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Drodzy Przyjaciele!

Oddajemy do Pañstwa dyspozycji ju¿ trzeci Biuletyn Klubu Posokowca
Cz³onka ISHV. W biuletynie tym przedstawiamy dzia³alnoœæ Klubu i osi¹gniêcia
naszych czworonogich przyjació³.

Od kilku lat nasze posokowce otrzymuj¹ doskona³e oceny na wystawach
w kraju i za granic¹. Na konkursach i próbach organizowanych w Polsce i w
krajach cz³onkowskich ISHV, psy naszych cz³onków zajmuj¹ czo³owe lokaty;
na X Memoriale Fridricha Konrada na S³owacji w 2004 roku – II lokata,
na ISHV w Niemczech w 2005 roku – III lokata, na XI Memoriale F. Konrada
w 2006 roku – II lokata, na I Memoriale ks. Benedykta Gierszewskiego
w Kluczborku – I lokata. Tak wysokie lokaty mobilizuj¹ do dalszej pracy
i udowadniaj¹, ¿e poziom u¿ytkowoœci naszych posokowców stale wzrasta.

W czerwcu w Piotrkowie Trybunalskim odby³ siê cykl imprez naszego
klubu. Mia³o tam miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze,
na którym cz³onkowie klubu dokonali zmian w sk³adzie Zarz¹du Klubu oraz
Komisji Rewizyjnej. Wierzê, ¿e Zarz¹d w odnowionym sk³adzie, w ci¹gu
najbli¿szej kadencji wzmocni pozycjê naszego klubu w ramach kynologii
polskiej i bêdzie popularyzowa³ w dalszym ci¹gu pracê posokowców
w ³owiskach. W drugim dniu odby³a siê równie¿ Krajowa Wystawa
Posokowców i Miêdzynarodowy Konkurs Posokowców. Zarz¹dowi
Okrêgowemu PZ£ w Piotrkowie Trybunalskim i Zarz¹dowi Oddzia³u ZKwP
w £odzi Klub sk³ada serdeczne podziêkowania za wk³ad pracy i pomoc
finansow¹.

Du¿ym osi¹gniêciem by³o zorganizowanie przez Zarz¹d Okrêgowy
w Opolu wraz z naszym Klubem – I Memoria³u im. Ks. Benedykta
Gierszewskiego na tropach naturalnych postrza³ków. Serdeczne podziêkowania
za du¿y wk³ad pracy sk³adam Nadleœniczemu Nadleœnictwa Kluczbork Panu
Paw³owi Pyp³aczowi, cz³onkom klubu Witkowi Cieplikowi, Krzysiowi
Mielczarkowi oraz ca³emu Zarz¹dowi Klubu. Atmosfera memoria³u i znaczna
iloœæ naturalnych postrza³ków wzbudzi³a wysokie uznanie uczestników
i sêdziów z S³owacji, Czech i Niemiec. Memoria³ udowodni³ wielu myœliwym
jak wa¿na jest rola posokowca w ³owiectwie.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Nowym Rokiem, cz³onkom i sympatykom
Klubu, ¿yczê wspania³ych osi¹gniêæ na niwie ³owieckiej i hodowlanej.

Przewodnicz¹cy
Klubu Posokowca Cz³onka ISHV

Jan Kierznowski
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Siedziba i sk³ad Zarz¹du Klubu.

Po ostatnich zmianach dokonanych na Walnym Zebraniu Cz³onków Klubu
Posokowca Cz³onka ISHV, struktura organizacyjna klubu przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Nazwa Klubu:

Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca
Cz³onek ISHV

Adres Klubu:

Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce
Oddzia³ w Opolu

Klub Posokowca Cz³onek ISHV
45-357 Opole, ul.1 Maja 92 (skrytka poczt. 564)

Telefon/Fax: (0-77) 453-72-86, 456-44-76
Konto: BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312

Zarz¹d Klubu:
Przewodnicz¹cy – Jan Kierznowski
V-ce Przewodnicz¹cy ds. organizacyjnych – Pawe³ Iwicki
V-ce Przewodnicz¹cy ds. hodowlanych – Wojciech Galwas
V-ce Przewodnicz¹cy ds. u¿ytkowoœci – Zbigniew Jankowski
Skarbnik – Jerzy Sokó³
Sekretarz – Jerzy Karaszewski
Cz³onek Zarz¹du – Ernest Klama

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy – Mieczys³aw Wysiñski
Cz³onek komisji – Wies³aw Burdzy
Cz³onek komisji – Maciej Bubula
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Adresy cz³onków Zarz¹du Klubu

Jan Kierznowski
ul. Wygon 21, 47-214 Poborszów
tel. 077/4823749

Pawe³ Iwicki
Bys³awek 79,  89-510 Bys³aw
tel. 052/3349963

Wojciech Galwas
ul. ¯orska 11/7, 47-400 Racibórz
tel.032/4159008

Zbigniew Jankowski
ul. Okrzei 24/1, 68-200 ¯ary
tel. 068/4704505

Jerzy Sokól
ul. Chmielowicka 66/3, 45-738 Opole
tel. 077/5514258

Jerzy Karaszewski
ul. Doroszewskiego 1/15 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 044/6482798

Ernest Klama
ul. Ks. Klimasa 27, 46-050 Tarnów Opolski
tel. 077/4032276
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Klubu  Posokowca Cz³onka ISHV

za 2005 rok

Po œmierci Prezesa ks. Benedykta Gierszewskiego Zarz¹d Klubu wyst¹pi³
z inicjatyw¹ budowy obelisku upamiêtniaj¹cego dzia³alnoœæ B. Gierszewskiego.
Postanowiono, aby obelisk powsta³ z surowego kamienia polnego i zosta³
usytuowany obok mogi³y ksiêdza.
W celu zebrania funduszy na budowê i za³atwienia spraw organizacyjnych,
zwi¹zanych z wykonaniem i umieszczeniem pomnika powo³any zosta³ Komitet
Organizacyjny Budowy Pomnika .
W wyniku tych dzia³añ pozyskane zosta³y œrodki finansowe, które umo¿liwi³y
wykonanie obelisku. Na konto Komitetu Budowy Pomnika wp³at dokona³o
szereg Zarz¹dów Oddzia³ów ZKwP, równie¿ Zarz¹d G³ówny ZKwP, Zarz¹dów
Okrêgowych PZ£, szereg Nadleœnictw, Kó³ £owieckich i wiele osób
prywatnych.
Pozyskany zosta³ surowiec do budowy obelisku w postaci polnego g³azu, który
zosta³ przekazany do dalszej obróbki w zak³adzie kamieniarskim w Tucholi.

PóŸnym popo³udniem, 16 lipca 2005 r. w koœciele w Swornychgaciach
odby³a siê, celebrowana przez kilku ksiê¿y, msza myœliwska ku czci ksiêdza
Benedykta.
Wziê³o w niej udzia³ szereg zaproszonych goœci, przedstawiciele Zwi¹zku
Kynologicznego w Polsce, Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego „Lasy Pañstwowe” oraz wielu kynologów, myœliwych
i przedstawicieli ziemi Chojnickiej.
Po zakoñczeniu mszy na przykoœcielnym cmentarzu, Przewodnicz¹cy Klubu
Posokowca Jan Kierznowski, myœliwskim kordelasem przeci¹³ wstêgê
ods³aniaj¹c obelisk usytuowany obok mogi³y B. Gierszewskiego.
Uroczystoœæ zakoñczy³ wspólny posi³ek dla zaproszonych goœci.

Równie¿ w dniu 16 lipca 2005 roku w ramach Dni Borów Tucholskich
odby³a, zorganizowana przy wspó³udziale Klubu Posokowca, ogólnopolska
prezentacja psów myœliwskich.
Prowadzi³ j¹ cz³onek klubu, miêdzynarodowy sêdzia kynologiczny, Leszek
Siejkowski.
W prezentacji wziê³y równie¿ udzia³ licznie przyby³e w tym celu posokowce
bawarskie i hanowerskie.

Nastêpnego dnia 17 lipca 2005 roku w Borsku, nad jeziorem Wdzyckim,
odby³o siê Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cz³onków Klubu Posokowca
-Cz³onka ISHV.
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W zebraniu wziê³o udzia³ 34 cz³onków klubu.
Zebrani zatwierdzili sprawozdanie Zarz¹du, a nastêpnie rozpoczêli dyskusjê
nad kierunkami dalszego dzia³ania klubu.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu cz³onkom Zarz¹du zosta³o udzielone
absolutorium.

Uchwalono, ¿e siedziba klubu zostanie przeniesiona do Opola i afiliowana
przy tamtejszym Oddziale ZKwP, który jest oddzia³em macierzystym Prezesa
Klubu.
W zwi¹zku z rezygnacj¹ z zajmowanej funkcji z³o¿on¹ przez Skarbnika
Tomasza Szchadê Borzyszkowskiego i Sekretarza Barbarê Burdzy-Nenczak,
dokonano wyborów uzupe³niaj¹cych do Zarz¹du. Na  Skarbnika  wybrano
Jerzego Soko³a z Opola, a na Sekretarza Wojciecha Galwasa z Raciborza.

Uchwalono zmiany w Statucie Klubu. Dotycz¹ one zmiany siedziby
Klubu, uporz¹dkowania numeracji, korekty ewidentnych b³êdów rzeczowych
i stylistycznych, uœciœlenia kompetencji poszczególnych cz³onków Zarz¹du.

Cz³onkowie klubu maj¹c na celu podnoszenie poziomu u¿ytkowoœci
³owieckiej posokowców, na³o¿yli na siebie dodatkowe wymogi hodowlane,
polegaj¹ce miêdzy innymi na obowi¹zku kojarzenia posokowców
posiadaj¹cych dyplom z konkursu posokowców lub konkursu na tropach
naturalnego postrza³ka zwierzyny grubej, tzw. próby g³ównej.
Sprecyzowano wymagania jakim musz¹ sprostaæ posokowce w celu uzyskania
Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV (Miêdzynarodowego Zwi¹zku Posokowców).

Uchwalono wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej do klubu na 2006 rok
w wysokoœci 40 z³ i wysokoœæ pogotowia kasowego na kwotê 1500 z³.

Podjêto decyzjê o utworzeniu internetowej strony klubowej.
Zobowi¹zano Zarz¹d do opracowania i wydrukowania Biuletynu Klubowego.

Podjêto decyzjê o zorganizowaniu Zjazdu Cz³onków Klubu Posokowca
w Piotrkowie Trybunalskim w pierwszej dekadzie czerwca 2006 roku.

Zarz¹d Klubu wyst¹pi³ z proœb¹ do Zarz¹du Oddzia³u ZKwP w Opolu o
wyra¿enie zgody na afiliowanie przy opolskim oddziale ZKwP naszego klubu.
Zgoda taka zosta³a uzyskana. Zarz¹d Oddzia³u w Opolu zobowi¹za³ siê do
udzielania  pomocy w dzia³aniach klubu.

Sekretarz klubu opracowa³ i przygotowa³ do wydania drukiem Biuletyn
Informacyjny Klubu Posokowca Cz³onka ISHV Rok 2005, zawieraj¹cy m.in.
strukturê organizacyjn¹ klubu, sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2004 rok,
Biuletyn zosta³ wydrukowany na papierze kredowym w nak³adzie
350 egzemplarzy i  rozes³any do wszystkich cz³onków klubu, Oddzia³ów ZKwP,
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ZO PZ£ oraz sêdziów kynologicznych VI grupy FCI, a tak¿e sêdziów prób
pracy.
Zarz¹d klubu sk³ada serdeczne podziêkowania kol. Piotrowi Jab³oñskiemu
za pomoc w kolporta¿u biuletynu.

Zarz¹d zleci³ opracowanie nowego logo klubu. Jego autorem jest cz³onek
klubu Jacek Seniów z Wroc³awia. Logo klubu zosta³o umieszczone na ok³adce
biuletynu klubowego, by³o równie¿ wizytówk¹ naszego klubu na ISHV Suche.
Na jego podstawie zosta³y wykonane równie¿ piecz¹tki klubowe.

Zarz¹d klubu wyst¹pi³ do ZG ZKwP o wyra¿enie zgody na przyznawanie
„du¿ego CWC” na wystawie posokowców organizowanej przez nasz klub.
Niestety otrzymaliœmy odpowiedŸ, „¿e w œwietle obowi¹zuj¹cego regulaminu
nie ma mo¿liwoœci spe³nienia proœby kolegów”. G³os decyduj¹cy na jakiej
wystawie mo¿e byæ przyznawane „du¿e CWC” przys³uguje zarz¹dowi klubo-
komisji.

W 2005 roku do Klubu wst¹pi³o 26 nowych cz³onków. Wszyscy
oni otrzymali od sekretarza legitymacje cz³onkowskie. Pozyskanie, a¿ tylu
nowych cz³onków œwiadczy o zainteresowaniu w³aœcicieli posokowców oraz
myœliwych dzia³alnoœci¹ klubu.
Wed³ug stanu na 31.12.2005 r. do klubu zapisanych by³o 182 cz³onków. Nale¿y
jednak pamiêtaæ o tym, ¿e w liczbie tej figuruj¹ „martwe dusze”, osoby które
zaprzesta³y op³acaæ sk³adki cz³onkowskie. Lista cz³onków musi wiêc podlegaæ
ci¹g³ej weryfikacji.

W dniach 09-13 listopada 2005 roku, na terenie Niemiec w Schönau/
Pfalz odby³ siê, 29 z kolei, Miêdzynarodowy Zjazd Cz³onków ISHV, zwi¹zany
z 75-t¹ rocznic¹ powstania tej organizacji.
Organizatorem ubieg³orocznego zjazdu by³ niemiecki Klub Bawarskich
Posokowców Górskich (KBGS), wspólnie z francuskim Klubem Posokowców
Hanowerskich i Bawarskich (CFCRHB).
W ZjeŸdzie  wziêli udzia³ przedstawiciele naszego klubu. Oficjalnymi
delegatami Klubu Posokowca Cz³onka ISHV byli; Przewodnicz¹cy Klubu
– Jan Kierznowski, V-ce Przewodnicz¹cy Pawe³ Iwicki i Sekretarz Wojciech
Galwas.
W sk³ad komisji sêdziowskiej weszli dwaj miêdzynarodowi sêdziowie,
cz³onkowie naszego klubu, Józef G³owniak i Zbigniew Skrzek.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e wszyscy uczestnicy ISHV Suche z Polski brali w nim
udzia³ na w³asny koszt. Pozyskany zosta³ równie¿ t³umacz z Niemiec Josef
Fox, który równie¿ bezinteresownie udziela³ pomocy naszej ekipie.

W czasie zjazdu odby³o siê szereg spotkañ i imprez. Swoje narady mieli
doradcy hodowlani, przewodnicz¹cy i delegaci poszczególnych klubów. Odby³o
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siê uroczyste G³ówne Zgromadzenie ISHV zwi¹zane z jubileuszem 75-lecia
ISHV. Dokonano wyboru nowego Prezydenta ISHV, którym zosta³ prezes
Szwajcarskiego Klubu Posokowców.

Nieod³¹cznym elementem poszczególnych zjazdów s¹ próby g³ówne
posokowców. Ka¿dy klub cz³onkowski mo¿e zg³osiæ do udzia³u w nich dwa
psy.
Jako, ¿e warunki poszukiwania ka¿dego postrza³ka s¹ ró¿ne i nieporównywalne,
nie traktuje siê ich jako zmagañ konkursowych. Chodzi o pokazanie poziomu
wyszkolenia i umiejêtnoœci posokowców z ró¿nych krajów.
Tym razem próba nosi³a nazwê „Poszukiwania bez granic”. Wi¹za³o siê
to z faktem poszukiwania postrzelonej zwierzyny na terenie Niemiec i Francji.
Do próby zg³oszono ponad dwadzieœcia posokowców.
Nasz klub wytypowa³ do udzia³u w próbie g³ównej dwa posokowce.
Posokowca hanowerskiego KAZANA z Medniku, prowadzonego przez
w³aœciciela Wies³awa Breliñskiego i sukê posokowca bawarskiego ALMÊ
z Wilczewskich Wydm, której w³aœcicielem i przewodnikiem jest Roman
Walich.
KAZAN wykaza³ siê bardzo dobr¹ prac¹ na postrzelonym dziku.
Po poszukiwaniu na otoku i podniesieniu dzika, zosta³ puszczony w gon
zakoñczony stanowieniem i dostrzeleniem dzika.
ALMA z kolei wylosowa³a dzika postrzelonego w ¿uchwê.
Po kilkukilometrowych poszukiwaniach w bardzo trudnym górskim terenie,
wobec braku farby, sêdziowie zadecydowali, ¿e postrza³ek jest nie do dojœcia
i dalsze poszukiwania nie maj¹ szans powodzenia.
Po podliczeniu wszystkich punktów okaza³o siê, ¿e KAZAN jako jeden z dwóch
psów uzyska³ dyplom II stopnia. Dyplomy I stopnia uzyska³y tylko dwa psy
z Niemiec, a KAZAN uzyska³ najwiêcej punktów z zagranicznych psów.
Tak wiêc udzia³ KAZANA na próbie nale¿y uznaæ za bardzo udany. Zarz¹d
klubu sk³ada serdeczne podziêkowania Wies³awowi Breliñskiemu
oraz Romanowi Walichowi za przygotowanie swoich posokowców do udzia³u
w próbie g³ównej.

Równie¿ na konkursach krajowych prym wiod³y posokowce nale¿¹ce
do cz³onków klubu. Ca³a czo³ówka rankingu konkursów pracy posokowców
za 2005 rok, to psy bêd¹ce w posiadaniu cz³onków Klubu Posokowca.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a suka posokowiec bawarski BELA Ponowa bêd¹ca
w³asnoœci¹ kol. Ryszarda Biernata. Za zwyciêstwo sk³adamy mu serdeczne
gratulacje.
Równie¿ na wielu wystawach eksterieru zarówno krajowych jak
i miêdzynarodowych, w kraju i za granic¹ posokowce bêd¹ce w³asnoœci¹
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cz³onków klubu zdobywa³y czo³owe lokaty. Prym w tym wiod³a hodowla
„Piotrowe Gniazdo” – Piotra Ska³by.
Prócz konkursów pracy na sztucznym tropie Klub Posokowca zorganizowa³
dwa konkursy na tropach naturalnych postrza³ków. Odby³y siê one w rejonie
Kluczborka i Manowa. Wziê³o w nich udzia³ 7 posokowców. Za organizacjê
prób g³ównych sk³adamy serdeczne podziêkowania ich organizatorom, w tym;
Przewodnicz¹cemu Komisji Kynologicznej OR£ w Koszalinie Andrzejowi
Czesnowskiemu, Nadleœniczemu Nadleœnictwa Kluczbork kol. Paw³owi
Pyp³aczowi oraz kolegom Krzysztofowi Mielczarkowi, Paw³owi Iwickiemu i
Wies³awowi Breliñskiemu.

W 2005 roku klub powiêkszy³ iloœæ Stacji Posokowca. Pracuj¹ce w nich
psy s³u¿y³y pomoc¹ w poszukiwaniu postrza³ków zwierzyny grubej myœliwym
z wielu kó³ ³owieckich.
Posokowiec staje siê psem coraz bardziej zauwa¿alnym i docenianym
w ³owiskach.
Do czo³owych Stacji Posokowca nale¿¹ te z ugruntowan¹ ju¿ renom¹,
prowadzone przez Krzysztofa Mielczarka, Paw³a Iwickiego, Wojciecha
Galwasa, Jerzego Soko³a, Romana Walicha, Bogus³awa Paw³owskiego,
Wies³awa Breliñskiego, Ryszarda Biernata, Waldemara Paszkowskiego,
Tadeusza Tarnowskiego. Powstaj¹ równie¿ nowe w których m³ode posokowce
nabieraj¹ doœwiadczenia w trudnej sztuce dochodzenia postrza³ków.
Cz³onkowie klubu zajmuj¹ siê równie¿ uk³adaniem posokowców, niech
za przyk³ad pos³u¿y tu dzia³alnoœæ Wies³awa Szucha
Jednak naszym zdaniem ich iloœæ oraz poziom wyszkolenia pozostawiaj¹
jeszcze bardzo wiele do ¿yczenia.
Nak³ada to na nas, jako klub walcz¹cy o w³aœciwy wizerunek posokowca, jako
mistrza w swojej dyscyplinie, bardzo du¿e obowi¹zki w najbli¿szych latach.

W miesi¹cu lutym br. dziêki zaanga¿owaniu Paw³a Iwickiego i innych
cz³onków klubu z rejonu Chojnic zorganizowany zosta³ II Bal Klubu
Posokowca.

Zarz¹d Klubu odby³ cztery posiedzenia na których zajmowa³ siê bie¿¹c¹
dzia³alnoœci¹ klubu, realizacj¹ projektu budowy pomnika B. Gierszewskiego,
organizacj¹ konkursów i imprez klubowych, realizacj¹ wniosków
z poprzedniego Walnego Zebrania, organizacj¹ Zjazdu Cz³onków Klubu,
przygotowaniem do Zjazdu ISHV, wspó³prac¹ z ISHV i z klubami zrzeszonymi
w ISHV.
Znaczne utrudnienie w dzia³alnoœci zarz¹du przysparza uzyskanie informacji
od cz³onków klubu. Do prowadzenia prawid³owej dzia³alnoœci hodowlanej
niezbêdna jest informacja o miotach posokowców, iloœci urodzonych szczeni¹t
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oraz iloœci przeprowadzonych poszukiwañ zwierzyny grubej w ³owiskach.
Uwydatnienie tej dzia³alnoœci œwiadczy o pracy ca³ego klubu i jego miejscu
i randze w œwiecie kynologicznym.
Biuletyny klubów cz³onkowskich ISHV zawieraj¹ tego typu informacje, a ich
brak w naszym biuletynie spowodowany jest brakiem tej informacji od naszych
cz³onków, a s¹ oni do tego zobowi¹zani.

Na 2006 rok Zarz¹d Klubu prócz bie¿¹cej dzia³alnoœci zwi¹zanej
z popularyzacj¹ posokowców wœród myœliwych, zaplanowa³ zorganizowanie
Zjazdu Cz³onków Klubu w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarz¹d Klubu na proœbê Komisji Kynologicznej NR£ opracowa³
propozycjê zmian w dotychczasowych regulaminach prób pracy i konkursach
posokowców.
Zmiany te maj¹ g³ównie na celu podniesienie znaczenia prób pracy
i wyeksponowania na nich roli apelu u m³odego posokowca.
W regulaminie konkursów na sztucznym tropie nacisk po³o¿ono na urealnienie
niektórych przepisów, zró¿nicowaniu oceny od³o¿enia psa uwi¹zanego i luzem
oraz zrównaniu w ocenie pracy oszczekiwacza i oznajmiacza.
Zarz¹d opracowa³ równie¿ na nowo regulamin poszukiwania postrza³ka
na naturalnym tropie.
Stanowisko Klubu Posokowca reprezentuje w Kom. Kynologicznej kolega
Jerzy Karaszewski. Najbli¿sze miesi¹ce poka¿¹ w jakim zakresie propozycje
te zostan¹ zaakceptowane przez Komisjê . Kynologiczn¹ przy NR£.

W dniu 3 czerwca odby³a siê ju¿  Krajowa Wystawa Posokowców
a 4 czerwca zosta³ przeprowadzony Miêdzynarodowy Konkurs Posokowców
z rekordow¹ obsad¹, nie spotykan¹ w dotychczasowej historii konkursów
posokowców.
Za przygotowanie tych imprez serdeczne podziêkowania sk³adamy Zarz¹dowi
Oddzia³u ZKwP w £odzi jak równie¿ Zarz¹dowi Okrêgowemu PZ£
w Piotrkowie Trybunalskim.
Ogromnym wk³adem pracy w przygotowaniu tych imprez wykazali siê nasi
koledzy Jerzy Karaszewski i Zbigniew Skrzek, za co nale¿¹ im siê gor¹ce
podziêkowania.

Planujemy równie¿ zorganizowanie w miesi¹cu listopadzie próby g³ównej
posokowców z udzia³em psów z zagranicznych klubów posokowca. Wystêpuj¹
jednak znaczne trudnoœci w organizacji tych prób. Zarz¹d po licznych próbach
lokalizacji ich w ró¿nych rejonach kraju, podj¹³ starania o przeprowadzenie
ich na terenach OHZ-ów i ³owisk w województwie opolskim.

W paŸdzierniku przedstawiciele Klubu wezm¹ udzia³ w Memoriale
Fridricha Konrada na S³owacji.
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Jak co roku zamierzamy wydaæ Biuletyn Klubowy.
Zamierzamy doprowadziæ do uruchomienia internetowej strony Klubu

Posokowca, która winna staæ siê popularyzatorem dzia³añ naszego klubu,
jak równie¿ stanowiæ forum przep³ywu informacji i wymiany doœwiadczeñ.
Dotychczasowe dzia³ania w tym kierunku niestety nie zakoñczy³y
siê powodzeniem.
Mamy nadziejê, ¿e dzia³ania klubu w 2005 roku, przyczyni³y siê
do ugruntowania jego pozycji i sprzyja³y popularyzacji pracy z posokowcem
w ³owiskach.

Przewodnicz¹cy Klubu Posokowca

Jan Kierznowski
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29 Miêdzynarodowy Zjazd Klubów Posokowca Cz³onków ISHV

Miêdzynarodowy Zwi¹zek Posokowców – ISHV (Internationaler
Schweisshundverband) to organizacja za³o¿ona w 1930 roku w Lipsku przez
cztery kluby posokowca, której cz³onkowie maj¹ na celu poszukiwanie rannej
zwierzyny, zgodnie z etyk¹ ³owieck¹, dziêki fachowemu prowadzeniu
posokowca hanowerskiego i bawarskiego.
Obecnie do ISHV nale¿¹ kluby posokowca z Niemiec, Austrii, Wêgier,
Szwajcarii, Francji, Czech, S³owacji i od 1997 roku nasz Klub Posokowca
Cz³onek ISHV.

Pocz¹wszy od 1933 roku, z przerw¹ na okres wojenny i powojenny,
ISHV organizuje co 2 lata zjazd klubów cz³onkowskich, po³¹czony z prób¹
g³ówn¹ posokowców.
W dniach 09-13 listopada 2005 roku, na terenie Niemiec w Schönau/Pfalz
odby³ siê,
29 z kolei, Miêdzynarodowy Zjazd Cz³onków ISHV, zwi¹zany z 75-t¹ rocznic¹
powstania tej organizacji.
Organizatorem ubieg³orocznego zjazdu by³ niemiecki Klub Bawarskich
Posokowców Górskich (KBGS), wspólnie z francuskim Klubem Posokowców
Hanowerskich i Bawarskich (CFCRHB).

Do urokliwej, po³o¿onej wœród gór, na pograniczu niemiecko-francuskim,
miejscowoœci zjecha³o ponad 300 mi³oœników ³owieckiego u¿ytkowania
posokowców z ca³ej Europy.
Wœród nich nie zabrak³o Polaków. Oficjalnymi delegatami Klubu Posokowca
Cz³onka ISHV byli; Przewodnicz¹cy Klubu – Jan Kierznowski,
V-ce Przewodnicz¹cy Pawe³ Iwicki i ni¿ej podpisany.

W czasie zjazdu odby³o siê szereg spotkañ i imprez. Swoje narady mieli
doradcy hodowlani, przewodnicz¹cy i delegaci poszczególnych klubów. Odby³o
siê uroczyste G³ówne Zgromadzenie ISHV zwi¹zane z jubileuszem 75-lecia
ISHV. Dokonano wyboru nowego Prezydenta ISHV, którym zosta³ prezes
Szwajcarskiego Klubu Posokowców.
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G³ówne zgromadzenie ISVH

Najwiêksz¹ wartoœæ stanowi³y jednak setki nieformalnych spotkañ mi³oœników
posokowców.
Niekoñcz¹ce siê dyskusje hodowców, w³aœcicieli i przewodników posokowców
z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do lepszego poznania tajników zwi¹zanych
z hodowl¹ i prac¹ posokowców w ³owisku.
Bardzo uroczysty charakter mia³a msza œw. Huberta w Niderbronn we Francji.
Do koœcio³a, przystrojonego elementami myœliwskimi, na marach zbitych
z surowych ¿erdzi, wyœcielonych jedlin¹, wniesiono tuszê okaza³ego jelenia
byka. Wokó³ niego wartê trzymali menerzy z posokowcami.
Oprawê muzyczn¹ stanowi³ doskona³y francuski zespó³ muzyki par force.
Muzyka w ich wykonaniu wywo³ywa³a „mrowienie na plecach”.
W trakcie mszy wspominano œp. ksiêdza Benedykta Gierszewskiego, prezesa
polskiego klubu, który w takich wypadkach celebrowa³ mszê.

Nieod³¹cznym elementem poszczególnych zjazdów s¹ próby g³ówne
posokowców.
Ka¿dy klub cz³onkowski mo¿e zg³osiæ do udzia³u w nich dwa psy.
Jako, ¿e warunki poszukiwania ka¿dego postrza³ka s¹ ró¿ne i nieporównywalne,
nie traktuje siê ich jako zmagañ konkursowych. Chodzi o pokazanie poziomu
wyszkolenia i umiejêtnoœci posokowców z ró¿nych krajów.
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Udzia³ w uroczystej mszy.

Tym razem próba nosi³a nazwê „Poszukiwania bez granic”. Wi¹za³o siê
to z faktem poszukiwania postrzelonej zwierzyny na terenie Niemiec i Francji.
Do próby zg³oszono ponad dwadzieœcia posokowców.
Stwarza³o to okreœlone problemy z iloœci¹ postrza³ków. Pomimo, ¿e sezon
polowañ by³ w pe³ni i postrza³ki siê zdarzaj¹, niektórzy menerzy i sêdziowie
jechali szukaæ postrza³ków na odleg³oœæ ponad 300 km.
Czêsto zdarza³o siê, ¿e kilkuset kilometrowy wyjazd koñczy³ siê stwierdzeniem
niegroŸnej dla zwierzyny „obcierki”.
Ka¿demu przewodnikowi z psem towarzyszy³a 3 osobowa miêdzynarodowa
komisja sêdziowska.
W sk³ad grup sêdziowskich weszli równie¿ miêdzynarodowi sêdziowie prób
pracy z Polski, Józef G³owniak i Zbigniew Skrzek.
Dojœcie martwego zwierza poni¿ej 300 metrów nie podlega ocenie. Punktacja
jest tak¿e uzale¿niona od warunków pogodowych, ukszta³towania terenu,
roœlinnoœci, zawi³oœci œcie¿ki tropowej. Oceniana jest wspó³praca przewodnika
z psem w trakcie pracy na œcie¿ce tropowej. Wa¿nym elementem oceny  jest
g³oœny i ci¹g³y gon za postrza³kiem , sposób i czas stanowienia zwierza oraz
zachowanie siê psa przy martwej zwierzynie. Posokowce, które nie podejmuj¹
gonu i nie stanowi¹ zwierzyny s¹ wycofywane z dalszej hodowli.
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Polska ekipa.

Regulamin próby g³ównej ISHV znacznie ró¿ni siê od polskiego
regulaminu.
Ocena pracy psa jest bardzo skomplikowana i brane s¹ pod uwagê  ró¿ne
czynniki. Istotny jest czas od postrzelenia do rozpoczêcia pracy. Najwy¿ej jest
oceniana praca po 48 godzinach.
Praca ka¿dego psa nie zakoñczona dojœciem do zwierzyny, sprawdzana jest
przez kontrolne posokowce. Nadrzêdny jest interes rannej zwierzyny. Nie mo¿e
byæ sytuacji, w której ranny zwierz mêczy³by siê z powodu b³êdów psa
lub menera.

Nasz klub wytypowa³ do udzia³u w próbie g³ównej dwa posokowce.
Posokowca hanowerskiego KAZANA z Medniku, prowadzonego przez
w³aœciciela Wies³awa Breliñskiego i sukê posokowca bawarskiego ALMÊ
z Wilczewskich Wydm, której w³aœcicielem i przewodnikiem jest Roman
Walich.

Roman Walich wylosowa³ bardzo trudnego do dojœcia postrza³ka.
Poszukiwa³ postrzelonego na polowaniu zbiorowym, 20 godzin prêdzej, du¿ego
dzika. Z relacji myœliwego wynika³o, ¿e dzik zosta³ postrzelony w ¿uchwê.
Od³amki kostne znalezione na zestrzale potwierdzi³y ten fakt.
ALMA podjê³a trop i ruszy³a na poszukiwania. Terenem poszukiwañ by³y
zbocza górskie, pokryte gêst¹ roœlinnoœci¹ b¹dŸ skalnymi urwiskami.
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Reprezentanci Polski.
Jak to bywa psy pracowa³y z ró¿nym szczêœciem.

Pozostawiana przez rannego dzika farba znika³a wraz z up³ywem kilometrów.
ALMA pod¹¿a³a dalej, za ni¹ komisja sêdziowska, a za nimi „korona”, czyli
obserwatorzy, koncentruj¹cy siê g³ównie na tym, aby nie z³amaæ karku
na urwiskach.Trzeba urodziæ siê góralem, aby sprawnie poruszaæ siê w tych
warunkach.
Po przejœciu oko³o 5-ciu kilometrów sêdziowie uznali, ¿e nie mamy szans
dojœcia postrza³ka. Farba definitywnie siê skoñczy³a, dzik nie zaleg³ ani razu.
Byliœmy wykoñczeni, jednak praca psa nie mog³a zostaæ oceniona.

Wiêcej szczêœcia w losowaniu mia³ drugi z naszych reprezentantów.
Wies³aw Breliñski wylosowa³, co prawda odleg³ego postrza³ka, ale mocniej
postrzelonego. Okaza³ siê nim dzik postrzelony na „miêkkie”. KAZAN
po znalezieniu, zestrza³u ruszy³ jego tropem, odnajduj¹c, co kilkadziesi¹t
metrów pojedyncze krople farby. Po kilkusetmetrowej pracy na otoku, ranny
dzik zosta³ podniesiony. Za zgod¹ sêdziów KAZAN zosta³ puszczony w gon.
Oszczekuj¹c odprowadzi³ dzika, po czym zatrzyma³ go w gêstych zaroœlach
w dalszym ci¹gu szczekaj¹c.
Po dojœciu przewodnik odda³ strza³ ³aski. Sêdziowie ocenili jeszcze zachowanie
psa przy martwej zwierzynie i zakoñczyli pracê.
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Przed wejœciem na œcie¿kê.

Po podliczeniu wszystkich punktów okaza³o siê, ¿e KAZAN jako jeden z dwóch
psów uzyska³ dyplom II stopnia. Dyplomy I stopnia uzyska³y tylko dwa psy
z Niemiec, a KAZAN uzyska³ najwiêcej punktów z zagranicznych psów.
Mieliœmy wszyscy powody do dumy i radoœci.
Uroczysty pokot i wrêczenie dyplomów przewodnikom psów zakoñczy³o próbê
g³ówn¹.

Potem jeszcze odby³ siê po¿egnalny bankiet, po³¹czony z loteri¹ fantow¹
gdzie g³ówn¹ nagrod¹ stanowi³ sztucer firmy Blaser.
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Nagrody fina³owe

Po po¿egnaniach z nowymi i starymi znajomymi ruszyliœmy w drogê powrotn¹,
do codziennej pracy z posokowcami w polskich ³owiskach.

Nastêpny Zjazd ISHV, po³¹czony jak zawsze z prób¹ g³ówn¹,
odbêdzie siê za dwa lata w Szwajcarii. Myœlê, ¿e równie¿ tam, jak i na innych
zagranicznych konkursach, posokowce z Polski i cz³onkowie Klubu Posokowca
Cz³onka ISHV, bêd¹ godnie reprezentowaæ polsk¹ kynologiê i polskich
myœliwych.

Wojciech Galwas
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„Czerwony” czerwcowy weekend w Piotrkowie Trybunalskim

W pierwszy czerwcowy weekend Piotrków Trybunalski powita³
mi³oœników posokowców. 3 czerwca 2006r, odby³a siê zorganizowana przez
£ódzki Oddzia³ ZKwP, pod honorowym patronatem Klubu Posokowca Cz³onka
ISHV, Krajowa Wystawa Posokowców.

Na wystawie mieliœmy do czynienia z psi¹ elit¹, jak¹ w zakresie
dochodzenia rannej zwierzyny s¹ niew¹tpliwie posokowce bawarskie,
hanowerskie i alpejskie goñcze krótkono¿ne. Na ringach zaprezentowa³y siê
psy maj¹ce na swoim koncie znaczne osi¹gniêcia wystawowe jak i u¿ytkowe.
To w³aœnie wœród nich upatrywaæ nale¿y odpowiedniego materia³u
hodowlanego, który umo¿liwi myœliwym w³aœciwy wybór szczeni¹t,
przydatnych do pracy w ³owiskach.
Wyst¹pi³y równie¿ te, które dopiero zaczê³y swoje wystêpy na ringach i swoj¹
³owieck¹ przygodê. Nie zabrak³o równie¿ miejsca dla posokowców, które
niestety ca³e swoje ¿ycie spêdzaj¹ w mieœcie i nie by³o im dane zaznaæ uroków
psiego ¿ywota w ³owisku.

Coraz wiêksza rzesza myœliwych nabiera przekonania, ¿e na terenach
obfituj¹cych w zwierzynê  p³ow¹ i czarn¹, posokowiec staje siê nieodzownym
elementem ³owiectwa. Etyka ³owiecka wymaga, ¿eby dobrze u³o¿ony
posokowiec, towarzyszy³ myœliwemu w wykonywaniu jego pasji, a gdy
zawiedzie sprzêt lub umiejêtnoœci, s³u¿y³ mu pomoc¹ w naprawieniu b³êdów.
W ³owiska te winny trafiaæ posokowce, pochodz¹ce ze sprawdzonych u¿ytkowo
jak i wystawowo hodowli.
W tym w³aœciwym wyborze mia³y pomóc  imprezy organizowane w pierwszych
dniach czerwca przez ZKwP Oddzia³ w £odzi, Zarz¹d Okrêgowy PZ£
w Piotrkowie Trybunalskim i Klub Posokowca Cz³onka ISHV.

 Ale powróæmy do samej wystawy. Na teren strzelnicy myœliwskiej
przyby³o 61 posokowców bawarskich, hanowerskich i alpejskich goñczych
krótkono¿nych. Wœród wystawców znaleŸli siê goœcie z Czech, Niemiec
i S³owacji.
W otwarciu wystawy, przy akompaniamencie sygna³ów ³owieckich, udzia³
wziêli przedstawiciele w³adz miasta, w tym V-ce Prezydent m. Piotrkowa Tryb.-
Andrzej Czapla, pose³ na Sejm RP- Artur Ostrowski, Przewodnicz¹cy
£ódzkiego Oddzia³u ZKwP – Pawe³ Szemraj, Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w Piotrkowie Trybunalskim – Cezary Szadkowski.
Oceny psów dokonywali Andrzej Brabletz (posokowce hanowerskie i alpejskie
goñcze krótkono¿ne), Henryk Stêpka (posokowce bawarskie – suki) oraz goœæ
ze S³owacji, doradca hodowlany S³owackiego Klubu Posokowców – Tibor
•eltvay (posokowce bawarskie – psy).
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Finaliœci, sêdziowie, organizatorzy

Wnikliwa praca sêdziów doprowadzi³a do wy³onienia zwyciêzców
poszczególnych ras. Wœród posokowców bawarskich tytu³ ten zdoby³ ATOS
z Leszczynowego Boru Tomasza Kendlera, poœród posokowców hanowerskich
zwyciêzc¹ rasy zosta³ PARYS znad Luci¹¿y Izabeli i Jerzego Karaszewskich,
natomiast wœród alpejskich goñczych krótkono¿nych tytu³ zdoby³a ANE¯KA
z Psiarni Wojskiego Kingi i Jacka Kulpiñskich.
Po ocenie na ringach odby³y siê konkurencje fina³owe. Wyboru
najpiêkniejszego juniora dokona³ sêdzia Andrzej Brabletz. Tytu³
BIS JUNIOR zdoby³ posokowiec hanowerski RINO znad Luci¹¿y nale¿¹cy
do Romana Walicha, a prezentowany przez jego urokliw¹ córkê Sylwiê.
Wyboru Najpiêkniejszego Psa Wystawy dokona³ goœæ ze S³owacji Tibor
•eltvay. Tytu³ BEST IN SHOW zdoby³ posokowiec hanowerski PARYS znad
Luci¹¿y, I V-ce BIS zosta³ posokowiec bawarski ATOS z Leszczynowego Boru,
II V-ce BIS alpejski goñczy krótkono¿ny ANE¯KA z Psiarni Wojskiego.

Na podkreœlenie zas³uguje wspania³a kameralna atmosfera, jaka
towarzyszy³a zmaganiom na ringach. Niew¹tpliwy wp³yw na dobre
samopoczucie wystawców mia³a bogata oferta gastronomiczna, jak¹
przygotowali organizatorzy. Nie po raz pierwszy kynolodzy ziemi piotrkowskiej
pokazali, ¿e znaj¹ siê na rzeczy.
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W tym samym dniu na terenie oœrodka wypoczynkowego w Sulejowie
odby³o siê coroczne Walne Zgromadzenie Cz³onów Klubu Posokowca Cz³onka
ISHV.
Klub ten z wybieralnymi w³adzami zrzesza pasjonatów posokowców
bawarskich i hanowerskich.
Celem klubu jest pielêgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyk¹ ³owieck¹
i  zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia  rannej zwierzyny
i to dziêki fachowemu prowadzeniu
posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
Przynale¿noœæ do klubu jest dobrowolna. Cz³onkowie klubu op³acaj¹ sami
sk³adki cz³onkowskie, sami wybieraj¹ w³adze klubu, sami ustalaj¹ swoje prawa
i obowi¹zki jak równie¿ wymogi hodowlane, wiêksze ni¿ wynika to
z Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Jak wynika z samej nazwy klubu, nale¿y on do Miêdzynarodowego Zrzeszenia
Klubów Posokowców – ISHV. Klub jest reprezentantem ZKwP w ISHV
w zakresie u¿ytkowoœci posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
W tegorocznym zebraniu wziêli udzia³ goœcie ze S³owacji, Czech i Niemiec.
W prezydium zasiad³ równie¿ Przewodnicz¹cy Komisji Kynologicznej NR£
Andrzej Brabletz.
W tocz¹cej siê dyskusji wiele uwag dotyczy³o roli i miejsca posokowców
w kynologii polskiej. Mówiono o koniecznoœci propagowania hodowli
u¿ytkowo – eksterierowych, ze szczególnym naciskiem powi¹zania ich
z praktyk¹ ³owieck¹, a œciœlej z potrzebami kó³ ³owieckich, oraz ujednolicenie,
doskonalenie zasad hodowli i u¿ytkowoœci psów rasy posokowiec. Moda jaka
w ostatnich latach zapanowa³a szczególnie na posokowce bawarskie nie sprzyja
dziedziczeniu ich cech u¿ytkowych. Brak w wymogach hodowlanych
sprawdzianów u¿ytkowych nie sprzyja równie¿ w³aœciwemu ukierunkowaniu
hodowli posokowców, których g³ównym przeznaczeniem by³a i jest praca
wêchowa po naturalnym tropie zwierzyny p³owej i czarnej.
Aby przeciwdzia³aæ tej tendencji, cz³onkowie klubu zobowi¹zali Zarz¹d Klubu
do przeprowadzenia konsultacji z Klubem Posokowca Komisj¹ ZG ZKwP
i ustalenia wspólnych postulatów odnoœnie wprowadzenia przez Zwi¹zek
Kynologiczny dodatkowych wymogów hodowlanych dla posokowców.
Innym wa¿nym punktem Zgromadzenia by³o przeprowadzenie wyborów w³adz
klubu.
Jako, ¿e dobieg³a koñca 3-letnia kadencja dotychczasowych w³adz, klubowicze
musieli wybraæ swoich reprezentantów na nastêpne lata. W wyniku tajnych
wyborów ukonstytuowa³ siê Zarz¹d Klubu w Nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy – Jan Kierznowski
V-ce Przewodnicz¹cy ds. organizacyjnych – Pawe³ Iwicki
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V-ce Przewodnicz¹cy ds. hodowlanych – Wojciech Galwas
V-ce Przewodnicz¹cy ds. u¿ytkowoœci – Zbigniew Jankowski
Skarbnik – Jerzy Sokó³
Sekretarz – Jerzy Karaszewski
Cz³onek Zarz¹du – Ernest Klama

Mam nadziejê, ¿e wspólnymi si³ami wszystkich mi³oœników
posokowców, dzia³alnoœæ klubu bêdzie zataczaæ coraz szersze krêgi i wp³ynie
pozytywnie na rozwój zarówno eksterieru jak i u¿ytkowoœci posokowców.
Wszyscy zainteresowani dzia³alnoœci¹ lub uczestnictwem w pracach klubu
mog¹ siê zg³aszaæ do sekretarza Jerzego Karaszewskiego,
mail: karaszewskai@poczta.onet.pl

Po zakoñczeniu obrad cz³onkowie klubu oraz zaproszeni goœcie wziêli
udzia³ w uroczystej, wikwintnej biesiadzie. Nie mog³a ona niestety trwaæ zbyt
d³ugo, bowiem nastêpnego ranka znaczna czêœæ cz³onków klubu wziê³a udzia³
w konkursie posokowców.

Przewodnicy wraz z psami w oczekiwaniu na losowanie.

Na III Miêdzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców
w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 4 czerwca 2006r, nap³ynê³a rekordowa
iloœæ 58 zg³oszeñ. Organizatorzy zmuszeni byli ograniczyæ iloœæ przyjêtych
psów, a i tak musieli sprostaæ bardzo trudnemu zadaniu za³o¿enia ponad
40 œcie¿ek tropowych. Ogó³em w konkursie wziê³o udzia³ 24 posokowce



24

i 17 tropowców. Nie pamiêtam konkursu w Polsce, tak licznie obsadzonego
przez posokowce.

Tym wiêksze podziêkowania nale¿¹ siê komitetowi organizacyjnemu konkursu
w którego sk³ad wchodzili ZG PZ£ w Warszawie, ZO PZ£ w Piotrkowie Tryb.,
Komisja Kynologiczna OR£ w Piotrkowie oraz myœliwi z K.£. Nr 30 „Leœnik”
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Sporo pracy w ocenie psów poœwiêciæ musia³a równie¿ komisja
sêdziowska z Sêdzi¹  G³ównym Andrzejem Brabletzem na czele.
Na szczêœcie pogoda sprzyja³a uczestnikom i umo¿liwi³a sprawny przebieg
konkursu, chocia¿ jak zwykle w Piotrkowie, œcie¿ki tropowe nie nale¿a³y
do ³atwych.
Po wype³nieniu kart ocen nadszed³ czas na og³oszenie wyników.
Wœród 17 ocenianych tropowców, 14 zdoby³o dyplomy, 6 pierwszego stopnia,
3 drugiego i 5 trzeciego. Lokatê 1 oraz CACIT zaj¹³ labrador retriever SEA-
BIRDS Knock of  Wood Alicji Szymañskiej, drugi z Res. CACIT zosta³ beagle
BLANCA THE FIRST Catulus Ma³gorzaty Skórzewskiej-Amberg, lokatê
3 zaj¹³ równie¿ beagle Pani Ma³gorzaty, ARDAN Domus Amberg.
Posokowce reprezentowa³y bardzo wyrównany poziom, bowiem a¿ 11 z nich
uzyska³o dyplomy I stopnia, 4 dyplom drugiego stopnia i 1 trzeciego stopnia.

Finalista konkursu
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Ca³a czo³ówka uzyska³a maksymaln¹ iloœæ 100 punktów, a o lokatach
zadecydowa³ wiek posokowców.
 Tytu³ Zwyciêzcy Pracy Posokowców, CACIT i 1 lokata przypad³a w udziale
maj¹cemu dok³adnie rok ¿ycia posokowcowi hanowerskiemu RON znad
Luci¹¿y, stanowi¹cemu w³asnoœæ Izabeli i Jerzego Karaszewskich,
a prowadzonego przez znanego przewodnika Wies³awa Szucha. Lokatê 2 i
Res. CACIT zaj¹³ posokowiec bawarski OPAL Conductus Wojciecha Wicherka,
trzeci¹ lokatê uzyska³a ANE¯KA z Psiarni Wojskiego – alpejski goñczy
krótkono¿ny Kingi i Jacka Kulpiñskich.
Po oficjalnym zakoñczeniu konkursy odby³y siê jak zwykle „wieczorne Polaków
rozmowy”, umo¿liwiaj¹ce wymianê pogl¹dów i doœwiadczeñ.

 W ten sposób zakoñczy³ siê cykl imprez skupiaj¹cych w jednym miejscu
mi³oœników „czerwonego psa”. Mam nadziejê, ¿e Piotrków Trybunalski,
ze wzglêdu na swe centralne po³o¿enie w kraju i doskona³¹ organizacjê, stanie
siê na sta³e organizatorem tego typu imprez.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê
w organizacjê 3 imprez w jeden weekend, a wœród nich Jerzemu
Karaszewskiemu i Zbigniewowi Skrzekowi, cz³onkom naszego klubu, którzy
zaanga¿owali siê ca³ym sercem w organizacji ww. imprez.

W imieniu
Klubu Posokowca Cz³onka ISHV

Wojciech Galwas
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Protokó³ z Walnego Zebrania
Cz³onków Klubu Posokowca – Cz³onka ISHV

w  Sulejowie dnia 3 czerwca 2006 roku

Otwarcia zebrania dokona³ Przewodnicz¹cy Klubu Jan Kierznowski.
Powita³ wszystkich obecnych i zebranych goœci w tym Przewodnicz¹cego
Komisji Kynologicznej NR£ Andrzeja Brabletza oraz goœci z klubów
posokowca z Czech i S³owacji.

Na zebranie przyby³o 39 cz³onków klubu. Wobec powy¿szego zebranie
jest prawomocne.

Na Przewodnicz¹cego Zebrania zaproponowa³ Zbigniewa  Skrzeka,
na cz³onków prezydium Henryka Fonfarê, Paw³a Iwickiego, Jerzego Soko³a
na Sekretarza Wojciecha Galwasa. Ww. osoby zosta³y zatwierdzone w drodze
g³osowania

Przewodnicz¹cy Zbigniew Skrzek przedstawi³ proponowany porz¹dek
obrad:

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

2. Wybór Przewodnicz¹cego i Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci za 2005 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarz¹du. G³osowanie

nad wnioskiem.
8. Wybory  Zarz¹du Klubu i Komisji Rewizyjnej
9. Przerwa. Ukonstytuowanie siê Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zatwierdzenie uchwa³ i wniosków.
12. Zakoñczenie zebrania.

Do porz¹dku obrad nie zg³oszono uwag i zosta³ on w g³osowaniu przyjêty.

Ad.3. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicz¹cy zwróci³ siê o zg³aszanie kandydatur do Komisji Uchwa³
i Wniosków. Zaproponowani zostali Józef G³owniak, Adam Antoniewicz
i Bogus³aw Paw³owski. Zostali oni jednog³oœnie wybrani w drodze g³osowania.
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Nastêpnie dokonany zosta³ wybór Komisji Skrutacyjnej. W jej sk³ad wybrano;
Piotra Ska³bê, Waldemara Paszkiewicza i Piotra Go³aszewskiego.

Ad.4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci za 2005 rok.

W imieniu Zarz¹du sprawozdanie z dzia³alnoœci za poprzedni rok odczyta³
Sekretarz Wojciech Galwas. Stanowi ono za³¹cznik do niniejszego protoko³u.
Sprawozdanie finansowe przedstawi³ Skarbnik Jerzy Sokó³. W sprawach
hodowlanych zabra³ g³os V-ce prezes ds. hodowlanych Henryk Fonfara.
Stwierdzi³ on, ¿e cz³onkowie klubu nie przes³ali do niego informacji o miotach
posokowców oraz o nabywcach szczeni¹t. W zwi¹zku z tym nie mo¿liwe by³o
przygotowanie sprawozdania hodowlanego. Takie postêpowanie jest niezgodne
z regulaminem Klubu Hirschmanna. H. Fonfara za wzór dzia³alnoœci
przedstawi³ organizacjê hodowlan¹ na S³owacji. Zwróci³ siê z proœb¹
o przekazywanie informacji do doradcy hodowlanego o kryciach i miotach.

 Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z dzia³añ Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawi³ jej
Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Wysiñski. Stanowi ono za³¹cznik do protoko³u.

 Ad.6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 Andrzej Brabletz stwierdzi³, ¿e nie mo¿emy przestrzegaæ regulaminu
Hirschmanna, bo jest to osobny klub hodowców posokowców hanowerskich
w Niemczech.  Mamy dostosowywaæ siê jako cz³onek ISHV do ich
regulaminów. Nie mo¿e to jednak staæ w sprzecznoœci z regulaminami
i organizacj¹ kynologii w Polsce.
Organizacja konkursów psów myœliwskich nale¿y do PZ£. Nie mo¿na, wiêc
w planach dzia³alnoœci klubów zak³adaæ organizacji konkursów. Nale¿y
przestrzegaæ obowi¹zuj¹cej w Polsce nomenklatury i nie stosowaæ pojêcia
„próby g³ównej”, bowiem takowa w naszym nazewnictwie konkursowym nie
istnieje.
O informacje o miotach, sukach hodowlanych i reproduktorach nale¿y zwracaæ
siê do oddzia³ów ZKwP, a nie czekaæ na takowe informacje od cz³onków klubu.

Bogus³aw Paw³owski podziêkowa³ Zarz¹dowi w tym g³ównie Skarbnikowi za
zebranie sk³adek od ponad 100 cz³onków, bowiem stanowi to podstawê
do dalszej dzia³alnoœci klubu i uznawania do przez ZG ZKwP.
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Piotr Ska³ba stwierdzi³, ¿e dzia³amy w okreœlonej sytuacji prawnej. Musimy
wspó³pracowaæ z innymi organizacjami, ale przestrzegaæ musimy prawa
obowi¹zuj¹cego w Polsce. Nie mo¿emy prowadziæ dzia³alnoœci w oparciu
o fascynacjê niemieckimi klubami.

 Henryk Fonfara stwierdzi³, ¿e bêd¹c cz³onkiem ISHV musimy przestrzegaæ
istniej¹cy regulamin.

 Tibor  Zeltvay stwierdzi³, ¿e na S³owacji jest inna organizacja kynologii ni¿
w Polsce. Nie ma oddzia³ów, poszczególne rasy psów skupione s¹
w poszczególnych klubach, które same ustalaj¹ swoje prawa i nadzoruj¹
dzia³alnoœæ i wymogi hodowlane w poszczególnych rasach.

 Jan Kierznowski stwierdzi³, ¿e konkursy posokowców w tym tak¿e konkursy
pracy na tropie naturalnego postrza³ka s¹ organizowane za wczeœniejszym
porozumieniem i pod patronatem ZO PZ£.
Na tym dyskusjê w tym punkcie zakoñczono.

Ad. 7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarz¹du.
G³osowanie nad wnioskiem.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej M. Wysiñski przedstawi³ wniosek
o udzielenie wszystkim cz³onkom zarz¹du absolutorium.
Wniosek zosta³ jednog³oœnie zaakceptowany poprzez g³osowanie.

Ad. 8. Wybory Zarz¹du Klubu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e kadencja zarz¹du i komisji klubu up³ynê³a.
Wobec powy¿szego nale¿y przeprowadziæ wyboru tych¿e w³adz. Poprosi³
o podawanie kandydatur do tych organów , a komisjê skrutacyjn¹ o ich
odnotowywanie.
W pierwszej kolejnoœci zg³aszano kandydatów do Zarz¹du Klubu.
Jan Kierznowski zaproponowa³ Wojciecha Galwasa, który wyrazi³ zgodê
na kandydowanie.
Piotr Ska³ba zg³osi³ kandydaturê Jana Kierznowskiego, który wyrazi³ zgodê
na kandydowanie.
Wies³aw Breliñski zaproponowa³, aby do zarz¹du wesz³y osoby bêd¹ce
dotychczas jego cz³onkami. Dotychczasowi cz³onkowie zarz¹du wyrazili zgodê
na kandydowanie. Jan Kierznowski stwierdzi³, ¿e pomimo nieobecnoœci
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Zbigniewa Jankowskiego spowodowanej chorob¹, wyrazi³ on zgodê
na kandydowanie do zarz¹du klubu.
Maciej Bubula zg³osi³ kandydaturê Wies³awy Je¿ewskiej, która wyrazi³a zgodê
na kandydowanie.
Jan Kierznowski zg³osi³ kandydaturê Piotra Jab³oñskiego, który wyrazi³ zgodê
na kandydowanie.
Wojciech Galwas zg³osi³ kandydaturê Katarzyny Bujko, która wyrazi³a zgodê
na kandydowanie.
Zbigniew Skrzek zg³osi³ kandydaturê Jerzego Karaszewskiego, który wyrazi³
zgodê.
Piotr Go³aszewski zg³osi³ wniosek o zamkniêcie listy kandydatów, który zosta³
przyjêty w g³osowaniu.

Przewodnicz¹cy zwróci³ siê o podawanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
Klubu. Z sali zaproponowano  nastêpuj¹cych kandydatów; Mieczys³awa
Wysiñskiego, Wies³awa Burdzy, Macieja Bubulê, Czes³awa Kownackiego
i Bogus³awa Paw³owskiego. Kandydaci wyrazili zgodê na kandydowanie.
Przewodnicz¹cy zebrania stwierdzi³, ¿e posiada zgodê na kandydowanie
nieobecnego Czes³awa Kownackiego.
Waldemar Paszkiewicz zg³osi³ wniosek o zamkniêcie listy kandydatów,
zaaprobowany w g³osowaniu.

Komisja Skrutacyjna przygotowa³a listy kandydatów do Zarz¹du i Komisji
Rewizyjnej, nastêpnie rozda³a je wszystkim uprawnionym uczestników
zebrania, którzy w sposób tajny dokonali g³osowania na wybranych
kandydatów.
Cz³onkowie komisji skrutacyjnej po zebraniu kart do g³osowania wyszli
do innego pomieszczenia celem przeliczenia iloœci g³osów.
Przewodnicz¹cy zaproponowa³ zmianê porz¹dku obrad poprzez zamianê
kolejnoœci punktu 9 i 10, czyli najpierw przeprowadzenie dyskusji i wolnych
wniosków, a póŸniej og³oszenie przerwy, po której zostan¹ og³oszone wyniki
wyborów i ukonstytuowanie siê nowego zarz¹du oraz komisji rewizyjnej.
Zmiana porz¹dku zosta³a zaaprobowana w drodze g³osowania.

Ad. 9. Dyskusja i wolne wnioski.

W dyskusji g³os zabrali:
Maciej Bubula powiedzia³, ¿e klub powsta³ aby promowaæ u¿ytkowoœæ
posokowca. Posokowiec winien byæ psem pracuj¹cym, aby nie zatraca³ swoich
cech ³owieckich. W tym celu nale¿y przeprowadzaæ jak najwiêcej prób
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na naturalnych postrza³kach, bowiem weryfikuj¹ one stopieñ przygotowania
posokowców..
Tibor Zeltvey stwierdzi³, ¿e posokowiec jest psem ³owieckim. Na S³owacji
klub nie dopuszcza, aby znajdowa³ siê on rêkach ludzi niepoluj¹cych.
Najwa¿niejsza jest u¿ytkowoœæ u posokowca. Musi on posiadaæ przede
wszystkim ukoñczone konkursy, a dopiero potem osi¹gniêcia wystawowe.
Piotr Ska³ba stwierdzi³, ¿e klub powinien premiowaæ na równi u¿ytkowoœæ
i eksterier posokowców.
Andrzej Brabletz podkreœli³, ¿e Klub Posokowca jest jednym z nielicznych
klubów, którzy dzia³a i spe³nia wymogi ZKwP. Sami, z dobrej woli wst¹piliœcie
do tego klubu i sami musicie walczyæ o swoje prawa i swoich posokowców.
Nie mo¿emy zabroniæ aby posokowce posiadali w³aœciciele niezwi¹zani
zupe³nie z ich u¿ytkowoœci¹, ale wœród swojego klubu mo¿ecie premiowaæ
u¿ytkowoœæ posokowców. Mo¿ecie te¿, najlepiej z klubo komisj¹ posokowców,
wnioskowaæ do ZG ZKwP o podniesienie wymogów hodowlanych.
Jan Kierznowski, popieraj¹c A. Brabletza zaproponowa³, aby zwróciæ siê
najpierw do klubokomisji Klub Posokowca, a póŸniej wspólnie do ZG ZKwP
o podniesienie wymogów hodowlanych dla posokowców bawarskich
i hanowerskich w oparciu o propozycje przyjête przez nasz klub w ubieg³ym
roku.
Lechos³aw Stanis³awski zwróci³ uwagê, ¿e obecny zapis o badaniu na dysplazjê
stawów biodrowych u posokowców hanowerskich jest enigmatyczny, bowiem
nie okreœla on stopnia dopuszczalnej dysplazji.
M. Bubula spyta³ Jana Kierznowskiego w jaki sposób ISHV wymusza
na klubach respektowanie swojego regulaminu. W odpowiedzi, J. Kierznowski
stwierdzi³, ¿e ISHV nie mo¿e niczego nakazaæ. Nale¿¹ do niego kluby z ró¿nych
krajów i ISHV mo¿e jedynie sugerowaæ, uwzglêdniaj¹c specyfikê
poszczególnych pañstw.
Jerzy Sokó³ zaproponowa³ aby sk³adka cz³onkowska na rok 2007 pozosta³a
w wysokoœci 40 z³.
Bogus³aw Paw³owski zg³osi³ wniosek, aby zysk z dzia³alnoœci w 2005 roku
przeznaczyæ na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ klubu.
Wojciech Galwas zg³osi³ wniosek, aby kontynuowaæ prace nad utworzeniem
strony internetowej naszego klubu.
Ernest Klama zg³osi³ wniosek aby zobowi¹zaæ Zarz¹d do wydania Biuletynu
Informacyjnego za rok 2006.
Jan Kierznowski poinformowa³ zebranych o planach uczestnictwa Klubu
w Memoriale Fridricha Konrada na S³owacji i organizacji w OHZ
Opolszczyzny, prób pracy na naturalnych postrza³kach w porozumieniu z ZO
PZ£ w Opolu.
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Wniosek uczestnictwa w MFK na S³owacji zosta³ poparty przez Macieja
Bubulê.
Na tym dyskusjê i zg³aszanie wniosków zakoñczono, a Przewodnicz¹cy og³osi³
przerwê.

 Ad. 10.Ukonstytuowanie siê Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej Klubu.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej Piotr Ska³ba og³osi³ wyniki g³osowania.

              G³osów oddano        -  38
                   wa¿nych              -  37
                niewa¿nych            -    1
 Protokó³ Komisji stanowi za³¹cznik do niniejszego protoko³u.

W wyniku g³osowania w sk³ad Zarz¹du Klubu weszli:
- Jerzy Sokó³ -   37 g³osów
- Jan Kierznowski -   36 g³osów
- Wojciech Galwas -   35  g³osów
- Pawe³ Iwicki -   34  g³osy
- Zbigniew Jankowski -   30  g³osów
- Jerzy Karaszewski -   26  g³osów
- Ernest Klama -   29  g³osów

Zastêpcami cz³onków zostali;
- Katarzyna Bujko -   20  g³osów
- Piotr Jab³oñski -   23  g³osy

W sk³ad Komisji Rewizyjnej Klubu weszli:
- Mieczys³aw Wysiñski -  34  g³osy
- Wies³aw Burdzy -  34  g³osy
-  Maciej Bubula -  30  g³osów

Zastêpcami cz³onków  komisji rewizyjnej zostali;
- Czes³aw Kownacki -  29 g³osów
- Bogus³aw Paw³owski -  28 g³osów

Og³oszono przerwê na ukonstytuowanie siê Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.
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Zarz¹d Klubu Posokowca Cz³onka ISHV ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cy
sposób;

Przewodnicz¹cy - Jan Kierznowski
V-ce Przewodnicz¹cy ds. organizacyjnych - Pawe³ Iwicki
V-ce Przewodnicz¹cy ds. hodowlanych - Wojciech Galwas
V-ce Przewodnicz¹cy ds. u¿ytkowoœci - Zbigniew Jankowski
Skarbnik - Jerzy Sokó³
Sekretarz - Jerzy Karaszewski
Cz³onek Zarz¹du - Ernest Klama

Komisja Rewizyjna Klubu Posokowca Cz³onka ISHV ukonstytuowa³a siê
w nastêpuj¹cy sposób:

Przewodnicz¹cy – Mieczys³aw Wysiñski
Cz³onek komisji – Wies³aw Burdzy
Cz³onek komisji – Maciej Bubula

Ad.11. Zatwierdzenie uchwa³ i wniosków.

W imieniu Komisji Uchwa³ i Wniosków Józef G³owniak przedstawi³
zg³oszone wnioski.

Protokó³ Komisji Uchwa³ i Wniosków stanowi za³¹cznik do niniejszego
protoko³u.

1. Zobowi¹zaæ Zarz¹d Klubu do podjêcia rozmów  z Klubo -komisj¹ ZG,
Klub Posokowca celem wspólnego wyst¹pienia do ZG ZKwP
o wprowadzenie dodatkowych wymogów hodowlanych dla posokowców
hanowerskich i bawarskich, w tym:
- reproduktorem mo¿e byæ wy³¹cznie pies, który zaliczy³ konkurs pracy

posokowców lub próbê poszukiwania naturalnego postrza³ka
z dyplomem minimum II stopnia

- suk¹ hodowlan¹  mo¿e byæ wy³¹cznie suka, która zaliczy³a konkurs
pracy posokowców lub próbê poszukiwania naturalnego postrza³ka
z dyplomem minimum III stopnia
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- reproduktorem lub suk¹ hodowlan¹ mo¿e zostaæ pies posiadaj¹cy
wynik badania na dysplazjê stawów biodrowych A lub B.

2. Wpisowe do Klubu pozostawiæ w wysokoœci 50 z³, a sk³adkê
cz³onkowsk¹ na rok 2007 uchwaliæ w wysokoœci 40 z³.

3. Zysk z dzia³alnoœci w 2005 roku przeznaczyæ na dzia³alnoœæ statutow¹
klubu.

4. Kontynuowaæ prace nad utworzeniem strony internetowej klubu.

5. Zobowi¹zaæ Zarz¹d do wydania Biuletynu Informacyjnego Klubu
za rok 2006.

6. Zobowi¹zaæ Zarz¹d do uczestnictwa reprezentacji klubu w Memoriale
Fridricha Konrada na S³owacji w 2006 roku.

Ww. wnioski zosta³y poddane pod g³osowanie i wszystkie zosta³y zatwierdzone.

Ad.12. Zakoñczenie zebrania

Przewodnicz¹cy Klubu Jan Kierznowski podziêkowa³ wszystkim za udzia³
w zebraniu, po czym og³osi³ zakoñczenie zebrania i zaprosi³ wszystkich
na wspóln¹ kolacjê.
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Spotkanie Doradców Hodowlanych
Klubów Posokowca zrzeszonych w ISHV

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia bie¿¹cego roku odby³o siê coroczne
spotkanie V-ce Przewodnicz¹cych ds. Hodowlanych, zwanych w skrócie
Doradcami Hodowlanymi, europejskich Klubów Posokowca nale¿¹cych
do Miêdzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca, czyli ISHV.
ISHV to organizacja maj¹ca d³ug¹ historiê, bowiem za³o¿ona by³a  w Lipsku
w 1930 roku przez 4 kluby posokowca; dwa niemieckie, austriacki i wêgierski.
Z biegiem lat do Zrzeszenia przyjmowane by³y nastêpne kluby. W roku 1997
równie¿ nasz klub zosta³ przyjêty na Cz³onka Zwyczajnego ISHV. Obecnie
ISHV skupia kilkanaœcie klubów posokowca, a w kolejce  do przyjêcia oczekuj¹
nastêpne, jako tzw. Cz³onkowie oczekuj¹cy.

Dyskusja uczestników obrad

Do g³ównych celów ISHV nale¿y pielêgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyk¹
³owieck¹ i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej
zwierzyny i to dziêki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego
i posokowca bawarskiego oraz reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras
wed³ug standardu FCI, maj¹c na uwadze hodowlê u¿ytkow¹ dla praktyki
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³owieckiej. Realizacji tych celów maj¹ s³u¿yæ miêdzy innymi coroczne
spotkania doradców hodowlanych odpowiedzialnych za prawid³owe
ukierunkowanie hodowli posokowców.
Gospodarzem tegorocznego spotkania by³ SOCIETA` AMATORI CANI DA
TRACCIA czyli W³oski Klub Posokowca. Zorganizowane ono zosta³o
w œrodkowych W³oszech, wœród malowniczych wzgórz Toskanii. W zebraniu
uczestniczyli doradcy hodowlani z wiêkszoœci klubów zrzeszonych w ISHV,
obecni równie¿ byli Prezydent i V-ce Prezydent ISHV. Nasz Klub Posokowca
reprezentowali Vice Przewodnicz¹cy ds. Hodowlanych Wojciech Galwas oraz
Cz³onek Zarz¹du Ernest Klama.
Nie sposób w krótkiej notatce przedstawiæ wszystkich spraw jakie by³y
omawiane na tym sympozjum. Wspomnê wiêc tylko o kilku.

Toskañskie trofea

Bêd¹cy gospodarzami W³osi przedstawili bogat¹ prezentacjê dotycz¹c¹
gospodarki ³owieckiej we W³oszech ze szczególnym uwzglêdnieniem Toskanii.
Poinformowali o iloœci i osi¹gniêciach Stacji Posokowca w prowincji Arezzo.
Zaprezentowali swoje posokowce hanowerskie i bawarskie. Tu na marginesie
dodam, ¿e wœród najlepszych posokowców bawarskich u¿ytkowanych
we W³oszech znajdujemy domieszkê krwi psów z Polski.
Sporo uwagi W³osi poœwiêcili równie¿ problemom zdrowotnym posokowców.
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Mówiono o dysplazji, epilepsji, wnêtrostwie, entriopium i ektropium, PRA,
coraz powszechniejszych grzybicach i innych chorobach. Sprawozdania o stanie
hodowli posokowców i nurtuj¹cych problemach z³o¿yli przedstawiciele
wszystkich klubów.
Nastêpnym z poruszanych problemów by³a mo¿liwoœæ pobierania nasienia
i za³o¿enia banku spermy wybitnych reproduktorów. Prezydium ISHV
nawi¹za³o na ten temat porozumienie z klinik¹ w Norwegii. Jednak ze wzglêdu
na wysokie koszty tej operacji, g³osy uczestników by³y doœæ sceptyczne.
Omawiany by³ sposób oceniania psów na próbach  i konkursach pracy
posokowców w poszczególnych krajach cz³onkowskich. Wskazywano
na koniecznoœæ ich ujednolicenia.

Uczestnicy spotkania w czasie zwiedzania zamku w Poppi

Tu jednak napotykamy na problem organizacji kynologii w ró¿nych pañstwach.
W wiêkszoœci, o regulaminach i wymogach hodowlanych decyduj¹ kluby
posokowca. S¹ jednak kraje gdzie wymogi hodowlane ustala naczelna
organizacja kynologiczna lub regulaminy prób i konkursów nie s¹ stanowione
przez kluby, a np. organizacje ³owieckie. Do pañstw takich nale¿y Polska,
W³ochy czy Szwecja.
O rosn¹cej popularnoœci posokowców wœród myœliwych na ca³ym œwiecie niech
œwiadczy propozycja utworzenia Œwiatowej Organizacji Posokowców.
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Z inicjatyw¹ tak¹ wyst¹pi³a Kanada. Jest to jednak temat do dalszych
konsultacji.
Inn¹ z propozycji, zg³oszon¹ przez niemiecki Klub Posokowców Bawarskich,
by³o utworzenie miêdzynarodowej bazy posokowców w której znalaz³yby siê
dane posokowców z poszczególnych klubów cz³onkowskich. Informacje te
z pewnoœci¹ by³yby pomocne przy doborze linii hodowlanych i wymianie
materia³u hodowlanego. Propozycja ta znalaz³a poparcie wœród wiêkszoœci
uczestników sympozjum.
Poœród innych wydarzeñ spotkania wspomnê  o fakcie przekazania Pieczêci
U¿ytkowoœci ISHV przez Przewodnicz¹cego Doradców Hodowlanych
Reinharda Scherra, nowo wybranemu V-ce Przewodnicz¹cemu
ds. Hodowlanych Klubu Posokowca Wojciechowi Galwasowi. Pieczêci¹
U¿ytkowoœci sygnuje siê wa¿ne dokumenty posokowców, które spe³niaj¹
wysokie wymogi u¿ytkowoœci.
Prócz oficjalnych godzin obrad, spotkania trwa³y do póŸnych godzin
wieczornych w  czasie których mi³oœnicy „czerwonego psa”, nad talerzem spa-
ghetti i z lampkê czerwonego toskañskiego wina, wymieniali swoje pogl¹dy
i doœwiadczenia. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê w paŸdzierniku przysz³ego
roku w Wildhaus w Szwajcarii, przy okazji 30 Zjazdu Klubów Posokowca
ISHV.

Wojciech Galwas
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XI Memoria³ Fridricha Konráda
S³owacja, Bojnice – Hlboké, 25-28.10.2006 rok

Tradycyjnie, jak co dwa lata, Klub Posokowca Cz³onek ISHV wzi¹³
udzia³  w organizowanym co dwa lata, przez naszych przyjació³ ze S³owackiego
Klubu Posokowca, ju¿ XI z kolei Memoriale Fridricha Konrada. Nosi on imiê
hodowcy, który u³o¿y³ do pracy ponad 60 posokowców. Jest to równie¿ drugi,
pod wzglêdem rangi,  po ISHV Süche, konkurs posokowców w Europie. Stopieñ
jego trudnoœci jest nawet wiêkszy, bo prócz poszukiwania naturalnego
postrza³ka, obejmuje on dodatkowe konkurencje, jak od³o¿enie i pracê
na sztucznym tropie.

Do udzia³u w memoriale zg³oszono 12 posokowców, wytypowanych
przez Kluby Posokowca nale¿¹ce do Miêdzynarodowego Zrzeszenia Klubów
Posokowca – ISHV.
Do Bojnic zjecha³y posokowce ze S³owacji, Czech, W³och, Niemiec, Austrii,
Szwajcarii, Wêgier i Polski.

W oczekiwaniu na pracê

Nasz klub mia³ reprezentowaæ posokowiec bawarski, który niestety zgin¹³
tragicznie w przeddzieñ memoria³u. W tej sytuacji zarz¹d klubu wytypowa³
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do reprezentowania naszych barw, sukê posokowca bawarskiego ALMÊ
z Wilczewskich Wydm, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Romana Walicha ze Skórzewa
ko³o Poznania.
Alma to doœwiadczony posokowiec, maj¹ca w swoim dorobku championat
wystawowy i championat pracy, zwyciê¿czyni rankingu posokowców
w 2004 roku, zwyciê¿czyni wielu konkursów, uczestniczka ISHV Süche
w 2005 roku.

Do Bojnic na S³owacji, prócz startuj¹cego Romka Walicha, zjecha³
prawie ca³y zarz¹d Klubu Posokowca z prezesem Janem Kierznowskim, który
równie¿ by³ sêdzi¹ na memoriale. Drugim sêdzi¹ z Polski by³ Zbigniew Skrzek.
Prócz nich zjechali nasi Koledzy klubowi, którzy pomimo setek kilometrów
do przebycia, nie opuszczaj¹ tego typu imprez.

Dopingujemy Romka i Algê do udanej pracy

Koniec paŸdziernika przywita³ nas iœcie letni¹ pogod¹. Górzyste tereny
œrodkowej S³owacji, poroœniête mieszanymi lasami z przewag¹ buka,
w promieniach s³oñca i jesiennych barwach stanowi³y piêkny widok.
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Zakwaterowani zostaliœmy na terenie oœrodka wypoczynkowego w domkach
campingowych pamiêtaj¹cych czasy  naszego wczesnego Gierka lub ichniego
Gustava Husaka.
Te drobne niedogodnoœci zrekompensowa³o nam doskona³e towarzystwo.
 Jak zawsze na tego typu imprezach spotkaliœmy mi³oœników posokowców
z ca³ej Europy, z których wiêkszoœæ znamy od wielu lat.

Wróæmy jednak do wydarzeñ memoria³owych. Po losowaniu numerów
startowych, umieszczonych tradycyjnie na dnie kieliszka wype³nionego
œliwowic¹, przyszed³ czas oczekiwania na zg³oszenia postrza³ków. Tym razem
szczêœcie nam sprzyja³o.
R. Walich wylosowa³ postrza³ka w pierwszym dniu zmagañ. Pojechaliœmy
za nim jako tzw. „korona”, czyli obserwatorzy. Na górskim zboczu czeka³ na
nas myœliwy, który poprzedniego dnia strzela³ do jelenia-cielaka. Po strzale
cielak ruszy³ zakrzaczonym stokiem, pozostawiaj¹c na zestrzale farbê.
Po analizie zestrza³u Alma zosta³a pod³o¿ona na trop i pewnie ruszy³a w dó³
góry. Po kilku minutach us³yszeliœmy spokojne szczekanie, a wiec dosz³a
do martwej sztuki.
Jak siê okaza³o, cielak mia³ przestrzelone szynki i zgas³ 400 metrów
od zestrza³u.
Romek i Alma zostali udekorowani z³omem, a cielak otrzyma³ ostatni kês.
Sposób oceniania pracy psa jest uzale¿niony od wielu czynników. Sêdziowie
bior¹ pod uwagê m.in.; czas od postrzelenia do podjêcia tropu, warunki
atmosferyczne i terenowe, d³ugoœæ tropu, chêæ psa do pracy, wspó³pracê
z przewodnikiem, zachowanie przy martwej zwierzynie, ewentualny gon
i osaczenie.
Sêdziowie ocenili pracê Almy na 4, podobnie chêæ do pracy i zachowanie przy
martwej zwierzynie. Jednak krótki dystans od miejsca strza³u do znalezienia
martwej zwierzyny, zakwalifikowa³ Almê do dyplomu III stopnia.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e postrza³ek zosta³ bez ¿adnych problemów
odnaleziony.
Oczywiœcie nikt nie ma wp³ywu na to, jakiego rodzaju postrza³ek zostanie
wylosowany przez psa. Jest to czynnik losowy. Warunki pracy dla ka¿dego
psa s¹ zupe³nie inne i nie porównywalne, dlatego te¿ nie mo¿na zmagañ
memoria³owych traktowaæ jako typowego konkursu dla posokowców. S³u¿y
on raczej prezentacji umiejêtnoœci posokowców z poszczególnych krajów.

Nastêpnego dnia Romka i jego sukê czeka³y nastêpne memoria³owe
konkurencje; podchód z od³o¿eniem i praca na sztucznym tropie.
Na od³o¿enie przewodnik prowadzi psa bez smyczy przy nodze, nastêpnie
cicho odk³ada na siad lub waruj (bez uwiêzi) i pozostawiania jakiejkolwiek
rzeczy czy otoku, po czym oddala siê w zaroœla. Po 20 minutach oddaje strza³,
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po nastêpnych piêciu powraca do psa. Od³o¿ony pies nie mo¿e zmieniæ pozycji,
ani w ¿aden sposób reagowaæ na odg³os strza³u.

Sêdziowie gratuluj¹ od³o¿enia

Alma z t¹ konkurencj¹ poradzi³o sobie bez ¿adnego problemu, uzyskuj¹c
maksymaln¹ iloœæ punktów.

Pozosta³a jeszcze do wykonania praca na sztucznym tropie.
Napiszê o niej kilka s³ów wiêcej, bowiem ró¿ni siê ona od œcie¿ek tropowych
na naszych konkursach.
Trop zak³ada siê, co najmniej 18 godzin prêdzej, u¿ywaj¹c laski tropowej
z badylem jelenia, le¿¹cego na koñcu tropu i 200 ml farby. Œcie¿ka tropowa
ma 1100-1300 metrów, z co najmniej dwoma za³amaniami i tropem powrotnym.
Na œcie¿ce po³o¿one s¹ 3 ponumerowane znaki, za znalezienie, których
otrzymuje siê dodatkowe punkty.
Sêdziowie prowadz¹ przewodnika z psem na oznakowany kwadrat
o powierzchni 25 arów,  na którym znajduje siê sztuczny zestrza³. Jest nim
od³amek koœci i fragment sukni oraz tzw. list zestrza³owy. Pies ma do 10 minut
na jego znalezienie, za co otrzymuje punkty w zale¿noœci od czasu odszukania.
Nastêpnie przewodnik wraz z psem, bez niczyjej asysty, rusza na nie
oznakowan¹ w ¿aden sposób œcie¿kê tropow¹. S¹ wyznaczone limity czasu na
jej przejœcie, od 40 do 60 minut, za co otrzymuje siê okreœlon¹ iloœæ punktów.
Dodatkowe punkty otrzymuje równie¿ pies za oznajmianie, oszczekiwanie lub
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tzw. oznajmianie z oszczekiwaniem. Zagubiony w lesie przewodnik wzywa
pomocy przez radiotelefon.

Na sztuczny trop pojechaliœmy z Romkiem i Alm¹ ju¿ póŸnym
popo³udniem, ponad 20 godzin od jego za³o¿enia. W oczekiwaniu na swoj¹
kolej, napawaliœmy siê piêknymi widokami jesiennych gór sk¹panych
promieniami s³oñca, o sile rzadko spotykanej o tej porze roku. Nasze doznania
wzmagane by³y odg³osami becz¹cych w pobli¿u danieli. Bekowisko w pe³ni.
Byki otumanione mi³osnym zauroczeniem, pobekiwa³y na okr¹g³o, b³¹kaj¹c
siê po œcie¿kach tropowych, robi¹c swoim odwiatrem zamêt w g³owach
startuj¹cych posokowców.
W koñcu nadszed³ czas na podjêcie tropu.
Alga w czasie 2 minut znalaz³a zestrza³, po czy ruszy³a ze swoim przewodnikiem
na œcie¿kê tropow¹. Ledwo zd¹¿yliœmy dojechaæ na koniec œcie¿ki, a po paru
minutach pojawi³ siê tam Romek z Alg¹, dochodz¹c do znajduj¹cej siê
na koñcu œcie¿ki martwej ³ani. Sêdziowie odnotowali czas przejœcia – 20 minut.
Dobrze, ¿e Romek pod¹¿a³ za psem w samym podkoszulku, bo te sprinterskie
tempo mog³o mu zaszkodziæ. Sêdziowie znów przyznali maksymalne noty.

Udane zakoñczenie œcie¿ki tropowej

Po drugim dniu zawodów, Alma zajmowa³a 1 lokatê z najwiêksz¹ iloœci¹
punktów. Nastêpnego dnia, do poszukiwania postrza³ków, szykowa³o siê jeszcze
kilka posokowców, my jednak mogliœmy ju¿ œwiêtowaæ doskona³y wystêp
naszych reprezentantów.
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R.Walich i Alma przyjmuj¹ nagrody

Okaza³o siê, ¿e startuj¹cy w tym dniu posokowiec hanowerski z Austrii, trafi³
na ¿yj¹cego postrza³ka, zaliczaj¹c gon i osaczenie. Uzyska³ w ten sposób

Zdobywczyni 1 lokaty Frika von Hahntennjoch

W sobotnie popo³udnie nast¹pi³ pokot, og³oszenie wyników i uroczyste
zakoñczenie memoria³u.
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dyplom II stopnia i pomimo mniejszej iloœci punktów ni¿ Alma, zaj¹³ pierwsz¹
lokatê.
Nie zm¹ci³o to naszej radoœci z dobrego wystêpu naszego psa. Jak ju¿
wspomina³em, nie o lokaty tu chodzi, bowiem rodzaj postrza³ka to sprawa
losu, ale cieszy doskona³a postawa naszego posokowca. Drugi raz z rzêdu
posokowiec reprezentuj¹cy polski Klub Posokowca, zaj¹³ na tym presti¿owym
memoriale 2 lokatê.

Radoœæ ekipy polskiej by³a du¿a

Dwa lata temu by³ to DON od Margaretki Jerzego Soko³a, obecnie ALMA
Romka Walicha.

Z kronikarskiego obowi¹zku przedstawiê jeszcze pierwsz¹ trójkê
XI Memoria³u Fridricha Konrada;

1. FRIKA von Hahntennjoch, posokowiec hanowerski, w³aœciciel
i przewodnik Erich Gässner – Austria, lokata 1/12, dyplom II stopnia,
315 punktów.

2. ALMA z Wilczewskich Wydm, posokowiec bawarski, w³aœciciel
i przewodnik Roman Walich – Polska, lokata 2/12, dyplom III stopnia,
350 punktów.

3. ENDY Morske Oko, posokowiec bawarski, w³aœciciel i przewodnik
Babáli Csaba – Wêgry, lokata 3/12, dyplom III stopnia, 335 punktów.
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P.S.
Jak siê oka¿e, 10 dni póŸniej Roman Walich z córk¹ Almy – ALG¥ znad
Warciañskich Tataraków zaj¹³ 1 lokatê na I Memoriale Ks. Benedykta
Gierszewskiego – ocenie pracy posokowców na naturalnych postrza³kach,
przeprowadzonego w miêdzynarodowej obsadzie w lasach w rejonie
Kluczborka w dniach 02-05.11.2006 r.
Dobra passa posokowców z Klubu Posokowca trwa – i oby tak dalej.

Wojciech Galwas
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I Memoria³ ks. Benedykta Gierszewskiego
Ocena pracy posokowców na naturalnych postrza³kach

Kluczbork 02-05.11.2006 r.

W pierwszych dniach listopada w lasach w rejonie  Kluczborka
przeprowadzono ocenê pracy posokowców poszukuj¹cych rann¹ zwierzynê
grub¹.
Organizatorem Memoria³u by³ ZO PZ£ w Opolu. Jak to zwyczajowo bywa
zajê³a siê tym Komisja Kynologiczna. Jako, ¿e Przewodnicz¹cy Komisji Jan
Kierznowski jest równoczeœnie Prezesem Klubu Posokowca, si³¹ rzeczy
organizacj¹ zaj¹³ siê Klub Posokowca.

Otrzymaliœmy ogromne wsparcie organizacyjne i logistyczne
od Nadleœniczego Nadleœnictwa Kluczbork Paw³a Pyp³acza.

Sêdzia g³ówny Jan Kierznowski i Nadleœniczy Pawe³ Pyp³acz przy stole z
pucharami

Bêd¹c koordynatorem Rejonu Hodowlanego docenia on wartoœæ
posokowca w ³owisku. Wiele wysi³ku w organizacjê memoria³u w³o¿yli lokalni
cz³onkowie klubu z Witoldem Cieplikiem i Krzyœkiem Mielczarkiem na czele
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oraz ca³y Zarz¹d Klubu Posokowca Cz³onka ISHV, który by³ fundatorem
pami¹tkowych znaczków, nagród i upominków  dla wszystkich uczestników
memoria³u.

Uczestnicy i organizatorzy œwiadomie zrezygnowali z udzia³u w swoich
polowaniach hubertowskich,  aby wzi¹æ udzia³ w tej imprezie i pokazaæ jak
przydatny jest posokowiec w ³owisku. Organizacjê Memoria³u w du¿ej mierze
zawdziêczamy  Panu Nadleœniczemu Pyp³aczowi. Miejsca zestrza³ów wspaniale
oznaczy³ Krzysztof Mielczarek, jeden z najlepszych przewodników
posokowców w Polsce. Na co dzieñ zabezpiecza poszukiwanie postrza³ków
na polowaniach w rejonie OHZ Kluczbork.

Stoj¹ od lewej; Roman Walich, Krzysztof Mielczarek, Jan Kierznowski, siedzi
ALGA znad Warciañskich Tataraków

Wiele osób pomog³o w organizacji, staraj¹c siê o to, ¿eby postrza³ki
by³y po prostu zg³aszane. Reszta nale¿a³a do posokowców.

Memoria³ nosi imiê œp. ksiêdza Benedykta Gierszewskiego, za³o¿yciela
i pierwszego Prezesa Klubu Posokowca, który doprowadzi³  równie¿
do przyjêcia naszego klubu w szeregi Miêdzynarodowego Zrzeszenia Klubów
Posokowca – ISHV.

W memoriale wziê³o udzia³ 8 posokowców ( 3 hanowerskie
i 5 bawarskich) wytypowanych przez Kluby Posokowca z Czech, S³owacji,
Niemiec i Polski. By³y to doœwiadczone w pracy psy. W pracy na naturalnym
postrza³ku nie ma mowy o sprawdzaniu niedoœwiadczonych psów. Posokowce
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prócz startów w konkursach musz¹ posiadaæ doœwiadczenie w codziennej pracy.
Gdy w grê wchodzi cierpienie zwierzyny nie mo¿e byæ miejsca na eksperymenty.
Wyroczni¹ na tego typie konkursach jest sêdzia. On decyduje, kiedy rozpocz¹æ
pracê, kiedy j¹ przerwaæ, kiedy wolno zwolniæ psa z otoku, kiedy puœciæ
w gon, kiedy przerwaæ stanowienie i kiedy oddaæ strza³ ³aski.
Nie bez powodu do sêdziowania na memoriale zostali zaproszeni wybitni
sêdziowie, którzy maj¹ od wielu lat do czynienia z dochodzeniem postrza³ków
i z hodowl¹ posokowców.
Sêdzi¹ g³ównym Memoria³u by³ Prezes Klubu Posokowca Jan Kierznowski.
Ze strony polskiej sêdziowali równie¿ Jerzy Karaszewski, Józef G³owniak,
Wojciech Galwas, asystowa³ Jerzy Sokó³.
W sk³ad ekipy sêdziowskiej wchodzili równie¿ miêdzynarodowi sêdziowie,
cz³onkowie Klubów Posokowca z Czech, S³owacji i z Verein Hirschmann
z Niemiec.

Sêdziowie i przewodnicy przed przyst¹pieniem do pracy

Memoria³ by³ œwiadomie zorganizowany w okreœlonym miejscu i czasie.
Lasy w rejonie Kluczborka obfituj¹ w zwierzynê grub¹, zaœ pierwsze dni
listopada to okres intensywnych polowañ.
W dniach od 2-5 listopada w tym rejonie polowa³o 12 indywidualnych
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dewizowców z zagranicy strzelaj¹cych w dzieñ do jeleni,  w nocy do dzików,
a ksiê¿yc œwieci³ i buk sypa³.
W tych samych dniach polowa³y zbiorowo na terenie OHZ Kluczbork i Turawa
grupy myœliwych z Francji i Niemiec.
W tym samym czasie odbywa³y siê hubertowskie polowania w OHZ Kluczbork
i Turawa oraz polowa³y K.£. "S³onka" i "Ponowa" Kluczbork, "Brzezina"
Opole i "S³onka" Byczyna.
Nie wiem ile pad³o zwierzyny we wszystkich ko³ach w tych dniach, ale
z pewnoœci¹ grubo ponad 100 sztuk grubej.
Polowania zbiorowe powodowa³y, ¿e psy rozpoczyna³y pracê w stosunkowo
krótkim czasie od postrzelenia, od 4 - 21 godzin, co dla posokowca jest krótkim
czasem, a nieraz wrêcz utrudniaj¹cym z powodu œwie¿ego odwiatru pracê.
Wszystkie wykona³y swoj¹ pracê rzetelnie, ¿aden nie odmówi³ pracy, ¿aden
nie zagubi³ siê na tropie.

Oczekiwanie na rezultat poszukiwañ. Siedz¹ uczestnicy z Niemiec

Psy startowa³y zgodnie z wylosowanym numerem startowym i wed³ug
kolejnoœci zg³aszanych postrza³ków. ¯aden pies id¹c do pracy nie wiedzia³
wczeœniej z jakim postrza³kiem bêdzie mia³ do czynienia.
Psy oceniane by³y na podstawie obowi¹zuj¹cego regulaminu; "Praca
posokowca na tropach postrza³ka". W sk³ad oceny wchodz¹:
-praca na sfarbowanym tropie rannej zwierzyny
-zachowanie siê przy martwej zwierzynie
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-od³o¿enie psa
-wspó³praca z przewodnikiem i pos³uszeñstwo
-dodatkowo; gon, osaczenie, oznajmianie , oszczekiwanie
Regulamin ten nie jest doskona³y, bowiem nie bierze pod uwagê wielu istotnych
czynników w pracy posokowca. Mam nadziejê, ¿e od przysz³ego roku wejdzie
w ¿ycie nowy regulamin, który bêdzie bardziej odpowiada³ realiom jakie
towarzysz¹ pracy posokowca na naturalnym postrza³ku.
Oceny pracy dokonuje komisja sêdziowska. Co wieczór odbywa³a siê odprawa
wszystkich sêdziów na której, po wys³uchaniu relacji komisji towarzysz¹cej
konkretnemu posokowcowi, dokonywa³a jego oceny.
Oczywiœcie najwiêcej punktów uzyska³y psy, które dodatkowo mia³y gon
i osaczenie. Takich psów by³o 4.
Przy równej iloœci punktów, zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem,
pierwszeñstwo mia³ pies m³odszy przed starszym.

O lokatach zdecydowa³ los. Jeden z posokowców poszukiwa³ rannej
³ani, po up³ywie 20 godzin od postrzelenia i szed³ za ni¹ 10 km, bowiem tam
znalaz³ ostatni¹ kroplê farby. Pies ten nie uzyska³ ¿adnej lokaty, bo warunkiem
koniecznym oceny jest dojœcie do martwego postrza³ka, lub umo¿liwienie
dostrzelenia go. W ci¹gu dwóch dni pracy posokowce odnalaz³y 11 jeleni
i dzików.
Iloœæ postrza³ków œwiadczy niestety o nie najlepszych zdolnoœciach strzeleckich
myœliwych. Du¿o do ¿yczenia, szczególnie u myœliwych zagranicznych,
pozostawia etyka oddawania strza³ów. Postrza³ki odnalezione po kilku
kilometrach œwiadcz¹ o klasie posokowców.

Opiszê pracê psów bior¹cych udzia³ w memoriale wg kolejnoœci
wylosowanych numerów startowych.

Pies nr 1
Poszed³ do pracy jako pierwszy, bowiem taki numer startowy wylosowa³.
Mia³ do odnalezienia dzika, który 4 godziny wczeœniej by³ postrzelony
na polowaniu zbiorowym na miêkkie. Sêdziowa³em go wspólnie z sêdzi¹
z Czech.
Pies zosta³ od³o¿ony, po czym przewodnik poszed³ sprawdziæ zestrza³.
Na zestrzale nie znalaz³ farby tylko œcinkê. 15 m dalej w g³êbi m³odnika znalaz³
fragment czystego miêsa. Wszystko wskazywa³o na postrza³ w szynkê. Pies
zosta³ pod³o¿ony na zestrza³, podj¹³ pracê na otoku. Krople farby wskazywa³y
na poprawn¹ pracê psa. Po 400 m pies zg³osi³ dzika i zosta³ puszczony w gon.
Po ok 150 m osaczy³ dzika. Przewodnik psa doszed³ i dostrzeli³ dzika wa¿¹cego
ponad 60 kg. Okaza³o siê, ¿e dzik przyj¹³ kulê na miêkkie, a wysz³a ona przez
szynkê.



51

Nastêpnego dnia poszukiwa³ dzika strzelanego 12 godzin wczeœniej. Praca
na otoku trwa³a ok. 3 km. Dzik przep³yn¹³ przez rzekê, pies przep³yn¹³ przez
rzekê, przewodnik przeszed³ rzekê w bród. Po 3 km doszli martwego dzika
postrzelonego na miêkkie.
Pies zaj¹³ 4 lokatê.

Pies nr 2
W pierwszym dniu pracy po 450 metrach pracy na otoku doszed³ do martwej
³ani strzelonej na spóŸnion¹ komorê. W drugim dniu sprawdza³ strza³y do jelenia
byka i dzika. Okaza³y siê one pud³ami. Lokata 7.

Pies nr 3
W pierwszym dniu pracowa³ na dziku strzelanym rano. Na zestrzale znalaz³
œcinkê i farbê. Po 50 metrach dzik zacz¹³ mocniej farbowaæ. Po 800 metrach
pracy na otoku znaleziono zimne sfarbowane ³o¿e. Po nastêpnych 100 metrach
znaleziono nastêpne ³o¿e, gdzie pies zosta³ zwolniony z otoku. Po odbiegniêciu
ok. 200 metrów szczekn¹³ 2 razy, po czym wróci³ do przewodnika i oznajmi³
o znalezieniu martwego dzika, po czym zaprowadzi³ do martwej sztuki.
W dniu drugim wylosowa³ postrzelon¹ 21 godzin wczeœniej lochê.
Mia³em przyjemnoœæ sêdziowaæ t¹ pracê. Na zestrzale pies znalaz³ sporo farby.
Farba znajdowa³a siê równie¿ na pierwszym kilometrze pracy na tropie.
Po przejœciu przez tory kolejowe i wejœciu w wysoko czyszczone m³odniki,
praca by³a coraz trudniejsza i farby coraz mniej. W ten sposób kontynuowaliœmy
pracê przez 4 kilometry. Pies znajdowa³ pojedyncze krople farby
co 50-70 metrów. W jednym z m³odników locha po przejœciu 200 metrów
jedn¹ rabat¹ zrobi³a trop powrotny drug¹. Wtedy wróci³a nadzieja na pomyœlne
dojœcie. Locha zaczê³a kluczyæ i zaczê³a dawaæ wiêcej farby, co by³o bardzo
dobrym objawem. Po ponad 5 km pracy na otoku pies stan¹³ przed kêp¹
œwierków i zg³osi³ nam, ¿e ma dzika na "gor¹co". Zezwoli³em na spuszczenie
psa z otoku. Po dwukrotnym okr¹¿eniu kêpy œwierków, pies zacz¹³ g³osiæ dzika
i odprowadzi³ go na odleg³oœæ kilkudziesiêciu metrów. Zezwoli³em
na dostrzelenie dzika. W momencie kiedy przewodnik sk³ada³ siê do strza³u
z pozycji klêcz¹cej nast¹pi³a szar¿a dzika. Strza³ z 2 metrów zakoñczy³
poszukiwanie. Przewodnik wypatroszy³ lochê i doci¹gn¹³ do drogi.
Poszukiwanie trwa³o ponad 3 godziny. 70 kg locha strzelana by³a ze zwy¿ki.
Kula 3006, uderzy³a w dó³ brzucha, uszkadzaj¹c otrzewn¹, po czym wysz³a
przez sad³o, które to skutecznie tamowa³o up³yw farby. Lokata 3
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Pies nr 4
Po 300 m pracy na otoku odnalaz³ martwego dzika, jednak farba prowadzi³a
dalej. Sêdzia podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu pracy. Po przejœciu 1km doszli
do martwej ³ani (której postrzelenie nie by³o zg³oszone), jednak trop wiód³
dalej. Pies podj¹³ dalej trop. Na 3 km doszed³ martwego dzika postrzelonego
na miêkkie prawdopodobnie od³amkiem kuli, która po³o¿y³a pierwszego dzika.
Jako ciekawostkê nale¿y podaæ, ¿e pies ten napotka³ na swojej drodze innego
pracuj¹cego psa, który pod¹¿a³ tropem tego samego dzika, ale zosta³ pod³o¿ony
w miejscu w którym do tego uchodz¹cego dzika strzela³ inny myœliwy.
Lokata 5.

Pies nr 5
W pierwszym dniu pies zosta³ pod³o¿ony w miejscu gdzie myœliwy strzela³ do
dzika i na miejscu zestrza³u znaleziono farbê. Po przejœciu 500 m napotkano
inn¹ ekipê z psem nr 4, który pracowa³ na tym samym tropie, bowiem jak siê
okaza³o dzik by³ postrzelony prêdzej na drugiej flance. Sêdzia nakaza³
przerwanie pracy.
W dniu nastêpnym pies podj¹³ pracê na tropie rannej ³ani. Wg relacji myœliwego
po strzale ³ania wierzgnê³a tylnym badylem. Oglêdziny zestrza³u potwierdzi³y
strza³ na badyl.
Pies podj¹³ pracê po 20 godzinach od postrzelenia. Pocz¹tkowo farba by³a
obfita, póŸniej coraz mniejsza, a¿ w koñcu praktycznie niewidoczna.
Po 2 km pracy na otoku pies znalaz³ 1 ³o¿e. Po nastêpnym kilometrze pracy
na otoku znaleziono nastêpne trzy ³o¿a, a pies zg³osi³ ¿e ma ³aniê na gor¹co.
Na polecenie sêdziego pies zosta³ zwolniony z otoku. Po dojœciu do m³odnika
pies wróci³ do przewodnika i oznajmi³, ¿e znalaz³ zwierza. Na polecenie
przewodnika wszed³ do m³odnika i podniós³ ³aniê, która zaczê³a uchodziæ.
Przewodnik odda³ strza³ do uchodz¹cej ³ani, który okaza³ siê nie celny.
Pies poszed³ w g³oœny gon i w odleg³oœci ok. 700m, na granicy s³yszalnoœci
szczekania, ostanowi³ ³aniê, oszczekuj¹c ja do momentu, kiedy doszed³
przewodnik i odda³ strza³ ³aski. Lokata 1.

Pies nr 6
Na polowaniu zbiorowym w którym brali udzia³ myœliwi z Francji, flanka
myœliwych sta³a na œcianie lasu i pó³. Z pêdzonego miotu na pole wy³ama³a
chmara ponad 30 jeleni.
Jeden z myœliwych odda³ 3 strza³y. Po pierwszym, jedna ³ania pad³a
po kilkunastu metrach. Nastêpne 2 strza³y oddane by³y w kierunku uchodz¹cej
chmary. Myœliwy na pytanie prowadz¹cego stwierdzi³, ¿e ¿adna sztuka
nie zaznaczy³a przyjêcia kuli.
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Prowadz¹cy zg³osi³ jednak fakt strzelania sêdziemu g³ównemu. Jan Kierznowski
zdecydowa³, ¿e nale¿y sprawdziæ skutek strza³u. Do pracy zosta³ wys³any pies
nr 6, a ja zosta³em wyznaczony jako sêdzia.
Po zajechaniu na miejsce wskazano nam jedynie ogólny kierunek w jakim
strzelano do jeleni. Pies mia³ sam znaleŸæ zestrza³. Pies prowadzony na otoku
w odleg³oœci 100 m od wskazanego domniemanego miejsca strza³u,
zapunktowa³ znalezienie farby. Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e jest to farba
z pierwszej strzelonej sztuki. Jednak pies podj¹³ trop i pod¹¿y³ nim w g³¹b pól.
Szliœmy za ca³¹ chmar¹ jeleni, pole by³o dos³ownie zaorane przez uchodz¹c¹
liczn¹ chmarê. Potwierdzenia w postaci farby nie by³o. Po przejœciu 1,5 km
pies odbi³ od tropu chmary. Na zaoranej ziemi widaæ by³o tropy ³ani i cielaka,
pies wskaza³ równie¿ pojedyncze krople farby. Po nastêpnych 300 metrach
doszliœmy do remizy œródpolnej. Tam znaleŸliœmy sfarbowane ³o¿e, a pies
oznajmi³, ¿e ma zwierza na gor¹co. Za moj¹ zgod¹ pies zosta³ zwolniony
z otoku i ruszy³ w g³¹b remizy. Po chwili zacz¹³ g³osiæ, a z remizy wypad³a
³ania z cielakiem, za którymi pod¹¿a³ w g³oœnym gonie posokowiec. Po 500
metrach gonu pies odgoni³ cielaka w kierunku lasu, a nastêpnie zawróci³ ³aniê
w stronê innej remizy i tam j¹ oszczekiwa³. Po dojœciu do remizy zezwoli³em
przewodnikowi na dostrzelenie ³ani. Trochê k³opotu sprawi³o nam ustalenie
miejsca postrzelenia ³ani. Oglêdziny obydwu boków nic nie da³y.
Po odwróceniu ³ani na grzbiet okaza³o siê, ¿e zosta³a ona trafiona w srom.
Rany wylotowej nie by³o. Krwawienie nastêpowa³o do jamy brzusznej.

Sêdzia W.Galwas wrêcza z³om dla przewodnika, jego psa oraz
ostatni kês i pieczêæ dla zgas³ej ³ani
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Wrêczenie z³omów dla przewodnika i psa, ostatniego kêsa i pieczêci dla ³ani,
zakoñczy³o pracê psa.  Lokata 2.

Pies nr 7
Pies poszukiwa³ rannej ³ani, która na zestrzale zostawi³a œcinkê i kroplê farby.
Pies kontynuowa³ pracê na otoku na odleg³oœæ ok. 10 kilometrów, trzymaj¹c
siê œciœle tropu uchodz¹cej sztuki. Na pierwszych kilku kilometrach znajdowano
potwierdzenie w postaci pojedynczych kropli farby. PóŸniej farba zanik³a
zupe³nie. Na 10 km przewodnik po uzyskaniu akceptacji sêdziego przerwali
pracê. Wszystko wskazuje na obcierkê i ³ania winna ¿yæ dalej. W dniu
nastêpnym pies sprawdza³ 2 strza³y do dzików, po których myœliwi byli œwiêcie
przekonani, ¿e trafili. Strza³y okaza³y siê pud³ami. Pies pozosta³ bez oceny.

Pies nr 8
Strza³ oddany do ³ani na polowaniu zbiorowym. Pies rozpocz¹³ pracê
po 21 godzinach od oddania strza³u. Na zestrzale nie znaleziono ani œcinki,
ani kropli farby. Po 50m pojawi³a siê farba. Po 150m znaleziono ³o¿e z którego
³ania zosta³a podniesiona przez nagonkê lub pracuj¹ce w miocie teriery.
W tym momencie farba siê urwa³a. Po przejœciu nastêpnych 900 metrów na
otoku pies doszed³ do martwej ³ani. £ania postrzelona na miêkkie.
Pies sprawdza³ jeszcze dwa strza³y do jeleni, które okaza³y siê pud³ami. Lokata
6.

Czas na podanie wyników I Memoria³u ks. Benedykta Gierszewskiego
Pracy Posokowców na Naturalnym Postrza³ku;
Pies nr 1

CZOK z Wilczewskich Wydm, posokowiec bawarski ur. 2003,
w³. Kazimierz Janki, przewodnik Wies³aw Szuch, Polska - 134 pkt, dyplom
I stopnia, lokata 4/8

Pies nr 2
KAJA Devana, posokowiec hanowerski, ur. 2000, w³. Ludovit Pitonak,
S³owacja - 72 pkt, dyplom II st., lokata 7/8

Pies nr 3
 ALAN z Mihalikovho Soliska, posokowiec bawarski, ur. 1997, w³. Tibor
Caradsky, S³owacja - 152 pkt, dyplom I st., lokata 3/8

Pies nr 4
ASKA ze Sutlova, posokowiec hanowerski, ur. 2001, w³. Hubert Hubik,
Czechy -92 pkt, dyplom I st., lokata 5/8

Pies nr 5
ALGA znad Warciañskich Tataraków, posokowiec bawarski, ur. 2004,
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w³. Roman Walich, Polska - 152 pkt, dyplom I st., lokata 1/8
Pies nr 6

EDA z Podbrezovej, posokowiec bawarski, ur. 1999, w³. Jura Strnad,
S³owacja - 152 pkt, dyplom I st., lokata 2/8

Pies nr 7
AJKA z Hanenskeho Zlebu, posokowiec bawarski, ur. 2000,
w³. Jan Novotny, Czechy - bez oceny

Pies nr 8
Prinz vom Bibertal -VH-, posokowiec hanowerski, ur.1999, w³. Heinrich
Krebs, Niemcy - 92 pkt, dyplom I st., lokata 6/8

Wrêczenie nagród zdobywcy 1 lokaty Romanowi Walichowi

Chcia³bym ponownie pokreœliæ, ¿e uzyskane lokaty uzale¿nione by³y
od wylosowanego postrza³ka. Tego rodzaju ocena posokowców nie ma
charakteru konkursu, bowiem warunki pracy psów s¹ nieporównywalne.
Praca psów ma uœwiadomiæ myœliwym jak wa¿ne jest sprawdzenie skutecznoœci
oddanych strza³ów, przez specjalnie u³o¿one do tego celu psy.
Zwierzyna na polowaniach zbiorowych jest strzelana w warunkach silnego
stresu spowodowanego gonieniem przez naganiaczy i pracuj¹ce w miocie psy.
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Najczêœciej jest strzelana w ruchu. Po przyjêciu kuli jej wlot bywa zas³aniany
skór¹ lub t³uszczem. Zwierzyna jest po strzale dalej niepokojona przez
przesuwaj¹c¹ siê nagonkê. Nie ma warunków, ¿eby zalec. Uchodzi na znaczne
odleg³oœci, dopóki jej si³ starczy. Na pokocie najczêœciej widaæ zwierzynê
po strza³ach komorowych, w kark lub na krêgos³up. Natomiast ta, postrzelona
na miêkkie, wysok¹ komorê, badyl czy bieg z niewielk¹ lub ¿adn¹ farb¹, bardzo
czêsto uwa¿ana jest za spud³owan¹ lub lekko ranion¹. Bez poszukiwania przez
dobre psy jest ona bezpowrotnie stracona. Rola posokowca w ³owisku jest
nieoceniona.
Mam nadziejê, ¿e moje relacje uzmys³owi¹ wielu myœliwym jak wa¿ne jest
sprawdzanie skutecznoœci oddanych strza³ów, przez specjalnie u³o¿one do tego
celu psy.
Je¿eli moja pisanina spowoduje o jeden telefon do przewodnika posokowca
wiêcej, jednego posokowca u³o¿onego do pracy wiêcej, jednego pasjonata
pracy z psem wiêcej, to uwa¿am, ze spe³ni³a ona swój cel.

Na zakoñczenie chcia³em podziêkowaæ wszystkim uczestnikom
i organizatorom memoria³u. W zgodnej ocenie uczestników, szczególnie tych
zagranicznych, memoria³ zosta³ doskonale przygotowany. Panowa³a na nim

Rodzinn¹ atmosferê wspomaga³a doskona³a kuchnia
Pani leœniczynej JaŸwiñskiej
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serdeczna, rodzinna atmosfera wspomagana doskona³¹ domow¹ kuchni¹ Pani
leœniczyny JaŸwiñskiej.

Du¿a iloœæ postrza³ków umo¿liwia³a posokowcom sprawdzenie swoich
umiejêtnoœci, a co najwa¿niejsze odnalaz³y one wszystkie œmiertelnie ranne
postrza³ki, zyskuj¹c tym samym podziw poluj¹cych myœliwych.

Darz Bór

Wojciech Galwas
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Imprezy Klubowe w 2007 roku

Zarz¹d Klubu zaplanowa³ spotkanie cz³onków i sympatyków klubu
w 2007roku na 2 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim.
Planujemy przeprowadzenie nastêpuj¹cych imprez:

- 2 czerwca 2007 r. sobota
Miêdzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców, organizowany przez
Zarz¹d Okrêgowy PZ£ w Piotrkowie Trybunalskim we wspó³pracy
z Klubem Posokowca.

- 2 czerwca 2007 r. sobota godziny wieczorne;
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz³onków Klubu
Posokowca Cz³onka ISHV.

Szczegó³owy program imprez oraz proponowany porz¹dek obrad Walnego
Zgromadzenia zostanie przes³any wszystkim cz³onkom klubu.
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CZOK
Z WILCZEWSKICH

WYDM

URODZONY 14.11.2003
PKR - VI8738

OJCIEC ARES
CZEDZIELSKI REWIR
PKR VI-3118.

MATKA FIONA BURSZTYNOWY
STRZELEC PKR VI - 3116

PIES REPRODUKTOR

Eksterierowo – oceny doskona³e:

•  Elbl¹g 2005,
•  Leszno 2005,
•  Gorzów – 2005,

Wybitny pies u¿ytkowy, wielokrotny zwyciêzca konkursów pracy w 2005 roku.
Wicelider rankingu „Psów myœliwskich” 2005.  M.in. dwukrotny zwyciêzca
Konkursu Miêdzynarodowego w Niecieczy (2005, 2006). Czempion pracy
polowej.

Uczestnik I Memoria³u im. Ks. Gierszewskiego w Kluczborku – 4 miejsce z
zaliczon¹ prób¹ g³ówn¹.

W³aœciciel:

Kazimierz Janki
64-224 Œwiêtno
Ul. Mickiewicza 26A
Tel. (068)384-13-50

Istnieje mo¿liwoœæ pozostawienia suki na okres 2-3 dni
w profesjonalnie prowadzonym hotelu dla zwierz¹t.
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HODOWLA
POSOKOWCA

BAWARSKIEGO
„Z WILCZEWSKICH

WYDM”

W£AŒCICIEL WIES£AW SZUCH POLECA
•  SZCZENIÊTA
•  PSY U£O¯ONE
•  SZKOLENIE PSÓW: DO POLOWAÑ, KONKURSÓW, TOWARZYSTWA

OSI¥GNIÊCIA:
•  EKSTERIEROWE – CZEMPION POLSKI:
   ALMA, ALGA, CERA.
•  U¯YTKOWE – CZEMPION PRACY:
   ATOS, ALMA, CZOK.
•  U¯YTKOWE – ZWYCIÊZCA RANKINGU
    „PSY MYŒLIWSKIE”:

o FIONA 2001
o ATOS 2002 – WICELIDER
o BRYZA 2003, ORAZ SUPER PUCHAR
o ALMA 2004
o CZOK 2005 – WICELIDER

ADRES
WIES£AW SZUCH
UL.DWORCOWA 9A/9
64-224 ŒWIÊTNO
WOJ. WIELKOPOLSKIE
TEL. (068)347-75-21
TEL. KOM. 608-126-391
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