
uwzględniając uwarunkowania organizacji kynologii w poszczególnych
państwach. Problem ten był szeroko omawiany na naradach
poprzedzających WZ. Wniosek w sprawie przyznawania Winiet ISHV
przedstawił klub węgierski. Poniżej przedstawiam jego główne założenia
(przepraszam za błędy stylistyczne wynikające z kłopotów z
tłumaczeniem):
Zgodnie z postanowieniami ISHV Winieta ISHV jest
potwierdzeniem użytkowości i pochodzenia posokowca hanowerskiego i
bawarskiego. Jest koloru czerwonego i nalepia się ją na oryginalnych
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rodowodach wystawionych w krajach w których działają kluby posokowca
ISHV.
Winieta może być nalepiona na rodowód posokowca, który spełnia
następujące warunki:
1. Jest zapisany w księdze rodowodowej organizacji kynologicznej
należącej do FCI, w której znajdują się 3 pełne generacje przodków którzy
również byli zapisani w księgach rodowodowych FCI.
2. Którego rodzice udowodnili w praktyce lub na konkursach pracy
„prawidłowy charakter”, chęć do pracy na tropie, chęć gonu i ciętość przy
zwierzynie.
3. Którego rodzice, zgodnie ze standardami FCI, zostali ocenieni na
wystawach eksterieru na ocenę „doskonałą” lub „bardzo dobrą”.
4. Którego rodzice są zdrowi i w czasie używania do hodowli nie
wykazywali żadnych wad dziedzicznych.
5. Którego rodzice zostali przebadani w kierunku dysplazji stawów
biodrowych z wynikiem „A” lub „B”.
6. Którego hodowca jest członkiem jednego z klubów członkowskich ISHV i
przestrzega regulaminów i postanowień swojego klubu i ISHV.
7. Odstępstwa od tych zasad w jednostkowych przypadkach mogą nastąpić
na podstawie decyzji klubu. Winiety są przygotowywane przez ISHV i
przekazywane klubom członkowskim po uiszczeniu opłaty. Winiety są
oznaczone numerem porządkowym. Uprawniony do umieszczenia winiet jest
Doradca Hodowlany. Należy prowadzić ewidencję wydanych winiet. Przy
exporcie i imporcie posokowca wg zasad ISHV doradca hodowlany winien
nalepić winietę na rodowodzie eksportowym, po wcześniejszym
porozumieniu z doradcą hodowlanym drugiego klubu. W przypadku
umieszczenia winiety na rodowodzie psa, który został sprzedany do
organizacji nie uznawanej przez FCI, Zarząd ISHV może zażądać zwrotu
winiet.
Wymogi które powinny spełniać konkursy pracy na sztucznym tropie:
- Praca na otoku, na dystansie min. 1000m, 18h starym założonym przy
użyciu max. 2,5 dcl farby,
- Brak lękliwości na strzał,
- Chęć do głośnego gonu powinna być potwierdzona na próbie głównej lub
w codziennej praktyce,
- Głoszenie jest wymagane przy gonie na gorącym tropie, a co najmniej
przy gonie „na oko”. Głoszenie przy stanowieniu jest niewystarczające,
- W jednostkowym wypadkach możliwe są odstępstwa od tych zasad, wg
reguł przyjętych w poszczególnych klubach.
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Na WZ złożony został również wniosek Klubu Hirschmann
dotyczący zasad organizacji konkursów. Został on złożony pod naciskiem
organizacji ekologicznych, które również na zachodzie Europy sprzeciwiają
się polowaniom i ranieniu zwierzyny. Poniżej przedstawiam treść wniosku,
ponownie przepraszając za błędy stylistyczne wynikające z tłumaczenia;
VH wnioskuje aby w preambule zasad Próby Głównej przyjętej w
Riedenburgu w 2015 roku, zamieścić następujące aspekty;
- poprawa organizacji konkursu,
- zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt ochrony zwierzyny,
- zachowanie bezpieczeństwa i zapobieganie wypadkom.
Zasady te winny obowiązywać na konkursach ISHV. W przyszłości główny
konkurs ISHV może być realizowany na naturalnym tropie lub na tropach
sztucznych. Jest to uzależnione od klubu organizującego te konkursy.
Przy organizacji próby głównej ISHV muszą być przestrzegane
następujące zasady:
- lekkomyślne lub świadome postrzelenie zwierzyny nie może być w żadnej
formie tolerowane. W wypadku udowodnienia świadomego postrzelenia
Próba Główna ISHV winna być zakończona większością głosów obecnych
prezesów klubów, doradców hodowlanych i sędziego głównego. Klub taki
zostanie wyłączony z uczestnictwa w przyszłych próbach głównych ISHV i z
organizacji takich imprez.
- przy próbach głównych ISHV poszukiwane są postrzałki powstałe wskutek
organizowanych polowaniach zbiorowych, indywidualnych itp. Postrzałki
powstałe na wskutek strzałów organizacji sponsorskich, członków ISHV lub
ich pomocników lub członków innych klubów ISHV, mogą być dochodzone
tylko przy pomocy psów kontrolnych. Nigdy przy pomocy psów startujących
w konkursie.
- regulamin próby głównej ISHV musi być respektowany przez sędziów i
przewodników.
- organizacja i realizacja dochodzeń postrzałków musi spełniać szczególne
zasady bezpieczeństwa i zapobieganiu wypadkom..
- tylko doświadczeni przewodnicy i psy posiadające próbę główną mogą
uczestniczyć w konkursach ISHV. Ubiór przewodnika i psa muszą
odpowiadać międzynarodowym standardom i przepisom bezpieczeństwa.
- używana do dochodzeń broń nie może mieć kal. mniejszego niż 7 mm.
Używana amunicja musi zapewniać bezpieczeństwo psa, przewodnika i
sędziów i nie może powodować dużej ilości odłamków.
- wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.
- sędziowie przed rozpoczęciem dochodzenia sprawdzają dokumenty, kal.
broni, sposób noszenia broni.
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- jeżeli ubiór, uzbrojenie lub inne rzeczy nie spełniają warunków,
przewodnik zostanie wyłączony z dochodzenia postrzałka.
- jeżeli w trakcie dochodzenia nastąpią rażące naruszenia bezpieczeństwa,
trójka sędziów powinna przerwać pracę i skierować do dalszej pracy innego
przewodnika z psem lub psa kontrolnego.
UZASADNIENIE
Dotychczasowe doświadczenia i możliwość organizowania Próby Głównej
ISHV przez wszystkie pełnoprawne kluby członkowskie ISHV wymagają
utworzenia nowych prawideł organizowania prób głównych w stosunku do
zasad zatwierdzonych w 2015 r. w Riedenburgu.
Aby umożliwić realizowanie prób głównych ISHV i konkursów na sztucznym
tropie ISHV należy w preambule zamieścić powyższe zapisy. Powinny być
one wytycznymi dla wszystkich klubów. Te zasady są zawarte w regulaminie
klubu VH. Uważamy że w sprawie ochrony zwierząt oraz procedurach
związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem wypadkom należy mówić w
sposób ciągły.
27 października odbyło się Walne Zgromadzenie ISHV.
Uprawnionych do głosowania 25 osób (Zarząd ISHV, prezesi klubów
ISHV, delegaci).
Zebranie otworzył Przewodniczący ISHV Leo Thomann, witając
Christopha Fruchta – honorowego prezesa JGHV. Po przemówieniu Pana
Fruchta, L. Thomann przedstawił porządek obrad. Johann Hayden został
upoważniony do liczenia głosów.
Odbyły się głosowania nad wcześniej omawianymi wnioskami.
1. Głosowanie w sprawie zasad przyznawania Winiet ISHV przedstawiony
przez Klub Węgierski – USHV. Zasady miałyby obowiązywać w 2017
roku.
Za wnioskiem oddano 20 głosów. Przeciwko 5 głosów.
Powstała grupa robocza, która wypracuje zasady które mają obowiązywać
po 2017 roku.
2. Wniosek w sprawie przyznawania Winiet ISHV dla członków
tymczasowych ISHV. Na podstawie ustalonych zasad członkowie
tymczasowi mogą uzyskać winiety.
Wniosek przyjęty jednogłośnie.
3. Wniosek USHV dotyczący zmian w Statucie ISHV dotyczący Doradców
Hodowli ISHV.
Wniosek ten został wycofany ze względu na utworzenie grupy roboczej,
która ma przedstawić konkretne propozycje na ISHV Suche 2017 w
Szwajcarii. Zespół ten będzie pracował pod kierunkiem Wolfganga Reitera
z ÖSHV.
Wniosek w sprawie utworzenia zespołu roboczego przyjęto jednogłośnie.
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4. Dostosowanie Statutu ISHV.
Zamienić sformułowanie w oznaczeniu rodowodów; Pieczęć Użytkowości
ISHV (Leistungsstempel), sformułowaniem Winieta ISHV.
Przyjęto jednogłośnie.
5. Wniosek K. Kraitmaira w sprawie zmiany § 3 Statutu
Dotychczasowe sformułowanie: „walne zgromadzenie musi być zwołane
przez Zarząd ISHV na wniosek3 klubów członkowskich w ciągu 2
miesięcy”
Nowe sformułowanie: „walne zgromadzenie musi być zwołane przez
Zarząd ISHV na wniosek ponad 50% Klubów członkowskich”.
Wniosek przyjęty jednogłośnie.
6. Kodeks Etyczny (proponowany przez VH) jako preambuła do
Regulaminu Próby Głównej ISHV. Kodeks został odczytany i przyjęty
jednogłośnie.
7. Próba wstępna ISHV.
Na ISHV Suche w 2013 roku na Węgrzech podjęto decyzję o opracowaniu
zasad Próby Wstępnej (odpowiednik Konkursu Posokowców na sztucznym
tropie). Jego pierwsza wersja została odrzucona w 2015 roku. Zdecydowano
że jednolite zasady są zbyt skomplikowane. Należy jednak ustalić
minimalne zasady jakie mają być respektowane w poszczególnych klubach.
W tym celu utworzono grupę roboczą pod kierunkiem Wolfganga Reitera,
który przedstawi wnioski na ISHV Suche w Szwajcarii.
Wniosek w sprawie utworzenia grupy roboczej zatwierdzono jednogłośnie.
8. Wniosek VH w sprawie przyznawania winiet ISHV dla posokowców
hanowerskich zgodnie z nowym wzorcem rasy FCI.
Należy uwzględnić konieczność posiadania dyplomu z konkursu
posokowców jako warunek dopuszczenia do hodowli posokowców
hanowerskich.
Zatwierdzono jednogłośnie.
9. Sprawy różne.
O problemach istniejących w Rumunii poinformował Oswin Lukas.
Prezydent ISHV L. Thomann zwróci się z listem do Związku
Kynologicznego w Rumunii w sprawie rozwoju hodowli posokowców w
Rumunii i uznania działań rumuńskiego klubu posokowców.
Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.
Protokołował Konrad Kraitmair.
Relacjonował:Wojciech Galwas
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Poszukiwanie za wszelką cenę
Decyzja o tym, jak długo kontynuować poszukiwania postrzałka jest
bardzo trudna. Czasem sytuacje są oczywiste – wszystkie znaki
wskazują na pudło i można z czystym sumieniem zaniechać dalszego
wysiłku lub przeciwnie, pomimo wydłużającej się pracy, nie brakuje
dowodów na to, że zwierzyna jest śmiertelnie ranna. Co jednak, gdy
najprawdopodobniej doszło do lekkiego postrzału?
Koledzy po strzelbie na ogół nie zdają sobie sprawy z
psychicznego obciążenia, z jakim wiąże się poszukiwanie postrzałka. Sam,
mimo upływających lat i kilometrów przemierzonych po sfarbowanych
ścieżkach za każdym razem, gdy rozwijam otok, mam w sobie mieszankę
emocji, które kotłują się w piersi. Obok empatii dla ranionego zwierza –
żalu, że cierpi i determinacji, by go odnaleźć i oddać strzał łaski, pojawia
się także niskie uczucie chęci udowodnienia wartości psa (i własnej) przed
sobą i towarzyszącymi nam kolegami. Niepowodzenie w poszukiwaniach
może sprawić, że część odpowiedzialności za porażkę przewodnik, który
przecież nie miał żadnego wpływu na strzał, bierze na siebie. Wszystko to
sprawia, że decyzja o przerwaniu pracy jest bardzo trudna.
Nie do dojścia
Poszukiwanie postrzałka może się zakończyć na trzy sposoby –
zwierz zostaje znaleziony, przewodnik posokowca stwierdza pudło lub w
końcu ostatni wariant: postrzałek jest nie do dojścia. To stwierdzenie w
największym stopniu obarcza przewodnika odpowiedzialnością i wymaga
rozwinięcia. Oznacza ono, że pies i jego przewodnik nie są w stanie
odnaleźć rannej zwierzyny w danych warunkach (pogoda, czas, zmęczenie,
dyspozycja, pech itd.). Być może bardziej doświadczony pies (i
przewodnik) nie daliby się nabrać na trop powrotny, mocniejszy pies
zatrzymałby nie dość osłabionego byka i stanowiąc pozwolił na oddanie
strzału łaski, niewykluczone, że gdyby myśliwy zadzwonił godzinę
wcześniej udałoby się pracę ukończyć przed zmrokiem itd. Wspominałem
już kiedyś o sztafecie, jaką wykonali moi węgierscy przyjaciele podążając
za medalowym bykiem przez trzy dni, by w końcu po przeszło 30km
tropienia go dostrzelić. Praca spektakularna, ale czy dochodzenie
skaleczonego pod kwiatem jelenia było rzeczywiście konieczne?
Odpowiedź nie jest oczywista, prawda?
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Przewodnik podejmuje decyzję
Decyzja o zaniechaniu poszukiwań zawsze należy do przewodnika
posokowca, tak w łowisku jak i na wszelkiego rodzaju konkursach. To on
musi ocenić sytuację, choć z autopsji wiem, jak cenne czasem jest
towarzystwo doświadczonego myśliwego, który potrafi dostrzec szczegóły,
które mi umykają – kropla farby, głębiej wciśnięty trop itp. Jak już
wspomniałem postanowienie o przerwaniu pracy jest trudne, ale jego
znaczenie ma szczególną wagę w czasie zbiorówek, podczas których
zwierzyna raniona jest znacznie częściej niż w przypadku polowań
indywidualnych. Rzadko się zdarza, żeby takie łowy zabezpieczał więcej
niż jeden posokowiec (wciąż niestety prowadzone są polowania, na których
nie ma żadnego!) – a to może oznaczać, że w wyniku oczywistych
ograniczeń logistycznych, nie uda się sprawdzić wszystkich strzałów tego
dnia. I tak przewodnik musi umieć wybrać kolejność prac lub podjąć
decyzję o porzuceniu tropu. Może się bowiem okazać, że kilka godzin
zostanie poświęcone na odnalezienie zwierza, który ma postrzał mięśniowy,
z którego by „się wylizał”, podczas, gdy w tym czasie do podniesienia są
dwie inne sztuki, które po trafieniu na wysoką komorę nie dały farby na
pierwszych 100 metrach, ale kilkadziesiąt metrów dalej leżą nie
podniesione…
Za wszelką cenę
Umiejętność odróżnienia mięśniowego postrzału lub obcierki od
śmiertelnego trafienia jest bardzo ważną cechą dobrego przewodnika. O ile
drugi przypadek jest oczywisty, to pierwszy wymaga jeszcze dodatkowego
komentarza. Wielokrotnie spotykamy w łowieckiej praktyce upolowane
sztuki (szczególnie dziki), które mają zagojony postrzał. Łatwo sobie
wyobrazić więc sytuacje, w których ranny zwierz, którego poszukiwaliśmy,
zdrowieje i wraca do normalnego funkcjonowania. Zadane mu cierpienie,
które nastąpiło w wyniku złego strzału ustało – trudno więc w takich
sytuacjach mówić, że fakt, iż nie odnalazł go posokowiec, był
nieszczęśliwy. Być może jednak jest to wyrazem mojego braku
doświadczenia, ale sam nigdy nie mam 100% pewności jak potoczą się
dalsze losy i jeśli tylko nie ma innych przesłanek za przerwaniem pracy (np.
inny postrzałek na polowaniu zbiorowym), staram się iść tak daleko, jak to
możliwe.
Poza samym aspektem etycznym, takie postępowanie może przynieść
jeszcze inne korzyści, co chciałbym pokazać na dwóch przypadkach z
naszego doświadczenia.
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Pierwszy byk
Gdy Docent miał niespełna półtora roku, w naszym łowisku
odbywało się uroczyste polowanie w ramach Hubertowin Opolskich. Tego
dnia, w ostatnim miocie jeden z zaproszonych gości oddał strzał do byka,
trafiając go w przedni badyl, poniżej nadgarstka. Koledzy przekazując tę
informację, wyrażali duże wątpliwości, czy próba odnalezienia jelenia ma
sens. Takie postrzałki są nie do dojścia – mówili. Ja jednak nie miałem nic
innego do roboty, więc mimo to postanowiłem spróbować. Przez cały czas
od zestrzału, biegłem za Docentem na napiętym otoku. Pies dostawał
bardzo mocny odwiatr, byk bowiem rannym badylem stale znaczył trop
pozostawiając sfarbowany wcisk w ściółce. Po dwóch kilometrach
dobiegliśmy do paproci, z których podniósł się postrzałek. Szybki strzał nie
pozwolił mu odejść – praca „nie do zrobienia”, okazała się bardzo łatwa.
Ten niewielki sukces był dla nas i części z moich kolegów bardzo ważny:
pokazał, że możliwości posokowca są znacznie większe, niż do tej pory
sądziliśmy.
Dzik Duńczyków
Inna sytuacja miała miejsce na początku stycznia tego roku. Razem
z Docentem zabezpieczałem kilkudniowe polowanie grupy myśliwych z
Dani. Strzelali raczej słabo i tak przez trzy kolejne dni nasze prace
sprowadzały się do tego, że wracałem na zbiórkę po półgodzinie z
informacją, że nie znalazłem żadnych oznak trafienia, albo zmęczony po
wielokilometrowych, bezowocnych poszukiwaniach. W końcu zdałem sobie
sprawę z tego, że przeplatające się w raportach „pudło” i „nie do dojścia”,
pomimo śladów zapisanych w Garminie sprawia, że przyjezdni koledzy
przestają mi wierzyć. Potrzebowaliśmy dowodu, że wkładamy w pracę całe
serce, a nie raczymy ich bajkami o naszych wysiłkach. W czasie posiłku
otrzymałem informację, że jeden z myśliwych zranił dzika w tylny bieg, bez
uszkodzenia kości, o czym świadczyły zarówno tropy pozostawione
miejscami ośnieżonej ściółce, jak i relacja o jego zachowaniu przekazana
przez samego strzelca. W planie był już tylko jeden miot – mogłem się więc
skupić wyłącznie na tej pracy i planowałem zakończyć ją dojściem za
wszelką cenę.
Trop, który prowadził przez kolejne oddziały, potwierdzał
informacje, które otrzymałem. Dzik szedł równo, nieznacznie farbując,
pozostawiając cztery równe wciski. Po około trzech kilometrach
zauważyłem, że zaczyna szukać łatwiejszych ścieżek, coraz częściej
wybierając trasę po leśnych liniach. Skręcił z drogi oddziałowej w
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przecinkę, kierując się wyraźnie w stronę młodnika. Po kilkudziesięciu
metrach z niedowierzaniem dostrzegłem watahę dzików przewalającą się
przez przecinkę. Czyżby nasz postrzałek dołączył do zdrowych dzików?
Niemożliwe – pomyślałem – ten szedł linią, tamte ją przecięły z
drzewostanu po prawej stronie… Zbieg okoliczności. Docent oczywiście
mocno podniecił się widokiem dzików i świeżym odwiatrem, wiedziałem
jednak, że jeśli przejdziemy kilkanaście metrów dalej niż miejsce, w którym
przechodziła wataha, podejmie trop ponownie. Tyle, że dalej już żadnych
dziczych śladów nie było… Tropy się nałożyły. To koniec. – pomyślałem. –
Jak Docent ma w takich emocjach odnaleźć właściwą ścieżkę?
Nikt w takich okolicznościach nie miałby do nas pretensji. Można było
stwierdzić - „nie do dojścia” i zakończyć robotę. Tyle, że za nic nie
chciałem wracać bez tego dzika…
Cofnęliśmy się kilkadziesiąt metrów do miejsca, w którym byłem
pewien, że postrzałek szedł sam. I tu wydarzyło się coś zdumiewającego –
Docent nagle zmienił tryb i z ciągnącego, pałającego pasją gończaka
powrócił do bycia posokowcem. Spokojnie zaczął nawąchiwać trop, którym
podążał od przeszło godziny, doszedł do miejsca, gdzie przecięła go wataha
i skręcił w lewo. Bez jednak poprzedniej podniety, bardzo uważnie
rozróżniając ślad postrzałka od zdrowych dzików. Po 20-30 metrach
zauważyłem, że ślady się rozdzielają i nadal idziemy za pojedynkiem.
Wykonaliśmy spory łuk, przecinając powtórnie trop watahy i znowu
ruszyliśmy w stronę młodnika. Byłem już pewien, że i ta praca zakończy się
w gęstych zaroślach, gdy Docent zwolnił, podniósł łeb i… spod świerka
przed nami wyskoczył spory przelatek! Nie było wątpliwości, że to ten –
pies zwolniony z otoku ruszył w szaleńczy gon.
Widziałem na wyświetlaczu Garmina, w jakim tempie zwiększa się dystans
między nami: 100, 200, 500m… W końcu, po prawie 2 km pies zwolnił,
przemieszczając się już bardzo powoli, co chwilę przystając. Nie słyszałem
rzecz jasna głoszenia z takiej odległości, ale wiedziałem, że stanowi dzika i
nadszedł czas na ostatnią fazę naszej pracy.
Gdy dotarłem na miejsce, dzik wciąż stał pod gęstymi świerkami wpatrzony
w oszczekującego go Docenta. Nie zauważył mnie, co pozwoliło na
spokojny, celny strzał. Po 4 km pracy na otoku i 2,5 km gonu nasz wysiłek
został zwieńczony sukcesem, choć przecież niewiele brakło, bym się
poddał.
Przelatek miał faktycznie obcierkę na tylnym biegu i z całą
pewnością szybko powróciłby do zdrowia. Z etycznego punktu widzenia,
nasza praca nie była konieczna, jednak dla naszych duńskich gości
odnalezienie go miało duże znaczenie – ten dzik był dowodem, że

88

organizacja polowania, za które zapłacili była wykonana rzetelnie na
wszystkich możliwych frontach.
Co służy rozwojowi
Łatwe rezygnowanie z kontynuowania trudnej pracy jest
demoralizujące, zarówno dla przewodnika, jak i psa. Jak nauczyć się
pokonywania trudności, które czekają na sfarbowanej ścieżce – tropów
krzyżowych i powrotnych, zdrowej zwierzyny, przeszkód terenowych itd.,
jeśli reakcją na ich napotkanie będzie rezygnacja? Nie ma lepszej szkoły niż
praca na naturalnym postrzałku, nie ma też silniejszej motywacji do
stawiania czoła przeciwnościom niż odniesiony poprzednio sukces.
Potrzebuje go i przewodnik i pies!
Jeśli jednak niepodniesienie ranionej zwierzyny jest porażką, to i w
tym fachu trzeba nauczyć się przegrywać – tak, by do następnego zmagania
stanąć
mądrzejszym,
bardziej
doświadczonym
i
nie
mniej
zdeterminowanym, by odnieść zwycięstwo.

Łukasz Dzierżanowski

DIABLO Zimny Trop vel Docent. (Fot. Ł. Dzierżanowski).
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Postrzałek odnaleziony po długim pościgu to radość i duma.

Praca na otoku może trwać wiele km. (Fot. z arch. Ł. Dzierżanowski).
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O strzałach do jeleni z punktu widzenia przewodnika posokowca –
część I.
Przez wielu jeleń szlachetny jest nazywany królem puszczy. Jest
obiektem zachwytu, podziwu i pożądania. Co roku okres rykowiska
uchyla nieco rąbka tajemnicy, pozwala ujrzeć i zapolować na byki,
których nikt wcześniej nie widział. To również niestety czas, kiedy chęć
zdobycia pięknego trofeum bierze górę nad rozsądkiem i dochodzi do
strzałów, które nigdy nie powinny paść.
Rykowisko to dla wielu z nas okres intensywnych i
wyczerpujących polowań. Niezliczone ranki i wieczory spędzone w kniei,
nieprzespane noce spędzone na nasłuchiwaniu ryczących byków. Dla
niektórych czas poświęcony na poszukiwanie i obserwację jeleni jest już
świętem samym w sobie, dla innych jest jedynie drogą do zdobycia
trofeum. W wielu łowiskach pomimo niezłego stanu jelenia naprawdę
trudno dojść do sytuacji strzeleckich – jakość wieńców wzrosła, niełatwo
spotkać selekta. Znacznym utrudnieniem są też warunki terenowe – wąskie
linie w lesie, na których zwierz zatrzyma się tylko na chwilę, często
występujące we wrześniu na łąkach mgły, w których jak duchy znikają
obserwowane osobniki. W czasie podchodu przeszkadzają suche gałęzie,
krzaki, drzewa, zbliżenie się na niewielką odległość jest dużą sztuką, a
nawet gdy byk jest zaślepiony namiętnością, otaczają go czujne łanie, które
lekko zaniepokojone dadzą sygnał do odwrotu. Wszystko to sprawia, że gdy
w końcu nadarza się okazja by oddać strzał – ten czasami pada pospiesznie
w niekorzystnym momencie.
W efekcie dla przewodników posokowców rykowisko staje
również czasem intensywnej pracy. Dzwonek telefonu rozbrzmiewa
przynajmniej kilka razy w tygodniu, czasem jadąc na poszukiwanie
odbieramy kilka innych wezwań. Prace z reguły są trudne – tropy
pomieszane, po ścieżce, którą odchodził postrzałek z dużą pewnością w
międzyczasie przeszło jeszcze wiele innych sztuk. Środek dnia w ostatnich
latach bywa upalny, co w połączeniu z suszą sprawia, że pozostawiony
przez ranną zwierzynę odwiatr jest bardzo słaby. Dodatkowo jelenie mają w
swoim repertuarze wiele sztuczek takich jak pętle i tropy powrotne, które
mogą zmylić nawet najbardziej doświadczonych tropicieli. Na dodatek
zwierz jest mocny, napompowany dodatkowo testosteronem, dzięki czemu
jest znacznie bardziej odporny na strzał – wszystkie byki, jakie znaleźliśmy
w tym roku, żyły jeszcze i podnosiły się z łoża, gdy do nich dochodziliśmy.
Analiza naszych notatek z dotychczasowych prac pokazuje, że jesteśmy w
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stanie odnaleźć jedynie około 40% postrzałków, które szukamy w czasie
rykowiska.
Jak nie strzelać do byków
Zauważyłem, że opinie, co do tego, jakie miejsce najlepiej nadaje
się do ulokowania kuli są podzielone następująco: jedna grupa (na szczęście
większa) uważa, że jedynym właściwym miejscem jest komora. Taki strzał
ma spory margines błędu – pole idealnego trafienia jest wielkości kartki
formatu A4. Osobiście jestem przekonany, że jest to JEDYNY ETYCZNY
strzał.
Jest jeszcze druga grupa, która uważa, że jest kilka znacznie
lepszych punktów celowania: w kark, na sztych do komory (w przypadku
dzików jeszcze w łeb, za ucho), itd. Wychodzą z prostego założenia – po
strzale komorowym, zwierzyna często przemierza jeszcze nawet do 200m, a
to stwarza problemy z poszukiwaniem i ściąganiem tuszy. Dodatkowo
zmniejszenie celu sprawia, że sytuacja w ich przekonaniu staje się binarna:
zwierz pada w ogniu albo jest czysto spudłowany. Rzecz w tym, że ci
myśliwi, choć często są dobrymi strzelcami nie mają doświadczeń w
poszukiwaniu rannej zwierzyny i nigdy nie znaleźli po kilku kilometrach
(lub po kilku dniach) „czysto spudłowanej” przez siebie sztuki.
Mam nadzieję, że przedstawione poniżej przykłady poszukiwań przekonają
choćby niektórych do tego, że warto poczekać ze strzałem aż sytuacja
będzie naprawdę dogodna.
Byk 1. Strzał na kark
Myśliwy siedział na ambonie z kilkunastoletnim synem. Gdy po
godzinie oczekiwania usłyszeli trzask gałązki w młodniku zaczęli w
napięciu obserwować skraj uprawy. Nie musieli czekać długo – z gęstwiny
wyłonił się piękny, niekoronny dziesiątak. Strzały na kark to, jak się
dowiedziałem, była ulubiona metoda w przypadku byków – spektakularne
zwalenie się w ogniu pięknie i skutecznie wieńczyło festiwal emocji
kłębiących się w głowie łowcy. Jeleń runął jak rażony gromem. Syn rzucił
się na szyję ojca – to był wspaniały moment. Do czasu, gdy po serdecznych
uściskach zauważyli zad jelenia ginący w młodniku. Nie zauważyli nawet,
kiedy byk się podniósł.
Nie było wątpliwości, że zwierz jest ranny – kolega świadom, że
zmierzch zacznie szybko zapadać zadzwonił po swojego przyjaciela, by
przyjechał z psem rasy gończy polski. Ten dojechał już po ciemku. Nie
widząc innego rozwiązania puścili psa luzem w mrok. Po kilku minutach
usłyszeli donośne głoszenie. Próbowali iść w stronę, z której dobiegało
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oszczekiwanie, ale nie doszli do byka. Zziajany pies wrócił po godzinie.
Wtedy postanowili zadzwonić „po posokowca”.
Z doświadczenia wiem, że poszukiwanie jeleni w nocy nie ma
sensu – ranny byk nie dopuści myśliwego bliżej niż 30-50m, a po ciemku to
zbyt daleko, by oddać strzał. Na miejscu byliśmy więc rankiem następnego
dnia. Po 800m odnaleźliśmy łoże, z którego najprawdopodobniej podniósł
zwierza gończy. Jeleń przeszedł jeszcze kilometr i wszedł w trzciny, a
następnie przekroczył płytki staw. Udało nam się jeszcze odnaleźć wyjście
na grobli po drugiej stronie. Po kilkudziesięciu metrach postrzałek
ponownie wszedł do wody – tym razem jej lustro było wielokrotnie
większe. Nie udało nam się odnaleźć drugiego wyjścia. Byk przepadł.
Byk 2. Strzał na nasadę karku.
Niesamowity łowny byk wyszedł z jaru i szedł w stronę myśliwego
oziminą. Zamroczony namiętnością podążał za chmarą zupełnie nie widząc
samochodu i łowcy stojących na wzniesieniu. Myśliwy oparł się o krawędź
drzwi i bojąc się, że za chwilę jeleń dostrzeże człowieka i ucieknie, oddał
strzał ponad opuszczonym wieńcem w nasadę karku. Byk się zachwiał i
kołysząc wrócił w zarośla porastające wąski wąwóz. Będąc przekonany o
tym, że kula jest śmiertelna kolega nie zdecydował się na poprawkę.
Odczekał chwilę i ruszył za bykiem. Odnalazł trochę farby przy tarninach
na skraju pola, ale byk zniknął jak kamfora. Na miejscu byliśmy następnego
ranka. Farby było mało, za to mnóstwo tropów jeleni. Docent nie potrafił
podjąć tropu. Przez ponad dwie godziny przeczesywaliśmy dno wąwozu,
przemieszczaliśmy się w dół i w górę nigdzie nie znajdując choćby kropli
farby. W końcu się poddaliśmy. Byk został znaleziony kilkanaście dni
później. Przeszedł jeszcze dwa kilometry i padł.
Byk 3. Strzał na bark.
Skrajem kukurydzy myśliwy, jak co rana odbywał swój spacer o
świcie. Ta ulubiona forma polowania pozwalała mu zrelaksować się i
nabrać sił na cały dzień niosący wiele nerwowych sytuacji. Była również
bardzo skuteczną metodą – wielokrotnie spacer przemieniał się w
emocjonujący podchód kończący się pozyskaniem dzika. Tym razem
spomiędzy łodyg wysunął się byk – chcąc uniknąć wyczerpującego
ściągania ze środka uprawy zdecydował się strzelić na nasadę karku. Byk
kulę przyjął i ruszył w dół pola razem z towarzyszącymi mu łaniami.
Po ponad trzech godzinach kluczenia w kukurydzy i przebytych prawie
pięciu kilometrach przerwałem poszukiwania. Byk co kilkadziesiąt metrów
znaczył farbą liście kukurydzy po prawej stronie. Kula minęła kark i otarła
się o bark. Docent był wyczerpany – na jałowej glebie w kukurydzy nie
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pozostał prawie żaden odwiatr. Robiliśmy kółko za kółkiem, pętlę za pętlą,
co rusz wracając na trop. Przy 30oC taka praca była katorgą. Gdy dotarliśmy
w końcu do drugiego krańca ogromnej uprawy i po raz kolejny zgubiliśmy
trop przerwałem pracę. Nie mieliśmy już sił. Gdy spytałem kolegę,
dlaczego nie użył pastorału, odparł, że lepiej strzela z wolnej ręki.
Byk 3 i 4. Strzały na sztych
Niemal dwie identyczne prace mieliśmy dzień po dniu w tym
samym łowisku. W niedzielę rano myśliwy na skraju ogromnej łąki czekał
na schodzące jelenie. Po dłuższym oczekiwaniu z mgły wyłonił się byk,
myśliwy oddał strzał na sztych, mierząc w środek poniżej szyi. Byk się
złamał, ale uszedł w stronę lasu. Farby było niewiele, w drzewostanie już
prawie wcale.
Przybyliśmy na miejsce po prawie 4h od strzału. Docent
poprowadził przez gruby drzewostan, strumień, po jakimś czasie doszliśmy
do paproci. Tam najwyraźniej jeleń zalegał dłużej – wszędzie unosił się
mocny odwiatr, znaleźliśmy łoża – choć bez farby. Z tego miejsca –
najprawdopodobniej słysząc nas podniósł się i zrobił pętlę, po czym zaczął
oddalać się w głąb lasu. Po kolejnych kilkuset metrach Docent wyraźnie
okazywał, że mamy byka na gorąco – do paproci prowadził bardzo
spokojnie, nie fatygowałem się nawet, by trzymać otok. Sytuacja jednak
zmieniła się radykalnie i teraz ciągnął już zdecydowanie, dając do
zrozumienia: „Dawaj! Mamy go! Biegiem!” Puściłem go w gon – po
jakichś 300m dało się słyszeć zdecydowane głoszenie. Dwukrotnie, ze
względu na gęste krzaki i ilość suchych gałęzi nie udało mi się dojść
dostatecznie blisko, by oddać strzał. Byk za każdym razem ruszał i oddalał
się o kilkadziesiąt metrów. Dopiero za trzecim razem Docent zatrzymał go
na uprawie, co w końcu dało mi szansę, by skrócić jego cierpienia.
Oddałem strzał ze swojej „dziewiątki”. Byk zgasł. Po oględzinach okazało
się, że kula weszła pod prawą łopatkę i tuż za nią wyszła z tuszy. Lewe
płuco i serce były całe. Byk przeszedł prawie 3km od zestrzału.
Wieczorem inny myśliwy z tego koła strzelał do chłysta, którego
przegonił stadny byk. Młodzian schodził z linii – łowca widział jeszcze
kawałek prawego boku, gdy byk się odwracał. Postanowił kulę ulokować za
żebrami tak, żeby weszła w przód do komory. Farby było mało – nie
potrafił odnaleźć byka samodzielnie i poprosił nas o pomoc.
Byliśmy na miejscu 18 godzin od strzału. Trop był trudny –
miejsce łowów odbywało się w centrum rykowiska – wszędzie mnóstwo
tropów, a farby mało. Bardzo uważnie pracujący Docent zdołał jednak
wpracować ślad. Do rannego byka doszliśmy po 800m. Pomimo tak
długiego czasu, jeleń podniósł się i próbował odchodzić. Strzeliłem na
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komorę – zwalił się w ogniu. Okazało się, że kula weszła pod prawą łopatkę
i wyszła obok obojczyka. Serce i lewe płuco były całe.
Byk 5. Leżący byk
Na koniec pozostawiłem najbardziej bulwersujący dla mnie
przykład zwycięstwa myśliwskiej żądzy nad rozsądkiem i etyką. Tuż przed
zapadnięciem kompletnej ciemności kolega strzelał do byka leżącego na
łące. Towarzyszył wabiarz, który nie mógł zrozumieć dlaczego strzał padł
tak szybko – przecież głosem z trytonu mógłby podnieść go w jednej
chwili. Strzelec jednak bał się, że straci okazję do strzału.
Poproszono nas o pomoc informując, że jest sporo farby płucnej, a
byk przeszedł przez szeroki potok i za nim sami polujący (i towarzyszące
im psy) nie były w stanie kontynuować poszukiwań. Na miejsce ze względu
na odległość i obowiązki rodzinne dotarliśmy dopiero po godzinie 13. Na
oko farba nie wyglądała na płucną, „pęcherzyki” raczej sugerowały na
zmieszanie się śliny z krwią. Przekroczyliśmy szeroki na kilka metrów
potok, ale Docent prowadził wzdłuż wody, co sugerowało, że byk do niej
powrócił i uszedł w dół rzeki. Nie daliśmy rady odnaleźć jakiegokolwiek
tropu tego zwierza.
Podsumowanie
Wiem, że przedstawiam w złym świetle wszystkich kolegów z
powyższych przykładów. Nie to jest moją intencją – chcę tylko pokazać, jak
mogą skończyć się sytuacje, w których myśliwy idzie na skróty. I jak często
te „czyste pudła”, które mają być jedyną alternatywą do „padnięcia w
ogniu” oznaczają długą męczarnię zwierzyny. Na obronę tych osób chcę
wskazać to, że zadzwonili po pomoc i przez kilka godzin uczestniczyli w
poszukiwaniach. W jakże wielu sytuacjach stwierdzenie „to musiało być
pudło” oczyszcza sumienie i zamyka temat.
Dziadek kolegi powtarzał, a ja robię to za nim ze świadomością:
„zwierz ma po to komorę, by w nią strzelać”. Wiele niedokładnych strzałów
to rzeczywiście pudła. Ale jakże wiele z nich oznacza urwaną żuchwę,
przestrzelony przełyk itp. Oszczędźmy zwierzynie niepotrzebnych cierpień.
To nie jest wzniosłe wezwanie wynikające z zapisów zasad etyki. To nasz
psi obowiązek.

Łukasz Dzierżanowski
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Wielka radość psa i przewodnika po odnalezieniu postrzałka.
(Fot. z arch. Ł. Dzierżanowski)

Po ciężkiej pracy Docent pilnuje swojego byka. (Fot. Ł. Dzierżanowski).
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O strzałach do jeleni z punktu widzenia przewodnika posokowca
– część II.
W poprzednim artykule piętnowałem przykłady strzałów, które padły
pospiesznie w wyniku nonszalancji lub zachłanności myśliwego. Nie
chciałbym jednak tworzyć obrazu, w którym sam fakt zranienia
zwierza jest dla myśliwego hańbiący. To bolesny, ale w pewnym stopniu
niestety nieunikniony element polowania. Dla kontrastu chciałbym
pokazać dwa przypadki, w których niewielki błąd przy strzale
spowodował, że myśliwy nie był w stanie sam odnaleźć byka, ale jego
determinacja ostatecznie przełożyła się na podniesienie zwierzyny.
Na sukces przy poszukiwaniu składa się wiele czynników, ale
coraz mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że najważniejszym z nich
wszystkich jest wiara w to, że postrzałka da się odnaleźć. To nastawienie
dotyczy zarówno myśliwego, który dzwoni z prośbą o pomoc jak i samego
przewodnika posokowca, który dociera z psem na zestrzał. Strzelec pomimo
niepowodzeń nie może się poddać. Czasem samodzielne poszukiwania nie
przynoszą rezultatu, podobnie może się zdarzyć, że nawet psy, które akurat
są „pod ręką” również nic nie pokażą. Dobrego łowcę cechuje jednak
przekonanie, że kula sięgnęła celu i zwierz odszedł ranny. Właśnie ta
pewność sprawia, że w końcu poprosi o pomoc „zawodowa” (oczywiście z
punktu widzenia tego ostatniego lepiej byłoby, by ten łańcuszek skrócił się
o wszystkie etapy pośrednie). Z kolei, jeśli przewodnik posokowca uwierzy
myśliwemu, że widział reakcję na strzał, że słyszał uderzenie kuli, nie
odpuści, pomimo przebytych kilometrów bez potwierdzenia w postaci farby
na tropie. I ostatecznie – pies, który doszedł postrzałka po kilku godzinach
tropienia nie będzie się zniechęcał trudem i wytrwale nim podąży. Ten upór
to w moim przekonaniu jego najważniejsza cnota, wcale nie wybitny nos,
jak mogłoby się pozornie wydawać.
Myślę, że przykłady, które chciałbym przedstawić dobrze zilustrują
powyższe przemyślenia.
Byk 1.

Marek strzelał około 6:00 do byka stojącego w wysokich trawach
razem z kilkoma łaniami. Osty przysłaniały dolną część sylwetki, kulę
próbował umieścić na łopatce trochę powyżej linii zielska. Po strzale byk
się spiął i z jakby sztywnym lewym badylem zaczął zmierzać w stronę olch.
Mgła uniemożliwiła szybką poprawkę, drugi strzał padł po 50m tuż przed
granicą drzew. Oba strzały dały wyraźne uderzenie kuli.
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Pracę rozpoczęliśmy 6h później - 150km, które mieliśmy do łowiska Marka
spowodowały opóźnienie, mało istotne jeśli chodzi o świeżość tropu,
znaczące jednak ze względu na to, że rozwiały się chmury, wyszło mocne
słońce i zrobiło się upalnie. Najgorsza pogoda do roboty...
Ani Marek ani towarzyszący mu brat nie odnaleźli kropli farby - żadnego
potwierdzenia na zestrzale ani w promieniu 150m, gdzie szukali. Jedynie
odgłos i reakcja zwierza wskazywały na to, że przyjął kulę.
Docent rozpoczął pracę kręcąc się trochę po okolicy. Myśliwy
wskazał miejsce strzału z dokładnością do kilku metrów, pies jednak musiał
wyselekcjonować właściwy trop spośród kilku, które pozostawiły tam
jelenie tego ranka. Po chwili ruszył w stronę olch - tak jak uchodził byk.
Próbowaliśmy znaleźć jakąś kropelkę farby - bezskutecznie. Trop wiódł w
tarniny, jeżyny, sporo było raczkowania. W jednym miejscu Marek wskazał
kropelkę krwi na liściu. Była bardzo rozwodniona - trochę przypominała
surowe jajko - czerwona plamka unosiła się w przezroczystym płynie. Było
tego tak mało, że zastanawialiśmy się, czy przypadkiem Docent nie
skaleczył sobie trufli przy przedzieraniu się przez ciernie.
Po jakimś czasie opuściliśmy gęste krzaki i doszliśmy do siatki, która
oddzielała te zarośla od polnej drogi. Przy ogrodzeniu pies zaczął się kręcić,
wyglądało to tak, jakby byk zamierzał przedostać się górą - ale wysokość
1,8m chyba była dla niego zbyt duża, bo ostatecznie ruszył wzdłuż płotu.
Kilkadziesiąt metrów dalej siatka była zagięta w dół (i już kiedyś łatana) bez wątpienia miejsce, przez które zwierzyna przechodzi regularnie. Na
jednym z węzełków drutu znaleźliśmy trochę ścinki - mogła tam jednak być
od tygodni. Nic, co dawałoby jakąkolwiek pewność. Docent wyraźnie
wskazywał, że musimy przejść. Na drodze odnaleźliśmy świeże wciski
racic byka. Pierwsze od kilometra potwierdzenie, że w ogóle jesteśmy na
tropie. Przeszliśmy tak kilkadziesiąt metrów, potem skręciliśmy na łąkę i
kartoflisko. Docent sapał ciężko - nie jest łatwo tropić i jednocześnie
wentylować się w takim upale. Trop prowadził przez rów i wysokie
pokrzywy - Docent nienawidzi pokrzyw i jeżyn. Jeśli nieprzymuszony się w
nie pakuje, na pewno ma dobry powód, żeby to robić. I ta determinacja psa
była jedyną wskazówką, że trzeba iść dalej - po ponad 2km nie mieliśmy
(oprócz kropelki farby), żadnego potwierdzenia, że idziemy za rannym
zwierzem. Skręciliśmy w trzciny - sądziłem, że byk kieruje się w wielkie
łany kukurydzy, ale łuk prowadził w lewo. Czułem przyjemny wilgotny
chłód bijący od gleby - na pewno lepsze miejsce dla gorączkującego
postrzałka niż nagrzany, suchy grunt w uprawie.
Nagle trafiliśmy na łoże - przywalone wysokie trawy na powierzchni
jakichś 3m2 i świeży odwiatr piżma nie pozostawiały wątpliwości - tu leżał
byk. Farby jednak nie było. Nagle wydało mi się, że słyszę dźwięk bębna.
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Tak, jakby coś uderzyło mocno w gliniastą glebę. Docent skręcił w prawo i
wszedł w rów.
Usłyszałem przed sobą szum uchodzącego zwierza - pies zaczął jęczeć:
PUŚĆ MNIE, PUŚĆ MNIE, NO PUŚĆ!!! Byka nie widziałem, ale szybko
odpiąłem obrożę tropową. Rozpoczął się gon.
Przez chwilę Docent był blisko - 20-40m. Zrobił parę kółek i szybko ruszył
przed siebie. Nie jednak w stronę kukurydzy, czego się najbardziej
obawiałem, a na gruby las. Po 200m stanął a my usłyszeliśmy miarowy głos
oszczekiwania. Wybiegliśmy z trzcin. Przed nami pies stanowił kapitalnego
byka! Piękne korony świeciły się w południowym słońcu.
Doszliśmy na jakieś sto metrów. Nie chciałem podchodzić bliżej,
wiedziałem, że skończy się to jeszcze jednym, a może kilkoma odejściami i
stanowieniami. Oparłem się o drzewo i udało mi się oddać celny strzał.
Piękny byk padł w ogniu i zgasł.
Kiedy już uwierzyliśmy w to, co się stało, co udało się osiągnąć
psu i nacieszyliśmy się tym przepięknym jeleniem nadszedł czas na
oględziny. Pierwsza kula trafiła nieco z przodu i powyżej łopatki - na puste.
Druga, bardzo spóźniona przecięła tylko skórę pod kwiatem. To
prawdopodobnie stąd upadła kropla farby z limfą.
Długi powrót do domu był dobrą okazją do wielokrotnego analizowania
wydarzeń.
Sześć lat potrzebowaliśmy na to, by trafić na robotę, która wymagała ode
mnie ślepego zaufania psu. Przez dwie godziny szedłem za Docentem nie
wątpiąc, że wie, co robi. Że jest na tropie. Jedynie jego zachowanie,
skupienie i pasja była znakiem, że zmierzamy za rannym zwierzem. I
wytrwałe zaufanie zaowocowało.
Byk 2.

Andrzej strzelał do byka przechodzącego przez linię około 6:20.
Krzyż spoczął na łopatce, padł strzał. Byk przyjął kulę, zgarbił się i ruszył
w młodnik. Poszukiwania (najpierw samodzielne), później z miejscowym
psiakiem nie przyniosły rezultatów - farby nie znaleźli.
My na miejscu pojawiliśmy się o 11:00. Na linii wyraźne były
wciski racic łań, ale Docent w młodnik wszedł 20m bliżej zwyżki. Po 150m
znaleźliśmy kroplę wielkości kapsla. Kolejną, niewielką plamkę po ponad
kilometrze. Później na tropie nie widzieliśmy już nic - oprócz wcisków
racic rzecz jasna.
Moje nadzieje na to, że w końcu dostaniemy jakąś łatwą robotę typu "300m
na stojąco po wysokiej komorze" po raz kolejny rozwiewały się z każdym
kolejnym krokiem. Ścieżka robiła się coraz bardziej zawiła - byk wchodził
w młodnik, pokręcił się i wychodził po swoich śladach po to, by po 50m
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odbić w bok. Takie tropy powrotne wielokrotnie pojawiały się co chwilę mocno opóźniając nasze postępy.
Dziwiłem się, że jeleń nie zalega w napotykanych młodnikach,
paprociach, brzezinach, maliniakach. Parę zmyłek i odchodzi dalej.
Mieliśmy już prawie 4km na liczniku, gdy minęliśmy gęsto zarośnięty
młodymi brzózkami kwadrat - mógłby tu leżeć, pomyślałem. Docent jednak
minął go bokiem, przeszedł na linię i skręcił w przecinkę w prawo. Po
100m jednak zaczął kołować i wrócił swoim tropem. Cofnęliśmy do tych
brzózek i ku mojej radości Docent wszedł w głąb. Po chwili coś ruszyło
przed nami, odpiąłem obrożę i... nic. Pies stał gapiąc się na mnie z miną „o
co ci chodzi?!”. Ruszył w końcu niespiesznie przed siebie i po chwili
spośród drzewek zerwał się dzik. Zrobiło mi się głupio, tym bardziej, że
Docent po przejściu jeszcze kilku metrów wrócił do mnie, by zapiąć mu
obrożę.
Wznowiliśmy pracę. Po chwili byliśmy ponownie na linii, na przecince i w
miejscu, gdzie ostatnio się zamotaliśmy. Tym razem jednak Docent
opracowywał trop z prawej strony i po 30m znalazł odbicie. Znów
ruszyliśmy do przodu.
Garmin wskazywał, że zrobiliśmy już grubo ponad 5km, gdy dotarliśmy do
grodzonej uprawy. Na jej rogu Docent długo się kręcił, po czym ruszył
wzdłuż siatki. Po jakichś 150m stanął i wyraźnie pokazywał, że chce wejść
do środka. Przeczołgałem się razem z nim do wewnątrz i puściłem luzem.
Czułem, że w końcu znaleźliśmy ostoję, w której zatrzymał się byk. Poza
tym rosły tam tak gęste i grube jeżyny, że praca na otoku była już
niemożliwa.
Pies ruszył przed siebie i po 40m usłyszeliśmy donośne oszczekiwanie.
Próbowałem podejść, ale byk mnie zauważył i ruszył w bok. Przesadził
ogrodzenie i zniknął między drzewami. Przepuszczony pod drutem Docent
ruszył w gon. Zatrzymał go po 400m. Nie udało mi się jednak podejść bliżej
niż jakieś 80m, zbyt daleko na strzał w drzewostanie. Byk znów mnie
dostrzegł i ruszył. Tym razem dystans stale się powiększał i utrzymywał na
poziomie 400m. Na szczęście po chwili dojechał Marcin, który towarzyszył
nam na początku, ale w połowie pracy wrócił (jakże rozsądnie!) po
samochód.
Przejechaliśmy dwa kilometry i wysiadłem przy krzyżówce. Z sąsiedniego
oddziału dobiegało nas miarowe oszczekiwanie. Ruszyłem w jego kierunku,
gdy dostrzegłem przemieszczającego się między drzewami byka. Po chwili
był na linii. Strzeliłem - jeleń przebył jeszcze 50m i zwalił się na ściółkę.
Kula Andrzeja była bardzo spóźniona – byk w momencie strzału
był w ruchu i przesunięcie spowodowało, że zamiast w łopatkę pocisk trafił
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w żołądek nie dając przestrzału. Praca trwała równo 3h. Docent przebył
10,7km.
„Wiem, że trafiłem!”
Wezwanie do pracy zaczęło się od słów: „Łukasz, wiem, że
trafiłem.” Myśliwi ani przez chwilę w to nie zwątpili, chociaż nie znaleźli
ani kropli farby, która mogłaby to potwierdzić. Nie zaniechali poszukiwań,
choć znaczna część naszych kolegów stwierdziłaby „a jednak pudło” i z
oczyszczonym sumieniem wróciła do domu.
W obu przypadkach byłem wręcz onieśmielony wytrwałością Docenta. Ja
dostrzegłem raptem kilka kropel farby – i przez większość czasu
pozostawało mi jedynie posłuszne kroczenie za psem i to w taki sposób, by
jak najmniej mu przeszkadzać, gdy po raz kolejny miał do rozgryzienia
trudny trop powrotny. Wytrwałość w pracy to cecha, którą kształtuje się
latami – zarówno u psa, jak i jego przewodnika. Wszystkich mniej
doświadczonych kolegów biorących do ręki otok zachęcam – nie
poddawajcie się. Prędzej czy później Wasz upór zostanie wynagrodzony!
Obaj myśliwi strzelali na komorę. Trafienie było złe, ale dzięki temu, że
takie ulokowanie kuli powoduje duże osłabienie postrzałka, udało się go
psu zatrzymać.
Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Prowadzę
staranne notatki dotyczące naszych prac. Z tych zapisków wynika
jednoznacznie, że najwięcej ranionej zwierzyny jest ze sztucerów w
kalibrach 308 i 30-06 (wszystkie 7 opisanych przeze mnie przypadków
właśnie ich dotyczyło). Jest to oczywiście związane z tym, że to po prostu
najpopularniejsze kalibry w rękach polskich myśliwych. Znam jednak
wystarczająco dużo łowców używających „dziewiątek” – od 9,3x62 po
375H&H, by stwierdzić, że proporcjonalnie znacznie rzadziej szuka się po
nich postrzałków. Nie chcę twierdzić, że 30-06 to zły kaliber do polowania,
ale przekonanie, że to „armata” jest niezwykle złudne. To ledwie średni
kaliber, który powinien myśliwego skłonić do jeszcze większej staranności
strzału.
Robert Ruark, jeden z największych twórców łowieckiej beletrystyki
zatytułował jedną ze swoich książek (niestety nie przetłumaczoną na język
polski) Use Enough Gun, co należy tłumaczyć „użyj wystarczającej broni”.
Podoba mi się takie podejście. Argument, że kopie, to żadna wymówka.
Dobrze dopasowana osada i trening na strzelnicy załatwia ten problem. A
królewski zwierz w sposób szczególny zasługuje na to, by łowy na niego
były dobrze przygotowane pod każdym względem.
Łukasz Dzierżanowski
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Po 11 km tropieniu szczęśliwi z odnalezionym bykiem.
(Fot. z arch. Ł. Dzierżanowski).

Byk postrzelony w nadgarstek odnaleziony po 2 km biegu.
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Na otoku
W swojej pracy z posokowcem chyba każdy z nas ma prace, które
utkwiły w pamięci, oraz takie o których chciałoby się jak najszybciej
zapomnieć. Uważam, że i te drugie, choć nieuniknione są potrzebne, o
ile wyciągniemy z nich pouczające wnioski.
Może zacznę od tych pierwszych.
We wrześniu myśliwy ze słupskiego koła łowieckiego zgłosił się
do mnie z prośbą o pomoc. Poprzedniego wieczoru oddał niefortunny strzał
do byka. Strzelał ze zwyżki do zbliżającego się na sztych byka. Mierzył w
pierś z broni o kalibrze 308W. Po strzale byk potknął się i lekko utykając
zbiegł z łąki do lasu. Na zestrzale nie znaleziono farby, dopiero po
kilkudziesięciu metrach myśliwy odnalazł skąpą farbę.
Wieczorem poszukiwano byka z wachtlem. Określenie „poszukiwano” było
moim zdaniem co najmniej dyskusyjne. Niedoświadczony pies został
puszczony luzem na zasadzie „może się uda”. Według słów strzelca pies
podjął trop i przez 3 godziny gonił zwierza. Potem późno w nocy powrócił.
Po 15-tu godzinach od postrzału podjąłem pracę. Słoneczna aura
nie pomagała. Fata podjęła trop i poprowadziła nas w stronę lasu łęgowego
gęsto podrośniętego podszytem. Tam „zaczęły się schody”. Po około 200
metrach byk wszedł do strumienia i poszedł nim około 100 metrów. Facie
sprawiło sporą trudność odnalezienie wyjścia byka z wody. Prawdziwą
przyjemność sprawia obserwowanie, jak inteligentny posokowiec
rozpracowuje wszystkie zawiłości tropu. Suka dokładnie sprawdziła oba
brzegi płytkiego strumienia i nareszcie pewnie wyszła na brzeg. Farby nie
było widać wcale. Po około 150 metrach doszliśmy do śródleśnej łączki z
małym oczkiem wodnym, na której jelenie urządziły sobie kąpielisko.
Nawet ja pomimo niedoskonałego węchu czułem intensywny zapach byków
w rui. Fragment łąki na powierzchni około 5 arów był pokryty błotem przez
wychodzące z kąpieli byki. Rzuciłem otok i stojąc obserwowaliśmy
poczynania Faty. Po kilku minutach sprawdzania tropów wyjściowych Fata
poszła w kierunku lasu. Schwyciłem otok i poszliśmy dalej. Po przejściu
łącznie 1000 metrów w cienistym lesie zauważyłem kroplę farby na gałęzi.
Nie będąc pewny sprawdziłem zaschniętą kroplę poślinioną chusteczką
higieniczną . Tak, to była farba, jedna jedyna kropla. W takich chwilach
człowiek dostaje skrzydeł. Następnie znowu przeszliśmy 50 metrów tym
samym strumieniem, by przy ogrodzeniu uprawy odnaleźć obcierkę farby.
Suka prowadziła nas prawie wzdłuż całego obwodu ogrodzenia. Na
piaszczystym gruncie było widać wyraźnie, że byk nie obciąża jednego z
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badyli. Sprawiał wrażenie, jakby szukał spokojnego schronienia. Następnie
w drągowinie znalazłem jeszcze kilka kropli farby. Potem kolejna grodzona
uprawa prawie okrążona przez byka i doszliśmy do młodnika sosnowego
długiego na około 400 metrów, w którym Fata zasygnalizowała mi
obecność zwierza. Poleciłem towarzyszącemu mi myśliwemu, aby zastawił
z bronią przeciwległy koniec młodnika, a ja po 5 minutach puszczę sukę.
Odpiąłem otok i zwolniłem Fatę. Po kilku minutach usłyszałem głoszenie w
gonie, a potem stanowienie. O dziwo przez kilka minut nie usłyszałem
strzału. Odgłosy stanowienia lekko się przesuwały. Wybiegłem z młodnika i
na brzegu starodrzewia sosnowego zobaczyłem Fatę stanowiącą
utykającego byka. Oddałem strzał łaski na komorę. Byk przebiegł jeszcze
około 70 metrów i zwalił się w uprawę. Po kilku minutach wyjaśnił się brak
strzału ze strony myśliwego. Widział dokładnie stanowionego byka, ale
posiadając ze sobą tylko dwie sztuki amunicji miał dwa niewypały. Ja raczej
winiłbym w tym wypadku iglicę. Byk odniósł postrzał z przodu na sztych
pod przednią łopatkę bez wylotu kuli. Pod pachą utworzyła się pokaźna
poduszka wypełniona farbą. Satysfakcjonująca praca 4000 metrów na otoku
i 500 gonu ze stanowieniem zakończyła się podniesieniem dość słabego
selekta.
Również we wrześniu w pełni rykowiska miałem zgłoszenie
strzału do kapitalnego jelenia byka. Strzelał myśliwy komercyjny kulą w
kal. 30-06. Byk prowadzący liczną chmarę około 25 łań i cieląt był
strzelany z podchodu na ściernisku, powiedzmy „w warunkach
ograniczonej widoczności”. Myśliwy z podprowadzającym zauważyli
jednak, że byk padł w ogniu. Potem prawie natychmiast podniósł się i
uszedł z chmarą. Rano najpierw sprawdzali strzał z nieułożonym młodym
posokowcem. Nigdzie nie znaleźli dowodów trafienia. Mieli nawet problem
z zaznaczeniem miejsca strzału. Po niepowodzeniu wezwano nas. Na
zadeptanym polu Fata miała problem z podpięciem się do tropu. Po kilku
próbach poszła w kierunku uchodzenia chmary w podmokłą łąkę z sitowiem
i wysokimi chwastami. Jednak po wyjściu na suche pole coś jej nie
pasowało i wracała w sitowia. Rzuciłem otok pozwalając jej pracować
samodzielnie. Po około 300 metrach znalazła odbicie pojedynczej sztuki.
Tropy wskazywały na jelenia w gonie, ale farby nie znalazłem. Nie mając
innego wyjścia poszedłem za prowadzącą zdecydowanie Fatą. Nawet na
poplonach z szerokimi liśćmi gorczycy nie widziałem ani kropli farby.
Doszliśmy do lasu. Fata nadal szła z pasją. Cały czas widziałem tropy
jednej sztuki, miejscami odbite na ściółce. Wyszliśmy na śródleśną łąkę i
suka doprowadziła mnie do jej zakola zarośniętego plątaniną łozy i
pokrzywami. Weszliśmy w gąszcz. Fata zastygła w bezruchu oglądając się
na mnie.
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W taki sposób pokazuje „puszczaj - mamy go”. W takim miejscu raczej
spodziewałbym się dzików. Odpiąłem otok. Fata ruszyła i usłyszałem łomot
i uderzenia wieńca o gałęzie. Więc jednak to był byk. Po 300 metrach gonu
usłyszałem stanowienie. Wydostałem się na stary las i po podejściu w
odległości około 100 metrów zobaczyłem na górce w niskich podrostach
bukowych pięknego byka oganiającego się przed Fatą. Po strzale łaski byk
zbiegł jeszcze kilkadziesiąt metrów na następną łąkę i zgasł. Kapitalny, 13 letni byk o wieńcu ważącym ponad 9 kg. Został podniesiony przez nasz
duet po 2100 metrach na otoku i 300 metrach gonu bez kropli farby.
Odniósł postrzał na wysoki przedni badyl z kulą w niskim mostku bez
wylotu. Byłem dumny z trudnej udanej pracy, a masa i wygląd wieńca były
dodatkowo „wisienką na torcie”.
W minionym sezonie miałem ciekawy przypadek w moim
macierzystym kole łowieckim. Podczas grudniowego polowania
zbiorowego z ambon, jeden z kolegów strzelił dwa jelenie byki . Oba byki
strzelane z kal. 30-06 padły w ogniu na polu porośniętym wysoką gorczycą.
Po odsiedzeniu na ambonie jeszcze około godziny bez podchodzenia do
byków udał się do samochodu i przyjechał pod nasz domek myśliwski na
zbiórkę oraz po przyczepkę. Oczywiście odebrał szczere gratulacje od
kolegów. Gdy udał się wraz z pomocnikami na miejsce strzałów, załadowali
pierwszego ze strzelonych byków. Podjechali do drugiego i z osłupieniem
zauważyli, że byk „ożył”. Początkowo trochę chwiejnie, potem już całkiem
żwawo zbiegł im prawie z pokotu w bardzo trudny podmokły las. Tylko w
miejscu, gdzie leżał byk było trochę farby. Potem pomimo wyraźnych
tropów farby brak. Już do wieczora Andrzej nie miał spokoju padając ofiarą
żartów ze strony kolegów. Ja z uwagi na konieczność dokończenia kilku
prac na postrzałkach zobowiązałem się do próby odnalezienia byka
następnego dnia rano.
Domysłom co do miejsca trafienia byka nie było końca. Przyznam,
że w większości obstawialiśmy strzał na kręgosłup. Biorąc pod uwagę
objawy oraz fakt ucieczki w bardzo trudno dostępny teren nie pałałem
optymizmem. W nocy na „czarnej stopie” ścisnął mróz. Gdy się tylko
rozwidniło już byliśmy na miejscu. Fata podjęła trop i doprowadziła nas do
szerokiego kanału odgradzającego wejście do lasu. Dopiero po kilkuset
metrach udało się nam wejść do lasu wykorzystując groblę bobrów. Suka
ponownie podjęła trop i poprowadziła nas przez bór bagienny. We
wszystkich kierunkach krzyżowały się ścieżki z tropami jeleni. Suka
zdecydowanie prowadziła w jednym kierunku. Oczywiście nigdzie nie
znalazłem śladów farby. Teren był bardzo trudny, pocięty poniemieckimi
wyrobiskami torfowymi. W pewnej chwili w odległości około 100 metrów
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przed nami dostrzegłem na grzbiecie wyrobiska rudą suknię. To był nasz
zgasły byk.
W sumie od miejsca strzału przeszedł jeszcze 1200 metrów. Nasze
zdziwienie wywołały oględziny tuszy. Wczorajsza kula weszła od tyłu na
sztych ku komorze bez wylotu powodując nietypową reakcję zwierza.
Teraz będzie o pracach „z morałem”.
Przed trzema laty będąc jeszcze „młodszy” o ponad 100
podniesionych postrzałków zostałem wezwany na poszukiwanie byka
strzelanego przez myśliwego z Danii. Według podprowadzającego byk
prawdopodobnie został trafiony. Na miejscu nie znaleziono jednak farby.
Od momentu strzału upłynęło około 10 godzin. Fata podłożona na trop
dwukrotnie poszła tak samo na dystansie 1200 metrów. Na tym odcinku
nigdzie nie znalazłem kropli farby. Trasa prowadziła przez trzcinowiska i
podmokłe łąki. Uważnie oglądałem roślinność. Nigdzie nawet „obcierki”.
Nawet towarzyszący mi podprowadzający zaczął wątpić w trafienie. Po
drugim identycznym przejściu odpuściliśmy poszukiwania. Na drugi dzień
jak grom z jasnego nieba spadła na mnie wiadomość, że 200 metrów dalej,
gdzie przerwaliśmy poszukiwania, na łące ten sam podprowadzający
odnalazł jednak byka. Tuszę z wieńcem wskazały mu kruki. Byk otrzymał
kulę na przednią łopatkę bez wylotu . Fata prowadziła bardzo dobrze. Tylko
ja popełniłem kilka błędów. Po pierwsze nie przepytałem jaką kulą
strzelano. Była to kula 6,5x55. Gdybym to wiedział nie oczekiwałbym
farby. Po drugie za wcześnie zrezygnowałem. Nikomu nie życzę takiego
kaca moralnego jakiego doświadczyłem.
I gorzko i wstyd. Teraz mądry po szkodzie nie poddaję się zbyt łatwo, i
muszę przyznać, że to przynosi efekty.
Druga sytuacja miała miejsce w minionym sezonie.
Obsługując polowanie zbiorowe w OHZ otrzymałem zgłoszenie kontroli
strzału do dzika. W tym miejscu myśliwy strzelił jednego dzika, drugiego
być może trafił. Po podłożeniu Faty na prawdopodobne miejsce strzału suka
po 150 metrach pokazała kilka kropli farby. Jednak nie było pudła. Farba na
ściółce była co 150-300 metrów. Dzik nigdzie nie zalegał. Po pokonaniu
prawie 2 km weszliśmy w gęsty młodnik mieszany. Dosłownie po 50
metrach Fata zastygła w bezruchu patrząc to na mnie to w kępę jeżyn 5
metrów przed nami. Kilka metrów wcześniej zobaczyłem obcierkę farby na
pniu dęba ściętego podczas czyszczeń. Przyjrzałem się dokładniej i
zauważyłem w jeżynach głowę wpatrującego się we mnie dzika. Bez
wątpienia to jest ten ranny dzik - przemknęło mi przez myśl. Zdjąłem z
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pleców sztucer, złożyłem się spokojnie i oddałem strzał. Niestety po
oględzinach okazało się, że to jednak nie ten. Ten do momentu spotkania z
nami był zupełnie zdrowy. Okazało się, że tropiony przez nas ranny dzik
przeszedł dosłownie 2 metry obok i zaległ 100 metrów dalej w tym samym
młodniku. Fata doprowadziła mnie do ciepłego łoża z niewielką ilością
farby. Prawdopodobnie strzał oddany do pierwszego dzika zmusił go do
ucieczki. Puściłem Fatę w gon i po 600 metrach dostrzeliłem stanowionego
dzika rannego „na miękkie”. Analizując powyższą sytuację właściwie nie
powinienem sobie wiele zarzucać. To raczej „wypadek przy pracy”. Kto z
nas upewniając się, czy zwierz jest ranny sprowokuje zalegającego dzika do
ucieczki ryzykując szarżę? Afery nie było. Leśnicy przyjęli to ze
zrozumieniem, ale wolałbym uniknąć takiej sytuacji.
Życzę Koleżankom i Kolegom „po otoku”, raczej prac z pierwszej
z wymienionych przeze mnie kategorii.
Darz Bór
Andrzej Filipiak

Byk odnaleziony po 4,5 km pracy. (Fot. z arch. A. Filipiak).
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Nasz najokazalszy byk w ubiegłym sezonie.
(Fot. z arch. A. Filipiak).

Byk który „ożył” i przeszedł 1200 m. (Fot. z arch. A. Filipiak).
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Ten właściwy dzik. (Fot. z arch. A. Filipiak).

Matka z córką w pracy. (Fot. z arch. A. Filipiak).
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Dublet na raty…

Dnia 3 grudnia 2016 roku polowałem w moim macierzystym Kole
Łowieckim „Wycinek” Nowy Tomyśl, na terenie obwodu 224. Było to
polowanie zbiorowe metodą tradycyjnych pędzeń, których tego dnia
przewidywano siedem. Dzień przywitał nas delikatnym mrozem i pięknym
słońcem. Jednak do godzin popołudniowych ładna pogoda i granie psów w
oddali były jedynymi zjawiskami, które mogliśmy podziwiać wraz z moim
posokowcem u boku. Przez pierwsze 5 miotów mogłem jedynie
nasłuchiwać padających strzałów z drugiej strony pędzonego miotu.
Natomiast 6-ty miot przyniósł nam wiele emocji. Po kilku minutach od
ruszenia naganki usłyszałem głoszenie psów, łamiące się gałęzie i odgłosy
dziczej watahy. Przez linię przebiegły dwa dziki, do których oddałem dwa
strzały z mojej kniejówki. Pierwszy dzik „zrolował” i został w ogniu, a
drugi wyraźnie zaznaczył przyjęcie kuli… Złamanie kniejówki i
wprowadzenie do komory kolejnej kuli zajęło mi chwilę i widziałem już
tylko dzika na sztych między drzewami, w odległości 70 m. Brak
możliwości oddania kolejnego strzału skutkowało tym, że zwierz uszedł.
Do końca pędzenia widziałem jeszcze jedną watahę oraz pięknego byka
sadzącego susem przez linię myśliwych. Baka aż trząsł się z emocji,
delikatnie popiskując. Na szczęście chwilę później prowadzący dał sygnał
do rozładowania broni i o końcu pędzenia. Najpierw rzuciłem okiem na
ewentualny zestrzał po drugim dziku, który wyraźnie zaznaczył lecz nie
dostrzegłem nic. Przekazałem całe zajście prowadzącemu, który
zadecydował, że za postrzałkiem będę mógł ruszyć dopiero po zakończeniu
polowania, ponieważ za moment będziemy pędzili sąsiedni miot, który
obejmował młodnik, do którego uszedł postrzałek. Na wszelki wypadek
porozmawiałem z podkładaczami i poinformowałem o możliwym
ewentualnym postrzałku w miocie.
Zakończyło się ostatnie pędzenie, które także obfitowało w
zwierzynę. Po pędzeniu wypytałem podkładaczy, ale ci nie natknęli się w
miocie na postrzałka. Jedyna pozostająca opcja była taka, że został on
wypchnięty na linię myśliwych i dostrzelony... Udaliśmy się na zbiórkę.
Podczas układania pokotu obejrzałem wszystkie tusze, ale nie stwierdziłem
pośród nich mojego postrzałka. Robiło już się ciemno, a spora odległość do
pokonania na zestrzał zmusiła mnie do przełożenia pracy na drugi dzień.
Noc była mroźna, a ja z niecierpliwością czekałem na pierwsze promienie
słońca tego dnia, które jak na złość nie mogło przebić się przez chmury.
Wyruszyliśmy, minęło już 20 godzin od postrzału. Po przebyciu kilku
kilometrów byłem w okolicach zestrzału. Jeszcze raz udałem się, aby
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spokojnie przyjrzeć się miejscu postrzału, ale i tym razem także niczego nie
dostrzegłem. Jedynym utrudnieniem była patroszona sztuka poprzedniego
dnia, kilka metrów dalej. Czyli to, co uwielbiam, a szczególnie mój
posokowiec, podczas sprawdzania skuteczności strzałów przy okazji
polowań zbiorowych. Tym razem sam przysłowiowo - „strzeliłem sobie w
stopę”.
Po ceremonii założenia posokowcowi nadajnika GPS oraz obroży
tropowej, ruszamy w głąb drągowiny, aby tam w rejonie zestrzału zacząć
pracę. Po chwili kręcenia się w kółko pies podjął trop i pewnie ruszył w
stronę młodnika. Przeszedł przez drogę, niską uprawę i „wpakował się” w
młodnik sosnowy. Na ściółce nie dostrzegłem niczego, ponieważ twarz
osłaniałem ręką przed gałęziami. Praca na otoku stała się trudna w gęstym
młodniku, szczególnie przy moich, bagatela, 195 cm wzrostu, ale w oddali
ujrzałem poświatę, więc pojawił się cień nadziei, że młodnik się kończy. Za
młodnikiem był gruby las, więc nadeszła chwila ulgi i wytchnienia.
Dokładnie patrzyłem pod nogi, aby dostrzec jakiekolwiek potwierdzenie, że
jesteśmy na odpowiednim tropie. Pies kierował się duktem wydeptanym
prawdopodobnie przez sarny. Po chwili przystanąłem patrząc na psa, a w
głowie zadałem sobie pytanie: „czy ma pewno tędy?”, ale pies napiął otok i
dał do zrozumienia, że słusznie kroczymy. Jakby na potwierdzenie tego na
450 m dostrzegłem sfarbowaną szyszkę sosnową. Dosłownie jedna kropla
ciemnej, zaschniętej posoki. Przed kolejnym młodnikiem zauważyłem na
mchu wciski rapet, które wskazywały na ewidentny postrzał na bieg. W
młodniku kolejne ślady zerwanej ściółki, aż w pewnym momencie
poczułem otok napięty jak struna. Dzik stał 5 m przed nami, zadem
opierając się o sosnę. Nie było już mowy o gonie. Puściłem otok i
ściągnąłem sztucer z pleców. Pies oszczekiwał z bezpiecznej odległości,
więc strzał łaski skończył pracę. Łączny, przebyty dystans to 700 m. Z racji,
że sam byłem sprawcą postrzału, „z pewną nieśmiałością”, dokonałem
oględzin. Jak się okazało, strzaskany był tylni bieg na wysokości kolana.
Tym samym naprawiłem swój błąd z poprzedniego dnia i dopisałem 2 dzika
na swoje konto.
Większość przewodników pracuje z posokowcem naprawiając
błędy kolegów, wtedy podobna praca jest jedną z wielu, które wykonują w
sezonie. Jednak bywają sytuacje, w których zachodzi konieczność
dochodzenia własnych postrzałków, a wtedy duma z posiadania
użytkowego posokowca jest największa. Jest to spełnienie dla każdego
przewodnika, który w ułożenie swojego czworonoga włożył całe serce.
Tego uczucia nie da się porównać z żadnym innym w naszej przygodzie
łowieckiej. Na potwierdzenie mej myśli odwołam się do słów ks. B.
Gierszewskiego:
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„Sądzę, że wielka to satysfakcja dochodzić skromnego postrzałka by
możliwie szybko skrócić mu cierpienia. Poczuć przy tym napięcie otoku, że
pies właśnie trafił na prawdziwy trop, przeżyć chwilę niepewności podczas
gonu, cały zmieniając się w słuch, by wreszcie w brzmieniu psiego grania
usłyszeć ten szczególny ton mówiący, że zwierz jest osaczony. Twierdzę, że
to najwyższej rangi trofeum, wyższe niż strzelony z wygodnej ambony
wymarzony stary ósmak. Takie trofeum rodzi się bowiem z poczucia dobrze
spełnionej służby dla łowiectwa i ze świadomości, że przełamało się samego
siebie. Takiego trofeum nie zawiesza się jednak na ścianie.”

Mikołaj Hus

Przebieg pracy Baki (obraz z BaseCamp). (Fot. M. Hus)

113

Pierwszy potwierdzenie postrzału po ponad 400 m. (Fot: M. Hus)

Mikołaj Hus i REX z Doliny Dojcy vel Baka. (Fot. z arch. M. Hus)
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Plany Klubu Posokowca na 2017 roku:
30 kwietnia
- Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni organizowany
przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku – Białej i Komisję Kynologiczną
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej.
- Klubowa Wystawa Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych
w Jeleśni organizowana przez Oddział ZKwP w Bielsku – Białej i komisję
ZG ZKwP Klub Posokowców i Alpejskich gończych krótkonożnych.
20 maja
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców organizowany
przez ZO PZŁ i Komisję Kynologiczną ORŁ w Rzeszowie w KamionceCyziówce/ k. Rzeszowa. Po raz pierwszy PZŁ w Rzeszowie organizuje
Międzynarodowy Konkurs. Mamy nadzieję że przewodnicy klubowi pokażą
jak pracują nasze posokowce.
3 czerwca
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców w Piotrkowie
Trybunalskim zorganizowany przez ZO PZŁ i Komisję Kynologiczną ORŁ
w Piotrkowie Trybunalskim. Tradycyjnie w pierwszą sobotę czerwca w
Piotrkowie odbywa się międzynarodowy konkurs posokowców. Liczymy,
jak zawsze, na czołowe lokaty klubowych posokowców.
4 czerwca
Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca Członka ISHV odbędzie
się we Włodzimierzowie w ośrodku „Zielony Gościniec”. W wieczór
poprzedzający WZ planujemy zorganizować wspólną biesiadę dla członków
klubu i gości.
Podobnie jak w roku ubiegłym Walne Zgromadzenie zaplanowaliśmy w
dzień następny po Międzynarodowym Konkursie Pracy Posokowców w
Piotrkowie Trybunalskim. Centralne położenie Włodzimierzowa sprzyja
dojazdowi klubowiczów z różnych części Polski. Ośrodek „Zielony
Gościniec” oferuje bardzo dobre warunki pobytu i przeprowadzenia
biesiady oraz Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące
rezerwacji zakwaterowania znajdziecie na naszej stronie internetowej.
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W następnym rozdziale przedstawiamy proponowany porządek obrad WZ.
Osobne powiadomienia nie będą przesyłane do członków klubu.
9 -11 czerwca
Wiosenne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców zostaną
zorganizowane w Korbielowie w dniach 9-11 czerwca przez Komisję
Kynologiczną Beskidzkiej ORŁ i Klub Posokowca. W trakcie warsztatów
przewidziano trening na trenażerze wypożyczonym ze Słowacji.
Zakwaterowanie w hotelu „Granica” w Korbielowie.
Szczegóły dotyczące zgłoszenia do udziału w warsztatach, zakwaterowania
i opłat znajdują się na nasze stronie internetowej.
25-27 sierpnia
Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców na terenie
OHZ Krystyna Nadleśnictwa Kluczbork. Zakwaterowanie dla uczestników i
ekipy szkoleniowej zarezerwowano w Pałacu w Radomierowicach.
Ze względu na wyjazd członków zarządu klubu na ISHV Suche do
Szwajcarii w pierwszych dniach września, postanowiliśmy zorganizować
drugą turę warsztatów dla przewodników pod koniec sierpnia. Późniejszy
termin wrześniowy jest niemożliwy ze względu na rykowisko jeleni.
Zakwaterowanie uczestników zarezerwowaliśmy w urokliwym miejscu
jakim jest Pałac „Kopiec” w Radomierowicach.
Szczegóły dotyczące zgłoszenia do udziału w warsztatach, zakwaterowania
i opłat znajdziecie się na nasze stronie internetowej.
4-8 września
Udział delegacji Klubu Posokowca w Zjeździe ISHV i ISHV Suche w
Szwajcarii. ISHV Suche, zorganizowane przez KBGS, które odbyło się w
2016 roku w Niemczech, było „zaległą imprezą” mającą się odbyć w 2015
roku. W 2017 roku planowy zjazd i konkurs ISHV organizuje Szwajcarski
Klub Posokowca - SSC. Centrum ISHV Suche – 2017 znajdować się będzie
w Kantonie Glarus w miejscowości Elm. Dziwi nas nieco tak wczesny
termin organizacji Zjazdu i związanego z nim konkursu posokowców na
naturalnych postrzałkach. Mamy jednak nadzieję że organizatorzy wiedzą
co robią i potrafią zabezpieczyć kilkanaście postrzałków dla posokowców
biorących udział w konkursie.
Zarząd klubu wytypował do reprezentowania Polski na konkursie ISHV
Macieja Kopcia z suką posokowca bawarskiego ELZA z Brzozowej Akacji.

116

Mamy nadzieję, że znajdę się chętni klubowicze którzy zechcą wziąć udział
w tej prestiżowej imprezie.
7 października
XX Międzynarodowy Konkurs Posokowców w Orzechowie/k. Olsztyna
organizowany przez ZO PZŁ w Olsztynie i Komisję Upowszechniania Psa
Myśliwskiego Mazurskiej ORŁ. Jeden z najstarszych w Polsce
międzynarodowych konkursów posokowców. Jedyny w swojej atmosferze
na Orzechowskiej leśnej polanie, poprzedzony mszą w miejscowym
kościółku. Na tym konkursie od wielu lat czołowe lokaty zdobywają
posokowce należące do członków klubu. Mamy nadzieję że i w tym roku
będzie podobnie.
2-6 listopada
XI Memoriał im. B. Gierszewskiego organizowany przez Komisję
Kynologiczną ORŁ w Opolu i Klub Posokowca. Do udziału w Memoriale
zostaną zaproszeni przewodnicy i sędziowie z klubów członkowskich ISHV
oraz zostaną wybrani przewodnicy z Polski.
Zarząd podjął decyzję o organizacji w tym roku kolejnego XI Memoriału
im. B. Gierszewskiego. Poprzedni X Memoriał odbył się w 2015 roku.
Co prawda we wrześniu odbędzie się w Szwajcarii ISHV Suche ale nie
koliduje on z naszym memoriałem. Również na Słowacji i w Czechach nie
są planowane konkursy rangi międzynarodowej. W ubiegłym roku
Memoriał F. Konrada i Putovni cena w Czechach odbywały się w tym
samym terminie, co nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem.
XI MBG będzie jedyną oprócz szwajcarskiej tego typu imprezą w Europie.
Mamy nadzieję że z zaproszenia do udziału w memoriale skorzystają
czołowi europejscy przewodnicy ze swoimi posokowcami.
Na centrum memoriałowe zarezerwowaliśmy Pałac „Kopiec” w
Radomierowicach. Mamy nadzieję że to urokliwe miejsce sprzyjać będzie
doskonałej atmosferze na memoriale.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Walne Zgromadzenie członków Klubu Posokowca – Członka ISHV
o godz. 1000 w dniu 4 czerwca 2017 roku,
na terenie ośrodka „Zielony Gościniec” we Włodzimierzowie
k/Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.

Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.

3.

Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4.

Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.

5.

Przyjęcie porządku obrad.

6.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.

8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Klubu.

9.

Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi.
11. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV

......................................................................

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 ………..

podpis

...........................................................

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.

*niepotrzebne skreślić

-

-

Deklaracja członkowska do Klubu Posokowca Członka ISHV

……………………………………………………...
adres mailowy

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

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

Miejscowość ………………………data …………..…..

imię i nazwisko

…………………………………………….

