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Drodzy Przyjaciele!

Min¹³ kolejny rok dzia³alnoœci naszego klubu. Wydarzenia klubowe jakie
mia³y miejsce w 2007 roku przedstawiamy Pañstwu w niniejszym biuletynie.
OpóŸniliœmy wydanie Biuletynu za 2007 rok, tak aby obj¹³ on ca³okszta³t wydarzeñ
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ naszego klubu w ubieg³ym roku.
Zamieszczamy w nim Sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu za 2006 rok, jakie byliœmy
zobowi¹zani przes³aæ do Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce.
Nastêpnie publikujemy protokó³ z Walnego Zgromadzenia Cz³onków Klubu, które
mia³o miejsce w Sulejowie w czerwcu ubieg³ego roku.
Do³¹czamy równie¿ sprawozdanie finansowe opracowane przez Skarbnika
Jerzego Soko³a.
Wice Prezes ds. Hodowlanych – Wojciech Galwas, podj¹³ próbê podsumowania
informacji hodowlanych o posokowcach i ich miotach, bêd¹cych w posiadaniu
cz³onków naszego klubu. Mam nadziejê, ¿e dane te bêd¹ podlega³y ci¹g³ej aktualizacji
i u³atwi¹, prowadzenie prawid³owo ukierunkowanej, pod wzglêdem eksterieru i
u¿ytkowoœci, hodowli posokowców.
Przedstawiamy, opracowany równie¿ przez W. Galwasa, artyku³ dotycz¹cy
u¿ytkowoœci posokowców. Za³¹czona zosta³a do niego Karta Pracy Psa wraz z opisem
jej prowadzenia. Prowadzenie danych dotycz¹cych pracy posokowców w ³owisku
winno staæ siê niezbêdnym elementem oceny wartoœci u¿ytkowej naszych psów.
Zapoznajemy Pañstwa z przebiegiem XXX Zjazdu Klubów Cz³onkowskich ISHV,
który odby³ siê w paŸdzierniku ubieg³ego roku w Szwajcarii.
Sk³adamy relacjê z zorganizowanego przez ZO PZ£ w Opolu wraz z naszym Klubem
– II Memoria³u im. Ks. B. Gierszewskiego.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim osobom, dziêki którym zakoñczy³
siê on sukcesem.
Zabrak³o miejsca na przedstawienie wszystkich wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
klubu. Wspomnê chocia¿by o corocznym Balu Klubu Posokowca, organizowanym
dziêki inicjatywie Paw³a Iwickiego, czy o organizowanych Poszukiwaniach Postrza³ka,
sêdziowanych przez sêdziów kynologicznych bêd¹cych cz³onkami naszego klubu.

Zapraszam Pañstwa do wziêcia udzia³u w organizowanej przez raciborski
oddzia³ ZKwP, pod patronatem naszego klubu –Krajowej Wystawie Posokowców po
której odbêdzie siê Walne Zebranie Cz³onków Klubu. Niezbêdne informacje
zamieszczamy w Biuletynie.

¯yczê wielu sukcesów na niwie ³owieckiej i hodowlanej.

Przewodnicz¹cy
    Klubu Posokowca Cz³onka ISHV

Jan Kierznowski



4

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 2006 rok

przes³ane do ZG ZKwP.

Liczba cz³onków Klubu :
wg. stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 roku: 139

Liczba zarejestrowanych psów :
wg. stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 rok :
-  ogó³em: 106  psów,
-  hodowlanych: 32  psy.

Stan konta Klubu na dzieñ 31.12.2006 roku: 6.178,17 z³.
Dokumenty finansowe Klubu, przechowywane s¹ u skarbnika – kol.
Jerzego Soko³a.
W za³¹czeniu sprawozdanie finansowe Klubu za 2006 rok.

W 2006 roku Klub zajmowa³ siê nastêpuj¹c¹ dzia³alnoœci¹

W dniu 3 czerwca 2006  na terenie strzelnicy OR£. PZ£ w Piotrkowie
Trybunalskim, odby³a siê zorganizowana przez £ódzki Oddzia³ ZKwP, pod
honorowym patronatem Klubu Posokowca Cz³onka ISHV, Krajowa Wystawa
Posokowców.
Oceny psów dokonywali Andrzej Brabletz (posokowce hanowerskie, Henryk
Stêpka (posokowce bawarskie – suki) oraz goœæ ze S³owacji, doradca
hodowlany S³owackiego Klubu Posokowców – Tibor •eltvay (posokowce
bawarskie – psy).
Wnikliwa praca sêdziów doprowadzi³a do wy³onienia zwyciêzców
poszczególnych ras. Wœród posokowców bawarskich tytu³ ten zdoby³ ATOSz
Leszczynowego Boru Tomasza Kendlera, a poœród posokowców hanowerskich
zwyciêzc¹ rasy zosta³ PARYS znad Luci¹¿y Izabeli i Jerzego Karaszewskich,
Po ocenie na ringach odby³y siê konkurencje fina³owe. Wyboru
najpiêkniejszego juniora dokona³ sêdzia Andrzej Brabletz. Tytu³  BIS JUNIOR
zdoby³ posokowi hanowerski RINO znad Luci¹¿y nale¿¹cy do Romana
Walicha,
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.
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W tym samym dniu na terenie oœrodka wypoczynkowego w Sulejowie
odby³o siê coroczne Walne Zgromadzenie Cz³onów Klubu Posokowca Cz³onka
ISHV.
W zebraniu bra³o udzia³ 39 cz³onków klubu. W zebraniu wziêli te¿ udzia³
goœcie ze S³owacji, Czech i Niemiec. W prezydium zasiad³ równie¿
Przewodnicz¹cy Komisji Kynologicznej NR£ Andrzej Brabletz.
Zebrani zatwierdzili sprawozdanie Zarz¹du, a nastêpnie rozpoczêli dyskusjê
nad dalszym dzia³aniem klubu.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej cz³onkom Zarz¹du udzielone zosta³o
absolutorium.
Innym wa¿nym punktem Zgromadzenia by³o przeprowadzenie wyborów w³adz
klubu.
Jako, ¿e dobieg³a koñca 3-letnia kadencja dotychczasowych w³adz, cz³onkowie
wybrali swoich reprezentantów na nastêpne lata.
W wyniku tajnych wyborów ukonstytuowa³ siê nowy Zarz¹d Klubu  cz³onek
ISHV w nastêpuj¹cym sk³adzie:

- 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

Zastêpcami cz³onków Zarz¹du Klubu zostali :
- Katarzyna Bujko,
- Piotr Jab³oñski,

Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnych Klubu zosta³ kol. Mieczys³aw
Wysiñski, a cz³onkami komisji Wies³aw Burdzy i Maciej Bubula.
Zastêpcami cz³onków Komisji Rewizyjnej Klubu zostali:

- Czes³aw Kownacki,
- Bogus³aw Paw³owski,

W tocz¹cej siê dyskusji zgromadzenia 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 u¿ytkowoœci psów rasy
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posokowiec. 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.

W imieniu cz³onków Walnego Zebrania Klubu, Komisja Uchwa³ i
Wniosków zobowi¹za³a Zarz¹d Klubu do :
-  podjêcia rozmów z Klubo – Komisj¹ ZG., celem wspólnego wyst¹pienia do

ZG. ZKwP o wprowadzenie dodatkowych wymogów hodowlanych dla
posokowców hanowerskich i bawarskich, takich jak:

- 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,

- reproduktorem lub suka hodowlan¹ mo¿e pozostaæ pies posiadaj¹cy wynik
badania na dysplazjê stawów biodrowych A lub B.

- utrzymania wpisowego do Klubu w wysokoœci 50 z³ i sk³adki cz³onkowskiej
w wysokoœci 40 z³,

- przeznaczenia zysków z dzia³alnoœci za 2005 rok na dzia³alnoœæ statutow¹
Klubu,

- kontynuowania prac nad utworzeniem strony internetowej,
- wydania biuletynu informacyjnego Klubu za 2006 rok,
- uczestniczenia reprezentacji Klubu w Memoriale Konrada Fridricha na

S³owacji w 2006 roku,
Wszystkie z³o¿one wnioski podczas obrad zosta³y poddane pod

g³osowanie i zosta³y zatwierdzone.
W dniu 4 czerwca 2006 roku na terenie strzelnicy OR£ PZ£ w

Piotrkowie Tryb. odby³ siê III Miêdzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców.
Nap³ynê³a rekordowa iloœæ 58 zg³oszeñ. Ogó³em w konkursie wziê³o udzia³
24 posokowce.

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.
Zorganizowane ono zosta³o w œrodkowych W³oszech.
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
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Wojciech Galwas oraz Cz³onek Zarz¹du Ernest Klama.
Bêd¹cy gospodarzami W³osi przedstawili bogat¹ prezentacjê dotycz¹c¹
gospodarki ³owieckiej we W³oszech ze szczególnym uwzglêdnieniem
Toskanii..
Sporo uwagi W³osi poœwiêcili równie¿ problemom zdrowotnym posokowców.
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.

Tradycyjnie, jak co dwa lata, Klub Posokowca Cz³onek ISHV wzi¹³
udzia³ w organizowanym, przez naszych przyjació³ ze S³owackiego Klubu
Posokowca w XI  Memoriale Fridricha Konrada.
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,
Wêgier i Polski.
Zarz¹d klubu wytypowa³ do reprezentowania naszych barw, sukê posokowca
bawarskiego ALMÊ z Wilczewskich Wydm, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Romana
Walicha ze Skórzewa ko³o Poznania.

Pierwsza trójka XI Memoria³u Fridricha Konrada przedstawia siê nastêpuj¹co:
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.

W pierwszych dniach listopada w lasach w rejonie Kluczborka
przeprowadzono ocenê pracy posokowców poszukuj¹cych rann¹ zwierzynê
grub¹.
Organizatorem I Memoria³u ks. Benedykta Gierszewskiego by³ ZO PZ£ w
Opolu.
W memoriale wziê³o udzia³ 8 posokowców ( 3 hanowerskie i 5 bawarskich)
wytypowanych przez Kluby Posokowca z Czech, S³owacji, Niemiec i Polski.
Psy oceniane by³y na podstawie obowi¹zuj¹cego regulaminu; “Praca
posokowca na tropach postrza³ka”.
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Wyniki 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,
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

Realizacja uchwa³ i zaleceñ Klubu w 2006 roku

-  utworzono internetow¹ stronê Klubu Posokowca  cz³onka ISHV
(http:// www.klubposokowca.pl),

-  opracowano, wydrukowano i przekazano do wiadomoœci wszystkim
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cz³onkom Biuletyn Klubowy za 2006 rok,
-  opracowano projekt rozszerzenia wymogów hodowlanych dla posokowców.

Imprezy Klubowe w 2007 roku

1. Zarz¹d Klubu zaplanowa³ spotkanie cz³onków i sympatyków klubu w  dniu
- 2 czerwca 2007 r. /sobota / w formie Walnego Zgromadzenia cz³onków
Klubu Posokowca Cz³onka ISHV. Szczegó³owy program zgromadzenia
zostanie przes³any wszystkim cz³onkom klubu.

2. W okresie jesiennym 2007 roku na terenach obwodów ³owieckich PZ£
planowane jest przeprowadzanie poszukiwañ postrza³ków na naturalnym
tropie wg aktualnie obowi¹zuj¹cych regulaminów.

3. W m-cu paŸdzierniku 2007 roku w m. Wildhaus w Szwajcarii odbêdzie siê
30 Zjazd Klubów Posokowca ISHV w którym delegaci naszego klubu
wezm¹ udzia³.

4.  Jak co roku zamierzamy wydaæ Biuletyn Klubowy.

Przedk³adaj¹c niniejsze sprawozdanie mam nadziejê, ¿e dzia³ania
Klubu przyczyni³y siê do umocnienia jego pozycji i sprzyja³y oraz umocni³y
popularyzacjê pracy z posokowcem w ³owiskach.

Przewodnicz¹cy Klubu

Jan Kierznowski
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Protokó³ z Walnego Zgromadzenia Cz³onków
Klubu Posokowca Cz³onka ISHV

z dnia 02. 06. 2007 r.

2 czerwca terenie oœrodka wypoczynkowego w Sulejowie odby³o siê
coroczne Walne Zgromadzenie Klubu Posokowca Cz³onka ISHV.
Otwarcia walnego zebrania sprawozdawczego dokona³ Prezes Klubu kol. Jan
Kierznowski.
W zebraniu uczestniczy³o 41 osób. Odczytany zosta³ proponowany porz¹dek
zgromadzenia, który zosta³ zatwierdzony jednomyœlnie, a który przedstawia³
siê nastêpuj¹co:
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 Klubu z dzia³alnoœci za 2006 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz¹du.

G³osowanie nad wnioskiem.
8. Wolne wnioski.
9. Zatwierdzenie uchwa³ i wniosków.
10. Dyskusja i zakoñczenie zebrania.

Na przewodnicz¹cego zebrania zaproponowano Zbigniewa  Skrzeka, którego
kandydatura zosta³a zatwierdzona jednomyœlnie.

Ad.3. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicz¹cy zwróci³ siê o zg³aszanie kandydatur do Komisji Uchwa³ i
Wniosków.
Do Komisji  Uchwa³ i Wniosków zaproponowani zostali kol.. kol.: Rudziñski
Kuba, Walich Roman, Jankowska Danuta.
Zostali oni jednog³oœnie wybrani w drodze jawnego g³osowania.

Ad.4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci za 2006 rok.
W imieniu Zarz¹du sprawozdanie z dzia³alnoœci za poprzedni rok odczyta³
Sekretarz Jerzy Karaszewski.
Sprawozdanie finansowe przedstawi³ Skarbnik Jerzy Sokó³.
Obydwa sprawozdania przyjêto z aprobat¹ i bez uwag.
W sprawach hodowlanych zabra³ g³os V-ce Prezes ds. Hodowlanych Wojciech
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Galwas.
W swoim wyst¹pieniu skupi³ siê g³ównie na swojej dzia³alnoœci za okres
06.2006 – 05.2007 rok., w tym m. innymi :
- omówieniu spotkania Doradców Hodowlanych Klubów Cz³onkowskich ISHV

we W³oszech na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2006 roku i okolicznoœci
zwrotu do naszego Klubu Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV,

- kryteriach i zasadach w³aœciwego  i jednolitego stosowania Pieczêci
U¿ytkowoœci zgodnych z zasadami ISHV,

- potrzebie wprowadzenia zmian w Dodatkowych wymogach hodowlanych
dla cz³onków Klubu Posokowca Cz³onka ISHV w postaci formalnego
wniosku odnosz¹cego siê g³ównie do dokonania nastêpuj¹cych zmian:
-  w pkt 1 – zmieniæ zapis „obowi¹zuj¹cego od stycznia 2003 roku” na

„obowi¹zuj¹cego od 1 kwietnia 2006 roku” Regulaminu Hodowli Psów
Rasowych ZKwP

- w pkt 2 , podpunkt 1 – s³owa „lub próby g³ównej” zast¹piæ s³owami
„poszukiwania postrza³ka”,

- podpunkt 3, uzupe³niæ na koñcu zdaniem „ po uzyskaniu zgody v-ce
przewodnicz¹cego d/s hodowlanych”,

- zlikwidowaæ podpunkt 5 brzmi¹cy : reproduktorzy i suki hodowlane
u¿ywane do kryæ zagranicznych musz¹ posiadaæ pieczêæ u¿ytkowoœci
ISHV”,

- dotychczasowy podpunkt 6 oznaczyæ jako 5 i nadaæ mu nastêpuj¹ce
brzmienie :
5. Do uzyskania pieczêci u¿ytkowoœci ISHV upowa¿nione s¹ psy i suki

które uzyska³y :
a/ uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu

hodowli psów rasowych ZKwP w Polsce,
b/ wynik badania na dysplazjê stawów biodrowych A lub B,
c/ dyplom z oceny pracy posokowca w naturalnym ³owisku zwanej

Poszukiwaniem Postrza³ka /PP/,
d/ szczeniêta po rodzicach posiadaj¹cych pieczêæ u¿ytkowoœci ISHV

maj¹ prawo do jej zamieszczania w swoich metrykach i
rodowodach.

Zmiany te maja na celu wprowadzenie aktualnej nomenklatury, wynikaj¹cej
z obowi¹zuj¹cego Regulaminu prób i konkursów pracy psów myœliwskich.
Ponadto umo¿liwiaj¹ kojarzenia zagraniczne dobrym posokowcom, które
nie posiadaj¹ jeszcze pieczêci ISHV, oczywiœcie po uzyskaniu zgody
doradców hodowlanych.
Dopasowuj¹ wymogi uzyskiwania pieczêci ISHV do wymogów
obowi¹zuj¹cych we wszystkich klubach cz³onkowskich.
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- stopniu realizacji ubieg³orocznego wniosku Walnego Zgromadzenia
dotycz¹cego wspólnego wyst¹pienia z klubo komisj¹ ZG Klub Posokowca
w kwestii zmiany wymogów hodowlanych przez G³ówn¹ Komisjê
Hodowlan¹  ZKwP.
Z uwagi na odmowê wspólnego wyst¹pienia, Klub nasz wystosowa³
samodzielny wniosek do G³ównej Komisji Hodowlanej ZKwP o
rozszerzenie wymogów hodowlanych dla posokowców bawarskich i
hanowerskich.
W otrzymanej odpowiedzi uzyskaliœmy informacjê, ¿e ZKwP nie widzi
potrzeby podniesienia wymogów hodowlanych, a przedstawione przez nasz
klub propozycje mog¹ byæ jedynie stosowane wobec cz³onków naszego
klubu.
Dziwi poza tym fakt, ¿e GKH nie dostrzega nawet potrzeby okreœlenia
stopnia dysplazji stawów biodrowych, które to badanie jest wymagane w
stosunku do posokowców hanowerskich.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu w przedmiocie dzia³alnoœci Zarz¹du
Klubu za poprzedni okres przedstawi³ Cz³onek KR Wies³aw Burdzy.
Uzyska³o ono ocenê aprobuj¹c¹.

Ad.6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Brak uwag i zastrze¿eñ

Ad. 7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarz¹du.
Cz³onek Komisji Rewizyjnej W. Burdzy przedstawi³ wniosek o udzielenie
wszystkim cz³onkom zarz¹du absolutorium.
Wniosek zosta³ jednog³oœnie zaakceptowany poprzez g³osowanie.

Ad. 8. Uchwa³y i wnioski
Komisja Uchwa³ i Wniosków przedstawi³a nastêpuj¹ce uchwa³y Walnego
Zgromadzenia :
- przyjêto sprawozdanie Zarz¹du Klubu z dzia³alnoœci za 2006 rok,
- przyjêto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- udzielono absolutorium cz³onkom Zarz¹du Klubu,
- przyjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ dodatkowych wymogów hodowlanych dla

cz³onków  Klubu Posokowca Cz³onka ISHV  o nastêpuj¹cej treœci :

1. Cz³onkowie Klubu Posokowca s¹ równoczeœnie cz³onkami ZKwP i
obowi¹zuj¹ ich wszelkie wymogi hodowlane zawarte w Regulaminie
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Hodowli Psów Rasowych ZKwP obowi¹zuj¹cym od 1 kwietnia 2006
roku.

2. Dodatkowe wymogi hodowlane uchwalone przez cz³onków Klubu
Posokowca Cz³onka ISHV :
1/ cz³onkowie klubu zobowi¹zuj¹ siê kojarzyæ posokowce posiadaj¹ce

dyplom z konkursów posokowców lub poszukiwania naturalnego
postrza³ka /PP/.

2/ cz³onkowie klubu powiadamiaj¹ v-ce przewodnicz¹cego d/s
hodowlanych o miotach i iloœci szczeni¹t.

3/ sprzeda¿ szczeni¹t poza granice Polski do krajów cz³onkowskich
ISHV mo¿liwa jest w przypadku posiadania przez nie pieczêci
u¿ytkowoœci ISHV oraz po uzyskaniu zgody v-ce przewodnicz¹cego
d/s hodowlanych.

4/ krycia zagranicznymi reproduktorami jak równie¿ krycia
zagranicznych suk winny odbywaæ siê w porozumieniu z v-ce
przewodnicz¹cym d/s hodowlanych.

5/ do uzyskania pieczêci  i u¿ytkowoœci ISHV upowa¿nione s¹ psy i
suki które uzyska³y :
a) uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami regulaminu

Hodowli Psów Rasowych ZKwP,
b) wynik badania na dysplazjê stawów biodrowych stopnia A lub B,
c) dyplom z oceny pracy posokowca w naturalnym ³owisku zwanej

dalej poszukiwaniem postrza³ka /PP/,
d) szczeniêta po rodzicach posiadaj¹cych pieczêæ u¿ytkowoœci ISHV

maj¹ prawo do jej zamieszczenia w swoich metrykach i
rodowodach

Wy¿ej wymienione wymogi wchodz¹ w ¿ycie z dniem ich uchwalenia przez
Walne Zebranie  Cz³onków Klubu tj. w dniu 2 czerwca 2007roku.

- zobowi¹zano Zarz¹d do wydania Biuletynu Informacyjnego Klubu za 2007
rok.

Ad. 9. Zatwierdzenie uchwa³ i wniosków.
W/w. wnioski zosta³y poddane pod g³osowanie i wszystkie zosta³y zatwierdzone
przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych.

Ad.10. Dyskusja i zakoñczenie zebrania
W dyskusji wielu uwagi poœwiêcono zasadom udzielania Pieczêci U¿ytkowoœci
ISHV oraz zgodnoœci jej stosowania z przepisami ZKwP.
Cz³onkowie podnosili kwestiê w jaki sposób dokumentowaæ dochodzenie
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postrza³ków. Zobowi¹zano Zarz¹d do opracowania zasad zamieszczania reklam
w Biuletynie Klubowym i na stronie internetowej.
Przewodnicz¹cy Klubu Jan Kierznowski omówi³ przebieg ubieg³orocznego
Memoria³u B. Gierszewskiego;
- Ocena memoria³u w oczach uczestników by³a bardzo pozytywna.
- By³y jedynie problemy z baz¹ noclegow¹ co uniemo¿liwi³o udzia³ w

memoriale wiêkszej iloœci psów.
- By³o du¿o zwierzyny. Iloœæ postrza³ków jest rzecz¹ decyduj¹c¹ w tego typu

sprawdzianach posokowców.
- W przysz³oœci memoria³ bêdzie organizowany w rejonie Opola przy nieco

zmienionych zasadach organizacyjnych i kwaterunkowych. Pozwoli to na
organizacjê imprezy w wiêkszej skali.
Szczególne podziêkowania przy organizacji memoria³u nale¿¹ siê
wszystkim cz³onkom zarz¹du Klubu a szczególnie fundatorowi nagród kol.
Z. Jankowskiemu oraz przedstawicielom Komisji Kynologicznej OR£ PZ£
w Opolu i Nadleœnictwu w Kluczborku.

Wprowadzone zostan¹ zmiany w sposobie redagowania biuletynu. G³ówny
nacisk po³o¿ony zostanie na wiêksz¹ bazê danych hodowlanych, osi¹gniêæ
u¿ytkowych, dochodzeñ postrza³ków, lansowania psów i hodowli wykazuj¹cych
siê praktycznymi osi¹gniêciami dochodzeñ postrza³ków. W zwi¹zku z
powy¿szym zaleca siê bie¿¹ce przesy³anie  potwierdzonych kart poszukiwania
postrza³ków.
Na szersz¹ ni¿ dotychczas skalê przeprowadzane bêd¹ praktyczne szkolenia
w terenie cz³onków klubu- w³aœcicieli posokowców,

Na tym zebranie zakoñczono, po czym jego uczestnicy udali siê na
wspóln¹ biesiadê.

Protokó³owa³

Jerzy Karaszewski
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Sprawozdanie Finansowe Klubu Posokowca Cz³onka ISHV
za rok 2007

W roku 2007 wp³ywy i koszty Klubu Posokowca przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:

- wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich:
wp³aty na konto bankowe klubu 4 394,00
wp³aty na KP 2 265,00
Razem 6 659,00

- koszty dzia³alnoœci Klubu:
Op³aty bankowe 212,00
Inne 55,00
Sk³adki cz³onkowskie do ISHV 1 854,85
Artyku³y biurowe 958,42
Biuletyn za 2006 rok 2 300,00
Domena internetowa 170,80
Razem 5 551,07

Saldo za rok 2007 1 107,93

Skarbnik

Jerzy Sokó³
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Sprawozdanie hodowlane za 2007 rok.

Po raz pierwszy w biuletynie naszego klubu chcia³bym przedstawiæ
informacje dotycz¹ce hodowli posokowców bawarskich i hanowerskich w 2007
roku.

Wed³ug zebranych informacji w rêkach cz³onków naszego klubu
znajdowa³o siê 149 posokowców. 109 to posokowce bawarskie, a 40 to
posokowce hanowerskie.
Dane te dotycz¹ posokowców zarejestrowanych w oddzia³ach ZKwP i maj¹cych
nadany numer w Polskiej Ksiêdze Rodowodowej.
Zdajê sobie sprawê, ¿e s¹ to dane niekompletne, ale zebranie informacji
dotycz¹cych posokowców, ich miotów, uprawnieñ hodowlanych, osi¹gniêæ
wystawowych i u¿ytkowych, nastrêcza bardzo du¿o trudnoœci.
G³ówna Komisja Hodowlana ZKwP zobowi¹za³a Oddzia³y ZKwP do udzielania
informacji hodowlanych wy³¹cznie na proœbê Klubów Komisji Zarz¹du
G³ównego. W ten sposób zostaliœmy odciêci od informacji bêd¹cych w
posiadaniu Oddzia³ów ZKwP.
Pozosta³y informacje pochodz¹ce od cz³onków klubu. Te jednak równie¿
pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia, a ich przep³yw nie jest pe³ny.
Sk³adam podziêkowania cz³onkom klubu, którzy przes³ali kserokopie
rodowodów swoich posokowców oraz przekazali informacje dotycz¹ce kryæ,
miotów jak równie¿ zmian statusu swoich psów.
W tej sytuacji nieocenion¹ pomoc uzyska³em z dostêpnej on-line pod adresem:
www.bazabgs.com, Bazy Rodowodowej Posokowców.
Szczególne podziêkowania za pomoc w opracowaniu materia³ów sk³adam
naszej klubowej Kole¿ance Wies³awie Je¿ewskiej.
Mam nadziejê, ¿e zauwa¿one braki wp³yn¹ mobilizuj¹co na cz³onków klubu i
przep³yw informacji bêdzie znacznie pe³niejszy, co umo¿liwi korektê i
uzupe³nienie braków w posiadanych danych oraz umo¿liwi przekazanie
pe³niejszych informacji w nastêpnych biuletynach.

Poni¿sze wykazy dotycz¹ posiadanych danych reproduktorów, suk
hodowlanych oraz miotów posokowców w 2007 roku.
Wykazy posokowców posiadaj¹cych uprawnienia hodowlane obejmuj¹ nazwê
i przydomek psa, datê urodzenia, numer PKR, nazwê i przydomek rodziców.
U¿ytkowoœæ okreœlono poprzez posiadanie najwy¿szego stopnia dyplomu z
Konkursu Pracy Posokowców (KPP), oraz dyplomu z Oceny pracy
posokowców w naturalnym ³owisku, zwanej w skrócie Poszukiwaniem
Postrza³ka (PP). Umieszczono równie¿ informacje o posiadaniu przez psa
Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV.
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Zamieœci³em równie¿ informacje o wyniku przeœwietlenia stawów biodrowych
w kierunku dysplazji – HD. Uwzglêdni³em posiadane informacje o uzyskanych
tytu³ach wystawowych.
Informacjê koñczy imiê i nazwisko w³aœciciela psa.
Psy i suki s¹ uporz¹dkowane w kolejnoœci alfabetycznej.
Brak danych w poszczególnych pozycjach nie œwiadczy o ich nie posiadaniu
przez psa, ale o braku posiadania informacji o nich.
W przypadku suk posiadaj¹cych uprawnienia hodowlane uwzglêdni³em jedynie
suki urodzone nie wczeœniej ni¿ w 2000 roku.
Przy zamieszczeniu informacji o miotach klubowych posokowców, przyj¹³em
kryterium umieszczenia tylko tych miotów, których obydwojga rodziców
znajduje siê w rêkach cz³onków klubu lub których ojciec pochodzi z zagranicy,
z klubu nale¿¹cego do ISHV, po uzyskaniu zgody na krycie doradcy
hodowlanego.
Wykaz miotów obejmuje przydomek hodowlany hodowli z której pochodz¹
szczeniêta, imiê i nazwisko hodowcy, datê urodzenia szczeni¹t, nazwê i
przydomek ojca i matki, imiê, p³eæ oraz numer tatua¿u poszczególnych
szczeni¹t. Mioty s¹ uporz¹dkowane w kolejnoœci chronologicznej.

Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi cz³onkowie klubu
zobowi¹zali siê kojarzyæ posokowce posiadaj¹ce dyplom z konkursu
posokowców lub poszukiwania postrza³ka.
Cz³onkowie klubu winni powiadamiaæ v-ce przewodnicz¹cego ds. hodowlanych
o miotach i iloœci szczeni¹t.
Sprzeda¿ szczeni¹t poza granice Polski do krajów cz³onkowskich ISHV
mo¿liwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV,
po uzyskaniu zgody v-ce przewodnicz¹cego ds. hodowlanych.
Krycia zagranicznymi reproduktorami jak równie¿ krycia zagranicznych suk
winny odbywaæ siê w porozumieniu z v-ce przewodnicz¹cym ds. hodowlanych.
Nie przestrzeganie powy¿szych wymogów prowadzi do konfliktów w
kontaktach z innymi klubami ISHV oraz Ÿle wp³ywa na postrzeganie dzia³añ
naszego klubu.

Na posiedzenie Zarz¹du Klubu ISHV odbywaj¹ce siê w Szwajcarii
11.10.2007 roku wp³yn¹³ wniosek o podjêcie uchwa³y, aby ni¿ej cytowane
wyjaœnienia  zwi¹zane z nadawaniem Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV  potraktowaæ
jako wi¹¿¹ce wytyczne dla wszystkich cz³onków, które maj¹ obowi¹zywaæ i
jednoczeœnie zostan¹ wydrukowane w nowym nak³adzie Statutu ISHV w
punkcie 7.
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„Wyjaœnienie dotycz¹ce nadawania i u¿ywania Stempla.
 Stempel jest traktowany jako Certyfikat hodowli zgodnie z ustaleniami  ISHV
i tak ma byæ rozumiany. Stempel ten bêdzie nanoszony w kolorze czerwonym
na orygina³ rodowodu lub na zaœwiadczenie wydawane przez klub  ISHV jako
za³¹cznik do rodowodu.
Przez przystawienie stempla Klub cz³onkowski ISHV potwierdza, ¿e
uczestnicz¹ce w rozrodzie psy s¹ zdrowe, w momencie krycia nie by³y znane
genetyczne (dziedziczne) choroby. Psy te by³y te¿ sprawdzone u¿ytkowo i na
zgodnoœæ ze standardem FCI.
Aby móc potwierdziæ stemplem u¿ytkowoœæ psa zgodn¹ z kryteriami ISHV musz¹
byæ zachowane nastêpuj¹ce minimalne kryteria:
praca na otoku na sztucznej œcie¿ce po³o¿onej butami tropowymi lub lask¹
przy u¿yciu maksymalnie 0.25 l. farby ( dzik lub jeleñ) o d³ugoœci co najmniej
1000 m, która musi byæ starsza ni¿ 20 godz.

- praca na zimnym tropie zdrowej zwierzyny p³owej zgodnie z kryteriami
Klubu Hirschmann

- kontrola zachowania i odpornoœæ na strza³
- brak lêku przed zwierzyn¹ i zdolnoœæ do g³oœnego gonu, który nale¿y

sprawdziæ przez udokumentowane osi¹gniêcia w praktyce
- stwierdzenie rodzaju g³oszenia jest konieczne (minimum g³oszenie na

kontakt wzrokowy).
- dalsze kryteria klubów cz³onkowskich dotycz¹ce psów hodowlanych

pozostaj¹ niezmienione.
W dalszej czêœci potwierdza Cz³onek ISHV (Klub), ¿e hodowca bêdzie oddawa³
(sprzedawa³) szczeniêta tylko dla myœliwych bêd¹cych cz³onkami ISHV i ¿e
pies bêdzie wykorzystywany do poszukiwania postrza³ków.

UZASADNIENIE
W zwi¹zku ze spotkaniem w 2006 roku w Casentino /W³ochy, na którym
dyskutowano o kierunkach rozwoju ISHV i jego zarz¹dzaniu, stwierdzono, ¿e
obecna definicja i kryteria nadawania Stempla ISHV prowadzi do ró¿nych
interpretacji i pozostawia wiele mo¿liwoœci.
Tylko, jeœli pies hodowlany zostanie oceniony wed³ug porównywalnych
kryteriów i warunków mo¿e zostaæ osi¹gniêty sukces przy dalszej hodowli.
Do najwa¿niejszych wp³ywaj¹cych na hodowlê kryteriów bêd¹ zaliczane
nastêpuj¹ce:

- Minimalny standard pracy na œcie¿ce
- Potwierdzenie g³oszenia i ostroœæ na zwierzynie.
- Kontrola zachowania.

Przez zapis tych kryteriów zostan¹ usuniête nieporozumienia.
Ujêcie tej definicji do standardu FCI bêdzie przez nas zalecane.”
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Zgodnie z tymi zasadami, zarz¹d naszego klubu zobowi¹za³ mnie do
zamieszczenia Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV jedynie w rodowodach szczeni¹t
exportowanych do krajów cz³onkowskich ISHV, oczywiœcie o ile takow¹
pieczêæ posiadaj¹ ich rodzice. W pozosta³ych przypadkach mog¹ j¹ uzyskaæ
psy i suki po spe³nieniu okreœlonych przez nasz klub wymagañ.

W ubieg³ym roku piêciu hodowców otrzyma³o zgody na krycia
zagraniczne – dwukrotnie na S³owacji i trzykrotnie w Czechach.
Równie¿ zgodê na krycie w Szwecji uzyska³ w³aœciciel reproduktora posokowca
hanowerskiego.
Za zgod¹ Verein Hirschmann sprowadzony zosta³ do Polski szczeniak
posokowca hanowerskiego.
Nie by³o przypadku, ¿eby zagraniczny klub ISHV nie wyrazi³ zgody na
kojarzenie posokowców.

W hodowli posokowców hanowerskich odnotowa³em w naszym klubie
40 posokowców w tym 21 psów i 19 suk.
10 psów posiada uprawnienia reproduktorów. Równie¿ 10 suk posiada
uprawnienia hodowlane. W 2007 roku zg³oszono 3 mioty licz¹ce 23 szczeni¹t
w tym 7 psów i 16 suczek.

W rêkach cz³onków klubu odnotowa³em 109 posokowców bawarskich,
39 psów i 70 suk.
24 psy posiadaj¹ uprawnienia reproduktorów, a 35 suk uprawnienia hodowlane.
W ubieg³ym roku odnotowa³em 15 klubowych miotów licz¹cych ³¹cznie 115
szczeni¹t w tym 54 psy i 61 suczki.

Mam nadziejê, ¿e poni¿sze zestawienia bêd¹ pomocne w planach
hodowlanych i umo¿liwi¹ podniesienie jakoœci hodowli posokowców, zgodnie
z przyjêtymi przez nasz klub zasadami.

Wice przewodnicz¹cy ds. hodowlanych

Wojciech Galwas
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1. ALF z Kaszubskiej Kniei,
ur. 27-04-2002r.
PKR VI-8067,
O: FUX Wipsowo Bór
M.: INKA z Lopenickych Kopcu
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Piotr Renkel

2. Dongeto Mecseki-Vaduzo,
ur. 20-06-2004 r.
PKR VI-9280,
O: BASA Ropolyvolgye
M.: FURGE Korcsonyei
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Wies³aw Pop³awski

3. FUX Wipsowo Bór,
ur. 29-09-1997 r.
PKR VI – 4236
O: AMANT z Kostkowa
M.: FONSEKA z Waldek
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Hubert G³owiñski

4. JAŒMIN Borowy K¹t,
ur. 05-05-2005 r.
PKR VI – 10281
O.: KAZAN z Medniku
M.: IWA Borowy K¹t
U¿ytkowoœæ: PP – III st.
Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Piotr Szewczyk

5. KAZAN z Medniku,
ur. 09-05-1998 r.
PKR.VI – 4514
O.: CINKOS Mezokovesd-Menti,
M.: NELA Jezbiny
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
PP – II st. Pieczêæ ISHV
Tytu³y wystawowe: Int.Ch.
HD – A
W³aœciciel: Wies³aw Breliñski

6. LORENZ v. Neuhaus,
ur. 22-06-1998 r.
PKR.VI – 4609
O.: ,
M.:
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
HD – ?
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Robert Iwicki

Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów
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7. MAJK z Lopenickych Kocu,
ur. 30-05-2001 r.
PKR.VI – 6524
O.: CLIFF v. Jossgrund,
M.: RONA z Javornicke louky
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
PP – III st. Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: Zw. Kl, Ch.Pl,
Int.Ch.
W³aœciciel: Zbigniew
Czerniachowski

8. PARYS znad Luci¹¿y,
ur. 04-03-2004 r.
PKR.VI – 9273
O.: KAUZ von der Walze,
M.: ADA z Reczyckich Lasów
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
Pieczêæ ISHV
HD – B
Tytu³y wystawowe: Ch.Pl, Int.Ch.
W³aœciciel: Izabela i Jerzy
Karaszewski

9. RINO znad Luci¹¿y,
ur. 02-06-2005 r.
PKR.VI – 10352
O.:MAJK z Lopenickych Kopcu, M.:
ADA z Reczyckich Lasów
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
PP – I st, Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Roman Walich

10. RON znad Luci¹¿y,
ur. 02-06-2005 r.
PKR.VI – 10480
O.:MAJK z Lopenickych Kopcu,
M.: ADA z Reczyckich Lasów
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
PP – III st, Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: Ch.Pl
W³aœciciel: Izabela i Jerzy
Karaszewski
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1. ADA z Reczyckich Lasów,
ur. 13-09-2000r.
PKR VI-6435,
O: ARON z Polanowskich Lasów,
M.: BRYZA z W¹wozu
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: Ch.Pl, Int.Ch
W³aœciciel: Izabela i Jerzy
Karaszewski

2. ALIDA z Dêbowej Alei,
ur. 23-06-2003 r
PKR VI – 8855,
O: KAUZ von der Walze,
M.: BRAWA Ryton
U¿ytkowoœæ - ?
HD - ?
Tytu³y wystawowe:?
W³aœciciel: Waldemar Wenzel

3. ARA Kuœniarka,
ur. 19-04-2005 r.
SPKP 559/PKR VI- 10747,
O: BRIT Hrabov Potok,
M.: AXA Kamenite
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe:
W³aœciciel: Witold H¹cia

4. ARA z Kaszubskiej Kniei,
ur. 27-04-2002 r.
PKR VI- 7126,
O: FUX Wipsowo Bór,
M.: INKA z Lopenickych kopcu
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Arkadiusz Nowacki

5. BERTA znad Drawy,
ur. 09-06-2003 r.
PKR VI- 8470,
O: KAZAN z Medniku,
M.: AZJA Recz Rju
U¿ytkowoœæ: KPP – II st,
HD - A
Tytu³y wystawowe: Ch.PL
W³aœciciel: Zbigniew Rochowski

6. BRAWA Ryton,
ur. 02-08-2000 r.
PKR VI- 6031,
O: AMANT z Kostkowa,
M.: FIGA Borowy K¹t
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: Int.Ch.
W³aœciciel: Ernest Klama

Posokowiec hanowerski
Wykaz suk hodowlanych
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7. DENA Hrabov Potok,
ur. 14-07-2002 r.
SPKP 416/PKR VI- 8121
O: KAUZ von der Walze,
M.: ARKA z Kazave
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Jan Kierznowski

8. FURIA z Boru nad Pas³êk¹,
ur. 18-01-2001 r.
PKR VI- 6856
O: FUX Wipsowo Bór,
M.: ARIKA Koczalska Psiarnia
U¿ytkowoœæ: KPP – II st,
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Tomasz Schada-
Borzyszkowski

9. IWA Borowy K¹t,
ur. 21-10-2000 r.
PKR VI- 6535
O: LORENZ v. Neuhaus,
M.: DORA Borowy K¹t
U¿ytkowoœæ: KPP – I st,
HD - A
Tytu³y wystawowe:
W³aœciciel: Pawe³ Iwicki

10. ODA znad Zbrzycy,
ur. 22-02-2002 r.
PKR VI- 7172
O: ?,  M.: ?
U¿ytkowoœæ: KPP – III st,
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Stanis³aw Mazur
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1. Hodowla: znad Luci¹¿y
Hodowca: Izabela Karaszewska
Data ur.: 14-02-2007
Ojciec: PARIS Devana (SK) 
Matka: ADA z Reczyckich Lasów
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.SZON – pies – 030K
2.SZREK - pies – 031K
3.SABA – suka – 032K
4.SIMBA – suka – 033K
5.SINDA – suka – 034K
6.SONIA – suka – 035K

2. Hodowla: Z³ota Pszczo³a
Hodowca: Zbigniew Rochowski
Data ur.: 22-03-2007
Ojciec: ALF Kaszubska Knieja
Matka: BERTA znad Drawy
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.BEN – pies - 01B
2.BARI – pies - 02B
3.BRUTUS – pies - 03B
4.BOSKO – pies - 04B
5.BRYZA – suka - 05B
6.BOJA – suka - 06B
7.BONA – suka - 07B
8.BORA – suka - 08B
9.BEKI – suka - 09B
10.BAFI – suka - 010B
11.BELA – suka – 011B

3. Hodowla: Ba³amut
Hodowca: Witold H¹cia
Data ur.: 05-06-2007
Ojciec: MAJK z Lopenickych Kopcu 
Matka: ARA Kuœniarka
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.HEROS – pies - 053E
2.HASSI - suka - 054E
3.HELLI – suka - 055E
4.HERRA – suka - 056E
5.HALA – suka - 057E
6.HEXA – suka - 058E

Mioty posokowców hanowerskich w 2007 roku
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1. AMOR z £owisk Puszczy
Bydgoskiej,
ur. 2005-08-20
PKR.VI-10791
O: FIGO Koguci Pazur
M.: BORA ze Starej Rzeki
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: M³.Zw.Pl`06,
M³.Zw.Œw.`06, ChPl
W³aœciciel: Pawe³ Soñta

2. ANCYMON Jurex,
ur. 2005-04-12 
PKR.VI-10134
O: ARON Ponowa
M.: TEZA Hazba
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl
W³aœciciel: Wojciech KaŸmierczak &
Piotr Ska³ba

3. ARIS z Tymbarskiej Kniei,
ur. 2005-03-02
PKR.VI-9887
O: DAG Kralovska studnicka
M.: RANIA z Klanu Posokowców
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Jaros³aw D¹browski

Posokowiec bawarski
Wykaz reproduktorów:

4. ARS z Jedliny Mazowieckiej,
ur. 2000-12-13
PKR.VI-6433
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: HUBA z KuŸni ̄ elichowskiej
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Jakub Rudziñski

5. BORIK Jeleni Gaj,
ur. 2004-11-18 
PKR.VI-9784
O: ARTUS Gród nad Myœl¹
M.: FLANKA Ostatni Kês
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.,
PP –III st., Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: M³.ChPl,
M³.Zw.PL
W³aœciciel: Jasiak Pawe³

6. BRAVO Hazba,
ur. 1997-05-21
PKR.VI-3789
O: BORYS z Wielkiego Dzia³u M.:
MIKA z Go³êbiewa
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – A1
Tytu³y wystawowe: IntCh, ChPL,
ChLT, M³ChPL
W³aœciciel: Beata Zach
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7. BRYLANT Piotrowe Gniazdo,
ur. 2003-06-29
PKR.VI-8208
O: ARON Ponowa M.:
GILZA Ostatni Kês
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
ChCz, ChH ZwEur`07
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

8. CEZAR Pucharka,
ur. 2000-08-04
PKR.VI-6138
O: CEZAR Pisowody
M.: BAJKA z Waldeck
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Antoniewicz Adam

9. CZAR Piotrowe Gniazdo,
ur. 2003-02-17
PKR.VI-7964
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALMA Ponowa
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
ChCz, Int.Ch.
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

10. CZARODZIEJ Piotrowe
Gniazdo,
ur. 2004-04-30
PKR.VI-9373
O: ARON Ponowa
M.: GILZA Ostatni Kês
U¿ytkowoœæ: ?
HD – ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Markus Sadowski

11. CZOK z Wilczewskich Wydm,
ur. 2003-11-14 
PKR.VI-8738
O: ARES Czedzielski Rewir
M.: FIONA Bursztynowy Strzelec
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
PP – I st. Pieczêæ ISHV
ChPr
HD – A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Krzysztof Janki

12. DAG Kralovska Stadnicka,
ur. 2001-06-07
PKR.VI-7015 imp. SPKP 7165
O: EVAN Stanislovska dolina M.:
BORKA z Gronera
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Maciej Bubula
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13. DIESEL z Doliny ¯ab,
ur. 2005-10-03
PKR.VI-10478
O: KARISSO Strzelec ze Szczytna
M.: AGA z Doliny Dojcy
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Krzysztof Rumik

14. DON od Margaretky,
ur. 1998-03-30
PKR.VI-4704
O: KIM spod Glatzu
M.: AJKA z Cierneho Balogu
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.,
PP – I st., Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Jerzy Sokó³

15. DON Ponowa,
ur. 2004-05-01
PKR.VI-8936
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALMA Ponowa
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.,
Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Sobies³aw Ziêtek

16. FLOX Zvernica,
ur.1998-04-01
PKR.VI-4655
O: BRUNO od Figla
M.: CINDY Lezisko
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: W³odzimierz Kosmecki

17. GAZDA z Jeleniego Zdroju,
ur. 2005-05-02
PKR.VI-9944
O: KARO Czerwieñ Jelenia
M.: AURA z Jeleniego Zdroju
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Maciej Orzelski

18. KARISSO Strzelec ze Szczytna,
ur. 2000-12-01
PKR.VI-6035
O: DONI Pisowody
M.: ALBA Lalkowa Dolina
U¿ytkowoœæ: KPP – III st.
HD – ?
Tytu³y wystawowe: IntCh, ChPl, ChE,
Zw.Eu.`04
W³aœciciel: Krzysztof Rumik
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19. KASTOR znad Warciañskich
Tataraków,
ur. 2005-05-15
PKR.VI-9947
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALMA z Wilczewskich Wydm
U¿ytkowoœæ: PP – I st.,
Pieczêæ ISHV
HD – A
Tytu³y wystawowe: M³.ChPl,
W³aœciciel: Wojciech Galwas

20. KERO z Leœnej Wyspy,
ur. 2002-09-19
PKR.VI-7465
O: BRAVO Hazba
M.: ISKRA z Kalinowej Gêstwiny
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – B
Tytu³y wystawowe: ChPL,
M³ZwEur`03
W³aœciciel: Bartosz Rzeczycki

21. OPAL Conductus,
ur. 2004-10-22
PKR.I-9430
O: DON od Margaretky
M.: KATI vom Kirchberg
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl
W³aœciciel: Wojciech Wicherek

22. ORKISZ Conductus,
ur. 2004-10-22
PKR.VI-9424
O: DON od Margaretky
M.: KATI vom Kirchberg
U¿ytkowoœæ: ?
HD – ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Józef Bielecki

23. RUFUS Sfora Nemroda,
ur. 2004-08-04 
PKR.VI-9490
O: TREZOR Hazba
M.: KIRA znad Zbrzycy
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.,
PP – III st., Pieczêæ ISHV
HD – B
Tytu³y wystawowe: ChPL
W³aœciciel: Wojciech £a¿ewski

24. SZNAPS z Klanu Posokowców,
ur. 2004-08-24 
PKR.VI-9421
O: BURY Mincol
M.: BETA Tropi¹cy Jelenia
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD – A
Tytu³y wystawowe: IntCh, ChPL,
M£ChPl
W³aœciciel: Joanna Dziurzyñska &
Aleksandra WoŸnica



31

25. TORES z Klanu Posokowców,
ur. 2006-01-12
PKR.VI-10873
O: DON od Margaretky
M.: RAKIJA z Klanu Posokowców
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Tytu³y wystawowe:  M³.ChPl
W³aœciciel: Beata Staniak
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1. AGA z Doliny Dojcy,
ur. 2003-11-06
PKR.VI-8402
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALPA z Wilczewskich Wydm
U¿ytkowoœæ: ?
HD - ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl,
ChPl
W³aœciciel: Krzysztof Rumik

2. AJDA Jurex,
ur. 2005-04-12
PKR.VI-10065
O: ARON Ponowa
M.: TEZA Hazba
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, Austrii,
Rumunii
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

3. ALGA z Zag³êbiowskiego
Rewiru,
ur. 2001-10-08 
PKR.VI-6640
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: FALA Ja-Wor
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Katarzyna Bujko

Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych:

4. ALGA znad Warciañskich
Tataraków,
ur. 2004-02-16
PKR.VI-8708
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALMA z Wilczewskich Wydm
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
PP – I st. Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Roman Walich

5. ALMA z Wilczewskich Wydm,
ur. 2000-03-29
PKR.VI-6235
O: FLET Baskowe Zbocze
M.: FIONA Bursztynowy Strzelec
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
PP – II st. ChPr.  Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Roman Walich

6. ALMA z Tymbarskiej Kniei,
ur. 2005-03-02
PKR.VI-10007
O: DAG Kralovska studnicka
M.: RANIA z Klanu Posokowców
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Maciej Bubula
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7. AMBRA z Hubertowej Psiarni,
ur. 2000-04-01 
PKR.VI-5569
O: AMIGO z Gaju Mendoga
M.: CESA spod Orlovskej lucky
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Sylweriusz Kowalski

8. ASTRA Jurex,
ur. 2005-04-12
PKR.VI-10064
O: ARON Ponowa
M.: TEZA Hazba
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

9. AURA Gród nad Myœl¹,
ur. 2001-06-17 
PKR.VI-6701
O: KARAT z Wilczego Zrêbu M.:
BORA Gród Myœliborza
U¿ytkowoœæ: KPP – III st.  Pieczêæ
ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Witold H¹cia

10. AXA z Tymbarskiej Kniei,
ur. 2005-03-02
PKR.VI-10013
O: DAG Kralovska studnicka
M.: RANIA z Klanu Posokowców
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Pb – II st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Joanna Wiœniewska

11. BORA ze Starej Rzeki,
ur. 2002-05-06
PKR.VI-7911
O: CIRO Mokra Korytna
M.: BELLA z Loskiego Dworu
U¿ytkowoœæ: ?
HD - A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Pawe³ Soñta

12. CERA z Wilczewskich Wydm,
ur. 2003-11-14
PKR.VI-8737
O: ARES Czedzielski Rewir
M.: FIONA Bursztynowy Strzelec
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Wies³aw Szuch

13. CYMA z £owieckiej Kniei,
ur. 2002-04-05 
PKR.VI-8027
O: CIRO Mokra Korytna
M.: FELA znad Luci¹¿y
U¿ytkowoœæ: ?
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Norbert Dudek
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14. DONATA Ponowa,
ur. 2004-05-01
PKR.VI-8885
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: ALMA Ponowa
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Zygmunt Wac³awik

15. DORA Zache³mianka,
ur. 2000-12-25
PKR.VI-6839
O: CEZAR Pisowody
M.: ZENA z Zielonej Kanapy
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: Int.Ch., M³.ChPl,
ChCz, ChSk, ChE, Ch£t, ChLx, ChH,
ChRo, Zw.Eu
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

16. DUMKA z Jeleniego Zdroju,
ur. 2003-04-19
PKR.VI-8138
O: KARO Czerwieñ Jelenia
M.: AURA z Jeleniego Zdroju
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Pieczêæ ISHV
HD - B
Tytu³y wystawowe: IntCh., Ch.Pl,
M³.Ch.Pl
W³aœciciel: Katarzyna Sierant

17. ELBA z Jeleniego Zdroju,
ur. 2004-01-15 
PKR.VI-9047
O: KARO Czerwieñ Jelenia
M.: AURA z Jeleniego Zdroju
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: Ch.Pl
W³aœciciel: Marta Zakrzewska

18. FANNY z Opalovej,
ur. 2005-03-28
PKR.VI-9898
O: ORCUS Vatrova
M.: BORKA Ruzovy dvor
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: M³ChPl
W³aœciciel: Krzysztof Rumik

19. FANTA z ¯ywieckich £¹czek,
ur. 2003-03-06 
PKR.VI-9888
O: DAX Lazky
M.: CYTRA z ¯ywieckich £¹czek
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
PP – I st. Pieczêæ ISHV
HD - A
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Micha³ Fornalczyk

20. FLANKA Ostatni Kês,
ur. 2000-06-15
PKR.VI-6009
O: ARS Czedzielski Rewir
M.: D¯ANA Ostatni Kês
U¿ytkowoœæ: ?
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Piotr Szewczyk
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21. FRETKA Ekolas,
ur. 2001-10-23
PKR.VI-6879
O: SAAS Strzelec ze Szczytna M.:
AURA z Rykowca
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: Int.Ch, ChPl,
ChFin., SUCH, Zw.Eu'06
W³aœciciel: Ma³gorzata Skórzewska -
Amberg

22. GILZA Ostatni Kês,
ur. 2001-08-31
PKR.VI-6624
O: ARES Czedzielski Rewir
M.: D¯ANA Ostatni Kês
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Piotr Ska³ba

23. GINA Herbu Czarna Maska,
ur. 2003-03-29
PKR.VI-7913
O: AMIGO z Gaju Mendoga
M.: BRUK Zache³mianka
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
W³aœciciel: Katarzyna Szpila

24. GINESS Hazba,
ur. 2001-10-28
PKR.VI-6626
O: GORAL Devana
M.: MIKA z Go³êbiewa
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: IntCh, ChPl,
M³ChPl, ChEst.,ChRus, ChLt, ChSk,
Zw.Klubu 03`05`07, Zw.Pl `06,
Zw.Œw.`06
W³aœciciel: Beata Zach

25. KIZIA-KNIEJA z Przysió³ka,
ur. 2004-06-30 
PKR.VI-9296
O: DON od Margaretky
M.: LALA z Sudeckiej Krainy
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Ma³gorzata Joñska

26. LALA z Sudeckiej Krainy,
ur. 2000-04-18
PKR.VI-5777
O: FLET Baskowe Zbocze
M.: JAWA z Przysió³ka
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Ma³gorzata Joñska
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27. NOKIA Svrcnik,
ur. 2001-06-02 
PKR.VI-7414 // SPKP 7174
O: ARON spod Orlovskej lucky  M.:
EROTICA z Hrustina
U¿ytkowoœæ: ?
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Artur Ciba

28. ORNETA Conductus,
ur. 2004-10-22
PKR.VI-10201
O: DON od Margaretky
M.: KATI vom Kirchberg
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - ?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: Stefan Kusz

29. RAKIJA z Klanu Posokowców,
ur. 2003-04-11 
PKR.VI-7914
O: ALAN Turkova
M.: BETA Tropi¹cy Jelenia
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
IntCh
W³aœciciel: Joanna Dziurzyñska

30. RANIA z Klanu Posokowców,
ur. 2003-04-11 
PKR.VI-8317
O: ALAN Turkova
M.: BETA Tropi¹cy Jelenia
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: ChPl
W³aœciciel: Maciej Bubula

31. SAKE z Klanu Posokowców,
ur. 2004-08-24 
PKR.VI-9420
O: BURY Mincol
M.: BETA Tropi¹cy Jelenia
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
HD - A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl
W³aœciciel: Joanna Dziurzyñska

32. SARA znad We³ny,
ur. 2003-03-27
PKR.VI-?
O: FLOX Zvernica
M.: VEGA z Kalinowej Gêstwiny
U¿ytkowoœæ: ?
HD -?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: W³odzimierz Kosmecki

33. TEQUILLA Hazba,
ur. 2002-06-11
PKR.VI-7219
O: ALAN Turkova
M.: FAMA Hazba
U¿ytkowoœæ: KPP – II st.
HD -A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
ChSk,
W³aœciciel: Beata Zach
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34. TERCJA Hazba,
ur. 2002-06-11
PKR.VI-7397
O: ALAN Turkova
M.: FAMA Hazba
U¿ytkowoœæ: KPP – I st.
Pieczêæ ISHV
HD -A
Tytu³y wystawowe: M³ChPl, ChPl,
IntCh
W³aœciciel: Wies³awa Je¿ewska

35. ZARIA z Damas³awka,
ur. 2003-07-05
PKR.VI-10641
O: FLOX Zvernica
M.: ARIKA Ponowa
U¿ytkowoœæ: ?
HD -?
Tytu³y wystawowe: ?
W³aœciciel: W³odzimierz Kosmecki
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1. Hodowla: Hazba
Hodowca: Beata Zach
Data ur.: 22-01-2007
Ojciec: CIT Demjanka (SK)
Matka: GINESS Hazba
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.CARMEL – pies – E612
2.CHOCOLATE – pies – E613
3.COCA COLA CROSS – pies –
E611
4.CHILLI – suka – E614
5.CURCUMA – suka – E616
6.CZEREMCHA – suka – E615

2. Hodowla: Red Bavaria
Hodowca: Katarzyna Sierant
Data ur.: 13-02-2007
Ojciec: OMAR Vatrova (SK) 
Matka: DUMKA z Jeleniego Zdroju
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.MAGUSTUS – pies – A432
2.MANGO - pies – A430
3.MARS - pies – A428
4.MAX - pies – A431
5.MOR - pies – A429
6.MORO - pies – A427
7.MALWA – suka – A435
8.MARIKA – suka – A436
9.MEGI – suka – A434
10.MELA – suka – A433
11.MELBA – suka – A437
12.MIRA – suka – A438

Mioty posokowców bawarskich w 2007 roku

3. Hodowla: Saska Psiarnia
Hodowca: Marta Zakrzewska
Data ur.: 08-04-2007
Ojciec: OPAL Conductus 
Matka: ELBA z Jeleniego Zdroju
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.SAS – pies – A447
2.SABA – suka – A450
3.SAGA – suka – A449
4.SATIS – suka – A448

4. Hodowla: znad Warciañskich
Tataraków
Hodowca: Roman Walich
Data ur.: 22-04-2007
Ojciec: ARS Czedzielski Rewir
Matka: ALMA z Wilczewskich Wydm
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.TARA – suka – N343
2.TEBA – suka – N342
3.TESSA – suka – N340
4.TOVA – suka – N341

5. Hodowla: z Hubertowej Psiarni
Hodowca: Bogus³aw Paw³owski
Data ur.: -04-2007
Ojciec: DAG Kralovska Studnicka
Matka: CESA spod Orlovskej lucky
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.DINA – suka –
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6. Hodowla: z Klanu Posokowców
Hodowca: Joanna Dziurzyñska
Data ur.: 11-05-2007
Ojciec: BLEK z Roznovskych pasek
(CZ)
Matka: SAKE z Klanu Posokowców
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.VENATOR – pies – D11
2.VENTUS - pies – D12
3.VIP - pies – D13
4.VIRTUS - pies – D14
5.VINYL - pies – D15
6.VUKS - pies – D16
7.VIKING – pies – D17
8.VENTA – suka – D18
9.VIRGA – suka – D19
10.VOLTA – suka – D20
11.VITA – suka – D21
12.VIVI – suka – D22
13.VIOLA – suka – D23

7. Hodowla: z Klanu Posokowców
Hodowca: Joanna Dziurzyñska
Data ur.: 14-05-2007
Ojciec: HUGO vom Diemenstein
(CZ)
Matka: RAKIJA z Klanu
Posokowców
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.WINNER – pies – D24
2.WIATR - pies – D25
3.WINZER - pies – D26
4.WYCINEK - pies – D27
5.WILCZY - pies – D28
6.WERTEP - pies – D29
7.WENA – suka – D30
8.WOLFIN – suka – D31
9.WINDROSE – suka – D32
10.WIŒNIÓWKA – suka – D33

8. Hodowla: z Doliny ¯ab
Hodowca: Krzysztof Rumik
Data ur.: 25-05-2007
Ojciec: DIESEL z Doliny ¯ab
Matka: FUNNY z Opalovej
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.KALIF – pies – K069
2.KARY - pies – K070
3.KING - pies – K071
4.KALINA - suka – K072
5.KAMA - suka – K073
6.KANDY - suka – K074
7.KATE – suka – K075
8.KIMA – suka – K076
9.KSENA – suka – K077
10.KUKE – suka – K078

9. Hodowla: Ponowa
Hodowca: Jan Kierznowski
Data ur.: 02-06-2007
Ojciec: DON od Margaretky
Matka: ALMA Ponowa
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.GRAD – pies – M105
2.GERO – pies – M106
3.GARDO - pies – M107
4.GOLF - pies – M108
5.GRYF - pies – M109
6.GALA – suka – M110
7.GORA – suka – M111
8.GINA – suka – M112
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10. Hodowla: Piotrowe Gniazdo
Hodowca: Piotr Ska³ba
Data ur.: 24-06-2007
Ojciec: CZAR Ponowa
Matka: ASTRA Jurex
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.IDOL – pies – H025
2.IRIS - pies – H024
3.ISKRA - suka – H022
4.INKA – suka – H023

11. Hodowla: Domus Amberg
Hodowca: Ma³gorzata Skórzewska-
Amberg
Data ur.: 12-08-2007
Ojciec: DAG Kralovska Studnicka
Matka: FRETKA Ekolas
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat., chip
1.BELI – pies -  A460/
985161000717550
2.BLAES - pies - A459/
985161000504034
3.BRAN –pies –  A458/
985161000732892
4.BINNE – suka – A464/
985161000737454
5.BLAI – suka – A465/
985161000735611
6.BLISS – suka – A463/
985161000736553
7.BOANNA – suka – A462/
985161000697361
8.BRANWEN – suka – A466 /
985161000506447
9.BREENA – suka - A461/
985161000505006

12. Hodowla: Le Bleu Cardinalis
Hodowca: Katarzyna Bujko
Data ur.: 07-09-2007
Ojciec: ATOS z Wilczewskich Wydm
Matka: ALGA z Zag³êbiowskiego
Rewiru
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.DAICO – pies – 069W
2.DUKAT - pies – 070W
3.DENAR - pies – 071W
4.DAGOS – pies – 072W
5.DUBLON – pies – 073W
6.DOLAR – pies – 074W
7.DELIA – suka – 075W
8.DAREJKA – suka – 076W
9.DRACHMA – suka – 077W

13. Hodowla: z Doliny ¯ab
Hodowca: Krzysztof Rumik
Data ur.: 09-09-2007
Ojciec: ARIS z Tymbarskiej Kniei
Matka: AGA z Doliny Dojcy
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.MAUSER – pies – K079
2.MIX - pies – K080
3.MORO - pies – K081
4.MRUK – pies – K082
5.MIRO – pies – K083
6.MAGMA – pies – K084
7.MAFIA – suka – K085
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14. Hodowla: znad Warciañskich
Tataraków
Hodowca: Roman Walich
Data ur.: 26-10-2007
Ojciec: DON od Margaretky
Matka: ALGA znad Warciañskich
Tataraków
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.ARCZI – pies – N361
2.AZIS - pies – N362
3.AMIGO - pies – N363
4.ANDRUS – pies – N364
5.ALMA – suka – N365
6.ALTA – suka – N366
7.ASTA – suka – N367
8.AMBER – suka – N368

15. Hodowla: Ba³amut
Hodowca: Witold H¹cia
Data ur.: 31-12-2007
Ojciec: FLOX Zvernica
Matka: AURA Gród nad Myœl¹
Szczeniêta: imiê, p³eæ, nr. tat.
1.IKS – pies – 143E
2.IBIS - pies – 144E
3.IXI – suka – 145E
4.INKA – suka – 146E
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U¿ytkowoœæ posokowców

G³ównym celem dla którego zosta³y stworzone posokowce, to
poszukiwanie rannej zwierzyny grubej.
Na eksterier naszego posokowca nie mamy wiêkszego wp³ywu.
Oczywiœcie musimy œwiadomie wybraæ hodowlê z jakiej on pochodzi,
przestudiowaæ jego przodków i linie genetyczne. Na wygl¹d bêdzie mia³ wp³yw
sposób jego odchowania, stosowana karma, iloœæ ruchu, pielêgnacja i opieka
weterynaryjna. Do tego mo¿na jeszcze dodaæ przygotowanie psa do wystaw i
sposób jego prezentacji. Na tym jednak nasz wk³ad siê koñczy. Nie ka¿dy
bêdzie otrzymywa³ same oceny doskona³e i zdobywa³ tytu³y wystawowe.

Zupe³nie inna sytuacja jest z przygotowaniem posokowca do pracy w
³owisku. Tu nasze potencjalne mo¿liwoœci s¹ ogromne.
Zacz¹æ nale¿y od odpowiedniego doboru hodowli z jakiej ma pochodziæ
szczeniak. Oprócz cech eksterieru musimy zwróciæ uwagê na predyspozycje
u¿ytkowe jego przodków. Wszak istnieje w Polsce szereg hodowli posokowców
w których u¿ytkowoœæ jest pojêciem wysoce abstrakcyjnym.
Kiedy ju¿ staniemy siê szczêœliwym w³aœcicielem posokowca, stanowi on czyst¹
nie zapisan¹ kartê, a jak j¹ zapiszemy, to zale¿y wy³¹cznie od nas.
O ile w kwestii eksterieru nasze mo¿liwoœci s¹ ograniczone, to w zakresie
u¿ytkowoœci mo¿emy zdzia³aæ bardzo du¿o. Idea³em by³oby, aby nasz pies
by³ doskona³y pod wzglêdem wygl¹du i u¿ytkowoœci. Jednak nie tylko
doskona³e eksterierowo posokowce mog¹ byæ doskona³ymi u¿ytkowo.
Kiedy ju¿ uporamy siê z socjalizacj¹, pos³uszeñstwem i apelem nadchodzi
czas na przygotowanie posokowca do pracy w ³owisku.
W tym celu oddajemy psa w rêce mniej lub bardziej doœwiadczonych menerów,
czy te¿ zajmujemy siê sami jego u³o¿eniem.
Zapoznajemy psa z ³owiskiem, dajemy naw¹chiwaæ ró¿ne tropy, zak³adamy
w³óczki i œcie¿ki tropowe lub uczymy pracy na naturalnych tropach. Uczymy
respektowania zdrowej zwierzyny, ignorowania tropów zwodniczych. W
miêdzyczasie uczymy prawid³owej reakcji na strza³.  PóŸniej przychodzi czas
na naukê prawid³owego zachowania przy martwej zwierzynie, jej oznajmianie
b¹dŸ oszczekiwanie. W praktyce ³owieckiej sprawdzamy zachowanie psa w
gonie i w trakcie stanowienia.
Kiedy pomyœlnie przebrniemy przez te wszystkie etapy, mo¿emy stwierdziæ
¿e nasz posokowiec jest przygotowany do ciê¿kiej i bardzo odpowiedzialnej
pracy, jak¹ jest niew¹tpliwie odszukiwanie rannej zwierzyny.

Istnieje kilka rodzajów sprawdzianów maj¹cych za zadanie okreœliæ
stopieñ przygotowania posokowca do pracy w ³owisku.
Nale¿¹ do nich, organizowane przez Polski Zwi¹zek £owiecki, próby i konkursy
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pracy posokowców.
Niestety Próby Pracy w ostatnich latach nie ciesz¹ siê popularnoœci¹. A

wielka szkoda. Praca m³odego posokowca na nie sfarbowanym tropie dawa³a
pojêcie o jego sk³onnoœciach do pos³ugiwanie siê dolnym wiatrem. Sprawdzane
by³o pos³uszeñstwo psa i jego reakcja na polecenia. Cenne by³o równie¿
sprawdzenie reakcji psa prowadzonego na smyczy lub otoku, gdy przewodnik
kluczy³ pomiêdzy drzewami.

Mamy za to, znaczn¹ iloœæ, ró¿nej rangi Konkursów Pracy Posokowców.
Przewa¿aj¹ te, przeprowadzane po farbie le¿¹cej minimum 16, a nie wiêcej
jak 24 godziny. Trafiaj¹ siê równie¿ organizowane na farbie 40-48 godzinnej.
Uzyskanie przez naszego posokowca dyplomu na konkursie pracy œwiadczy o
tym, ¿e zosta³ on teoretycznie dobrze przygotowany do pracy w ³owisku.
Oczywiœcie nie mo¿emy siê zra¿aæ nieudanymi próbami uzyskania dyplomu z
konkursu. Wszak organizowane one s¹ w ró¿nych warunkach, a poziom ich
organizacji i przeprowadzenia te¿ jest bardzo ró¿ny. Poza tym posokowiec ma
prawo do pomy³ek i s³abszego dnia.

Nastêpnym etapem potwierdzaj¹cym stopieñ zaawansowania w pracy
jest Ocena Pracy Posokowców w Naturalnym £owisku.
I tutaj zaczynaj¹ siê problemy. O ile konkursy s¹ liczne i ogólnie dostêpne, to
przeprowadzenie tzw. Poszukiwania Postrza³ka stwarza wiele trudnoœci
organizacyjnych. Pamiêtajmy o tym, ¿e to nie Klub Posokowca jest ich
organizatorem, a Zarz¹dy Okrêgowe PZ£. Oceny pracy psa dokonuje zaœ zespó³
minimum dwóch sêdziów wyznaczonych wczeœniej przez komisjê kynologiczn¹
Okrêgowej Rady £owieckiej.
Trudno jest tak zsynchronizowaæ wydarzenia, aby w tym samym czasie dostêpny
by³ naturalny postrza³ek i wyznaczeni sêdziowie.
Dobrym wyjœciem z sytuacji jest sposób ich organizacji przez ZO PZ£ w Opolu.
W okresie jesiennych polowañ zbiorowych, gdy one s¹ skomasowane na
okreœlonym terenie, na ewentualne postrza³ki oczekuj¹ przewodnicy z
posokowcami i wyznaczeni sêdziowie. Je¿eli postrza³ki s¹, to psy przystêpuj¹
do pracy, a sêdziowie do ich oceny. Je¿eli nie, to uczestnicy rozje¿d¿aj¹ siê do
domów z przys³owiowym „kwitkiem”.
Stopieñ zdobytego przez psa dyplomu nie zawsze odzwierciedla stopieñ
trudnoœci pracy. Zdarza siê, ¿e posokowiec fantastycznie pracowa³ na odcinku
wielu kilometrów, ale powierzchownoœæ rany uniemo¿liwi³a dojœcie postrza³ka.
Czêsto bywa, ¿e do zdobycia dyplomu, lub jego wy¿szego stopnia brakuje
odpowiedniego czasu od postrzelenia, czy te¿ d³ugoœci tropu. Czasem
prawid³owa praca psa prowadzi do odnalezienia patrochów.
Jeden z cz³onków naszego klubu piêciokrotnie przystêpowa³ do takiej oceny i
dopiero za ostatnim razem jego posokowiec mia³ mo¿liwoœæ pokazowej pracy,
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z gonem i stanowieniem, zakoñczonej dostrzeleniem jelenia byka.
Praca psa zosta³a oceniona na dyplom I stopnia z maksymaln¹ iloœci¹ punktów.

W ubieg³ym roku, podobnie jak w latach ubieg³ych, cz³onkowie zarz¹du
naszego klubu, bêd¹cy jednoczeœnie cz³onkami komisji kynologicznej przy
OR£ w Opolu zaanga¿owali siê w organizacjê Poszukiwania Postrza³ka na
terenie ³owisk Opolszczyzny.
Umo¿liwi³y one uzyskanie dyplomu oœmiu posokowcom nale¿¹cym do naszego
klubu.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e liczba przeprowadzanych Poszukiwañ Postrza³ka
jest niewystarczaj¹ca, jednak to nie klub jest ich organizatorem.
Zachodzi koniecznoœæ mobilizacji poszczególnych ZO PZ£, aby zechcia³y
takowe oceny pracy posokowców organizowaæ. Je¿eli posokowce bêd¹
zabezpieczaæ polowania zbiorowe, a ich praca oka¿e siê skuteczna, to ko³a
³owieckie chêtnie skorzystaj¹ z naszej pomocy. Inicjatywa jednak spoczywa
po naszej stronie.
Posiadanie dyplomu z Poszukiwañ Postrza³ka jest jednym z niezbêdnych
elementów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV.

Przedstawione wy¿ej rodzaje oceny przydatnoœci ³owieckiej posokowca,
koñcz¹ siê wydaniem, przez uprawnion¹ komisjê sêdziowsk¹, stosownej karty
oceny pracy psa i ewentualnie dyplomu.
Te oficjalne dokumenty umo¿liwiaj¹ nam uzyskanie Certyfikatu U¿ytkowoœci
czy te¿ Pieczêci U¿ytkowoœci ISHV.

Nic jednak nie zast¹pi codziennej pracy posokowca w ³owisku.
Na podstawie posiadanej wiedzy mogê wymieniæ wiele posokowców
osi¹gaj¹cych dobre wyniki w poszukiwaniu postrza³ków.
W Ma³opolsce i na Podkarpaciu pracuj¹ psy Macieja Bubuli i Bogus³awa
Paw³owskiego, Adama Antoniewicza, Jaros³awa D¹browskiego, Krzysztofa
Rumika.
W rejonie Sudetów znana jest dzia³alnoœæ posokowców Paw³a Jasiaka i
Zbigniewa Czerniachowskiego.
W Wielkopolsce i Lubuskim pracuj¹ ze swymi psami Roman Walich,  Wies³aw
Szuch, Krzysztof Janki, Marian Zuba.
W kujawsko-pomorskim dobr¹ robotê wykonuje „klan” Iwickich, Tomasz
Schada-Borzyszkowski, Pawe³ Soñta, Bartosz Rzeczycki
Na Warmii i Mazurach postrza³ków poszukuj¹ m.in.  Waldemar Paszkiewicz,
Artur S³ubik, Sobies³aw Ziêtek.
W rejonie bia³ostockim - Andrzej Koronkiewicz, Wincenty Kobylecki, Jerzy
W³ostowski.
Na Pomorzu – Piotr Radomski, psy z hodowli Beaty Zach, Tadeusz Tarnowski,
Witold H¹cia, Stanis³aw Rynkiewicz, Wies³aw Breliñski.
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W rejonie centralnej Polski – Jerzy Karaszewski, Jakub Rudziñski, Wojciech
£a¿ewski.
Najbardziej znane s¹ mi efekty pracy posokowców z mojego rejonu.
W lasach opolskich i œl¹skich intensywnie pracuj¹; FANTA z ¯ywieckich
£¹czek – Micha³a Fornalczyka, ORA Conductus – Macieja Kopcia, BONA z
Doliny Dojcy Witolda Cieplika, OPAL Conductus – Wojciecha Wicherka,
ALIDA z Dêbowej Alei – Waldemara Wencla, ORNETA Conductus – Stefana
Kusza. Weterani - DON od Margaretky z Jerzym Soko³em, ALMA Ponowa –
Jana Kierznowskiego, w ubieg³ym sezonie pracowa³ jeszcze, nie¿yj¹cy ju¿ -
ARS Czedzielski Rewir.
Swój ³owiecki ¿ywot rozpocz¹³ m³ody p. hanowerski - BERTIL z Dêbowej
Alei, Ernesta Klamy – który ma zast¹piæ swoj¹ matkê BRAWÊ Ryton.
Pierwsze kilkanaœcie dojœæ odnotowa³y na swoim koncie m³ode posokowce
bawarskie braci Zbigniewa i Wojciecha Galwasów – BONA Le Blue Cardinalis
i KASTOR znad Warciañskich Tataraków, syn ARSA Czedzielski Rewir.

Oczywiœcie powy¿sze dane nie s¹ pe³ne i posiadaj¹ wiele braków.
Opieraj¹ siê one bowiem na przekazach ustnych i posiadanej przeze mnie
wiedzy.
Praca posokowca, szczególnie m³odego („na dorobku”) winna byæ
udokumentowana poprzez prowadzenie KART PRACY PSA.
Umo¿liwiaj¹ one analizê corocznej pracy psa, stanowi¹ skarbnicê wiedzy o
jego dokonaniach, umo¿liwiaj¹ prowadzenie statystyk i podsumowañ.
Tymczasem prowadzenie Kart Pracy idzie przewodnikom posokowców bardzo
opornie. Do zarz¹du klubu trafi³y tylko dwa wykazy Kart Pracy za ubieg³y
rok.

Piotr Szewczyk, w³aœciciel posokowca hanowerskiego – JAŒMIN
Borowy K¹t, przes³a³ 8 Kart Pracy. Potwierdzaj¹ one odnalezienie 5-ciu dzików
i jednego jelenia o ³¹cznej wadze 272 kg. JAŒMIN wykona³ pracê na otoku o
³¹cznej d³ugoœci 2800 metrów.

Z kolei Arkadiusz Nowacki, w³aœciciel suki posokowca hanowerskiego
ARA z Kaszubskiej Kniei, przes³a³ 70 kart pracy obejmuj¹cych okres od maja
2003 roku do grudnia 2007 roku.
W tym czasie ARA odnalaz³a postrza³ki o ³¹cznej wadze 3740 kg.
W ubieg³ym roku odnalaz³a 9 postrza³ków zwierzyny grubej, wa¿¹cej ³¹cznie
535 kg. Wykona³a pracê na otoku d³ugoœci ponad 5 km, pracowa³a w gonie
ok.700 metrów, stanowi³a zwierzynê przez 75 minut.

Maj¹c karty pracy mo¿emy dok³adnie analizowaæ pracê posokowca,
wy³apywaæ ewentualne b³êdy, robiæ zestawienia roczne. Dokumentuj¹ one
ca³okszta³t pracy naszych posokowców.
Jednak ¿eby to by³o mo¿liwe, to musimy je po prostu prowadziæ.
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Kartê Pracy Psa mo¿emy pobraæ z naszej klubowej strony internetowej
www.klubposokowca.pl , za³¹czam j¹ równie¿ poni¿ej.
W zwi¹zku z licznymi pytaniami dotycz¹cymi sposobu ich wype³niania,
postaram siê wyjaœniæ w jaki sposób je prowadziæ.

W pierwszym wierszu zaznaczamy rasê naszego posokowca, gdzie HS
– oznacza posokowca hanowerskiego, a BS – posokowca bawarskiego.
Nastêpnie wpisujemy imiê i przydomek psa oraz nr jego PKR.
W drugim wierszu wpisujemy kolejny numer pracy w danym roku, np.
8/2007 i datê poszukiwania. Wiersz nastêpny to nazwa ³owiska, ewentualnie
ko³a ³owieckiego i nr obwodu oraz odleg³oœæ jak¹ musieliœmy pokonaæ do
³owiska.
Wiersz czwarty, to gatunek zwierzyny, wpisujemy jeleñ, byk, ³ania, cielê lub
dzik warchlak, przelatek, wycinek, odyniec, locha lub daniel, muflon itp. W
pozycji „zestrza³” wpisujemy co na nim znaleŸliœmy, np. widoczny, jasna farba,
treœæ ¿o³¹dka, krótka œcinka lub brak œladów na zestrzale. Dalej oznaczamy
kaliber z którego raniono zwierzynê.
W pozycji „pogoda” opisujemy w skrócie warunki atmosferyczne, temperaturê,
wilgotnoœæ. W pozycji „pod³o¿e” wpisujemy rodzaj pod³o¿a na zestrzale, np.
piaszczysta droga, sucha œció³ka, trawa, pole rzepaku itp. Nastêpnie
odnotowujemy godzinê dokonania odstrza³u i godzinê rozpoczêcia pracy.
Ró¿nica w tych pozycjach umo¿liwia nam wpisanie jak d³ugo le¿y trop. W
dalszej kolejnoœci w przybli¿eniu wpisujemy jak d³ugo (w metrach) pies
pracowa³ na otoku. Je¿eli mia³ miejsce gon, to wpisujemy jego przybli¿on¹
d³ugoœæ oraz czas osaczenia.
Poni¿ej zakreœlamy krzy¿ykiem odpowiednie kwadraty. W przypadku dojœcia
do martwego zwierza lub dostrzelenia postrza³ka zaznaczamy kwadrat
„Postrza³ek odnaleziony”. Je¿eli postrza³ka nie odnaleŸliœmy lub gdy uszed³
on bez dostrzelenia, zaznaczamy „Postrza³ek nie podniesiony”.
 W kwadracie „Waga” wpisujemy wagê w kg. Je¿eli nie ma mo¿liwoœci wpisania
wagi dok³adnej to wpisujemy szacunkow¹. Nastêpnie okreœlamy TAK lub NIE,
czy postrza³ek prêdzej by³; „Poszukiwany z innym psem”.
Poni¿ej wpisujemy imiê i nazwisko przewodnika psa, a poni¿ej nazwisko,
ewentualnie podpis, osoby która potwierdzi odnotowane przez nas dane.
W pozycji „Kontrola” wpisujemy czy po nieskutecznej pracy naszego psa,
poszukiwano postrza³ka z innym psem.
Na szkicach zwierzyny p³owej i czarnej zaznaczamy punktem miejsce trafienia
i strza³k¹ kierunek z którego oddano strza³. W przypadku nie podniesienia
postrza³ka, zaznaczamy prawdopodobne miejsce postrzelenia
( na podstawie œladów znalezionych na zestrzale i w trakcie poszukiwania),
lub po prostu stawiamy znak zapytania.
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Na drugiej stronie Karty Pracy zamieszczamy w miarê dok³adny opis przebiegu
pracy. Dla przyk³adu przytoczê jeden z opisów z historii pracy mojego
posokowca;
„Jeleñ byk postrzelony w przedni badyl. Na zestrzale widoczna jasna farba i
od³amki koœci. Trop prowadzi³ przez wysoki drzewostan, m³odniki sosnowe,
przecina³ leœne drogi. Przez 800 m. farba widoczna, z czasem coraz wiêksze
przerwy, po 1500 m pojedyncze krople, które zanik³y po 2000 m. Trop krêty z
licznymi pêtlami. Po 3 km pracy na otoku natrafiono na gor¹ce ³o¿e, na którym
pies zosta³ puszczony w gon. Po oko³o 400 m g³oœnego gonu, jeleñ zosta³a
stanowiony. Jednak próby podejœcia na odleg³oœæ strza³u koñczy³y siê
niepowodzeniem. Jeleñ zwietrzywszy myœliwych, uchodzi³ odprowadzany
przez psa. Przy trzecim stanowieniu uda³o siê oddaæ strza³ ³aski. Jeleñ by³
postrzelony w przedni lewy badyl, poni¿ej kolana. £¹czna odleg³oœæ gonu ok.
1200 metrów, ³¹czny czas stanowienia ok. 60 minut”.

Kartê Pracy zak³adamy przy ka¿dej podjêtej przez posokowca pracy,
niezale¿nie od faktu czy koñczy siê ona podniesieniem lub nie postrza³ka. Nie
zak³adamy karty, je¿eli pies sprawdza³ jedynie skutecznoœæ strza³u, a nie
podejmowa³ pracy na tropie.

Po zakoñczeniu roku robimy zbiorcze zestawienie danych z kart ocen.
Umieszczamy na nim poszczególne prace wraz gatunkiem zwierzyny,
odnotowujemy jak d³ugo le¿y trop, podsumowujemy ³¹czn¹ d³ugoœæ pracy na
otoku, ³¹czn¹ d³ugoœæ gonu, procent podniesionych postrza³ków w stosunku
do iloœci prac, ³¹czn¹ wagê odnalezionej zwierzyny, ewentualnie wartoœæ
zwierzyny wg cen w punkcie skupu.
Kserokopiê zestawienia i kart pracy przesy³amy do zarz¹du klubu.
Prowadzenie takiej dokumentacji œwiadczy o naszym profesjonalizmie i stanowi
o wartoœci posokowca.

Opracowa³

Wojciech Galwas
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Sprawozdanie
z XXX Zjazdu Klubów Cz³onkowskich ISHV

Wildhaus – Szwajcaria 11 – 14. 10. 2007 r.

Ju¿ po raz 30-ty Kluby Posokowca nale¿¹ce do Miêdzynarodowego
Zrzeszenia Klubów Posokowca ISHV spotka³y siê na swoim zjeŸdzie.

Gospodarzem paŸdziernikowego spotkania byli Szwajcarzy, a odby³o
siê ono w urokliwej alpejskiej miejscowoœci Wildhaus, po³o¿onej w pobli¿u
granicy z Austri¹ i Lichtensteinem.

Delegacji naszego, wybieralnego Klubu Posokowca przewodniczy³
Prezes Jan Kierznowski, a delegatami byli Pawe³ Iwicki i Wojciech Galwas.
Oprócz nich w ZjeŸdzie wziêli udzia³ inni cz³onkowie klubu w tym sêdziowie
kynologiczni Jerzy Karaszewski i Zbigniew Skrzek, którzy wchodzili w sk³ad
komisji sêdziowskiej.
By³ z nami równie¿ posokowiec hanowerski RINO znad Luci¹¿y, wraz ze swoim
w³aœcicielem Romanem Walichem, który zosta³ zg³oszony do próby pracy dla
m³odych posokowców.

Szwajcaria powita³a nas mroŸnym, alpejskim powietrzem, piêknymi
widokami i dzwoni¹cymi wokó³ dzwonkami zawieszonymi na szyjach
wszêdobylskich krów.
Po zakwaterowaniu siê w pensjonatach nadszed³ czas na powitania z licznymi
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przyjació³mi z ca³ej Europy, a wieczorem odby³o siê oficjalne otwarcie Zjazdu
po³¹czone z prezentacj¹ posokowców przyby³ych na próbê pracy.

Dzieñ nastêpny, to wielogodzinne posiedzenie Doradców Hodowlanych
z poszczególnych klubów. Ka¿dy sk³ada³ sprawozdanie z hodowli posokowców
bawarskich i hanowerskich za 2006 rok. Omawiany by³ stan reproduktorów i
suk hodowlanych, iloœæ miotów i szczeni¹t, wymiana psów pomiêdzy
poszczególnymi klubami i eksport do innych krajów, problemy zdrowotne i
hodowlane. Wiele czasu zajê³a kwestia wymogów hodowlanych w
poszczególnych krajach i koniecznoœæ ich ujednolicenia.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na wymogi jakie musi spe³niaæ posokowiec aby
uzyskaæ Pieczêæ U¿ytkowoœci ISHV.

W ramach zjazdu odby³a siê równie¿ próba pracy dla posokowców w
wieku poni¿ej 4 lat. Jej celem by³o sprawdzenie wrodzonych cech u¿ytkowych
oraz prawid³owe prowadzenie psa.
Próba obejmowa³a pracê na otoku na sztucznym tropie za³o¿onym bez u¿ycia
farby, przy pomocy racic kozicy i jelenia. Œcie¿ki tropowe by³y zak³adane
wysoko w górach, w promieniu 30 km od Wildhaus.
Zak³adane one by³y dzieñ wczeœniej przez sêdziów. Mia³y one d³ugoœæ
900-1100 metrów, dwa za³amania, trop powrotny, trzy znaki ze œcink¹ do
odnalezienia. Na koñcu znajdowa³ siê fragment skóry kozicy.
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Praca rozpoczyna³a siê odnalezieniem zestrza³u umieszczonego na czworok¹cie
30 x 30 metrów. Nastêpnie pies mia³ 90 minut na prawid³owe wypracowanie
ca³ej œcie¿ki.
Oceniane by³o pos³uszeñstwo i wspó³praca z przewodnikiem.
Pies prowadzony luzem w dr¹gowinie wykonywa³ polecenia menera. Ocenie
sêdziów podlega³o równie¿ od³o¿enie, trwaj¹ce minimum 30 minut i
zachowanie psa po strzale.
Do oceny koñcowej nale¿a³o równie¿ ogólne wra¿enie sêdziów – ³atwoœæ
prowadzenia, charakter, ze szczególnym uwzglêdnieniem i opisaniem wszelkich
wad. Poza tym w opisie ujête by³o zachowanie przewodnika psa.
O stopniu trudnoœci zak³adanych œcie¿ek, niech œwiadczy fakt, ¿e jeden z
polskich sêdziów przy zak³adaniu œcie¿ki w górach uleg³ kontuzji i zosta³
odwieziony karetk¹ do szpitala.

W tych bardzo trudnych warunkach najlepiej radzi³y sobie posokowce,
które na co dzieñ pracuj¹ w warunkach górskich i maj¹ stycznoœæ z kozicami.
Najwiêcej punktów, powy¿ej 1000, uzyska³y posokowce z W³och, Niemiec,
S³owacji i Szwajcarii.
RINO znad Luci¹¿y za swoj¹ pracê otrzyma³ 725 punktów. W pierwszym dniu
pracowa³ na wysokoœci ponad 2000 metrów i do ukoñczenia œcie¿ki tropowej
zabrak³o mu kilkadziesi¹t metrów. Na przeszkodzie stan¹³ kamienny murek,
ale ani przewodnik, ani pies nie wpadli na to, ¿e œcie¿ka mo¿e byæ za³o¿ona
przez ten w³aœnie mur. W drugim dniu, kiedy to na pocz¹tek œcie¿ki trzeba
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by³o wyjechaæ narciarskim wyci¹giem krzese³kowym, RINO zosta³ skutecznie
œci¹gniêty ze œcie¿ki, przez stoj¹cego na niej, kozioro¿ca alpejskiego. Pozosta³e
konkurencje nie sprawi³y mu k³opotów.

W sobotê mia³o miejsce Walne Zgromadzenie ISHV.
W jego trakcie dosz³o do podpisania aktu za³o¿ycielskiego Œwiatowego
Stowarzyszenia Posokowców Bawarskich.
Ma ono dzia³aæ w strukturach FCI i w myœl za³o¿eñ jego inicjatorów,
ma dzia³aæ na rzecz ujednolicenia wymogów hodowlanych w krajach

cz³onkowskich FCI. Czas poka¿e na ile te dzia³ania oka¿¹ siê skuteczne.
Nastêpnie, jak co 2 lata, odby³y siê wybory nowego Zarz¹du ISHV.
Przewodnicz¹cym na najbli¿sz¹ kadencjê zosta³ wybrany Prezes Verein
Hirschmann - Ulrich Maushake.

Tradycyjnie odby³a siê równie¿ msza hubertowska. Za ¿ycia ksiêdza
Benedykta Gierszewskiego, on celebrowa³ msze na zjazdach ISHV. Msza
odby³a siê przy akompaniamencie zespo³u sygnalistów myœliwskich i
szwajcarskiego zespo³u œpiewaczego
a cappella.

Zjazd ISHV zakoñczy³ siê wieczorn¹ biesiad¹, po³¹czon¹ z wrêczeniem
upominków uczestnikom próby pracy i przekazaniem w³adzy, nowo wybranemu
Zarz¹dowi ISHV.
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Nastêpne spotkanie na zjeŸdzie klubów cz³onkowskich odbêdzie siê za dwa
lata na terenie Niemiec.

Wojciech Galwas
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II Memoria³ im. Ks. B. Gierszewskiego
02 – 05 listopad 2007 rok.

Podobnie jak w roku ubieg³ym w dniach od 2 do 5 listopada w lasach
N-ctwa Kluczbork i N-ctwa Turawa odby³ siê, drugi z kolei, Memoria³ im.
Ks. B. Gierszewskiego, czyli poszukiwanie naturalnego postrza³ka przez
posokowce, którego organizatorem by³ ZO PZ£ w Opolu wspólnie z Klubem
Posokowca Cz³onkiem ISHV.

Pierwsze dni listopada to okres intensywnych polowañ zbiorowych. W
bogatych w zwierzynê lasach stobrawsko - turawskich, dzier¿awionych przez
ko³a ³owieckie oraz na terenie OHZ Kluczbork i Turawa polowa³o kilkuset
myœliwych, co stwarza³o okazjê do pracy przyby³ym na memoria³ posokowcom.

W poszukiwaniu postrza³ków wziê³o udzia³ 9 posokowców z Czech,
S³owacji i Polski w tym 2 posokowce hanowerskie i 7 bawarskich.

BURY Minèol, posokowiec bawarski, ur. 16.06.1998
przewodnik Karol Smrek – S³owacja

CESAR spod Èertovej bane, posokowiec bawarski, ur. 26.05.2003
przewodnik Juraj Šabo – S³owacja

CESAR z Novodomských ba•in, posokowiec bawarski, ur. 25.05.2003
przewodnik Radek Hasenöhrl – Czechy

ARAM Strelitz-Alt, posokowiec hanowerski, ur. 29.06.2006
przewodnik Zdenek Havlièek– Czechy
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RINO znad Luci¹¿y, posokowiec hanowerski, ur. 02.06.2005
przewodnik Roman Walich - Polska

BORIK Jeleni Gaj, posokowiec bawarski, ur. 18.11.2004
przewodnik Pawe³ Jasiak  – Polska

RUFUS Sfora Nemroda, posokowiec bawarski, ur. 04.08.2004
przewodnik Wojciech £a¿ewski – Polska

ORA Conductus, p. bawarski, ur. 22.10.2004
przewodnik Maciej Kopeæ - Polska

BONA z Doliny Dojcy, p. bawarski, ur. 14. 06.2005
przewodnik Jaros³aw Kokot - Polska

Pracê psów ocenia³a miêdzynarodowa komisja sêdziowska z³o¿ona z
sêdziów polskich, czeskich, s³owackich oraz sêdziego z W³och.
1.Tibor •eltvay – S³owacja
2.Juraj Strnad – S³owacja
3.František Kasala – Czechy
4.Miroslav Gora – Czechy
5.Ezio Albertini - W³ochy
6.Józef G³owniak – Polska
7.Koperski Marian – Polska
8.Jerzy Sokó³, asystent – Polska
9.Wojciech Galwas – Sêdzia G³ówny -Polska
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W ci¹gu 3 dni poszukiwañ posokowce uczestniczy³y w 16
poszukiwaniach rannej zwierzyny.
W 9-ciu przypadkach zakoñczy³y siê one odnalezieniem rannych lub martwych
dzików i jeleni. W czterech posokowce odnalaz³y patrochy zwierzyny. Dzia³o
siê tak wtedy, gdy ranna zwierzyna zosta³a dostrzelona przez myœliwych w
nastêpnych miotach, jednak psy pod³o¿one na pierwszy zestrza³, dok³adnie
odnalaz³y przebieg œcie¿ki tropowej.
W 3 wypadkach posokowce stwierdzi³y lekk¹ obcierkê lub pud³o myœliwych.

Komisja sêdziowska opieraj¹c siê na obecnie obowi¹zuj¹cym
regulaminie przyzna³a startuj¹cym posokowcom dwa dyplomy I stopnia, jeden
II i dwa III stopnia.
W czterech przypadkach odnaleziona zwierzyna by³a w czasie krótszym ni¿ 8
godzin od postrza³u lub na dystansie krótszym ni¿ 1 km, co uniemo¿liwi³o
przyznanie dyplomu, pomimo prawid³owej pracy psów.
4 listopada w godzinach wieczornych nast¹pi³o uroczyste podsumowanie
poszukiwañ.
W zwi¹zku z faktem, ¿e praca psów nie jest porównywalna, lokaty nie by³y
przyznawane.
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani upominkami i dyplomami
uczestnictwa, a przewodnicy psów, które uzyska³y najwiêksz¹ iloœæ punktów
otrzymali pami¹tkowe puchary.
Puchary otrzymali;  Radek Hasenöhrl, Juraj Sabo i Karel Smrek.
Poszukiwanie postrza³ków to jednak nie konkurs. W godzinach wieczornych
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otrzymaliœmy informacje o jeszcze dwóch postrza³kach. By³y one poszukiwane
w poniedzia³ek, 5 listopada.
Jelenia byka poszukiwa³ ARAM Strelitz-Alt, posokowiec hanowerski,
przewodnik Zdenek Havlièek– Czechy. Jeleñ okaza³ siê jednak lekko zraniony
i pomimo odszukania go przez psa, nie zosta³ on stanowiony.
Rannego dzika poszukiwa³ RINO znad Luci¹¿y, posokowiec hanowerski,
przewodnik Roman Walich – Polska, a wynik pracy umo¿liwi³ mu zdobycie
dyplomu I stopnia.

Tak wiêc dyplomy uzyska³y nastêpuj¹ce posokowce:
Dyplom I stopnia, uzyska³ CESAR z Novodomskych bazin, posokowiec
bawarski, przewodnik Radek Hasenöhrl z Czech. Z satysfakcj¹ dodam, ¿e Cesar
to syn ARSA Czedzielski Rewir. Pies ten pracowa³ na postrza³ku dzika i po
oko³o godzinnej pracy na otoku zosta³ puszczony w gon d³ugoœci ok. 1 km z 3
stanowieniami, zakoñczony dostrzeleniem przelatka. Praca psa zosta³a oceniona
na 100 punktów.
Równie¿ dyplom I stopnia, uzyska³ RINO znad Luci¹¿y, posokowiec
hanowerski, przewodnik Roman Walich - Polska. Pies poszukiwa³ w bardzo
ciê¿kim terenie m³odnika po wysokim czyszczeniu, rannego dzika w 24 godziny
od momentu postrzelenia. Praca, zakoñczona sukcesem, zosta³a oceniona na
90 punktów.
Dyplom II stopnia uzyska³ CESAR spod Certovej bane, posokowiec bawarski,
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Równie¿ dyplom III stopnia uzyska³ BORIK Jeleni Gaj, posokowiec bawarski,
przewodnik Pawe³ Jasiak – Polska. Borik podj¹³ pracê na nie sfarbowanym
tropie po 18 godzinach od strza³u. Po pracy na otoku d³ugoœci 1100 metrów, z
tropem powrotnym,  odnalaz³ martwego dzika. Umo¿liwi³o to przyznanie 60
punktów i dyplomu III stopnia.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e wszystkie posokowce doskonale wykonywa³y
swoj¹ pracê. Nawet w przypadku obcierek czy pud³a, psy kontrolne
potwierdza³y prawid³owoœæ pracy pierwszego posokowca. Na uwagê zas³uguje
tak¿e podejœcie myœliwych do pracy przewodników z posokowcami. O ile w
ubieg³ym roku z pewnym sceptycyzmem podchodzili do pracy psów, to obecnie
sami prosili aby polowania by³y zabezpieczone przez, wg ich okreœlenia

przewodnik Juraj Sabo – S³owacja. Poszukiwa³ rannego dzika po ponad 6
godzinach od momentu strza³u.
Po pracy na otoku d³ugoœci 1100 metrów, doszed³ do gor¹cego ³o¿a na którym
zosta³ puszczony w krótki gon, zakoñczony osaczeniem i dostrzeleniem rannego
dzika.
Praca psa zosta³a oceniona na dyplom II stopnia, punktów 80.
Dyplom III stopnia, uzyska³ BURY Mincol, posokowiec bawarski, przewodnik
Karel Smrek – S³owacja. Bury poszukiwa³ rannego dzika, którego odnalaz³
martwego po 3,5 kilometra pracy na otoku. Umo¿liwi³o to przyznanie dyplomu
III stopnia, punktów 60.
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„specjalistów najwy¿szej klasy”.
Mam nadziejê, ¿e tego typu organizowane poszukiwania naturalnych
postrza³ków, przy okazji skomasowanych w okresie Hubertusa polowaniach
zbiorowych, uœwiadamiaj¹ myœliwych, jak po¿yteczn¹ pracê mo¿e wykonywaæ
dobrze u³o¿ony posokowiec.
Chcia³bym z³o¿yæ równie¿ serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, dziêki
którym zorganizowanie memoria³u, czcz¹cego pamiêæ za³o¿yciela Klubu
Posokowca ksiêdza Benedykta Gierszewskiego by³o, po raz drugi, mo¿liwe.

Darz Bór

Wojciech Galwas
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Non omnis moriar

W listopadzie ubieg³ego roku prze¿ywszy 12 lat i 1 dzieñ, odszed³ mój
czworono¿ny przyjaciel, posokowiec bawarski – ARS Czedzielski Rewir.
Wypracowane w setkach poszukiwañ serce odmówi³o dalszej wspó³pracy.

A jeszcze nie tak dawno, bo nieca³e 12 lat wczeœniej przywioz³em go
do domu, jako dwumiesiêcznego szczeniaka, zawiniêtego w ko¿uszek.
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Potem nasta³y miesi¹ce wzajemnej nauki, poznawania siebie i wzajemnego
zrozumienia. Najbli¿szej jesieni rozpoczê³y siê, pocz¹tkowo nieudolne, próby
pod¹¿ania sfarbowanym tropem.
PóŸniej przyszed³ czas na pierwsz¹ wystawê, zakoñczon¹ zdobyciem z³otego
medalu. Nastêpne wystawy potwierdzi³y, ¿e nie by³ to medal przypadkowy.
Wyniki uzyskiwane na wystawach, doprowadzi³y do zdobycia tytu³u Championa
Polski, Interchampiona, 36 z³otych medali w kraju i za granic¹, wielu CACIB-
ów, miejsc na pudle BIS-a.
Mile ³askota³a opinia sêdziów o „jednej z naj³adniejszych g³ów posokowca w
Europie”.

Pies zosta³ jednak nabyty do pracy w ³owisku. Przyszed³ czas na próby
posokowców zakoñczone zwyciêstwem, nastêpnie szereg konkursów, wszystkie
ukoñczone z dyplomami I stopnia.

Wspólnie zak³adaliœmy wybieralny Klub Posokowca. ARS by³ jednym z
pierwszych w Polsce posokowców posiadaj¹cych, po zaliczeniu próby g³ównej,
Pieczêæ U¿ytkowoœci ISHV.
Potem nadszed³ czas na reprezentowanie Klubu Posokowca na najwa¿niejszych
europejskich konkursach posokowców. Praca jak¹ na nich wykonywa³ da³y
mu awans do czo³ówki posokowców w Europie. Proponowano mi za niego
bajoñskie na ówczesne czasy sumy.

Najwa¿niejsza by³a jednak praca w ³owisku. Z pocz¹tku nieudolna, z
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czasem coraz lepsza, a¿ w koñcu osi¹gn¹³ szczyty profesjonalizmu.
Myœliwi na pocz¹tku dosyæ nieufnie spogl¹dali na psa, który w trakcie
polowania siedzi przy nodze i nie reaguje na widok przebiegaj¹cej zwierzyny.
Mówili – po co ci pies, który w miot nie idzie i nie ma ¿adnej pasji ³owieckiej?
Kiedy jednak zacz¹³ odnajdywaæ postrza³ki, które dla myœliwych by³y
ewidentnie spud³owane, bo nie da³y ¿adnej farby, zaczêli z czasem zmieniaæ
zdanie o jego umiejêtnoœciach.
Odnajdywa³ postrza³ki po kilku dniach, czy te¿ po wielu kilometrach
poszukiwañ. Stanowi³ w miejscu byki czy dziki, postrzelone po badylach i
biegach. Trzyma³ je w miejscu po kilka godzin, zanim uda³o siê zlokalizowaæ
miejsce osaczenia.
Jego g³os, mówi³ wszystko. Doskonale wiedzia³em z jak¹ zwierzyn¹ ma do
czynienia i w jakim jest ona stanie. Martwe sztuki oszczekiwa³, po czym wraca³
i doprowadza³ mnie do nich.
Z czasem jego zdolnoœci sta³y siê znane w bli¿szej i dalszej okolicy.
Rozdzwoni³y siê telefony z proœba o przyjazd w odleg³e ³owiska i poszukiwanie
postrza³ków „nie do dojœcia”.
Wielokrotnie po odnalezieniu postrza³ków, nieosi¹galnych dla innych
posokowców, pada³y z ust myœliwych s³owa – „Mistrzostwo Œwiata”.
Z czasem, po bliskich spotkaniach z dzikami i jeleniami, jego skóra pokry³a
siê bliznami.

By³ jak wino – im starszy, tym lepszy. W ostatnich latach otok sta³ siê
zbêdny. Pies sam ocenia³ czy postrza³ek jest do dojœcia, czy nale¿y iœæ za nim
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i go stanowiæ, czy te¿ na spokojnie podejœæ do niego wraz ze mn¹. Zacz¹³ te¿
swoj¹ wiedzê przekazywaæ swojemu synowi – Kastorowi.
£¹cznie ARS odnalaz³ ponad 300 sztuk postrza³ków zwierzyny grubej, a iloœci
wszystkich prac nie zliczê.

Nie wszystek umar³ – pozostawi³ po sobie szereg potomków, poluj¹cych
w wiêkszoœci krajów europejskich i za wielk¹ wod¹.
Mnie tak¿e pozosta³ jego syn - KASTOR znad Warciañskich Tataraków, który
bêdzie siê stara³ godnie zast¹piæ ojca.

Nie wszystek umar³ – pozostawi³ po sobie wiele niezapomnianych
wspomnieñ i wspólnych prze¿yæ. Dziêki niemu dost¹pi³em zaszczytu wspiêcia
siê na wy¿szy stopieñ ³owiectwa - poszukiwania rannej zwierzyny z
posokowcem.
Dziêki niemu pozna³em wielu wspania³ych ludzi i ³owisk w Polsce i ca³ej
Europie.
Pozostanie w sercu do koñca moich dni.
Myœlê, ¿e znalaz³ godne miejsce w sforze œw. Huberta.
Pochowa³em go w ³owisku, w którym pracowa³ najwiêcej.
Niech mu knieja wiecznie szumi.

Darz Bór

Wojciech Galwas
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Majówka Klubu Posokowca

Zarz¹d Klubu zaplanowa³ przeprowadzenie corocznego Walnego
Zebrania Sprawozdawczego dla cz³onków naszego klubu w dniu 24 maja 2008
roku w miejscowoœci Szymocice obok Raciborza.
Zebranie odbêdzie siê na terenie oœrodka wypoczynkowego Aquabrax,
rozpoczêcie o godzinie 16,00.
Oœrodek Aquabrax po³o¿ony jest wœród lasów raciborskich, przy samej drodze
nr 919, prowadz¹cej z Raciborza, przez Rudy, do Gliwic.
Na terenie oœrodka znajduje siê basen k¹pielowy, restauracja oraz 5-cio
osobowe domki campingowe o niez³ym standardzie.
Prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê. Iloœæ domków ograniczona.

W tym samym dniu i miejscu odbêdzie siê, organizowana przez
raciborski oddzia³ ZKwP, Krajowa Wystawa Posokowców oraz Krajowa
Wystawa Corgi.
Nad wystaw¹ posokowców patronat obj¹³ nasz klub. Sêdzi¹ bêdzie Milan Pavlik
– doradca hodowlany Czesko-Morawskiego Klubu Hodowców Posokowców.
Zapraszamy gor¹co wszystkich cz³onków klubu oraz innych w³aœcicieli
posokowców do wziêcia udzia³u w wystawie, a cz³onków klubu do udzia³u w
Walnym Zebraniu.
Osoby chêtne do ufundowania nagród na wystawê proszone s¹ o kontakt z
Wojciechem Galwasem.

Po zakoñczeniu zebrania ok. godziny 19-tej planujemy zorganizowanie
wspólnej biesiady w restauracji na terenie oœrodka Aquabrax. Prosimy o
dokonanie wp³aty 50 z³ wraz ze zg³oszeniem posokowca na wystawê, lub
potwierdzenie udzia³u w biesiadzie kol.
W. Galwasowi.
Poni¿ej zamieszczamy proponowany porz¹dek obrad WZ.
Prosimy traktowaæ go jako oficjalne zawiadomienie cz³onków na zebranie.
Osobne pisma o zebraniu nie bêd¹ rozsy³ane.

Mam nadziejê, ¿e niezale¿nie od pogody, pasjonaci „czerwonego psa”
licznie zawitaj¹ na ziemiê raciborsk¹, bior¹c udzia³ w wystawie, zebraniu i
biesiadzie.
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Proponowany porz¹dek obrad
Walnego Zebrania Cz³onków Klubu Posokowca

24 maja 2008 roku – godz.16,00.
Szymocice - Restauracja Aquabrax

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego
    prawomocnoœci.
2. Wybór Przewodnicz¹cego i Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci za 2007 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarz¹du.
8. G³osowanie nad wnioskiem.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zatwierdzenie uchwa³ i wniosków.
11. Zakoñczenie zebrania.
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