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Drodzy Przyjaciele ! 

 

 Oddajemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn naszego klubu.  

W Klubie, podobnie jak w życiu, dokonują się ciągłe zmiany. W 2010 Za-

rząd Klubu zmuszony został do skreślenia 24 członków. Jedni zaprzestali 

opłacania składek, drudzy zrezygnowali z posiadania posokowców, innym 

nie odpowiadają zasady działania klubu. W ubiegłym roku zmarł też długo-

letni członek naszego klubu Zbigniew Czerniachowski. Pisząc te słowa 

dotarła do mnie również wiadomość o tragicznej śmierci członka słowac-

kiego klubu Jury Strnada. Był sędzią i przewodnikiem posokowców, 

uczestniczył w wielu konkursach w tym również na naszych memoriałach 

B. Gierszewskiego. Odeszli nasi przyjaciele, miłośnicy posokowców, ale 

przede wszystkim wspaniali ludzie.„Niech im knieja wiecznie szumi, a 

posokowce niechaj im grają w łowiskach św. Huberta”. 

 Odeszły również posokowce, które wniosły wiele do naszego klu-

bu pod względem użytkowości i hodowlanym. W łowiskach nie zobaczymy 

już m.in. Dona od Margaretky czy Ory Conductus. 

 Życie jednak toczy się dalej. Do Klubu przystąpili nowi członko-

wie w łowiskach pracują następne pokolenia posokowców. Coraz większa 

ilość członków to myśliwi, przewodnicy posokowców, pracujący ze swoimi 

podopiecznymi w łowiskach. Z drugiej strony, właściciele posokowców, 

poprzez pracę z nimi stają się członkami Polskiego Związku Łowieckiego. 

Biuletyn, podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera podstawowe 

informacje o naszej strukturze organizacyjnej, sprawozdania z działalności 

klubu, dane dotyczące stanu hodowli posokowców w naszym klubie. Kole-

ga Robert Iwicki opracował i podsumował przesłane mu informacje, doty-

czące pracy posokowców w łowiskach. Cieszymy się, że coraz więcej osób 

chce się podzielić swoimi doświadczeniami z warsztatów, konkursów, do-

chodzenia postrzałków i innych. 

Wojciech Galwas, składa relacje z zagranicznych imprez, w których uczest-

niczyli nasi klubowicze jak również relacjonuje przebieg V Memoriału im. 

Ks. B. Gierszewskiego. 

 Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w planowanych na bieżący 

rok imprezach klubowych w kraju i poza jego granicami. 

 Życzę wielu sukcesów na niwie łowieckiej i hodowlanej. 

 

  Przewodniczący Klubu Posokowca Członka ISHV 

 

      Jan Kierznowski 
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Siedziba i skład Zarządu Klubu 

 

 

Nazwa Klubu: 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Klub Posokowca 

Członek ISHV 

Adres Klubu: 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Oddział w Opolu 

Klub Posokowca Członek ISHV 

45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skrytka pocztowa 564) 

Telefon/ Fax: 77 453-72-86,  456-44-76 

Konto : BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312 

 

 

Zarząd Klubu: 

 

Przewodniczący – Jan Kierznowski 

V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek 

V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Wojciech Galwas 

V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Paweł Iwicki 

Skarbnik – Jerzy Sokół 

Sekretarz – Jerzy Karaszewski 

Członek Zarządu – Roman Walich 

 

Zastępcy członków Zarządu: 

- Ernest Klama 

- Wojciech Łażewski 

 

 

Komisja Rewizyjna: 
 

Przewodniczący  – Mieczysław Wysiński 

Członek komisji – Wiesław Burdzy 

Członek komisji – Piotr Radomski 
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Adresy członków Zarządu Klubu: 

 

 

 

Jan Kierznowski 
ul. Wygon 21, 

47-214 Poborszów 

tel. +48 605 101 749 

 

Zbigniew Skrzek 
ul. Kwiatowa 7, 

97-300 Piotrków Tryb. 

tel. +48 604 051 545 

 

Jerzy Karaszewski 
Koło 13 c 

97-330 Sulejów 

tel. +48 606 672 667 

 

Paweł Iwicki 
Bysławek 79/1, 

89-510 Bysław 

Tel.: +48 52 334 99 63 

508 076 487 

 

Jerzy Sokól 
ul. Chmielowicka 66/3, 

45-738 Opole 

tel. +48 77 551 42 58 

600 746 050 

 

Wojciech Galwas 
ul. Żorska 11/7, 

47-400 Racibórz 

tel. +48 32 41590 08 

605 850 288 

 

Roman Walich 
ul. Działkowa 21, 

60-185 Skórzewo 

tel. +48 61 814 35 76 

605 098 6650 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej: 
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV  

za 2010 rok, dla ZG ZKwP w Polsce. 

 

 

 

Nazwa Klubu: 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Klub Posokowca 

Członek ISHV 

Adres Klubu: 

Związek Kynologiczny w Polsce 

Oddział w Opolu 

Klub Posokowca Członek ISHV 

45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 / skrytka pocztowa 564 

Telefon/ Fax : 77  453 72 86, 77 456 44 76 

Konto: BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312 

 

Adres do korespondencji:· 

Jan Kierznowski 

ul. Wygon 21 

47-214 Poborszów 

 

Liczba członków Klubu: 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku do klubu należy 131 człon-

ków, (w załączeniu do sprawozdania lista członków klubu). 

W 2010 roku, Zarząd Klubu, zgodnie ze statutem, skreślił z listy członków 

24 osoby. Podyktowane to było nie zapłaceniem składek lub śmiercią 

członków. W 2010 roku 11 osób zostało członkami klubu. 

 

Liczba posokowców należących do członków klubu: 

-  ogółem  - 162 

-  hanowerskich  - 35 

-  bawarskich  - 127 

 

Data powołania Klubu przez Zarząd Główny ZKwP -  17 listopad 2002 r. 

Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 12. 06. 2010 r. 
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Skład Zarządu Klubu w ciągu ostatniego roku nie uległ zmianie i w jego 

skład wchodzili: 

 Przewodniczący – Jan Kierznowski  

 V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek  

 V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Wojciech Galwas  

 V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Paweł Iwicki  

 Skarbnik – Jerzy Sokół  

 Sekretarz – Jerzy Karaszewski  

 Członek Zarządu – Roman Walich  

Zastępcy członków zarządu: 

 Z-ca – Ernest Klama  

 Z-ca – Wojciech Łażewski  

Komisja Rewizyjna: 

 Przewodniczący – Mieczysław Wysiński  

 Członek komisji – Wiesław Burdzy  

 Członek komisji – Piotr Radomski  

 

Sprawy finansowe 

 

 Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością prowa-

dzone są przez Oddział ZKwP w Opolu.  

Pieniądze klubu są lokowane na koncie ZKwP w Banku Zachodnim WBK 

S.A. I/Opole,  

nr konta 11 1090 21 38 0000 0001 0456 8312. 

Dokumenty finansowe klubu, przechowywane są u skarbnika – kol. Jerzego 

Sokoła. 

 Stan konta klubu na początek 2010 roku wynosił 8 519,97zł, zaś na 

dzień 31.12.2010 wyniósł; 14 326,32 zł, z czego w banku 14 033,07 zł, w 

kasie 293,25 zł. 

Wpływy w ciągu 2010 roku wyniosły 11 400,00zł.  
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Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za 

krycia poza granicami Polski, eksport i import szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa oraz darowizn. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2010 roku 5 633,65zł.  

Do najważniejszych kosztów należały;  

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 517,06  

 Wydanie Biuletynu Klubowego – 1 998,36 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 61,00 

 Opłaty bankowe – 368,00 

 Inne koszty – 2 689,23 ( w tym; nagrody ufundowane na zagra-

niczne konkursy 667,98zł, koszty związane z organizacją Memo-

riału B. Gierszewskiego 2 021,25zł) 

  

Tak, więc zysk za 2010 r. wyniósł 5 806,35zł. 

W dniu 27.01.2011 r. została dokonana składka członkowska do ISHV za 

rok 2010 i 2011 w kwocie o równowartości 1 000,00 Euro. Koszt ten będzie 

uwzględniony w rozliczeniu za 2011 rok. 

Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań płatni-

czych. 

W ciągu roku 2010, nikt z członków klubu nie pobierał żadnych wynagro-

dzeń, delegacji, zwrotu kosztów podróży, itp. z tytułu działalności w klubie. 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

 

W dniu 12 czerwca 2010 r. w miejscowości Włodzimierzów, koło 

Sulejowa odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Posokowca. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego pra-

womocności.  

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.  

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków  

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

6. Dyskusja nad sprawozdaniami  

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Głosowanie nad wnioskiem.  

8. Dyskusja i wolne wnioski.  
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9. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.  

10. Zakończenie zebrania.  

11. Wspólna biesiada w plenerze.  

Na przewodniczącego zebrania Prezes Jan Kierznowski zaproponował 

kol. Wojciecha Galwasa, którego kandydatura została jednomyślnie za-

twierdzona. 

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie; 

- Piotr Skałba 

- Mieczysław Wysiński 

Sekretarzem Zebrania wybrano Jerzego Karaszewskiego. 

 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z działalno-

ści za poprzedni rok odczytał V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych kol. 

Wojciech Galwas.  

Przedstawił całokształt działalności Klubu za 2009 rok (...) 

 W sprawach hodowlanych zabrał po raz kolejny głos i przedstawił 

szczegółowe sprawozdanie V-ce prezes ds. Hodowlanych kol. Galwas 

Wojciech (...) 

 Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił jej 

Przewodniczący Mieczysław Wysiński (...) 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w pracy Zarządu, wobec 

czego zwróciła się z wnioskiem do uczestników obrad Walnego Zebrania o 

udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu klubu za 2009 rok. 

 W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali: Jerzy Sokół, Paweł Iwicki,  

Krzysztof Matusik, Piotr Skałba, Paweł Sońta, Marian Bocianowski, 

Ryszard Staniak. 

Następnie odnotowane wnioski przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków: 

1/ przyjęcie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za 2009 rok, 

2/ poszerzyć tematykę Biuletynu Klubu posokowca o zamieszczenie artyku-

łów większej ilości członków klubu 

3/ wyniki prac posokowców zgłaszać w formie ustalonego sprawozdania 

rocznego łącznie z dokumentacją poszukiwań, 

4/ Kontynuować prace przy opracowaniu kroniki klubu posokowca, 

5/ Skierować wniosek do Głównej Komisji Hodowlanej Związku Kynolo-

gicznego w Polsce 

 

 Na zakończenie zebrania, Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski po-

dziękował Zarządowi Klubu za wkład pracy na rzecz Klubu oraz  
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członkom Zarządu i członkom Klubu za aktywny udział w zebraniu, po 

czym ogłosił zakończenie zebrania i zaprosił wszystkich na wspólną biesia-

dę. 

 

Biuletyn Klubowy 

 

 Wiosną 2010, jak co roku wydany został Biuletyn Klubu za 2009 

rok. Wydany został na kredowym papierze, bogato ilustrowany w zdjęcia, o 

objętości 87 stron. 

Podobnie jak w latach poprzednich zawiera on szereg informacji o działal-

ności klubu. Zostały w nim zawarte następujące informacje: 

 

1. Słowo wstępne  

2. Siedziba i skład Zarządu Klubu   

3. Sprawozdanie z działalności klubu za 2008 r. przesłane do ZG 

ZKwP  

4. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 

Członków Klubu Posokowca z dnia 06.06.2009 r.  

5. Sprawozdanie finansowe  

6. Sprawozdanie hodowlane  

7. Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów  

8. Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych  

9. Mioty posokowców hanowerskich w 2009 roku  

10. Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów  

11. Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych  

12. Mioty posokowców bawarskich w 2009 roku  

13. Praca w łowiskach   

14. Poszukiwanie postrzałków - tabela  

15. Karta Pracy Posokowca  

16. Co robić aby dochodzić – P. Iwicki  

17. XXXI Dni ISHV  

18. IV Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego  

19. Grudniowy przelatek – W. Łażewski  

20. Cztery pory roku – W. Galwas   

21. Plany Klubu Posokowca na 2010 rok.  

22. Deklaracja członkowska  

23. Wzór dowodu wpłaty  

 



 11 

 Biuletyn został rozesłany do wszystkich członków klubu, sędziów 

prób pracy, Zarządów Okręgowych PZŁ, Zarządów Oddziałów ZKwP jak 

również do zagranicznych klubów członkowskich ISHV. 

 

Witryna internetowa 

 

 W dalszym ciągu Klub prowadzi pod adresem; 

www.klubposokowca.org.pl, swoją witrynę internetową.  

Aktualnie jej prowadzeniem, uzupełnieniem treści i modyfikacją zajmuje 

się Kol. Izabela Karaszewska.  

Witryna zawiera ona m.in. następujące działy:  

 

- O nas  

- Zarząd  

- Statut  

- Aktualności  

- Forum  

- Galeria  

- Kontakt  

- Imprezy klubowe 

- Regulaminy 

 

- Wzorzec rasy 

- ISHV 

- Biuletyny 

- Sprawy hodowlane 

- Użytkowość 

- Druki do pobrania 

- Rozmaitości 

- Strony klubowiczów 

- Szukaj 

 

Strona internetowa jest na bieżąco uaktualniana i wzbogacana o nowe tre-

ści. W ramach strony działa forum, na którym jego uczestnicy wymieniają 

swoje poglądy.  

W 2010 roku na forum było ponad 12 000 wejść. 

 

Warsztaty dla posokowców. 

 

W dniach od 15-go do 17-go października na terenie lasów 

Nadleśnictwa Kluczbork, odbyły się warsztaty dla przewodników 

posokowców. Zostały one zorganizowane z inicjatywy Klubu Posokowca 

Członka ISHV, przy pomocy Nadleśnictwa Kluczbork . 

W zajęciach wzięło udział 15-tu uczestników 

Reprezentowali oni województwa; pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, 

mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. 

Zajęcia warsztatowe obejmowały szkolenie praktyczne i 

teoretyczne. 

http://www.klubposokowca.org.pl/
http://www.klubposokowca.org.pl/viewpage.php?page_id=9
http://www.klubposokowca.org.pl/viewpage.php?page_id=10
http://www.klubposokowca.org.pl/viewpage.php?page_id=2
http://www.klubposokowca.org.pl/news.php
http://www.klubposokowca.org.pl/forum/index.php
http://www.klubposokowca.org.pl/photogallery.php
http://www.klubposokowca.org.pl/contact.php
http://www.klubposokowca.org.pl/articles.php?cat_id=9
http://www.klubposokowca.org.pl/viewpage.php?page_id=12
http://www.klubposokowca.org.pl/viewpage.php?page_id=1
http://www.klubposokowca.org.pl/weblinks.php?cat_id=1
http://www.klubposokowca.org.pl/downloads.php?cat_id=2
http://www.klubposokowca.org.pl/articles.php?cat_id=8
http://www.klubposokowca.org.pl/articles.php?cat_id=5
http://www.klubposokowca.org.pl/downloads.php?cat_id=1
http://www.klubposokowca.org.pl/articles.php?cat_id=4
http://www.klubposokowca.org.pl/weblinks.php?cat_id=2
http://www.klubposokowca.org.pl/search.php
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Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy otrzymali z rąk Nadleśniczego 

Pawła Pypłacza i Prezesa Klubu Posokowca Jana Kierznowskiego pamiąt-

kowe Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

XVIII Międzynarodowy Konkurs posokowców w Czechach. 

 

W drugiej połowie sierpnia w Czechach, w pobliżu Pilzna odbył 

się, trwający pięć dni - XVIII Międzynarodowy Konkurs Posokowców o 

nagrodę przechodnią Czesko – Morawskiego Związku Myśliwych (CMMJ). 

Klub Posokowca wydelegował na tą imprezę przewodnika Wojciecha Ła-

żewskiego z Warszawy i członka zarządu klubu – Wojciecha Galwasa. 

Tytuł Zwycięzca Republiki Czeskiej, CACIT, dyplom I stopnia, 360 pkt 

uzyskała suka posokowca hanowerskiego Atma z Jeleni louky, przewodnik 

Veronika Hubikova.  

Nasz reprezentant uzyskał lokatę piątą, uzyskując – 190 pkt. 

Wszyscy przewodnicy psów otrzymali pamiątkowe nagrody.  

 

XIII Memoriał Fridricha Konrada na Słowacji. 

 

W trzy tygodnie po konkursie czeskim, odbył się kolejny konkurs, 

u drugich naszych południowych sąsiadów – Słowaków. 

Był to XIII Memoriał poświęcony pamięci Fridricha Konrada. 

Do udziału w nim zostali zaproszeni przewodnicy posokowców z klubów 

członkowskich ISHV z Czech, Włoch, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Węgier, 

Austrii i Słowacji. Łącznie 11 posokowców z 8 państw.  

Nasz Klub Posokowca reprezentował Jarosław Kokot z suką posokowca 

bawarskiego BONA z Doliny Dojcy.  

Lokatę pierwszą z dyplomem I stopnia zajął Słowak Branislav Porubcansky 

z suką posokowca bawarskiego CESY z Pramenov Turca. 

BONA z Doliny Dojcy z Jarkiem Kokotem sklasyfikowani zostali na ósmej 

lokacie. 

Bardzo miłym akcentem dla nas, było uhonorowanie Prezesa naszego klu-

bu, Jana Kierznowskiego oraz pośmiertnie Benedykta Gierszewskiego - 

Honorowym członkowstwem Słowackiego Klubu Hodowców Posokow-

ców. 
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V Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego 

 

To już piąty rok z rzędu, Klub Posokowca wspólnie z ZO PZŁ w 

Opolu, organizuje Memoriał imienia Księdza Benedykta Gierszewskiego. 

Jest to ocena pracy posokowców w naturalnym łowisku, w której biorą 

udział posokowce hanowerskie i bawarskie z Polski oraz wytypowane przez 

Kluby Posokowca należące do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów 

Posokowca - ISHV 

W poszukiwaniach wzięło udział 9 posokowców, w tym pięć z 

Polski i 4 zagraniczne; z niemieckiego Verain Hirschmann, z klubu cze-

skiego, słowackiego i węgierskiego.  

Startujące psy oceniane były przez międzynarodową komisję sędziowską z 

Janem Kierznowskim na czele. 

Na podstawie regulaminu sędziowie przyznali dwa dyplomy. Tores 

z Klanu Posokowców uzyskał dyplom II stopnia, 68 pkt. a Gazda z jele-

niego Zdroju dyplom III stopnia, 60 pkt. 

Podziękowania za pracę otrzymali wszyscy przewodnicy posokowców. 

Każdy z nich otrzymał dyplom uczestnictwa, nagrodę rzeczową oraz książki 

Wydawnictwa Łowiec Polski.  

 

Tematyka posiedzeń Zarządu Klubu 

 

 W 2010 roku Zarząd Klubu na swoich posiedzeniach zajmował się 

między innymi następującymi zagadnieniami: 

- bieżącą działalnością klubu, 

- stopniem realizacji wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zebraniu, 

- opracowaniem, przygotowaniem do druku, wydaniem i kolportażem Biu-

letynu Klubowego, 

- przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, 

- wytypowaniem delegatów klubu oraz wyborem przewodników z psami, 

którzy będą uczestniczyć w konkursach posokowców w Czechach, Słowacji 

i na Memoriale B. Gierszewskiego 

- aktualizacją i modernizacją klubowej strony internetowej, 

- przygotowaniem, wydrukowaniem i kolportażem Informatora o V Memo-

riale im. Ks. B. Gierszewskiego, 

- organizacją, pozyskaniem sponsorów, ufundowaniem nagród, zakwatero-

waniem, logistyką V Memoriału B. Gierszewskiego, 

- oceną osiągnięć klubowych posokowców w krajowych i międzynarodo-

wych wystawach oraz w próbach i konkursach, 
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- udziału i osiągnięć klubowych posokowców w poszukiwaniu postrzałków 

na naturalnych tropach,  

- przyjmowaniem i zatwierdzaniem deklaracji nowych członków klubu, 

oceną stanu opłacanych składek, skreśleniem z listy członków osób zalega-

jących ze składkami 

- zamierzeniami i prognozami klubu na 2010 rok, 

 

Plany na 2011 rok. 

 

 W 2011 roku w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz popula-

ryzacji użytkowego posokowca w łowiskach, podnoszenia ich eksterieru 

oraz spełnianiu wymogów hodowlanych stawianych przez Klub. W tym 

celu będziemy współpracować z Klubami członkowskimi ISHV, szczegól-

nie w zakresie wymiany hodowlanej.  

 W pierwszym kwartale 2011 roku opracujemy, wydamy i rozkol-

portujemy kolejny rocznik Biuletynu Klubowego 

 W dniach 04-05 czerwca zaplanowaliśmy spotkanie członków 

klubu w Sulejowie.  

Klub obejmie honorowy patronat nad organizowanym w tym czasie Mię-

dzynarodowym Konkursie Posokowców w Piotrkowie Trybunalskim.  

W dniu 04 czerwca odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Członków Klubu Posokowca. 

 W pierwszej dekadzie listopada przedstawiciele klubu wezmą 

udział w kolejnym Zjeździe ISHV, który w tym roku odbędzie się na terenie 

Austrii. 

W tym samym czasie Vice Prezes do Spraw Hodowlanych, weźmie udział 

w Naradzie Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV. 

 W listopadzie na terenie lasów Nadleśnictwa Kluczbork zostanie 

przeprowadzony, pod patronatem naszego klubu, kolejny VI Memoriał im. 

B. Gierszewskiego – Ocena pracy posokowca w naturalnym łowisku. We-

zmą w nim udział posokowce z Polskich oraz z zaprzyjaźnionych klubów 

członkowskich ISHV. 

 

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że działania 

Klubu przyczyniły się do umocnienia jego pozycji i sprzyjały rozwojowi 

polskiej kynologii łowieckiej. 

 

Przewodniczący Klubu Posokowca Członka ISHV 

Jan Kierznowski 
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Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Klubu Posokowca – Członka ISHV 

w Piotrkowie Tryb. z dnia 12 czerwca 2010 roku 

 

Ad.1.  
Otwarcia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego dokonał 

Prezes Klubu, kol. Jan Kierznowski. Powitał wszystkich obecnych w tym 

członków i sympatyków klubu. 

 

W zebraniu uczestniczyło 26 osób uprawnionych do głosowania. Od-

czytany został proponowany porządek zgromadzenia, który został przyjęty 

bez zastrzeżeń.       

 Przedstawiał się on następująco:  

1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków  

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

5. Dyskusja nad sprawozdaniami 

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Głosowanie nad wnioskiem. 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zatwierdzenie uchwał i wniosków. 

9. Zakończenie zebrania. 

10. Wspólna biesiada w plenerze. 

Na przewodniczącego zebrania Jan Kierznowski zaproponował kol. 

Wojciecha Galwasa, którego kandydatura została jednomyślnie zatwierdzo-

na. 

 

Ad.2 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Uchwał i Wniosków.       

Zaproponowani zostali kol. Piotr Skałba i Mieczysław Wysiński, Zostali oni 

jednomyślnie wybrani w drodze jawnego głosowania. Na sekretarza obrad 

WZ wybrano kol. Jerzego Karaszewskiego. 
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Ad.3 Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2009 rok. 

 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z działalno-

ści za poprzedni rok odczytał V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych kol. 

Wojciech Galwas. Na uwagę zasługują takie zagadnienia jak: 

1/ ocena całokształtu działalności Klubu za 2009 rok, w tym: 

- realizacja uchwał i wniosków z walnego zgromadzenia /zmiana składki 

członkowskiej, ściągalność składek, zmiany opłat w kontaktach hodowla-

nych z zagranicznymi klubami posokowca, wprowadzenie płatnych reklam 

w biuletynie, modernizacja strony internetowej. 

- ocena organizacji i wydawnictwa biuletynu klubu posokowca za 2009 rok,  

- wprowadzonych zmian związanych z administracją strony internetowej, 

- analiza posiedzeń Zarządu klubu posokowca odnosząca się m. innymi do 

bieżących działań klubu, organizacji konkursów i imprez klubowych w tym 

działalności w ISHV, stopniu realizacji uchwał i wniosków, zamierzeniami i 

prognozami klubu na 2010 rok. 

- problematyka spraw finansowych stwierdzająca, że wynik finansowy klu-

bu jest na plusie i wynosi – 944,34 zł, a stan konta klubu na koniec 2009 

roku wynosi – 8519,97 zł. 

- problematyki hodowlanej 

 W sprawach hodowlanych zabrał po raz kolejny głos i przedstawił 

szczegółowe sprawozdanie V-ce prezes ds. Hodowlanych, kol. Galwas Woj-

ciech. 

W swoim wystąpieniu przedstawił między innymi takie zagadnienia jak: 

- ocenę rejestracji w klubie ilości posokowców zarówno hanowerskich jak i 

bawarskich we współpracy z bazą BGS, 

- problematyce polityki hodowlanej posokowców hanowerskich, 

- wykazie reproduktorów, suk hodowlanych oraz miotów posokowców, 

- zebranie doradców hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV, 

- problematyka dysplazji stawów biodrowych w hodowli posokowców w 

poszczególnych klubach członkowskich, 

- ocena mało zadowalającej sprawozdawczości pracy w łowiskach wraz z 

wnioskami zmierzającymi do poprawy tej sytuacji, 

- ocenę i przebieg imprez klubowych w okresie 2009 roku, w tym: 

 - 31 Dni ISHV na terenie Niemiec w północnej Bawarii, 

 - IV Memoriał im. ks. Benedykta Gierszewskiego, 

- plany Klubu Posokowca na 2010 rok, w tym: 

- Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców Piotrkowie Trybunalskim 

- Konkurs Czesko – Morawskiego Klubu Hodowców Posokowców, 

- Słowacki Memoriał im. F. Konrada, 

- V Memoriał im. B. Gierszewskiego 
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Ad.4 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił jej 

Przewodniczący Mieczysław Wysiński. Obejmowało ono kontrolę działal-

ności Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV w okresie od 01.01.2009 do 

31.12.2009r. przez członków Komisji Rewizyjnej Klubu w osobach: 

 - Mieczysław Wysiński, 

 - Wiesław Burdzy,  

 - Piotr Radomski, 

Kontrole przeprowadzono w dniu 12.06.2010r. we Włodzimierzowie 

k/Piotrkowa Tryb. 

Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów i złożo-

nych wyjaśnień, dokonano m. innymi oceny: 

- stanu finansowego klubu, 

- protokołów posiedzeń zarządu klubu, 

- pracy składu Zarządu Klubu, 

- stopnia realizacji uchwał i wniosków, 

Komisja rewizyjna stwierdziła, że wszystkie istotne dla Klubu decyzje sta-

wały na posiedzeniach Zarządu, co potwierdzają protokoły z tych posiedzeń. 

Wobec powyższego: 

Komisja Rewizyjna przedstawiła uczestnikom obrad Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo Wyborczego, wniosek o udzielenie absolutorium wszyst-

kim członkom zarządu klubu za 2009 rok. 

 

Ad.5 Dyskusja nad sprawozdaniami  

Z uwagi na wyczerpujące sprawozdanie Zarządu Klubu, a zwłaszcza szcze-

gółowy komentarz do niego ze strony V-ce Przewodniczącego Klubu kol. 

Wojciecha Galwasa – dyskusji nie odnotowano. 

 

Ad.6 W wyniku jawnego głosowania udzielono absolutorium wszystkim 

członkom Zarządu Klubu, przy 5 głosach wstrzymujących się członków 

zarządu. 

 

Ad. 7 Dyskusja i wolne wnioski 

- kol. Skarnik – Jerzy Sokół – złożył podziękowanie za zdyscyplinowanie 

części członków klubu w przedmiocie terminowych wpłat składek człon-

kowskich oraz wskazała na konieczność wysyłania monitów do osób zalega-

jących ze składkami. 

- kol. Paweł Iwicki - odniósł się do czasu działalności Klubu posokowca w 

okresie przewodnictwa ks. B. Gierszewskiego jak również dokonał jego 
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obecnej pozytywnej oceny, a zwłaszcza członka Zarządu – kol. Wojciecha 

Galwasa, który całą prace wykonuje społecznie w zakresie szeroko rozu-

mianej pracy z czerwonym psem. Dokonał również bardzo pozytywnej 

oceny wzrastającego poziomu redagowanych biuletynów. Generalnie od-

czuwalne jest zainteresowanie posokowcami użytkowymi.  

Wyraził nadzieje, że będzie coraz więcej sympatyków czerwonego psa. 

Ponadto z uwagi na zbieranie materiałów do kroniki naszego klubu o osią-

gnięciach posokowców w Polsce i nie tylko, zwrócił się o pomoc do wszyst-

kich członków Klubu, a zwłaszcza Zarządu o jak największą ilość materia-

łów i zdjęć na temat posokowców w Polsce. 

- kol.Wojciech Galwas – Zarząd Klubu proponuje, aby do udziału: 

- w konkursie czesko – morawskim w dniach 18-21 sierpnia 2010 roku, 

Polskę reprezentował posokowiec bawarski RUFUS Sfora Nemroda, kol. 

Wojciecha Łażewskiego, 

- na Memoriale F. Konrada na Słowacji we wrześniu 2010 roku – Polskę 

reprezentowała BONA z Doliny Dojcy kol. Witolda Cieplika z przewodni-

kiem Jarosławem Kokotem. 

- kol. W. Galwas złożył również formalny wniosek o przedyskutowanie i 

poddanie pod głosowanie wniosku o podniesienie wymogów hodowlanych 

dla posokowców hanowerskich i bawarskich skierowanego do Głównej 

Komisji Hodowlanej ZKwP.  

 W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali: 

- kol. Krzysztofa Matusik - aby dopuścić do hodowli tylko posokowce wol-

ne od dysplazji, tj. wolny od dysplazji – tylko „A”, a nie A, B. 

- kol. Piotr Skałba – jest zbyt mała populacja posokowca, aby tak wysoko 

podnosić poprzeczkę w zakresie kryteria hodowlanych- nie dotyczy, to dys-

plazji, 

- kol. Paweł Sońta – aby komisja sędziowska na przeglądzie hodowlanym 

była 3 osobowa, a w jej skład wchodził lekarz weterynarii. 

-kol. Marian Bocianowski- wymogi hodowlane ze strony Klubu są zasadne, 

ale pamiętajmy, że obecnie Komisja Hodowlana ZKwP dąży do zaniżania 

wymogów, czego przykładem jest podejście do Klubo-komisji Ogara i 

gończego polskiego. Generalnie jednak Klub powinien stać twardo na dot. 

Stanowisku, mimo panujących w Związku Kynologicznym tendencji. 

- Kol. Bocianowski podkreślił bardzo wysoki poziom Memoriału ks. Bene-

dykta Gierszewskiego. 

- Kol Ryszard Staniak – należy zastanowić się nad modernizacją i bardziej 

praktycznym upowszechnieniem prób poszukiwania postrzałka.  

Wyczerpującą wypowiedz złożył w tej sprawie Przewodniczący Klubu kol. 

Jan Kierznowski, który stwierdził, że Klub nie jest uprawniony do organi-
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zowania jakichkolwiek konkursów i oceny pracy posokowców. Może jedy-

nie nieść pomoc w ich organizacji. 

 

Ad.8 Wnioski Komisji Uchwał i Wniosków 

 

1/ przyjęcie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za 2009 rok, 

2/ poszerzyć tematykę Biuletynu Klubu posokowca o zamieszczenie artyku-

łów większej ilości członków klubu 

3/ wyniki prac posokowców zgłaszać w formie ustalonego sprawozdania 

rocznego łącznie z dokumentacją poszukiwań, 

4/ Kontynuować prace przy opracowaniu kroniki klubu posokowca w Pol-

sce, 

5/ Skierować wniosek do Głównej Komisji Hodowlanej Związku  

Kynologicznego w Polsce 

 - z poprawką dot. Dysplazji w formie „A”, 

 - decyzja w sprawie kwalifikacji hodowlanej- komisja hodowlana 3  

                osoby w tym lekarz weterynarii. 

 
Ad.9 Zakończenie zebrania 

 Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski podziękował Zarządowi 

Klubu za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Klubu oraz członkom Zarzą-

du i Klubu za aktywny udział w zebraniu, po czym ogłosił zakończenie 

zebrania i zaprosił wszystkich na wspólną biesiadę. 

 

 

 

     Sekretarz WZ 

 

     Jerzy Karaszewski 
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W N I O S E K 

o rozszerzenie wymogów hodowlanych dla posokowców bawarskich i 

posokowców hanowerskich. 

 

Po przeprowadzeniu analizy hodowli posokowców w Polsce, Klub Po-

sokowca Członek ISHV na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z dnia 

12.06.2010 roku, proponuje wprowadzenie następujących wymogów ho-

dowlanych dla posokowców bawarskich i hanowerskich wyszczególnio-

nych w systematyce FCI, Grupa VI, Sekcja 2: 

 

1. Zakwalifikowanie do hodowli psów i suk następuje na Przeglądach 

Hodowlanych organizowanych przez klubokomisję ZKwP lub wy-

bieralny Klub Posokowca. Przeglądu hodowlanego dokonuje ko-

misja złożona z sędziów kynologicznych danej rasy oraz lekarza 

weterynarii. Dla każdego psa i suki wypełnia się formularz; „Karta 

Oceny Hodowlanej”, który jest dokumentem hodowlanym.  

 

2. Wpis i pieczęć „PIES REPRODUKTOR” wraz z datą, imienną 

pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią oddziału ZKwP w 

którym zarejestrowany jest pies oraz podpisem, może posiadać wy-

łącznie pies, który niezależnie od wymogów Regulaminu Hodowli 

Psów Rasowych, uzyskał na konkursie posokowców dyplom I 

stopnia, lub ukończył ocenę pracy posokowca w naturalnym łowi-

sku z dyplomem minimum III stopnia. Pies uznany jest za repro-

duktora od daty dokonania powyższej adnotacji.  

 

3. Wpis i pieczęć „SUKA HODOWLANA” wraz z datą, imienną 

pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią oddziału ZKwP w 

którym zarejestrowana jest suka oraz podpisem, może posiadać 

wyłącznie suka, która niezależnie od wymogów Regulaminu Ho-

dowli Psów Rasowych, uzyskała na konkursie posokowców dy-

plom minimum II stopnia, lub ukończyła ocenę pracy posokowca 

w naturalnym łowisku z dyplomem minimum III stopnia. Suka 

uznana jest za hodowlaną od daty dokonania powyższej adnotacji.  

 

4. Reproduktorem lub suką hodowlaną może zostać posokowiec ba-

warski i hanowerski, który posiada wynik badania na dysplazję 

stawów – „Wolny od dysplazji”. 
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 Wszystkie posokowce, które nabyły uprawnienia hodowlane przed 

data wprowadzenia dodatkowych wymogów, utrzymują swoje upraw-

nienia jako psy reproduktorzy i suki hodowlane. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Wysoką rangę w hodowli posokowców winny posiadać psy i suki, 

które noszą w genach cechy zarówno prawidłowego eksterieru jak i 

użytkowości. 

Głównym przeznaczeniem posokowców była i winna być praca wę-

chowa na naturalnym tropie postrzałków zwierzyny grubej. Stopień 

użytkowości posokowca w zbyt małym stopniu brany jest pod uwagę w 

ocenie i doborze materiału hodowlanego. Decyduje przewaga ocen wy-

stawowych jako element rywalizacji, a nie jako element oceny stopnia 

łowieckich predyspozycji. 

Uważamy, że przywrócenie Przeglądów Hodowlanych, umożliwi 

prawidłową selekcję polegającą na dopuszczeniu do hodowli psów 

zdrowych, bez obciążeń genetycznych zarówno fizycznych jak i psy-

chicznych. Karta Oceny Hodowlanej w sposób znacznie dokładniejszy 

niż karty ocen wystawowych, odzwierciedla w sposób dokładny za-

równo eksterier jak i cechy psychiczne psa. Komisja sędziowska na 

Przeglądzie Hodowlanym ma znacznie więcej czasu na precyzyjny opis 

psa, uwzględniający zarówno jego cechy dodatnie jak i ujemne. 

Istnieje potrzeba podniesienia i propagowania, na większą niż do-

tychczas skalę, rangi prób pracy, konkursów posokowców i prób po-

szukiwania postrzałka, nie tylko promujących kynologię łowiecką, ale 

będących istotnym elementem do przygotowania posokowca do rze-

czywistej pracy w łowisku. Jedynie, bowiem posokowce posiadają 

szczególne predyspozycje do pracy wybitnie dolnym wiatrem, indywi-

dualizacji tropu rannej zwierzyny, pracy na tropach starych w trudnych 

warunkach atmosferycznych, pracy na tropach rannej zwierzyny z bra-

kiem lub niewielką ilością farby. 

Pamiętać należy, że posokowce poszukują ranną zwierzynę i błędy po-

pełnione przez psa odbijają się na cierpieniu zranionej zwierzyny. Tak, 

więc należy dołożyć wszelkich starań, aby do praktyki łowieckiej tra-

fiały posokowce pochodzące ze sprawdzonych zarówno pod względem 

eksterieru i użytkowości hodowli. 
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 Istotną cechą prowadzenia prawidłowej polityki hodowlanej jest 

wyeliminowanie z hodowli posokowców osobników dotkniętych dys-

plazją stawów biodrowych.  

Na podstawie szerokich badań hodowlanych udowodniono, że dyspla-

zja jest uwarunkowana dziedzicznie. Z oficjalnych statystyk za 2008 

rok wynika, że np. w niemieckim klubie KBGS 22% przebadanych po-

sokowców bawarskich miało dysplazję stopnia C+D, a w klubie cze-

skim u 28 % odnotowano dysplazję. Tak, więc dysplazja stawów bio-

drowym musi dotykać także naszą populację posokowców. 

Posokowiec dotknięty dysplazją nigdy nie będzie dobrym psem użyt-

kowym, a narażony będzie na znaczne dolegliwości bólowe związane z 

ciężką pracą w łowiskach. Dlatego też proponujemy, aby objąć obo-

wiązkowymi badaniami na dysplazję stawów biodrowych zarówno po-

sokowce bawarskie jak i posokowce hanowerskie. 

W dotychczasowych wymogach hodowlanych posokowce hanowerskie 

objęte są co prawda, badaniem na dysplazję jednak bez określenia jej 

stopnia, co praktycznie dopuszcza wszystkie posokowce hanowerskie 

do hodowli. Proponujemy dopuszczenie do hodowli jedynie posokow-

ców bawarskich i hanowerskich wolnych od tego dziedzicznie uwarun-

kowanego schorzenia. 

 Celem nadrzędnym hodowli posokowców winna być czysta ho-

dowla rasy posokowców wg standardów FCI, mając jednak na uwadze 

specyfikę tej rasy, czyli użytkowość. Cel ten można osiągnąć tylko 

dzięki konsekwentnej hodowli z psami, które są zdrowe, odporne psy-

chicznie, bez błędów fizycznych, wolne od dysplazji, zdolne do pracy, 

sprawdzone w praktyce łowieckiej i ocenione na wystawach wg stan-

dardów FCI. 

 Sumując, zasadnym jest propagowanie hodowli użytkowo-

eksterierowych ze szczególnym naciskiem na powiązanie ich z prakty-

ką łowiecką oraz ujednolicenie, doskonalenie zasad hodowli i użytko-

wości psów rasy posokowiec bawarski i hanowerski. 

Zgodnie ze Statutem ZKwP; "Celem Związku jest oparta na podsta-

wach naukowych organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla 

osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem eksterie-

rowym i użytkowym". Spełnieniu tych statutowych zasad winny służyć 

propozycje poszerzenia wymogów hodowlanych przedstawione w ni-

niejszym piśmie. 

 

W uzyskanej odpowiedzi, Główna Komisja Hodowlana stwierdziła, 

że nie widzi potrzeby wprowadzenia postulowanych zmian. 
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Finanse klubu 

 

 

 Sprawy związane z księgowością Klubu prowadzone są przez 

Oddział ZKwP w Opolu. Pieniądze klubu są lokowane na koncie ZKwP w 

Banku Zachodnim WBK S.A. I/Opole, nr konta 11 1090 21 38 0000 0001 

0456 8312. 

 

 Stan konta klubu na początek 2010 roku wynosił 8 519,97zł, zaś na 

dzień 31.12.2010 wyniósł; 14 326,32 zł, z czego w banku 14 033,07 zł,  

w kasie 293,25 zł. 

 

 Wpływy w ciągu 2010 roku wyniosły 11 400,00zł.  

 

Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat 

za krycia poza granicami Polski, eksport i import szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa oraz darowizn. 

W związku z organizacją Memoriału im. B. Gierszewskiego Klub uzy-

skał wsparcie finansowe od Zarządu Oddziału ZKwP w Opolu, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictw Kluczbork, 

Kup, Brzeg, Oława. Na organizację memoriału przeznaczony został zysk z 

zorganizowanych przez Klub – Warsztatów dla Posokowców. 

Również członkowie klubu wsparli rzeczowo, lub finansowo memoriał. 

Należą do nich; Witold Cieplik, Wojciech Łażewski, Jerzy Karaszewski, 

Zbigniew Skrzek i inni. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2010 roku 5 633,65zł.  

 

Do najważniejszych kosztów należały;  

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 517,06  

 Wydanie Biuletynu Klubowego – 1 998,36 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 61,00 

 Opłaty bankowe – 368,00 

 Inne koszty – 2 689,23 ( w tym; nagrody ufundowane na zagra-

niczne konkursy 667,98zł, koszty związane z organizacją Memo-

riału B. Gierszewskiego 2 021,25zł) 

  

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010 r. wyniosła; 5 806,35zł. 
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W dniu 27.01.2011 r. została dokonana wpłata składki członkow-

skiej do ISHV za rok 2010 i 2011 w kwocie o równowartości 1 000,00 

Euro. Koszt ten będzie uwzględniony w rozliczeniu za 2011 rok. 

 

Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań płatni-

czych. W ciągu roku 2010, nikt z członków zarządu nie pobierał żadnych 

wynagrodzeń, delegacji, zwrotu kosztów podróży, itp z tytułu działalności 

w klubie. 

 

Skarbnik 

Jerzy Sokół 

 

 

 

Poświęcenie figury św. Huberta w kościele, w miejscowości Rykowisko. 

Mszę z udziałem członków klubu i posokowców celebrował bliski przyja-

ciel ks. Gierszewskiego - ks. Władysław Jabłoński. 

(Zdjęcie z archiwum R. Iwicki). 
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Sprawozdanie hodowlane za 2010 rok. 

 
 Minął kolejny rok działalności hodowlanej w naszym klubie.  

Wymogi hodowlane stawiane klubowym posokowcom są wyższe, niż dla 

posokowców niezrzeszonych w Klubie Posokowca. 

Nasze działania mające na celu objęcie wszystkich zarejestrowa-

nych w ZKwP posokowców jednolitymi wymogami, nie znajdują (jak na 

razie), zrozumienia we władzach Związku. Główna Komisja Hodowlana 

stoi na stanowisku, że do uzyskania uprawnień hodowlanych wystarczają 

trzy odpowiednie oceny z wystaw. Nie widzą potrzeby przywrócenia prze-

glądów hodowlanych, sprawdzenia stanu stawów biodrowych, czy też pod-

dania rasy stworzonej do potrzeb łowiectwa sprawdzianowi użytkowości. 

Tak, więc w dalszym ciągu sami, w naszej klubowej społeczności, 

musimy zadbać o odpowiedni poziom eksterieru, użytkowości i stanu zdro-

wia naszych posokowców. 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu, będą 

pomocne w dalszej pracy hodowlanej, ukierunkowanej na doborze do ho-

dowli czy też do pracy w łowisku, posokowców spełniających wysokie 

wymogi ISHV. 

Według posiadanych informacji, na koniec 2010 roku członkowie 

naszego klubu posiadali 162 posokowce. Z tej liczby 127 to posokowce 

bawarskie, a 35 to posokowce hanowerskie. Liczby te ulegają ciągłej zmia-

nie, wraz ze zmianą ilości członków klubu, narodzinami nowych posokow-

ców, odejściem innych do „krainy wiecznych łowów”. 

Podziękowania dla tych członków klubu, którzy dopełnili obowiązku prze-

kazania informacji dotyczących kryć, miotów jak również zmian statusu 

swoich psów. 

Niestety bez przepływu informacji ze strony właścicieli posokowców, dane 

będą obarczone marginesem błędu. 

W przedstawieniu poniższych zestawień, nieocenioną pomoc uzy-

skałem od Koleżanek, członkiń naszego klubu, zajmujących się prowadze-

niem internetowej Bazy Rodowodowej Posokowców, dostępnej pod adre-

sem; www.bazabgs.com  

Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiałów staty-

stycznych składam naszej klubowej Koleżance Wiesławie Jeżewskiej. 

 

 

 

 

http://www.bazabgs.com/
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  Poniższe wykazy dotyczą posiadanych danych reproduktorów, suk 

hodowlanych oraz miotów posokowców w 2010 roku. 

Wykazy posokowców posiadających uprawnienia hodowlane 

obejmują nazwę i przydomek psa, datę urodzenia, numer PKR, nazwę i 

przydomek rodziców. Użytkowość określono poprzez podanie najwyższego 

stopnia dyplomu z Konkursu Pracy Posokowców (KPP), oraz dyplomu z 

Oceny pracy posokowców w naturalnym łowisku, zwanej w skrócie –  

Poszukiwaniem Postrzałka (PP). Umieszczono również informacje o posia-

daniu przez psa Pieczęci Użytkowości ISHV. Nie zamieściłem informacji 

ile dyplomów i jakiego stopnia posiadają poszczególne posokowce. 

Zamieściłem posiadane informacje o wyniku prześwietlenia sta-

wów biodrowych w kierunku dysplazji – HD. Niestety w wielu przypad-

kach hodowcy nie przeprowadzili tego typu badań. 

Uwzględniłem posiadane informacje o uzyskanych tytułach wy-

stawowych. 

Informację kończy imię i nazwisko właściciela psa. 

Psy i suki są uporządkowane w kolejności alfabetycznej.  

Brak danych w poszczególnych pozycjach nie świadczy o ich nie posiada-

niu przez psa, ale o braku informacji o nich. 

W przypadku suk posiadających uprawnienia hodowlane uwzględniłem 

jedynie suki urodzone nie wcześniej niż w 2003 roku. 

Przy zamieszczeniu informacji o miotach klubowych posokowców, 

przyjąłem kryterium umieszczenia tylko tych miotów, których obydwoje 

rodziców znajduje się w rękach członków klubu lub, których ojciec pocho-

dzi z zagranicy, z klubu należącego do ISHV, po uzyskaniu zgody na krycie 

doradcy hodowlanego. 

Wykaz miotów obejmuje przydomek hodowli, z której pochodzą szczenięta, 

imię i nazwisko hodowcy, datę urodzenia szczeniąt, nazwę i przydomek 

ojca i matki, imię, płeć oraz numer tatuażu poszczególnych szczeniąt. Mioty 

są uporządkowane w kolejności chronologicznej. 

Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi obowiązujący-

mi w naszym klubie, członkowie klubu zobowiązali się kojarzyć posokowce 

posiadające dyplom z konkursu posokowców lub poszukiwania postrzałka. 

Członkowie klubu winni powiadamiać v-ce przewodniczącego ds. hodow-

lanych o miotach i ilości szczeniąt. 

Sprzedaż szczeniąt poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV 

możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości 

ISHV, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. 
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Należy pamiętać, że w marcu bieżącego roku zostały wprowadzone 

zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych. Zgodnie z nimi szczenię-

ta opuszczające teren kraju po 3 lipca 2011 roku muszą być obowiązkowo 

zaczipowane. Do obowiązków hodowcy należy m.in. poddać szczenięta 

znakowaniu (tatuowaniu lub czipowaniu). Hodowcy daje się możliwość 

znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały 

miot tatuowany lub czipowany). Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta 

już oznakowane. Tak, więc nosząc się z ewentualnym zamiarem sprzedaży 

szczeniaka za granicę, należy cały miot zaczipować. 

Krycia zagranicznymi reproduktorami, jak również krycia zagra-

nicznych suk, winny odbywać się w porozumieniu z v-ce przewodniczącym 

ds. hodowlanych.  

Nie było przypadku, żeby zagraniczny klub ISHV nie wyraził zgody na 

kojarzenie posokowców. 

 Szczególnie dobrze rozwija się współpraca z klubami posokowców 

ze Słowacji i Czech. W 2010 roku na Słowacji kryte były 4 suki posokowca 

bawarskiego, reproduktor z naszego klubu pokrył sukę z klubu słowackie-

go. Dwa posokowce bawarskie zostały wyeksportowane do Słowacji, a do 

Polski trafiła suczka ze Słowacji. Również w Czechach były kryte 4 klubo-

we suki posokowca bawarskiego, a nasz reproduktor krył sukę z czeskiego 

klubu. Jeden szczeniak z tego miotu trafił w ręce członka naszego klubu. 

Również szczeniak z Polski został wyeksportowany do Czech. 

 

W trakcie Memoriału F. Konrada na Słowacji odbyło się, coroczne 

Zebranie Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV prowa-

dzone przez Rainharda Scherra i Franza Griessmayera. 

Dane statystyczne na temat hodowli posokowców na Słowacji 

przedstawił Prezes KCHF Karol Chvala. 

Następnie Słowacy przedstawili pokaz trenażera, pomocnego w 

układaniu posokowców, który ma imitować pracę w gonie i stanowieniu. 

Trenażer, to 30-to metrowa linka, na której zawieszona (ok. 1m nad ziemią) 

jest atrapa cielaka jelenia. Posokowiec podąża w kierunku atrapy po sztucz-

nej ścieżce tropowej. Po dojściu w pobliże trenażera, pomocnik przewodni-

ka, uruchamia silnik elektryczny urządzenia, powodując przemieszczenie 

się atrapy. Posokowiec winien ruszyć w gon za atrapą. Następnie pada 

strzał, po którym atrapa spada na ziemię, a posokowiec winien ją oszczeki-

wać. Zadaniem trenażera jest pobudzenie młodego posokowca do gonu, 

wyrabianie odporności na strzał, bez narażania go na atak w przypadku 
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naturalnego postrzałka. Do minusów tego urządzenia, można zaliczyć jego 

duży koszt i konieczność lokalizacji w pobliżu elektryczności. 

 Następnie Tibor Źelvay przedstawił referat na temat epilepsji 

wśród posokowców. Wskazał na trzy źródła tej choroby; nieznane, dzie-

dziczne, pourazowe. Najczęściej choroba pojawia się w pierwszym roku 

życia, jednak nie jest to regułą. Następnie omówił różne stadia i objawy 

choroby. Zwrócił uwagę na konieczność informowania doradcy hodowla-

nego o każdym przypadku choroby. Tan zaś ma obowiązek rozesłać ksero-

kopię rodowodu chorego psa do wszystkich klubów członkowskich, aby 

wyłączyć pokrewne psy z hodowli. Niemiecki Klub KBGS, każdemu 

członkowi, który stwierdzi epilepsję u swojego posokowca, wypłaca mu 

700 € na zakup nowego psa. 

Jak co roku, długa dyskusja poświęcona była wywozowi szczeniąt 

za granicę, bez zgody klubu oraz przestrzeganiu zasad umieszczania na 

rodowodach Pieczęci ISHV. Krytyka spotkała Polskę, za nieprzestrzeganie 

zasad obowiązujących w ISHV, zdarza się bowiem, że najczęściej Niemcy 

kupują w Polsce tanie posokowce, a następnie próbują je zarejestrować w 

niemieckim klubie. W odpowiedzi, po raz kolejny poinformowałem o struk-

turach organizacyjnych kynologii w Polsce i stosowaniu różnych wymogów 

wobec posokowców klubowych i spoza klubu. Gdyby potencjalni nabywcy 

z zachodu przestrzegali zasady, że przed nabyciem psa należy uzyskać 

zgodę doradcy hodowlanego na jego wywóz, to uniknęliby sytuacji, kiedy 

to stają się właścicielami tanich posokowców, bez pieczęci ISHV w rodo-

wodach, których nie chcą przyjąć do klubu w swoim kraju. 

Podobna sytuacja miała miejsce również na Słowacji. Na odbywającą się w 

czasie memoriału bonitację stawił się Słowak, właściciel posokowca naby-

tego w Polsce. Pies ten spełniał w zasadzie wszystkie wymogi do uzyskania 

uprawnień reproduktora. Jednak nie posiadał w polskim, eksportowym 

rodowodzie, pieczęci ISHV. Stało się to powodem nie przyznania mu 

uprawnień reproduktora. 

Na zakończenie zebrania przedstawiciel Słowenii, zwrócił się z 

prośbą o przywrócenie słoweńskiego klubu do ISHV. Sprawa ta będzie 

rozpatrywana przez władze ISHV po dokonaniu analizy stanu hodowli i 

użytkowości posokowców w Słowenii. 

 Następne zebranie Doradców Hodowlanych odbędzie się w listo-

padzie 2011 roku, w czasie ISHV Suche w Austrii. 
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POSOKOWCE HANOWERSKIE 

 

 W hodowli posokowców hanowerskich odnotowałem w naszym 

klubie jedynie 35 posokowców w tym 15 psów i 20 suk. Wśród nich 6 psów 

posiada uprawnienia reproduktorów, a zaledwie 4 suki uprawnienia hodow-

lane. W 2010 roku nie odnotowano ani jednego miotu! 

Możemy, więc mówić o stagnacji, a nawet regresie w hodowli tej 

wspaniałej rasy. Tak nieliczne pogłowie posokowców hanowerskich unie-

możliwia prawidłowe prowadzenie polityki hodowlanej w oparciu o nasz 

krajowy materiał. Nieliczna populacja postarzała się. Z rozrodu wypadły 

kolejne posokowce. Sprowadzone w ostatnich dwóch latach 4 szczeniaki z 

Czech nie uzdrowią radykalnie sytuacji, choć jest nadzieja, że wkrótce uzy-

skają uprawnienia hodowlane i dadzą nowe potomstwo. Szkoda, że jeden z 

członków klubu zrezygnował z możliwości nabycia szczeniaka z Verain 

Hirschmann. 

Jedynie wieloletnia intensyfikacja działań hodowlanych, prowa-

dzona w oparciu o krajowy materiał hodowlany, krycia zagraniczne, import 

szczeniąt, może doprowadzić do poprawy sytuacji w tej pięknej i szlachet-

nej rasie w Polsce. 

   (Zdjęcie z archiwum R. Iwicki) 
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POSOKOWCE BAWARSKIE 

 

 W rękach członków klubu znajduje się 127 posokowców bawar-

skich, 43 psów i 84 suki. 

Uprawnienia reproduktorów posiada 26 psów, a uprawnienia suk hodowla-

nych – 42 suki. 

Tutaj, w przeciwieństwie do posokowców hanowerskich, proporcje 

są poprawne. Nasze posokowce osiągają doskonałe oceny na wystawach 

krajowych i zagranicznych. Z poziomu ich eksterieru możemy być zadowo-

leni. Nie spotykamy również na szerszą skalę poważnych problemów zdro-

wotnych. Poprawia się również poziom ich użytkowości. Coraz większa 

ilość myśliwych odczuwa potrzebę posiadania w swoich łowiskach dobrze 

przygotowanych do pracy posokowców. Z zadowoleniem, należy odnoto-

wać fakt, że dzięki posiadaniu posokowca wielu członków staje się myśli-

wymi. Wykruszają się z naszych szeregów hodowcy i właściciele posokow-

ców, którzy liczyli na profity z członkostwa w klubie. Dla niektórych wy-

mogi klubowe są zbyt trudne do spełniania. 

Życzyć by sobie należało, aby coraz więcej członków dbało o podniesienie 

poziomu użytkowości swoich posokowców. 

Z żalem należy odnotować, że z grona naszych czworonożnych 

przyjaciół odeszli od nas m.in. DON od Margaretky - Jerzego Sokoła i ORA 

Conductus, Macieja Kopcia, doskonała użytkowo 6-cio letnia suka, która 

była nominowana do startu w konkursie na ISHV Suche w 2011 roku w 

Austrii. 

W ubiegłym roku odnotowałem 17 klubowych miotów liczących 

łącznie 91 szczeniąt w tym 45 psów i 46 suczek. Daje to średnią 5,65 szcze-

niąt w jednym miocie. Wpływ na obniżenie średniej ilości szczeniąt w mio-

cie w porównaniu z rokiem poprzednim, miały dwa mioty z jednym szcze-

niakiem.  

Do reprodukcji wykorzystano trzy reproduktory słowackie;  

dwukrotnie GERO Lesnicka luka (19 szczeniąt, 11 psów, 8 suk ), raz -  

CIRIO z Dudnisk (9 szczeniąt, 3 psy, 6 suk), raz - BLESK Krigov (1 szcze-

nię, suczka), tu mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z herpeswirusem. 

Słowacka suka IVA Dravecka dolina otrzymała zgodę na pokrycie klubo-

wym reproduktorem GAZDA z Jeleniego Zdroju. 

Do Polski została sprowadzona ze Słowacji suczka ARKA Dereva skala. 

Cztery reproduktory z Czech; 

dwukrotnie WOTAN vom Wiesacker (7 szczeniąt w dwóch miotach, w 

jednym miocie 3 psy i 3 suczki, w drugim miocie 1 suczka z tyłozgryzem),  
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raz - CID Jeleni cesta (4 szczeniaki, 4 suczki), raz - ALF z Rychlebu  

(4 szczeniaki, 2 psy, 2 suki). Zgodę na krycie w Czechach psem BLEK z 

Roznovskich  pasek, otrzymała RAKIJA z Klanu Posokowców. 

Czeska suka FATY Odkaz Diany była kryta klubowym reproduktorem 

KASTOR znad Warciańskich Tataraków. W wyniku tego krycia pozosta-

wiono do odchowania 6 szczeniąt (2 psy i 4 suczki). 

Do zagranicznych klubów ISHV, na podstawie zgody doradców 

hodowlanych, zostało wyeksportowanych 5 posokowców; 1 do czeskiego, 2 

do słowackiego, 1 do niemieckiego i 1 do francuskiego. Ponadto 2 szcze-

niaki wyjechały do Hiszpanii, 1 do Holandii i 1 do Chorwacji. 

Z niemieckiego KBGS do naszego klubu trafił szczeniak JUKON 

vom Hohehahn. 

 Mam nadzieję, że poniższe zestawienia będą pomocne w planach 

hodowlanych. 

    Wice przewodniczący ds. hodowlanych; 

 

      Wojciech Galwas 
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Posokowiec hanowerski 

Wykaz reproduktorów: 

 

1. BARI Ponowa  

ur. 04-04-2006 r. 

PKR VI-11478 

O: IWAN von der Konigsbuche  

M.: DENA Hrabov Potok 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Waldemar Paszkiewicz 

 

2. EGON z Brdske hajenky 

ur. 17-05-2008 r. 

PKR.VI – 14154 

O.: SEMEK vom Silberbach 

M.: ASIKA od Tripanskeho kamene 

Użytkowość: ? 

Tytuły wystawowe: ? 

HD – ? 

Właściciel: Wiesław Popławski 

 

3. KAZAN z Medniku  

ur. 09-05-1998 r. 

PKR.VI – 4514 

O.: CINKOS Mezokovesd-Menti 

M.: NELA Jezbiny 

Użytkowość: KPP – I st.  

PP – II st. Pieczęć ISHV 

Tytuły wystawowe: Int.Ch. 

HD – A 

Właściciel: Wiesław Breliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KOLT Borowy Kąt 

ur. 01-01-2007 r. 

PKR.VI – 12670 

O.: ALF z Kaszubskiej Kniei 

M.: IWA Borowy Kąt 

Użytkowość: PP – II st.  

Pieczęć ISHV 

Tytuły wystawowe: Zw.Kl 

HD – A 

Właściciel: Robert Iwicki 

 

5. PARYS znad Luciąży  

ur. 04-03-2004 r. 

PKR.VI – 9273 

O.: KAUZ von der Walze 

M.: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD – B 

Tytuły wystawowe: MłChPl. Ch.Pl, 

Int.Ch. 

Właściciel: Izabela i Jerzy Karaszew-

ski 

 

6. RON znad Luciąży  

ur. 02-06-2005 r. 

PKR.VI – 10480 

O.: MAJK z Lopenickych Kopcu  

M.: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st.  

PP – III st. Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Ch.Pl. Int.Ch.  
V-ce Zw. Św. 2006r 

Właściciel: Izabela i Jerzy  

Karaszewski 
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Posokowiec hanowerski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. ALIDA z Dębowej Alei  

ur. 23-06-2003 r. 

PKR VI – 8855 

O: KAUZ von der Walze  

M: BRAWA Ryton 

Użytkowość - ? 

HD - A 

Tytuły wystawowe:? 

Właściciel: Waldemar Wenzel 

 

2. ARA Kuśniarka  

ur. 19-04-2005 r. 

SPKP 559/PKR VI- 10747  

O: BRIT Hrabov Potok   

M: AXA Kamenite 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Ch.Pl 

Właściciel: Witold Hącia 

 
3. BERTA znad Drawy 

ur. 09-06-2003 r. 

PKR VI- 8470,  

O: KAZAN z Medniku  

M.: AZJA Recz Rju 

Użytkowość: KPP – II st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: Ch.PL 

Właściciel: Zbigniew Rochowski 

 

4. SABA znad Luciąży 

ur. 14-02-2007 r. 

PKR VI- 11640 

O: PARIS Devana  

M: ADA z Reczyckich Lasów 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz reproduktorów: 

 

1. AMATOR z Brzezińskiej Kniei 

ur. 2006-07-31 

PKR. VI-11803 

O.: ATOS z Głuszyńskich Łąk 

M.: AFERA z Lubuskiej Kniei 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ChPl, Zw.Pl 

Właściciel: Mikołaj Włocławski 

 

2. AMOR z Łowisk Puszczy Bydgo-

skiej  
ur. 2005-08-20 

PKR.VI-10791 

O: FIGO Koguci Pazur  

M: BORA ze Starej Rzeki 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.Zw.Pl`06, 

Mł.Zw.Św.`06, ChPl, IntCh 

Właściciel: Paweł Sońta 

 

3. ARIS z Tymbarskiej Kniei,  

ur. 2005-03-02 

PKR.VI-9887 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: RANIA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Jarosław Dąbrowski  

 

4. ARS z Jedliny Mazowieckiej,  

ur. 2000-12-13 

PKR.VI-6433 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: HUBA z Kuźni Żelichowskiej 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Jakub Rudziński 

 

 

 

5. BLAES Domus Amberg  

ur. 2007-08-12  

PKR.VI-12293 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: M. Skórzewska – Amberg 

 

6. BOND z Żywieckich Łączek  

ur. 2007-04-02  

PKR.VI- 12123 

O: DON od Margarety  

M: BYSTRA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – II st., 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Tomasz Licznar 

 

7. BORIK Jeleni Gaj  

ur. 2004-11-18  

PKR.VI-9784 

O: ARTUS Gród nad Myślą  

M: FLANKA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st., 

PP –III st. Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

Mł.Zw.Pl, ChPl 

Właściciel: Jasiak Paweł 

 

8. BOSS z Doliny Dojcy 

ur. 2005-06-14  

PKR VI-10280 

O: ARS Czedzielski Rewir 

M: ALPA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: 

Właściciel: Niemiec Wojciech 
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9. BRYLANT Piotrowe Gniazdo,  

ur. 2003-06-29 

PKR.VI-8208 

O: ARON Ponowa  

M: GILZA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChCz, ChBiH, ChHr, ChMe, ChD, 

ZwEur`07, IntCh 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

10. CEZAR Pucharka,  

ur. 2000-08-04 

PKR.VI-6138 

O: CEZAR Pisowody  

M: BAJKA z Waldeck 

Użytkowość: KPP – I st. PP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Antoniewicz Adam 

 

11. CZAR Piotrowe Gniazdo  

ur. 2003-02-17 

PKR.VI-7964 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALMA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChCz,  ChSk, IntCh 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

12. CZOK z Wilczewskich Wydm 

ur. 2003-11-14  

PKR.VI-8738 

O: ARES Czedzielski Rewir  

M: FIONA Bursztynowy Strzelec 

Użytkowość: KPP – I st. PP – I st. 

ChPr, Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Kazimierz Janki 

 

13. DAG Kralovska Stadnicka  

ur. 2001-06-07 

PKR.VI-7015  

O: EVAN Stanislovska dolina  

M: BORKA z Gronera 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

14. DIESEL z Doliny Żab  

ur. 2005-10-03 

PKR.VI-10478 

O: KARISSO Strzelec ze Szczytna  

M: AGA z Doliny Dojcy 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD – ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChBg, ChUkr 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

15. FLOX Zvernica  

ur.1998-04-01 

PKR.VI-4655 

O: BRUNO od Figla  

M: CINDY Lezisko 

Użytkowość: KPP – II st. 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Włodzimierz Kosmecki 

 

 

16. GARON Piotrowe Gniazdo  

ur. 2006-04-08 

PKR.VI-10782 

O: ARON Ponowa  

M: GILZA Ostatni Kęs 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl, ChSE, 

Int.Ch 

Właściciel: Piotr Skałba 
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17. GAZDA z Jeleniego Zdroju 

ur. 2005-05-02 

PKR.VI-9944 

O: KARO Czerwień Jelenia  

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III st. 

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl, ChSk, 

IntCh  

Właściciel: Mariola Orzelska 

 

18. KARISSO Strzelec ze Szczytna 

ur. 2000-12-01 

PKR.VI-6035 

O: DONI Pisowody  

M: ALBA Lalkowa Dolina 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD – B 

Tytuły wystawowe: IntCh, ChPl, 

ChE, Zw.Eu.`04 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

19. KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków  
ur. 2005-05-15 

PKR.VI-9947 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALMA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: PP – I st.,  

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, ChPl  

Właściciel: Wojciech Galwas 

 
20. MIZAR Czerwony Trop FCI  

ur. 2006-12-25 

PKR.I-11620 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Bubula Maciej 

21. OPAL Conductus 

ur. 2004-10-22 

PKR.I-9430 

O: DON od Margaretky  

M: KATI vom Kirchberg 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Wojciech Wicherek 

 

22. RUFUS Sfora Nemroda  

ur. 2004-08-04  

PKR.VI-9490 

O: TREZOR Hazba  

M: KIRA znad Zbrzycy 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III st. 

ChPr, Pieczęć ISHV 

HD – B 

Tytuły wystawowe: ChPL, ChLt, 

IntCh 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

23. SKY Hubertowy Druh FCI 

ur. 2006-06-03 

PKR.VI-10962 

O: KARISSO Strzelec ze Szczytna 

M: SAMBA Długoucha 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Mł. ChPl, ChPl 

Właściciel: Radomski Piotr 

 

24. SZNAPS z Klanu Posokowców  

ur. 2004-08-24  

PKR.VI-9421 

O: BURY Mincol  

M.: BETA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChCr, IntCh,  

Właściciel: Joanna Dziurzyńska & 

Aleksandra Woźnica 
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25. TORES z Klanu Posokowców,  

ur. 2006-01-12 

PKR.VI-10873 

O: DON od Margaretky  

M.: RAKIJA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. PP – II st. 

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe:  Mł.ChPl, ChPl, 

ChCz, ChSk, IntCh 

Właściciel: Beata & Ryszard Staniak 

 

 

 

 

GAZDA z Jeleniego Zdroju (Zdjęcie M. Orzelska) 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. ABRA z Doliny Dojcy  

ur. 2003-11-06 

PKR.VI-8652 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALPA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP-I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe:  

Właściciel: Wojciech Niemiec 

 

2. AGA z Doliny Dojcy  

ur. 2003-11-06 

PKR.VI-8402 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALPA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP-III st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, ChBg 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

3. AJDA Jurex 

ur. 2005-04-12 

PKR.VI-10065 

O: ARON Ponowa  

M: TEZA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl, IntCh, ChMK, ChME, 

ChBG, MłChRO  

Właściciel: Piotr Skałba 

 

4. ALGA znad Warciańskich Ta-

taraków  
ur. 2004-02-16 

PKR.VI-8708 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALMA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP – I st.  

 

 

 

PP – I st. Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Roman Walich 

 

5. ALMA z Tymbarskiej Kniei  

ur. 2005-03-02 

PKR.VI-10007 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: RANIA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – II st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

6. ASSIPATTLE Airgialla 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-13202 

O: CESAR z Novodomskych bazin  

M: AXA z Tymbarskiej Kniei 

Użytkowość: KPP – I st. Pb – II st 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Joanna Wiśniewska & 

Piotr Andruszkiewicz 

 

7. ASTRA Jurex  

ur. 2005-04-12 

PKR.VI-10064 

O: ARON Ponowa  

M: TEZA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

8. AXA Cardinalis  

ur. 2005-06-08 

PKR.VI-9977 

O: DON od Margaretky 
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M: ALGA z Zagłębiowskiego  

Rewiru 

Użytkowość: PP – II st. 

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Katarzyna Bujko 

 

9. AXA z Tymbarskiej Kniei  

ur. 2005-03-02 

PKR.VI-10013 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: RANIA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st.   

Pb – II st. PP – II st. ChPr. 

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

 

10. BIĆKA z Góry Chrobrego  

ur. 2006-07-01 

PKR.VI-11356 

O: DON od Margaretky 

M: BELA Ponowa  

Użytkowość: ? 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Ryszard Biernat  

 

11. BLAI Domus Amberg  

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12442 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Rkolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

12. BLISS Domus Amberg  

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12292 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Rkolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Małgorzata Skórzewska 

- Amberg 

 

13. BONA z Doliny Dojcy  

ur. 2005-06-14 

PKR.VI-11356 

O: ARS Czedzielski Rewir 

M: ALPA z Wilczewskich Wydm  

Użytkowość: KPP-I st. PP - III st. 

Pieczęć ISHV 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Witold Cieplik  

 

14. BORA Le Blue Cardinalis  

ur. 2006-04-01 

PKR.VI-11356 

O: ATOS z Wilczewskich Wydm 

M: ALGA z Zagłębiowskiego Rewi-

ru 

Użytkowość: KPP-I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Zbigniew Galwas 

 

15. BORA z Góry Zamkowej 

w Maciejowcu,  

ur. 2006-04-06 

PKR.VI-10997 

O: DINO Zachełmianka 

M: ARIKA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, 

Mł. Zw. Kl., Zw. Kl., ChPl, IntCh 

Właściciel: Joanna Wiśniewska  

 

16. CERA z Wilczewskich Wydm  

ur. 2003-11-14 

PKR.VI-8737 



 40 

O: ARES Czedzielski Rewir  

M: FIONA Bursztynowy Strzelec 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Wiesław Szuch 

 

17. CZEREMCHA Hazba 

ur. 2007-01-22 

PKR.VI- 11708 

O: CIT Demjanka  

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

18. DONATA Ponowa,  

ur. 2004-05-01 

PKR.VI-8885 

O: ARS Czedzielski Rewir  

M: ALMA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Zygmunt Wacławik 

 

19. DUMKA z Jeleniego Zdroju 

ur. 2003-04-19 

PKR.VI-8138 

O: KARO Czerwień Jelenia 

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - B 

Tytuły wystawowe: Mł. ChPl,  

ChPl. IntCh 

Właściciel: Sierant Katarzyna 

 

20. FANNY z Opalovej 

ur. 2005-03-28 

PKR.VI-9898 

O: ORCUS Vatrova  

M: BORKA Ruzovy dvor 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

21. FANTA z Żywieckich Łączek  

ur. 2003-03-06  

PKR.VI-9888 

O: DAX Lazky  

M: CYTRA z Żywieckich Łączek 

Użytkowość: KPP – I st.  

PP – I st. Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Michał Fornalczyk 

 

22. FANTA z Wilczewskich Wydm  

ur. 2007-03-10  

PKR.VI- 12351 

O: DON od Margaretky  

M: CERA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Wiaczesław Sidor 

 

23. FIONA z Wilczewskich Wydm  

ur. 2007-03-10  

PKR.VI- 12614 

O: DON od Margaretky  

M: CERA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Wiesław Szuch 

 

24. GAPPA z Jeleniego Zdroju  

ur. 2005-05-02 

PKR.VI-10061 

O: KARO Czerwień Jelenia 

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

Mł.Zw.Kl., ChPl, IntCh 
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Właściciel: Grażyna Żuchowicz  

 

25. GINA Herbu Czarna Maska 

ur. 2003-03-29 

PKR.VI-7913 

O: AMIGO z Gaju Mendoga   

M: BRUK Zachełmianka 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChCz, ChSk, IntCh, 

Właściciel: Katarzyna Szpila  

 

26. KANDY z Doliny Żab 

ur. 2007-05-25  

PKR.VI-12057 

O: DIESEL z Doliny Żab 

M: FANNY z Opalovej 

Użytkowość: ?  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

27. KAZBACH BAJADERKA 

Hazba 
ur. 2007-05-23  

PKR.VI-11818 

O: AKIL Radosny Miot 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MŁZwŚw. 

MłChPl 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

28. KAZBACH PAPAJA Hazba 

ur. 2008-07-05  

PKR.VI-12913 

O: GORAL Devana 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Piotr Radomski 

29. KIZIA-KNIEJA z Przysiółka 

ur. 2004-06-30  

PKR.VI-9296 

O: DON od Margaretky   

M: LALA z Sudeckiej Krainy 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ?  

Właściciel: Małgorzata Jońska  

 

30. KUKE z Doliny Żab 

ur. 2007-05-25  

PKR.VI-12056 

O: DIESEL z Doliny Żab 

M: FANNY z Opalovej 

Użytkowość: ?  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl  

Właściciel: Krzysztof Rumik  

 

31. MAGMA z Doliny Żab 

ur. 2007-09-09  

PKR.VI-12092 

O: ARIS z Tymbarskiej Kniei 

M: AGA z Doliny Żab 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ?  

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

32. MEISSA Czerwony Trop  

ur. 2006-12-25  

PKR.VI-11389 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: KPP-II st.  

HD – A, ED – 0/0 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ChPl 

Właściciel: Wiesława Jeżewska  
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33. ORNETA Conductus 

ur. 2004-10-22 

PKR.VI-10201 

O: DON od Margaretky   

M: KATI vom Kirchberg 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ?  

Właściciel: Stefan Kusz  

 

34. RAKIJA z Klanu Posokowców  

ur. 2003-04-11  

PKR.VI-7914 

O: ALAN Turkova   

M: BETA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – I st. PP – I st. 

Pieczęć ISHV  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

IntCh 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska  

 

35. RIKA z Dziczego Raju  

ur. 2005-06-10 

PKR.VI-10501 

O: FENIX Zachełmianka 

M: KATIA z Damasławka 

Użytkowość: KPP – I st. ChPr 

HD -A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,  

IntCh 

Właściciel: Elżbieta Drabińska 

 

36. ROTA Czerwony Trop 

ur. 2008-10-14 

PKR.VI-13198 

O: MEDO Hraples 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: ? 

HD –A, ED  0/0 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,  

Właściciel: Katarzyna Sierant 

 

 

37. SAKE z Klanu Posokowców 

ur. 2004-08-24  

PKR.VI-9420 

O: BURY Mincol   

M: BETA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – I st. PP – I st. 

Pieczęć ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, 

ChCz, IntCh 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska  

 

38. SARA znad Wełny  

ur. 2003-03-27 

PKR.VI-? 

O: FLOX Zvernica   

M: VEGA z Kalinowej Gęstwiny 

Użytkowość: ?  

HD -? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Włodzimierz Kosmecki  

 

39. TESSA znad Warciańskich 

Tataraków 
ur. 2007-04-22 

PKR.VI-11886 

O: ARS Czedzielski Rewir   

M: ALMA z Wilczewskich Wydm 

Użytkowość: ? 

HD -? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Robak Ryszard  

 

40. ULKA znad Wełny  

ur. 2004-01-01 

PKR.VI-10642 

O: FLOX Zvernica 

M: WEGA z Kalinowej Gęstwiny 

Użytkowość: ? 

HD -? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Włodzimierz Kosmecki 

 

 



 43 

41. VOLTA znad Wełny  

ur. 2004-09-13 

PKR.VI-10643 

O: FLOX Zvernica 

M: HALLA Rogowskie Jeziora 

Użytkowość: ? 

HD -? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Włodzimierz Kosmecki 

 

 

42. WENA z Klanu Posokowców  

ur. 2007-05-14 

PKR.VI-12984 

O: HUGO vom Damanstein 

M: RAKIJA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD -A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Damian Śmiałek 

 

 

 

 

 

 

 

S.Kusz, ORNETA Conductus i jej szczeniaki. 

(Zdjęcie z archiwum S.Kusza) 
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Mioty posokowców bawarskich w 2010 roku 

 

1. Hodowla: z Doliny Żab 

Hodowca: Krzysztof Rumik 

Data ur.: 10-01-2010 

Ojciec: ARIS z Tymbarskiej Kniei 

Matka: AGA z Doliny Żab 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. SOLO – pies – K109 

2. SZKOT – pies – K110 

3. SOBI – pies – K111 

4. SID – pies – K112 

5. SHIRA – suka – K113 

6. SANBI – suka – K114 

7. SIMA – suka – K115 

 

2. Hodowla: Czerwony Trop FCI 

Hodowca: Wiesława Jeżewska 

Data ur.: 91-01-2010 

Ojciec: WOTAN vom Wiesacker 

Matka: MEISA Czerwony Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. TRAPER – pies – A548 

2. TROTER – pies – A547 

3. TRAMP – pies – A546 

4. TARA – suka – A545 

5. TINA – suka – A544 

6. TOSIA – suka – A543 

  
3. Hodowla: znad Wełny 

Hodowca: Włodzimierz Kosmecki 

Data ur.: 01-02-2010 

Ojciec: FLOX Zvernica 

Matka: ULKA znad Wełny 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. JANTAR – pies – 459B 

2. JUMBO – pies – 460B 

3. JENIS – pies – 461B 

4. JAGA (1) – suka – 462B 

 

4. Hodowla: Piotrowe Gniazdo 

Hodowca: Piotr Skałba 

Data ur.: 10-02-2010 

Ojciec: GARON Piotrowe Gniazdo 

Matka: CZEREMCHA Hazba 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. LEO – pies – H034 

2. LUCKY - pies – H035 

3. LARON - pies – H036 

4. LAIKA – suka – H037 

 

5. Hodowla: znad Wełny 

Hodowca: Włodzimierz Kosmecki 

Data ur.:15-02-2010 

Ojciec: FLOX Zvernica 

Matka: VOLTA znad Wełny 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. KOS – pies – 463B 

2. KIR – pies – 464B 

3. KIBIC – pies – 465B 

4. KORA – suka – 466B 

 

6. Hodowla: ze Starej Grobli 

Hodowca: Elżbieta Drabińska 

Data ur.: 10-03-2010 

Ojciec: CID Jeleni cesta  (Cz)  

Matka: RIKA z Dziczego Raju 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. TORA – suka – 153R 

2. TIKA – suka – 152R 

3. TEA– suka – 151R 

4. TOSCA – suka – 150R 

 

7. Hodowla: znad Warciańskich 

Tataraków 

Hodowca: Roman Walich 

Data ur.: 12-04-2010 

Ojciec: BLESK Krigov (Sk)  

Matka: ALGA znad Warciańskich 

Tataraków 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. CELTA – suka – N431 
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8. Hodowla: Airgialla FCI 
Hodowca: Joanna Wiśniewska i Piotr 

Andruszkiewicz 

Data ur.: 22-04-2010 

Ojciec: ALF z Rychlebu (Cz) 

Matka: AXA z Tymbarskiej Kniei  

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.: 

1. COLIN – pies – G113 

2. CROSS - pies – G114 

3. CEIRA BALLYSLOE 

    - suka – G115 

4. CALANTHE – suka – G116 

 

9. Hodowla: z Brzozowej  

    Akacji FCI 

Hodowca: Stefan Kusz 

Data ur.: 12-06-2010 

Ojciec: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków 

Matka: ORNETA Conductus 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. DAFI - pies – S102 

2. DEMON - pies – S103 

3. DON - pies – S104 

4. DOKSA – suka – S105 

5. DAISY – suka – S106 

6. DIANA – suka – S107 

7. DRAKa – suka – S108 

8. DESSI – suka – S109 

 

10. Hodowla: Zimny Trop 

Hodowca: Michał Fornalczyk 

Data ur.: 04-07-2010 

Ojciec: GERO Lesnicka luka (Sk) 

Matka: FANTA z Żywieckich Łączek 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. DEMON – pies – M163 

2. DERO – pies – M164 

3. DARGO – pies – M158 

4. DAX – pies – M159 

5. DAKAR – pies – M160 

6. DUNAJ – pies – M161 

7. DIABLO – pies – M162 

8. DRAKA – suka – M165 

9. DOXA – suka – M166 

10. DERI – suka – M167 

 

11. Hodowla: z Jeleniego Zdroju 

Hodowca: Grażyna Żuchowicz 

Data ur.: 27-07-2010 

Ojciec: AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej 

Matka: GAPPA z Jeleniego Zdroju 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. PROFESOR BAWAR – pies –      

                                                A568 

2. PREZES BAWAR – pies – A569 

3. PRINCE BAWAR – pies – A570 

4. PIĘKNA – suka –A571 

 

12. Hodowla: Hazba 

Hodowca: Beata Zach 

Data ur.: 01-08-2010 

Ojciec: WOTAN vom Wiesacker 

(Cz) 

Matka: SAKE z Klanu Posokowców  

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. FIRST LADY – suka – E682 

 

13. Hodowla: z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej 

Hodowca: Paweł Sońta 

Data ur.: 07-09-2010 

Ojciec: GAZDA z Jeleniego Zdroju 

Matka: BORA ze Starej Rzeki 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. BORYS - pies – 011F 

2. BELLA - suka – 012F 

3. BUFFY - suka – 013F 

4. BORA- suka – 014F 

5. BONITTA – suka – 015F 

6. BLANKA –suka – 016F 
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14. Hodowla: z Czesewskiej  

Polany 

Hodowca: Ryszard Robak 

Data ur.: 17-09-2010 

Ojciec: FLOX Zvernica 

Matka: TESSA znad Warciańskich 

Tataraków 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. FRED – pies – N439 

2. FOKSTER - pies – N440 

3. FALKO - pies – N441 

4. FOXY – suka – N442 

5. FIONA – suka – N443 

6. FIFI – suka – N444 

 

15. Hodowla: z Doliny Dojcy 

Hodowca: Wojciech Niemiec 

Data ur.: 18-09-2010 

Ojciec: AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej  

Matka: ABRA z Doliny Dojcy 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. LUX – pies – N432 

2. LEON - pies – N433 

3. LUK - pies – N434 

4. LENA – suka – N435 

5. LARA – suka – N436 

6. LIZA – suka – N437 

7. LORA – suka – N438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Hodowla: z Tymbarskiej Kniei 

Hodowca: Maciej Bubula 

Data ur.: 26-09-2010 

Ojciec: GERO Lesnicka luka (Sk) 

Matka: BLAI Domus Amberg 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. EVAN – pies – L104 

2. EGON - pies – L105 

3. EDEN - pies – L106 

4. EGO – pies –L107 

5. EDA – suka – L108 

6. ELZA – suka – L109 

7. ESA – suka – L110 

8. ESTRA – suka – L111 

9. EMI – suka – L112 

 

17. Hodowla: z Krainy Przodków 

Hodowca: Katarzyna Szpila 

Data ur.: 02-10-2010 

Ojciec: CIRIO z Dudnisk (Sk) 

Matka: GINA Herbu Czarna Maska 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. UNIKAT – pies – S110 

2. UBAW - pies – S111 

3. UROK - pies – S112 

4. UNCJA – suka – S113 

5. UCIECHA – suka – S114 

6. UROCZA – suka – S115 

7. URODA – suka – S116 

8. UNIA – suka – S117 

9. UCZTA – suka – S118 
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Praca w łowiskach 

 

Minął kolejny rok a my jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, 

czasami zaskakujące, choć wydaje nam się, że o poszukiwaniu postrzałków 

już wszystko wiemy. Nic bardziej mylnego. Ta profesja uczy nas pokory 

wobec natury i chyba jak w żadnym innym zajęciu cały czas się uczymy. 

Każdy przypadek jest inny, chociaż próbujemy dopatrywać się pewnych 

analogii.  

Analizując nadesłane do mnie prace oraz wertując karty prac mo-

ich psów z ostatnich kilku lat, próbowałem dojść do jasnych i prostych 

konkluzji. Jednak uświadomiłem sobie, że nie da się w łatwy i przystępny 

sposób ułożyć wniosków na temat poszukiwania postrzałków. W tej pracy 

występuje, bowiem zbyt wiele zmiennych, aby ze stu procentową pewno-

ścią odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Chociażby rozpatrując kwestię 

miejsca trafienia zwierza w poszczególne organy ciała. Natrafimy tu na 

kilka zmiennych dotyczących chociażby kalibru i rodzaju amunicji, z jakiej 

raniono postrzałka, pory roku a co za tym idzie sił witalnych zwierzęcia, 

rodzaju polowania (indywidualne czy zbiorowe), a i samo porażenie tych 

samych organów wywołuje zgoła odmienne reakcje. Bo czy można porów-

nywać strzał na miękkie, gdzie kula penetruje centralną część ciała ze strza-

łem na miękkie w okolicach podbrzusza? Nie będę teraz tego tematu drążył, 

gdyż nie pozwala mi na to skromna objętość naszego Biuletynu. Na pewno 

jest to problem warty głębszej analizy i myślę, że przy pomocy nadsyłanych 

przez naszych członków Kart Pracy można by opracować stosowny pod-

ręcznik. 

Do końca lutego br spłynęło do mnie dwanaście sprawozdań doty-

czących poszukiwań postrzałków w 2010 roku. Nie wszystkie one zawierają 

kompletne dane umożliwiające dokonanie dokładnej analizy. Opisują one 

pracę szesnastu psów, w tym dwunastu posokowców bawarskich i czterech 

posokowców hanowerskich. Nie jest to imponująca liczba, w porównaniu z 

ogólną liczbą członków naszego Klubu. Myślę, że to właśnie praca w łowi-

skach powinna stanowić sedno naszej działalności i tym powinniśmy się 

wyróżniać na tle innych klubów działających w Polsce.  

Obie rasy posokowców są typowo rasami użytkowymi, aby to potwierdzić 

koniecznym staje się dokumentowanie ich pracy. Będzie to mocny argu-

ment w kwestiach dotyczących hodowli tych ras. Jednocześnie zebrany w 

ten sposób materiał, jak wcześniej podkreślałem, stanowi cenną bazę dy-

daktyczną.  
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Posokowiec hanowerski BEN Złota Pszczoła przy odnalezionym byku. 

(Zdjęcie z archiwum P. Iwickiego) 

 

 

Wspomniane wyżej szesnaście posokowców wykonały razem 380 

prac, z czego 236 zakończyły się sukcesem w postaci odnalezienia postrzał-

ka. Cieszy fakt, iż są to psy stosunkowo młode, bo średnia ich wieku to 

zaledwie cztery lata, więc mamy nadzieję, że w następnych latach dopiszą 

do swojej statystyki następnych kilka sztuk. Na tym przykładzie, burzymy 

kolejny mit dotyczący „późnego dojrzewania” posokowców. 
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Łączna długość wypracowanych tropów to178 km co przekłada się 

na średnią długość tropu około 1 km. Tu pozwolę sobie na osobistą dygresję 

i apel do kolegów, aby zbyt pochopnie i zbyt szybko nie kończyli pracy na 

tropie. Jak pokazują dane najczęstszymi ranami są rany na miękkie (około 

40% wszystkich przypadków), a wśród nich postrzały niskie w okolicach 

podbrzusza, które są trudne do dojścia, gdyż zwierzyna zalega na dalekim 

dystansie (czasami kilka km).  

Z uzyskanych danych dowiadujemy się, że nasze psy uchroniły 

przed zgniciem ponad 5 ton mięsa. Ciekawą informacje uzyskamy analizu-

jąc liczbę prac na poszczególnych gatunkach zwierzyny. Wynika z nich, iż 

pracowano na 105 jeleniach, co stanowi 36% wszystkich prac, 179 dzikach 

(59% prac), 13 sarnach (4% prac), 3 danielach (1% prac) i na jednym mu-

flonie. Z tych liczb twardo widać, że najwięcej pracujemy na dzikach, które 

stanowią prawie 60% podnoszonych sztuk. I tu łamiemy kolejny stereotyp 

powtarzany w niektórych gremiach, jakoby posokowiec nadawałby się 

tylko do pracy na jeleniu. Wysoki odsetek dzików w postrzałkach może 

wynikać z faktu dużego odstrzału tego gatunku na terenie całej Polski, który 

sięgnął 250 tys. sztuk tj. 50% ogólnej liczby pozyskanej zwierzyny grubej.  

O dużym zaangażowaniu cytowanych menerów niech świadczy 

fakt, iż pokonali oni na dojazd łącznie 3035 km, co daje średnią 607 km na 

jednego przewodnika. W statystyce tej, tak jak w poprzednich latach, przo-

duje kolega Maciej Kopeć, który w minionym roku przemierzył swoim 

autem 2135 km, co stanowi średnio 56 km na jedną pracę.  

Niezwykle cenną informacje uzyskaliśmy analizując porażenie po-

szczególnych części ciała rannych zwierząt. Jak łatwo można się było do-

myślać najczęstszymi przypadkami były postrzały w miękkie 39% przypad-

ków, następnie strzały na komorę 22% przypadków, kończyny 17%, nie-

określone (prawdopodobnie strzały mięśniowe) stanowiły 8% przypadków, 

strzały po grzbiecie to 6% przypadków, po 2% przypadało na żuchwę, mo-

stek i szynkę, a 1% to klasyczne obcierki. I tu znowu nasuwa się ciekawa 

refleksja, która zmienia pogląd na poszukiwanie postrzałków. Często w 

licznych gronach myśliwych słyszy się, że „postrzałek nie do podniesienia 

pewnie to tylko obcierka”. Jak pokazuje powyższe wyliczenie takich „ob-

cierek” lub strzałów mięśniowych jest tylko około 10%, a najczęstszym 

przypadkiem postrzałów jest miękkie. 
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P. Iwicki z posokowcem bawarskim przy odnalezionym dziku. 

(Zdjęcie z archiwum P. Iwickiego) 

 

 

Ciekawą rzeczą jest również kwestia oględzin zestrzału. W 38% 

opisanych przypadków brak było jakichkolwiek oznak, że zwierzyna przy-

jęła kulę. Farbę znaleziono w 59% przypadków, ścinkę w 2% przypadków, 

a kości tylko 1%. Powyższe dane uzmysławiają nam jak ważną rzeczą jest 

sprawdzanie każdego oddanego strzału do zwierzyny. 
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Średni czas od chwili ranienia postrzałka do momentu rozpoczęcia 

pracy naszych psów wahał się od 8 do 12 godzin, co jest zrozumiałe w 

polskich warunkach, gdzie najczęściej poluje się z wieczora i nocą. Świad-

czy to również o „dojrzałości” przewodników, którzy nie ryzykują poszuku-

jąc w nocy. Dodam tutaj, że najdłuższym dystansem czasowym, w tym 

roku, pochwalić się może kolega Wojciech Łażewski, który z psem 

RUFUSEM Sfora Nemroda podjął trop po 52 godzinach od momentu strza-

łu. 

 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na kwestię ilości postrzałków, 

jaka jest co roku w skali całego kraju. Z moich wyliczeń wynika, że procen-

towy udział ilości postrzałków do ilości pozyskanej zwierzyny przedstawia 

się następująco: dla dzika jest to około 10%, dla jelenia około 6% a dla 

sarny zaledwie 1-2%. Dane te dotyczą OHZ Zamrzenica, gdzie obecnie 

pracuję. Zestawiając to z ilością pozyskanej zwierzyny w Polsce wynika, że 

w skali całego kraju w sezonie łowieckim 2009/2010 mieliśmy 25 tys. po-

strzałków dzików, 2,5 tys. jeleni i około 2 tys. saren. Suma ta daje około 30 

tys., postrzałków, z czego wynika, że powyższa analiza poszukiwania po-

strzałków stanowi nieco powyżej 1% przypadków.  

 

Jeszcze raz zachęcam Koleżanki i Kolegów do dokumentowania 

swoich osiągnięć w łowisku. Nie zrażajmy się swoimi błędami i niepowo-

dzeniami, bo na swoich błędach uczymy się. Nieważne jest także to, kto ile 

wykonał prac, ważne jest abyśmy udowodnili przydatność swoich psów w 

łowiectwie. Prace opisujemy na Karcie Pracy Psa, która jest dostępna na 

stronie internetowej Naszego Klubu a także w biuletynach. Karty nie wy-

pełniamy w przypadku kontroli strzału. Na szkicu zaznaczamy miejsce 

ranienia wraz z opisem, jaki organ ciała został trafiony. Po zakończeniu 

roku kalendarzowego przesyłamy karty pracy wraz z zestawieniem zbior-

czym na adres v-ce przewodniczącego do spraw użytkowości. Zestawienie 

prac dotyczy roku kalendarzowego.  

 

 

Opracował; Robert Iwicki 
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Poszukiwania postrzałków w 2010 roku 

 
 

Rasa Nazwa psa Przewodnik 
Wiek 

psa 

Ilość 

prac 

Odnale- 

zione 

postrzałki 

Łączna 

waga 

tuszy 

w kg 

Gatunek 

zwierzyny 

Średni 

czas od 

postrzału 

w godz. 

Śr.ednia 

długość 

tropu 

w km 

BGS 
BONA z Doli-

ny Dojcy 

Jarosław 

Kokot 
5 15 10  

4 jelenie 

7 dzików 

4 sarny 
  

BGS 

KASTOR znad 

Warciańskich 

Tataraków 

Wojciech 

Galwas jr 
5 46 27 1300 

16 jeleni 

30 dzików 
 0,99 

BGS 
RUFUS Sfora 

Nemroda 

Wojciech 

Łażewski 
6 35 20  

6 jeleni 

14 dzików 
10,78 1,09 

BGS 
BAJADERKA 

KazbachHazba 

Wojciech 

Łażewski 
3 4 2  

1 daniel 

1 dzik 
 0,95 

BGS 
ORA Conduc-

tus 

Maciej Ko-

peć 
6 30 8  

15 jeleni 

12 dzików 

3 sarny 

12,13 0,87 

BGS 
FANTA z Ży-

wieckich Łąk 

Michał For-

nalczyk 
7 96 77  

33 jelenie 

42 dziki 

2 sarny 
  

BGS 
CYMA  

Zimny Trop 

Michał For-

nalczyk 
1 4 4  

3 jelenie 

1 dzik 
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BGS 
CYRUS Zimny 

Trop 

Michał For-

nalczyk 
1 9 9  

5 jeleni 

4 dziki 
  

BGS 
BORIK Jeleni 

Gaj 
Paweł Jasiak 6 27 20 890 

3 jelenie 

16 dzików 

1 muflon 
 0,3 

BGS 

WENA  

z Klanu Poso-

kowców 

Damian 

Śmiałek 
3 10 6 400 

9 dzików 

1 sarna 
 0,9 

BGS 

TORES z Kla-

nu Posokow-

ców 

Ryszard 

Staniak 
4 14 13 693 

2 jelenie 

10 dzików 

1 sarna 

1 daniel 

8,5 0,91 

HS 
IWA Borowy 

Kąt 

Piotr Szew-

czyk 
10 7 7 350 

1 jeleń 

5 dzików 

1 sarna 

10,5 0,38 

HS 
KANIA Boro-

wy Kąt 

Robert Iwic-

ki 
3 26 19 933 

5 jeleni 

18 dzików 

2 sarny 

1 daniel 

8,93 0,78 

HS 
KOLT Borowy 

Kąt 

Robert Iwic-

ki 
3 12 6 398 

6 jeleni 

6 dzików 
11,67 2,48 

HS 
BEN Złota 

Pszczoła 
Paweł Iwicki 3 10 7 350 

4 jelenie 

5 dzików 

1 sarna 

9,3 0,98 

BGS 

BIMA znad 

Warciańskich 

Tataraków 

Styra Da-

riusz 
2 9 8  

6 jeleni 

3 dziki 
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Posokowiec musi mieć dobry nos, a przewodnik cios. 

 

Nawiązując do tytułu wspomnę dwie prace. Pierwsza to historia 

sprzed dwudziestu lat. Z suką posokowca hanowerskiego KAJĄ z Kaszub-

skiej Kniei poszukiwałem postrzałka byka. Z telefonicznej informacji od 

podprowadzającego usłyszałem, że na miejscu strzału jest dużo farby i 

próbowali iść za nim ze swoimi psami, ale po dojściu do szosy farba urywa 

się i psy dalej nie chcą iść. 

Po czternastu godzinach od momentu strzału przybywam na miej-

sce, gdzie znajduję krótką ścinkę i dużo farby. Nie lubię takich robót. Wolę 

jak więcej farby jest dalej. Czuję, że czeka nas trochę kilometrów. Na po-

czątku krótki wywiad:, jakim kalibrem strzelano, jaka była reakcja jelenia 

po strzale i ile kg byk ma na głowie. 

Zakładam plecak, a w nim wszystko, co potrzebne na cały dzień, a przede 

wszystkim woda dla psa i siebie. Do drylinga ładuję kulę i dwie breneki. 

Rozciągam otok i karzę suce iść do przodu. 

Przez pierwszy kilometr jest dużo farby. Wydaje mi się, że jest tra-

fiony na podgardle. Dochodzimy do szosy i tu zaczyna się rebus. Kaja pro-

wadzi równolegle do drogi i po ok. 100 m przecina drogę asfaltową. Po 

jakimś czasie widzę parę kropli farby. To podbudowało mnie. Kaja idzie 

dobrze, korona z tyłu podniesiona na duchu. Cały czas idziemy do przodu. 

Od czasu do czasu kropelka farby. Upłynęły pierwsze godziny. Odmeldo-

wał się nam główny winowajca i inni. Za suką idę ja i podprowadzający. 

Byk kluczy. Zrobiliśmy krótką przerwę na picie. Idziemy już przynajmniej 

pięć godzin. Teren trudny góry – doliny - strumień. W pewnym momencie 

widzę ożywienie u psa. Wiem, co to znaczy. W pobliżu powinien być ranny 

zwierz. Puszczam Kaję z otoku. Jesteśmy na dole, a przed nami wzniesienie 

50 m wysokie. Suka rusza pod górę. Za chwilę słyszę głoszenie. Tak to jest 

ten głos, na rannego dużego zwierza. Podprowadzającemu proponuję 

„przykleić się” do drzewa, a sam sprawdzam kierunek wiatru i idę na po-

moc suce. Najpierw ciemny las świerkowy, potem mieszany. Podchodzę 

ostrożnie, by nie być zauważony przez byka. Słyszę cały czas głoszenie w 

jednym miejscu. Jest dobrze. Podchodzę bliżej. Na samym wzniesieniu 

rośnie 4-5 metrowy podrost bukowy. Widzę sylwetkę byka. Podchodzę 

jeszcze bliżej, gdzieś na czterdzieści kroków i dostrzegam Kaję i byka, 

który próbuje wieńcem odgonić psa. Widać u niego sfarbowane podgardle. 

Byk zauważył mnie, stoi w miejscu i próbuje raz atakować psa, a następnie 

patrzy w moją stronę. Strzał łaski wydaje się formalnością. Widać dobrze 

całą sylwetkę. Odwołuję psa i oddaje strzał na komorę. Byk robi świecę, 
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rusza do przodu, a pies za nim w gon. Cała akcja rozegrała się na wzniesie-

niu, więc sądziłem, że byk dogorywa gdzieś w dole. Okazało się jednak 

inaczej. Tego byka widziałem po raz ostatni. Kaja wróciła jak już było 

ciemno. Chciałem nocować i rano pójść dalej, ale myśliwy machnął ręką. 

Wniosek z tej pracy jest taki, że należy do dostrzeliwania używać 

pełno płaszczowej amunicji lub amunicji o dużych kalibrach. Gdybym w 

tych warunkach takiej amunicji użył, to byk by był wyhamowany w najgor-

szym wypadku po 200 m, a tak kula pół płaszczowa zrykoszetowała na 

młodych bukach i poszła pod brzuchem. 

 

Paweł Iwicki z posokowcami hanowerskimi JAR i KAT Borowy Kąt  

(Zdjęcie z archiwum R. Iwickiego) 

 

Drugi przypadek, bardziej niebezpieczny, przy dochodzeniu dzika. 

Jest pamiętna data, sylwester odchodzącego XX wieku. Tego dnia miałem 

do szukania łanię, cielaka i dzika.  

Z łanią i cielakiem uporałem się szybko. Dzika zacząłem szukać po 

20 godzinach od momentu strzału, po całkowicie zasypanym śniegiem 

tropie. Doszliśmy do grodzonego młodnika. Pod siatką przecisnąłem sukę 

DORĘ, a następnie z pomocnikiem podążaliśmy za nią. Suka złapała trop, 
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co jakiś czas odgarniając kufą 15 cm warstwę śniegu, pod którą znajdowała 

krople farby. Nagle przyspieszyła i po 200 metrach zaczyna głosić. Przed 

nami jest teren przejrzysty, niewielki 50-70 cm młodnik sosnowy. Suka 

zaczęła w jednym miejscu krążyć i oszczekiwać. Nic czarnego nie widzę, 

wszystko białe. Pomocnikowi polecam zostać, a sam podążam w kierunku 

dobiegającego głosu. Nie ma żadnego drzewa, żeby mieć przed sobą jakąś 

osłonę. Jest sylwester trzeba się spieszyć. Podchodzę na odległość 40 m. W 

drylingu mam załadowaną kulę, loftki i gruby śrut 0. Stanąłem z bronią 

gotową do strzału i obserwuję miejsce oszczekiwania. Sosenki rzadko poro-

śnięte, wszędzie biało. W pewnym momencie, gdy Dora robiła okrążenie 

tajemniczego miejsca, z prawej strony, wybuchła fontanna śniegu i wyda-

wało mi się, że na Dorę szarżuje żubr. Błyskawicznie strzeliłem do prawego 

boku. Dzik po strzale zmienił kierunek zostawiając sukę i wali na mnie. 

Zachowałem zimną krew i gdy dzik był 10 m przede mną strzeliłem z lo-

ftek. Z łba tylko się zakurzyło. Poprawiłem z zerówki i to samo. Dzik z 

otwartym gwizdem i czerwonym językiem atakuje mnie. W ostatnim mo-

mencie odskakuje w bok, poślizgnąłem się i upadłem. Dzik przebiegł po 

moich butach. Krzyknąłem pomocy. Trzy metry za mną dzik siada na zad i 

z otwartym gwizdem odwraca się w moją stronę. W tym momencie padają 

dwa strzały. Ja leżę, a obok mnie dzik. Nie wiem czy jeszcze żyję, czy je-

stem już u św. Huberta. Leżąc widzę mojego pomocnika ze sztucerem skie-

rowanym w naszą stronę z otwartymi ustami i cerą bielszą niż śnieg. Pod-

nosząc się mówię, że żyje. Mój towarzysz podchodzi i rzuca się w ramiona.  

Po pół godzinie przybywają koledzy sylwestrowej zabawy. Co tak 

głośno – pytają, tyle strzałów?  

Po wypatroszeniu dzika okazało się, że ważył on 152 kg.  

Ranny był na przedni bieg poniżej kolana. Strzały mojego wybawiciela 

ugodziły dzika 5 cm od ucha, a mój pierwszy strzał z kuli odstrzelił mu 

serce. Gdybym stał 20 m dalej, dzik wyłożyłby mi się pod nogami. Po śru-

cie locha miała tylko postrzępione uszy. Od tego czasu na dochodzenie 

postrzałków nie biorę trójlufki.  

Wniosek z tych przygód nasuwa się sam – Przewodnik posokowca 

musi mieć dobry cios, tak jak mój profesjonalny wybawca. 

 

Paweł Iwicki   
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Paweł Iwicki z wieńcem byka odszukanym na terenie  

OHZ Zamrzenica. 

(Zdjęcie z archiwum autora) 
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Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców- Pilchowice  

ZO PZŁ Jelenia Góra - 29.05.2010r 

 

W piękny sobotni poranek, skoro świt, przejeżdżamy przez koronę 

imponującej zapory na rzece Bóbr. Po drugiej stronie znajduje się malowni-

czo położona Przystań Wodniacka, a poniżej elektrownia. Widoki są impo-

nujące- to między innymi dla nich przyjechaliśmy na MKPP w Pilchowi-

cach już po raz trzeci.  

Na miejscu wita nas gospodyni Dorota Czaplicka, przewodnicy z 

posokowcami, sędziowie: Agnieszka Pastucha, Leszek Siejkowski, Ryszard 

Nowicki oraz asystenci i goście. Łącznie startuje dziś 7 posokowców. Ran-

gę konkursu podkreśla obecność gości z Czech- pana Miroslava Ńírlo z 

bawarką - AJKA ze Studnickych Strani.  

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu losujemy numery startowe a 

sędziowie przedstawiają plan pracy. Dwa psy zostają zgłoszone do konku-

rencji dodatkowej- oznajmianie.  

Tradycyjnie zaczynamy od odłożenia. Nie sprawia ono posokowcom więk-

szych trudności, wszystkie psy zaliczają i kierujemy się na zbocza Kleczy, 

gdzie odbywa się zasadnicza część konkursu - praca na ścieżkach tropo-

wych.  

Wszyscy, którzy tu byli wiedzą, że ścieżki w Pilchowicach do łatwych nie 

należą. Skały, gęste jeżyny i bardzo liczne zwodnicze tropy powodują, że 

mało doświadczone psy miewają spore problemy. Kolejni przewodnicy 

wracają zmęczeni pracą w trudnych, górskich warunkach, ale z uśmiechami 

zadowolenia na twarzach. Czekanie na swoją kolej nikomu się nie dłuży, 

wymieniamy doświadczenia, anegdoty a Pan Leszek Siejkowski dzieli się z 

nami ciekawymi opowieściami o pracy z posokowcami. 

Po podsumowaniu wyników okazuje się, że psy spisały się na me-

dal. Wydane zostały 4 dyplomy I stopnia i po jednym II i III stopnia. Kon-

kurs wygrała, podobnie jak rok wcześniej, bawarka RIKA z Dziczego Raju, 

pracująca jako oznajmiacz. Zdobyła po raz drugi w karierze wnioski CPC 

oraz CACIT. Drugie miejsce i res-CACIT, również przypadły suczce z 

naszego Klubu - ASSIPATTLE Airgialla. Trzecie miejsce na pudle zajęła 

BERI znad Bobrzańskiej Kotliny.  

Tytuł najlepszego przewodnika sędziowie jednogłośnie przyznali Mirkovi 

Ńírlo. Praca duetu z Czech zachwyciła komisję. Mam nadzieję, że wrócą tu 

za rok! 

Organizatorzy zadbali o piękną, myśliwską oprawę konkursu. Był 

uroczysty pokot, grali sygnaliści a zwycięzcy otrzymali bardzo praktyczne 
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nagrody. Ponadto jak zwykle nie zabrakło wspaniałego jadła i napitku- stąd 

nikt nie wraca głodny.  

Tak oto zakończył się III Międzynarodowy Konkurs Pracy Poso-

kowców. Gorąco zachęcam do udziału w kolejnych edycjach.  

Do zobaczenia! 

 

 

Ewa Drabińska  

 

 

 

Zwycięzcy konkursu – Pilchowice 2010 

(Zdjęcie z archiwum E. Drabińskiej) 
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Początek przygody z Czerwonym Psem. 

 

Działo się to w pierwszym roku, kiedy mój posokowiec hanower-

ski zaczynał swoje liczne, późniejsze przygody łowieckie. Był gorący, nie-

zwykle słoneczny sierpień roku pańskiego 2001. 

Zadzwonił budzik o 3,35. Nastawiony w telefonie komórkowym, który 

rzadko mnie zawodził. Była sobota. 

Kiedy zerwałem się na równe nogi, a sen wypłoszony melodią z ,,Ojca 

Chrzestnego’’ odszedł w niepamięć przecierałem szósty raz oczy.       

Na telefonie było 15 nieodebranych połączeń… 

Coś się stało w domu moich rodziców- pierwsze skojarzenie zwaliło mnie z 

nóg, aż usiadłem w fotelu, który stał w pokoiku zajmowanym przez moją 

rodzinę w domu moich teściów. Moja mała, sześciomiesięczna córeczka 

poruszyła się w łóżeczku, a żona szepnęła przez sen ,,Kochanie, pada 

deszcz, wracaj do łóżka...” Wyjrzałem przez okno, jednocześnie sprawdza-

jąc upartego telefonistę… deszcz nie padał od dwóch tygodni, a nadawcą 

połączeń był mój szef, dobry, etyczny myśliwy. Popatrzyłem z czułością na 

żonę i córeczkę, i natychmiast zacząłem się ubierać jednocześnie odsłuchu-

jąc wiadomość na poczcie głosowej. Brzmiała jednoznacznie; ,,Jarek, o 

22,48 strzelałem do dzika, jeśli możesz to przyjedź z Alim.’’ Nim minęło 

sześć minut już jechałem służbową Astrą w stronę rodzinnego domu anali-

zując sytuację. 

Do miejsca gdzie podejmę trop było ok. 110 kilometrów. Około 7,00 będę 

na miejscu. Dzik był strzelany ok. 23,00….decyzja – jadę! 

Wpadam na posesję gdzie buduję swój własny dom, przez płot 

mieszkają moi rodzice i mieszka mój pies – posokowiec hanowerski Ali. 

Nazwany na cześć wielkiego sportowca Mohameda Ali. 

Bo wszystkie psy z którymi pracowałem miały imiona pochodzące od wiel-

kich ludzi sportu. Mój ojciec już czeka w pełnym rynsztunku, umówieni 

byliśmy na poranny podchód na owsiskach. Dziki robiły znaczne szkody w 

uprawach rolnych, więc należało podjąć ich wyzwanie. Jego surowa, mę-

ska, poorana zmarszczkami twarz była dla mnie niczym bezlitosny dogmat 

myśliwskiej wiary. ,,Jak musisz , to jedź. Na dzika pojadę sam’’ skwitował 

krótko i odwrócił się na pięcie. Wsiadł na rower i pojechał. Tylko jego 

Husqvarna w kalibrze 9,3x62 zalśniła w gasnącym świetle gwiazd. Za chwi-

lę zniknął w porannym mroku. 

Zostałem sam z moją buzującą pasją…Ali polizał mnie po dłoni szorstkim 

jęzorem i znacząco popatrzył na samochód. Wiedział. 
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Jechaliśmy pustymi drogami w kierunku Miechowa. Ali spokojnie spał na 

wycieraczce przed przednim fotelem. Jego piękna kufa oparta była na fotelu 

i od czasu do czasu zerkał na mnie z pode łba jak by z zapytaniem ,, daleko 

jeszcze?’’ Myśli przebiegały przez moją głowę szybciej niż przydrożne 

drzewa za oknem. Czy sobie poradzę, jak sprawdzi się mój pies, jakie są 

warunki na miejscu? Dzwonię do mojego szefa, jednocześnie mojego kole-

gi. Opowiada iż w bardzo dobrej widoczności, przy pełni księżyca strzelał 

do przelatka, jednego z licznej watahy, która nieoczekiwanie zawitała na 

pole owsa pod amboną na której siedział. Dziki uciekły do lasu, farby nie 

ma, odległość ok.40m, kaliber 30-06. Strzelec dobry, zrównoważony… 

Czas płynie bardzo powoli, droga dłuży się niesłychanie, zakręty 

zdają się prostować pod kołami samochodu, tylko Ali pomrukuje ze złością 

że musi łapać równowagę podczas szybkiej jazdy…  

Przesuwam dłonią po zimnej lufie sztucera, lekko wystającej z pokrowca. 

Już się uspokoiłem… 

 

Ali na stanowisku. (Zdjęcie Jarosław Pełka) 
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Nareszcie uścisk dłoni na powitanie. 

Paweł rzeczowo tłumaczy sytuację. Za chwilę jedziemy do łowiska.      

Świta… 

Kiedy szybkim krokiem idziemy na miejsce strzału budzi się przyroda. 

Ptaki zaczynają się odzywać w lesie, nocny chłód powoli ustępuje, światło 

zaczyna górować nad mrokiem. Emocje znowu rosną nieuchronnie niczym 

nadchodzący świt. Po pięćdziesięciu minutowym marszu jesteśmy na miej-

scu, nogawki spodni do wysokości pasa są mokre od rosy, która chlupocze 

w butach. 

I tu – szok. 

Ogromne pole owsa jest wdeptane przez dziki w czarną i tłustą glebę. 

Smród chlewni unosi się w powietrzu niczym dym kadzidła w pogańskiej 

świątyni. ,,Dramat, myślę rozgorączkowany, jak pies sobie poradzi skoro ja 

czuję dziki?’’  

Ale idę twardo. Odkładam psa trzydzieści metrów od zestrzału i idziemy 

szukać farby. Słoma jest poukładana na ziemi niczym parkiet na Wawelu. 

Nic nie widać. Szukamy czterdzieści minut i nic.Nie ma ścinki i nie ma 

farby. Jest gorzej niż myślałem…Pocieszam się tym, iż Paweł to dobry 

strzelec, na ogół był skuteczny jak trzeci zawał serca… 

Wracam po psa. Prowadzę go na miejsce gdzie był strzelany dzik.  

Ali kręci się nerwowo, ogon zdradza jego uczucia, a mądre bursztynowe 

oczy mówią wszystko. Posadzony komendą – czeka. 

Bardzo powoli rozwijam długi, dwunastometrowy otok, zrobiony dla mnie 

prze mojego przyjaciela Leszka Ciupisa. Piękna, skórzana obroża z wytło-

czonym napisem; ,,Schwarzarbait’ spoczywa na owsianej słomie niczym 

aureola nadana przez kapłana na dzieci przyrody połączone odwiecznym 

sakramentem – łowiectwem. Ali czeka.   

Z namaszczeniem zapinam obroże na czerwonym, umięśnionym 

karku posokowca. Między palcami wyczuwam skórzany otok, który niczym 

aorta dostarcza mi emocje, nad którymi muszę zapanować. Przecież to ja 

decyduję w tej sytuacji. Następnie bardzo wolno ładuję naboje w kalibrze 

44 Mag do mojego krótkiego sztucera w systemie lever akction. Jego sre-

brzysty blask, grawerunki i szczęk repetowanego zamka mnie totalnie 

uspokaja. Jeszcze spojrzenie przez szczerbinkę, kontrola napiętego kurka i 

wypowiadam sakramentalne 

,,Szukaj trop’’. Wszystko się zaczyna. 

Ali nerwowo węszy dolnym wiatrem. Zaczyna zataczać kręgi na całej dłu-

gości otoku. Kręcę się w kółko niczym bąk napędzany adrenaliną...           

W pewnym momencie, ku mojemu przerażeniu, Ali zaczyna iść w kierunku 
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pól, nie w kierunku lasu gdzie uciekły strzelane dziki. Zaczynam tropienie. 

Pies bada swoim cudownym organem każdą roślinę, każdy pył na którym 

mógłby być choć cień zapachu niewidocznego dla człowieka…   

Farby ani kropli. 

,,Jarek, dziki poszły do lasu’’ – krzyczy Paweł. 

,,Wiem, ale pies mówi coś innego’’ - odpowiadam, choć sam w to nie wie-

rzę. 

Ali idzie pewnie, w szczere pola.  

Ja podpięty pod otok, niczym narkoman pod igłę dostarczającą zabójczy 

narkotyk, idę za nim. Mijamy kolejne pola przecinając je poprzecznie. Na-

gle na wysokim po uszy zbożu dostrzegam farbę. Wysoko, na wysokości 

moich ud. Jest dobrze… Ścisnąłem nerwowo sztucer, jeszcze raz sprawdza-

jąc, czy nabój jest w komorze… 

 

Jarek, Ali i jego pierwszy dzik. (Zdjęcie z archiwum autora) 
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Za chwilę wychodzimy na ogromne pole ziemniaków. Na zielonym kobier-

cu z łętów kartofli leży dzik. Ali jest już przy nim. Otok napięty do granic 

możliwości… Słyszę basowy, tubalny głos mojego czworonożnego druha 

nad zwierzem. Ali ogłasza światu swoje zwycięstwo. 

Tego, co czułem nie da się opisać. Była to mieszanina triumfu i mi-

łości do zwierząt. Do psów. 

Byłem szczęśliwy. 

Nadchodzi Paweł i z niedowierzaniem patrzy na popielatego w let-

niej szacie przelatka.  

Oglądamy z ciekawością bok zwierza szukając wlotu kuli. Okazuje się, że 

dzik został trafiony na wysoką komorę, pocisk Noslera nie grzybkował, lecz 

przecisnął się między żebrami robiąc niewielkie szkody. 

Strzał był śmiertelny, ale zwierz poszedł ok. 350m. 

 

Tak oto zaczęła się moja wielka przygoda z moim Czerwonym Psem. 

 

 

Jarosław Pełka 
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Celostátní soutěž barvářů o putovní cenu ĈMMJ 

 

W drugiej połowie sierpnia w Czechach, w pobliżu Pilzna odbył 

się XVIII Międzynarodowy Konkurs Posokowców o nagrodę przechodnią  

Czesko – Morawskiego Związku Myśliwych (CMMJ). 

Jest to najważniejszy, u naszych sąsiadów z Czech i Moraw, 

sprawdzian użytkowości posokowców na naturalnych postrzałkach. Odby-

wa się on, co dwa lata, startują w nim najlepsze użytkowo czeskie poso-

kowce. Na sprawdzian ten, prócz sześciu czeskich posokowców (pięć poso-

kowców hanowerskich i jeden bawarski) zaproszeni zostali również prze-

wodnicy zagraniczni. Po jednym z Polski i ze Słowacji. Również w skład 

komisji sędziowskiej, prócz Czechów, zaproszono sędziego ze Słowacji i z 

Polski. 

Impreza ta odbywała się w górach Brdy, na terenie 30- tysięczno 

hektarowego areału lasów świerkowych, będących we władaniu wojska. 

Troszkę byliśmy zdziwieni terminem jego rozgrywania, 17-22 sierpnia, to 

nie czas u nas na polowania i liczne postrzałki. Dowiedzieliśmy się jednak, 

że w sierpniu w Czechach jest już sezon odstrzału, jelenia europejskiego, 

jelenia sika, daniela, muflona, dzika i to niezależnie od płci. 

Centrum konkursowe zlokalizowane zostało w odciętym od świata, 

XIX wiecznym, łowieckim zameczku „Trzy trąbki”. Rezydowali w nim 

m.in. najdłużej urzędujący prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk i 

jego następca Edvard Benes. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. W 

czasach kwitnącego socjalizmu dobudowano wokoło kilkanaście pokoi, 

wyposażonych stosownie do czasów socrealizmu. W promieniu kilku kilo-

metrów brak było jakiegokolwiek sklepu, czy baru, o restauracji nie wspo-

minając. Gościnni gospodarze karmili nas dowożonymi knedlickami oraz 

dziczyzną z odnalezionej przez posokowce zwierzyny. Na miejscu można 

było zakupić piwo lub wodę mineralną.  

Przejdźmy jednak do spraw związanych z samym przebiegiem 

konkursu. 

W środę rano, po uroczystym otwarciu, uczestnicy wylosowali numery 

startowe. Pierwszy numer startowy wylosował reprezentant naszego klubu 

Wojtek Łażewski ze swoim posokowcem bawarskim Rufusem Sfora Nem-

roda. Przypadło im w udziale poszukiwanie zranionej poprzedniego dnia 

łani jelenia. 
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Po dolosowaniu komisji sędziowskiej i psa kontrolnego wyjechali 

wraz z koroną do pracy. Na zestrzale znaleźli fragmenty kości, ścinkę i 

małą ilość farby. Wskazywały one na postrzał w tylny badyl. Rufus zaopa-

trzony w nadajnik GPS rozpoczął luzem pracę na tropie. Po 200 metrach 

odnalazł kolejną kroplę farby, co potwierdzało prawidłową pracę na tropie. 

Dalszej farby już nie znaleziono.  

Po przejściu 800 metrów pies zaczął krążyć, nie odnajdując dalszego tropu. 

Został podłożony jeszcze raz od zestrzału, a odbiornik GPS wskazał, że 

Rufus podążał tą sama trasą. 

 

W. Łażewski z Rufusem i ekipą sędziowską (Zdjęcie M. Gora) 

 

Sędziowie zdecydowali o podłożeniu na zestrzał kontrolnego po-

sokowca, czeskiego hanowera Jumbo z Pralesa z przewodnikiem Markiem 

Krausem. Ten ruszył do pracy na otoku z impetem pociągu pośpiesznego. 

Doszedł do miejsca gdzie skończył posokowiec z Polski, wszedł na zdrowe 

jelenie, wyrwał przewodnikowi otok z ręki i tyle go widziano. Do końca 
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konkursu posokowiec się nie odnalazł. Smutny był widok, na zakończeniu 

imprezy, przewodnika bez swojego psa. 

W godzinach popołudniowych, na ten sam trop podłożony został następny 

posokowiec hanowerski – Bass z Placku, prowadzony przez najstarszego na 

konkursie przewodnika Jana Macka. I jego praca zakończyła się w miejscu, 

gdzie doszły poprzednie posokowce. Sędziowie twierdzili uparcie, że sztuka 

jest do dojścia, więc następnego dnia skierowali do pracy, czwartego z kolei 

posokowca, Arama Sterlitz-Alt – hanowera prowadzonego przez naszego 

czeskiego kolegę Zdenka Havlicka. Również i on potwierdził przebieg 

tropu na odcinku 800 metrów, a dalej, jak stwierdził Miroslav Gora – „po-

raněná laň vznesla a zmizela v oblacích”, czyli „ranna łania odleciała i 

zniknęła w chmurach”. 

Duży, większy, największy, czyli Słowak, Polak, Morawianin. 

(Zdjęcie z archiwum W. Galwasa ) 

 

Poszukiwanie rannej łani byłą jedyną pracą, jaką miał możliwość 

wykonywać na czeskim konkursie Rufus i Wojtek. Sędziowie nie wyzna-

czyli go do innej pracy, czy też jako psa kontrolnego. 
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W czwartek Aram ze Zdenkiem Havlickiem odnaleźli po 200 metrach, 

szpicaka jelenia sika. Tak krótka praca nie mogła być punktowana, ale za to 

jedliśmy tego jelenia przez następne dni, wraz z nieodłącznymi knedlicka-

mi.  

Czas oczekiwania na następne postrzałki umilały nam spacery po przepięk-

nych świerkowych lasach, bogatych w szumiące górskie strumienie i duże 

ilości grzybów. 

 

Atma z Jeleni louky w gonie za cielakiem (Zdjęcie M. Gora) 

 

Dla posokowców przeprowadzono również dodatkowe konkuren-

cje z zakresu posłuszeństwa, podchodu przy nodze, 10-cio minutowego 

odłożenia z ostrzelaniem. Ciekawa była 200 metrowa włóczka cielaka, na 

której była oceniana praca posokowca jako oznajmiacza lub oszczekiwacza 

oraz zachowanie przy martwej zwierzynie. Sporo psów potraciło w tych 

konkurencjach punkty, nie one jednak decydowały o końcowej klasyfikacji, 

lecz praca na postrzałku. 
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Następne zgłaszane postrzałki też okazały się loteryjne. Jedne 

zgłoszenia nie potwierdzały postrzelenia zwierzyny, inne prace kończyły się 

sukcesem, jednak na zbyt krótkim dystansie do oceny.  

Dwa z nich okazały się możliwymi do oceny. Hanowerka ze Słowacji, Exa 

Poloniny, prowadzona przez Petra Dvorskiego doszła po 600 metrach mar-

twą łanię, co umożliwiło jej zdobycie dyplomu III stopnia. Przewodnik 

okupił to, co prawda dużym rozcięciem skóry na goleniu, ale nie zgodził się 

na zaszycie przez nas rany w ramach sąsiedzkiej pomocy. 

Veronika Hubikova z Atmą (Zdjęcie M. Gora) 

 

Bohaterkami dnia okazały się dwie „dziewczyny”. Panna leśniczy-

na Veronika Hubikova wraz z prowadzoną przez nią, smoliście pręgowaną 

hanowerką, Atmą z Jeleni louky. Wylosowały one cielaka jelenia postrzelo-

nego w szynki. Początki pracy nacechowane były docinkami korony, typu; 

„nie uchodzi żeby panna dochodziła z posokowcem postrzałka”. Jednak po 

pięciuset metrach pracy na otoku, przed suką podniósł się ranny cielak. 

Posokowiec został puszczony w gon, zakończony stanowieniem cielaka w 
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szerokim potoku. Pracę hanowerki sędziowie ocenili na 4, co dało jej dy-

plom I stopnia. 

Następnego dnia jedynie Aram - Zdenka Havlicka został oceniony 

za odnalezienie po 600 metrach i krótki gon cielaka jelenia. Nieprzystojne 

zachowanie przy martwej zwierzynie pozbawiło go jednak dyplomu. 

Sobota już nie dała możliwości posokowcom uzyskania ocen sędziowskich. 

Zwycięzcy zostali wyłonieni i wieczorem czynili swoja powinność. 

W niedzielę rano sygnaliści ogłosili zakończenie konkursowych 

zmagań. 

Tytuł Zwycięzca Republiki Czeskiej, CACIT, dyplom I stopnia, 360 pkt 

uzyskała suka posokowca hanowerskiego Atma z Jeleni louky, przewodnik 

Veronika Hubikova. Ze łzami w oczach odebrała ona nagrodę przechodnią 

tzw. „Jelenie kopyto”, którą będzie dzierżyć przez dwa lata do następnego 

konkursu. 

Lokata druga, z dyplomem III stopnia, 260 pkt, przypadła w udziale suce 

posokowca hanowerskiego ze Słowacji – Exa Poloniny, przewodnik Peter 

Dvorski. 

To były jedyne posokowce, które uzyskały dyplom. 

Lokatę trzecią zajął posokowiec hanowerski Aram Sterltz Alt, przewodnik  

Zdenek Havlicek – 348 pkt. 

Lokata czwarta, posokowiec hanowerski Cita z Kamenneho more, prze-

wodnik Vit Beranek – 240 pkt. 

Lokata piata, posokowiec bawarski, Rufus Sfora Nemroda, przewodnik 

Wojciech Łażewski, Polska – 190 pkt. 

Lokata szósta, posokowiec bawarski, Alma od Hradu Bouzova, przewodnik 

Ivo Vymetal – 145 pkt. 

Lokata siódma, posokowiec hanowerski, Bass z Placku, przewodnik Jan 

Macek – 130 pkt. 

Bez lokaty pozostał zaginiony w środę hanower Jumbo z Pralesa, Marka 

Krausa. 

Jednak w drodze powrotnej do domu właściciela spotkała najcenniejsza 

nagroda, otrzymał wiadomość, że Jumbo się odnalazł, cały i zdrowy. 

 Wszyscy przewodnicy psów otrzymali pamiątkowe nagrody. Woj-

tek Łażewski ledwo zmieścił do swojego auta wielki olejny obraz. 

Pozostały pożegnalne uściski. Wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, 

bogatsi o nowe znajomości i doświadczenia. Naoglądaliśmy się mocnych 
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hanowerów, których tak mało u nas. Zobaczyliśmy jak wygląda organizacja 

najważniejszego konkursu posokowców w Czechach. 

 

Wojciech Galwas 

 

 

 

Nagroda przechodnia ČMMJ tzw Jeleni kopyto 

(Zdjęcie W. Galwas) 
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XIII Memoriał Fridricha Konrada 

Międzynarodowy Konkurs Posokowców 

Słowacja - Orawa, Novot – Mutne 08 – 12. 09. 2010 

 

 W trzy tygodnie po konkursie czeskim, odbył się kolejny konkurs, 

u drugich naszych południowych sąsiadów – Słowaków. 

Był to XIII Memoriał poświęcony pamięci Fridricha Konrada. 

F. Konrad (1900-1982), to legenda wśród słowackich przewodników poso-

kowców. Leśnik, działacz łowiecki, hodowca i mener. Wychował 67 szcze-

niąt, ułożył do pracy 18 posokowców. 

Słowacy, jak zawsze, bardzo prestiżowo podeszli do organizacji 

memoriału.  

Do udziału w nim zostali zaproszeni przewodnicy posokowców z klubów 

członkowskich ISHV z Czech, Włoch, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Węgier, 

Austrii i Słowacji.  

Łącznie 11 posokowców z 8 państw.  

Nasz Klub Posokowca reprezentował Jarosław Kokot z suką poso-

kowca bawarskiego BONA z Doliny Dojcy. Również w skład komisji sę-

dziowskiej weszli sędziowie z Polski – Jerzy Karaszewski i Zbigniew 

Skrzek. 

Na czele polskiej delegacji stał Prezes Klubu Jan Kierznowski, wspierany 

przez licznych członków klubu. 

W trakcie trwania memoriału odbyła się również, coroczna narada 

Doradców Hodowlanych Klubów członkowskich ISHV. Słowacki Klub 

Hodowców Posokowców przeprowadził przegląd hodowlany dla młodych 

posokowców, który jest niezbędnym elementem dopuszczenia ich do ho-

dowli. 

Tegoroczna edycja memoriału odbyła się na Orawie w bezpośred-

niej bliskości polskiej granicy. Bliskość tą, potwierdziła góralska kapela, 

która na uroczystym otwarciu memoriału, powitała uczestników tak bliską 

naszym sercom melodią – „Góralu, czy ci nie żal”. 

Plany organizatorów pokrzyżowała nieco pogoda. Prócz pierwszego dnia, 

deszcz padał bez ustanku. Pogoda spowodowała ograniczenie liczby polo-

wań, a w związku z tym mniejszą liczbę postrzałków. Trzy ze zgłoszonych 

posokowców, nie miały możliwości pracy na naturalnym postrzałku. 
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W wyniku losowania, przewodnik z Polski – Jarosław Kokot, 

otrzymał pracę na naturalnym postrzałku w pierwszym dniu konkursu. 

Okazało się, że jest to łania jelenia postrzelona poprzedniego dnia. Jarek 

wraz z Boną, sędziami i koroną wyjechali w góry do pracy. 

Bona bez problemu odnalazła zestrzał i przypięta do otoku podążyła zbo-

czem góry, sobie tylko wiadomym tropem. Po 350 metrach doszła do mar-

twej łani, która postrzelona była na mocno spóźnioną komorę. Trop po-

strzałka był starszy niż 12 godzin, ale długość tropu poniżej 400 metrów, 

uniemożliwiła zdobycie dużej ilości punktów. Bona otrzymała maksymalną 

ocenę, jaką mogła uzyskać za swoja pracę – 100 pkt. Prysła jednak nadzieja 

na uzyskanie czołowej lokaty w konkursie. Niestety nie tym razem. Los 

inaczej rozdzielił karty. 

 

J. Kokot z ekipą sędziowską przy odnalezionej łani. 

(Zdjęcie z archiwum W. Galwasa) 

 

Inne posokowce też pracowały z różnym szczęściem. Trzy z nich 

miały możliwość pracy na tropie starszym niż 12 godzin i dłuższym niż 400 
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metrów, a dwa z pośród nich pracowały w gonie i stanowiły ranną zwierzy-

nę. One też uzyskały największą ilość punktów i zajęły czołowe lokaty w 

konkursie. Pozostałe wylosowały krótsze ścieżki tropowe z martwymi po-

strzałkami na końcu, co skutkowało mniejszą ilością punktów. 

Oprócz pracy na tropie postrzałka, posokowce zaliczały inne konkurencje. 

Należały do nich podchód z odłożeniem psa i praca na sztucznie sfarbowa-

nym tropie. Sztuczny trop rozpoczynał się od znalezienia „zestrzału” w 

kwadracie 30x30 metrów, na co psy miały do 10 minut czasu. Następnie 

ruszały na kilometrową ścieżkę, z załamaniami i tropem powrotnym, na 

którym były wyłożone trzy znaki, które należało odnaleźć. Liczył się czas 

pracy i ilość odnalezionych znaków. 

 W sobotę po południu nadszedł czas podsumowania memoriało-

wym zmagań. 

 

Zwycięzcy XIII Memoriału F. Konrada 

(Zdjęcie W. Galwas) 
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Tym razem na symbolicznym pokocie, sygnały łowieckie grał ze-

spół sygnalistów łowieckich z Polski. 

Lokatę pierwszą z dyplomem I stopnia zajął Słowak Branislav Po-

rubcansky z suką posokowca bawarskiego CESY z Pramenov Turca. 

Lokata druga z dyplomem II stopnia przypadła w udziale Carlowi Pagannini 

ze Szwajcarii, z suką posokowca hanowerskiego MIRA. 

Lokatę trzecią, również z dyplomem II stopnia zajęła para z niemieckiego 

klubu posokowców bawarskich, przewodnik Uwe Steckroth z posokowcem 

WINETOU von Wolfkorb. 

BONA z Doliny Dojcy z Jarkiem Kokotem sklasyfikowani zostali na ósmej 

lokacie. 

 Po uroczystości wręczenia nagród, wszyscy zostali zaproszeni do 

pobliskiego Domu Kultury na uroczystą biesiadę. Wzięło w niej udział ok. 

200 osób – zaproszeni goście, uczestnicy, sędziowie, członkowie klubów 

posokowca, korona. Czas biesiady umilały występy szeregu góralskich 

zespołów folklorystycznych, w tym także z Polski.  

Bardzo miłym akcentem dla nas, było uhonorowanie Prezesa naszego klu-

bu, Jana Kierznowskiego, Honorowym członkowstwem Słowackiego Klubu 

Hodowców Posokowców. Honorowe członkostwo zostało również przy-

znane pośmiertnie ks. Benedyktowi Gierszewskiemu. 

 

 

Wojciech Galwas 
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Warsztaty dla posokowców 

 

W dniach od 15-go do 17-go października na terenie lasów 

Nadleśnictwa Kluczbork, odbyły się warsztaty dla posokowców. Zostały 

one zorganizowane z inicjatywy Klubu Posokowca, przy pomocy 

Nadleśnictwa Kluczbork. 

W zajęciach wzięło udział 15-tu uczestników, którzy zjechali sie z 

całej Polski. Reprezentowali oni województwa; pomorskie, wielkopolskie, 

podlaskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. 

Uczetniczące w zajęciach psy; posokowce bawarskie, hanowerskie, agk i 

jeden gończy polski, reprezentowały bardzo różny wiek i bardzo różny 

poziom przygotowania do pracy w łowisku. 

Zajęcia warsztatowe obejmowały szkolenie praktyczne i teoretyczne w 

zakresie: 

- Apel 

- Posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym 

- Odłożenie i reakcja na strzał 

- Akcesoria związane z pracą posokowców i poszukiwaniem postrzałków 

- Zachowanie posokowca w zagrodzie dziczej 

- Zakładanie ścieżek i praca posokowca na sztucznie sfarbowanej ścieżce   

   tropowej oraz na ścieżce tropowej bez farby 

- Zachowanie psa przy martwej zwierzynie  

- Poszukiwanie postrzałka 

- Analiza śladów na zestrzale i na tropie 

- Zasady układania posokowców do pracy na sztucznych tropach 

- Zasady przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka, zachowanie w trakcie  

  pracy na tropie, w gonie, stanowieniu i po zakończeniu pracy 

- Organizacja kynologii w Polsce i w Europie,  

- Działalność Klubu Posokowca. 

Kurs odbywał się od godzin porannych do zmroku, a po kolacji 

odbywały się dalsze zajęcia teoretyczne ciągnące się do godzin nocnych. 

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych przewodników z Klubu 

Posokowca, przy pomocy pracowników Nadleśnictwa Kluczbork i osobi-

stemu wsparciu Nadleśniczego Pawła Pypłacza. Chciałoby się, aby więcej 

nadleśniczych angażowało się tak w propagowanie kynologii łowieckiej, 

jak czyni to Pan P. Pypłacz. Zajęcia prowadzili; Jan Kierznowski, Jerzy 

Sokół, Wojciech Galwas senior i junior, Maciek Kopeć, Darek Pawlak, 

Jacek Boch. 
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Bardzo angażowała się w pomoc innym uczestnikom Ewa Drabińska, która 

jest niezmordowana przy zakładaniu ścieżek tropowych. 

 

 

Certyfikat uczestnictwa otrzymuje Ewa Drabińska 

(Zdjęcie W. Galwas) 

 

Baza warsztatowa mieściła się u Kolegi Witolda Cieplika w Świę-

cinach, gdzie mogliśmy korzystać z zagrody dziczej, ciepłego pomieszcze-

nia, posiłku i okolicznych lasów umożliwiających zakładanie ścieżek tro-

powych, włóczek z narogów i z tuszy warchlaka. 

On też zabezpieczał stronę techniczną, materiałową i logistyczną warszta-

tów. 

Oprócz tych zajęć kilku uczestników prowadziło poszukiwania na-

turalnych postrzałków, dzików i łani jelenia. Jeden z przewodników został 

powalony na ziemię przez szarżującego odyńczaka. Dobrze, że trafiło na 

doświadczonego myśliwego. Postrzałki zostały odnalezione. 
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Postępy poczynione przez psy w ciągu trzech dni były nadspo-

dziewanie duże. Wystarczyło pokazać przewodnikowi, w jaki sposób wy-

konywać poszczególne ćwiczenia, aby po kilku powtórzeniach przynosiły 

one zamierzony efekt. Widać było ogromny zapał i chęć do pracy. 

Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy otrzymali z rąk Nadle-

śniczego Pawła Pypłacza i Prezesa Klubu Posokowca Jana Kierznowskiego 

pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa. 

Dopisała również pogoda. Deszcz postraszył przez godzinę w pierwszym 

dniu zajęć, a potem cieszyliśmy się piękną jesienną aurą. 

Doskonała była również atmosfera, jaką stworzyli sobie sami 

uczestnicy warsztatów. 

Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom za przyjazd i przesympa-

tyczną atmosferę. 

 

 

Wojciech Galwas 

 

Uczestnicy warsztatów – Kluczbork 2010 (Zdjęcie W. Galwas) 

 

 

 



 80 

Słynny Mazowiecki Dzik 

 

Z pierwszej drzemki wyrywa mnie dzwonek komórki. Odruchowo 

spoglądam na zegarek - 23.55, trochę trwa zanim zaczynam kontaktować. 

W słuchawce sympatyczny kolega po strzelbie przedstawia się i zaczyna 

monolog. Dostałem telefon do kolegi od swojego stażysty, który miał oka-

zję poznać Pana na zajęciach z kynologii, które Pan prowadził podczas 

kursu dla nowo wstępujących. Stażysta przedstawił Pana, jako specjalistę 

od poszukiwań postrzałków i dlatego dzwonię. Postrzeliłem dużego dzika w 

okolicy Warszawy i proszę o pomoc w jego odnalezieniu.  

Wyjaśniam, że jestem na warsztatach Klubu Posokowca i dopiero 

we wtorek, za dwa dni, mogę najwcześniej pomóc. Umawiamy się wstępnie 

na ewentualnie wtorkowe szukanie, gdy dzika nikt nie znajdzie. 

W poniedziałek, podczas warsztatów, po południu dzwoni kolega z 

prośbą o pomoc w szukaniu dzika w okolicy Błonia. Z rozmowy wnioskuję, 

że prawdopodobnie chodzi o dzika z wczorajszego telefonu. Do wieczora 

dostaję kolejne dwa telefony od innych kolegów, którzy informują mnie o 

poszukiwaniach dużego dzika, ale bezskutecznie i czy bym nie przyjechał. 

No to dziczek zakamuflował się nieźle. Podtrzymuję obietnicę wtorkowego 

szukania. Wracając z warsztatów wieczorem w poniedziałek, otrzymuje 

kolejny telefon od niefortunnego strzelca z zapytaniem, czy jest sens szuka-

nia, bo szukały inne psy bez skutku, a poza tym pada już drugi dzień i chy-

ba nic z tego nie będzie. Odpowiadam spokojnie, że deszcz psom na nizinie 

nie przeszkadza, a ja zgodnie z obietnicą melduję się jutro rano do szukania. 

 

Wtorkowy poranek przywitał nas drobnym kapuśniaczkiem, paku-

ję obydwa psiaki i jedziemy szukać. Na miejscu wita nas sympatyczny 

nowo poznany kolega - Łowczy tutejszego koła. Opisuje sytuację postrzału, 

ocenia dzika, na co najmniej 100kg. Dzik był szukany przez wyżla, teriera i 

posokowca, ale bez skutku.  

Teren typowo polny (ciężka ziemia, czarnoziem po prarozlewi-

skach Wisły z przed tysięcy lat), z całą gamą buraczano-warzywnych upraw 

oraz kilkunasto hektarowe zasiewy kukurydzy, stanowi niekończącą się 

stołówkę dla zwierzyny. Podmokłe pola poprzecinane kanałami melioracyj-

nymi z wodą oraz 6-cio hektarowe remizy wierzby energetycznej, której 

nikt od lat nie zbiera, dopełniają zaplecze dziczego eldorado.  

Dzik strzelany był na polu ściętej kukurydzy, zaznaczył i powę-

drował do najbliższej uprawy wierzby i kamień w wodę. Psy, które szukały 
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przechodziły przez uprawę w poprzek, wędrowały do pola z nie ściętą ku-

kurydzą i tam gubiły trop.  

Przez chwilę analizuję całą sytuację i decyduję się puścić na trop 

obydwa psy w takiej gęstwinie dwa zwiększą swoje szanse na swoja obronę 

w razie draki z dzikiem. 

Podkładam Rufusa i Bajkę na zestrzał i ruszamy. Pies swoim zwy-

czajem robi nawrotkę na trop przychodzący i po chwili zawraca w gęstwinę 

wierzby, a Baja za nim. Zaczynam mozolnie przedzierać się za psami przez 

prawdziwą dżunglę, a za mną podąża nowo poznany kolega. Na tropie brak 

farby, natomiast na paru gałęziach wierzby dużo powyżej mojego kolana 

zauważam wyraźne „malowanie”, dzik musi być naprawdę duży.  

Gdzieś w połowie uprawy psy odbiją pod kątem 90 stopni w prawo i zaczy-

nają wędrować wzdłuż uprawy. Po chwili słychać spokojny szczek Rufusa 

głoszącego trupa, do którego dołącza ze swoim koncertem Bajka.  

Powoli docieram do małej polany, na której środku zastygł strzelany dzik. 

 

 

Słynny mazowiecki dzik (Zdjęcie Paweł Z.) 
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Wspaniały odyniec (115 kg po wypatroszeniu), tak jak się położył 

po wątrobowym strzale, tak został. W duchu pomyślałem, że dobrze, że już 

zgasł, co by się działo gdybyśmy doszli go żywego.  

Po chwili dołączył do nas „właściciel ” dzika, któremu gratulując 

wręczam złom. Widzę, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy i skutecz-

ności psów.  

 

Cała praca trwała może 15-20 minut. Kolega jest zachwycony sku-

tecznością szukania po trzech prawie dniach od postrzału. Komentuje, nie 

wiedział, że są tak dobre psy na Mazowszu do szukania postrzałków.  

Informuję go, że praktycznie już drugi rok działa pogotowie po-

strzałowe, ale niestety jest totalny brak informacji o takich możliwościach. 

Pociesza fakt, że w tym roku do wszystkich Kół Łowieckich z Mazowsza 

ma pójść komunikat o takim pogotowiu. 

Dzięki temu, że dzik został odnaleziony, zaczęła się nasza kolejna sympa-

tyczna znajomość oraz nowe przygody łowieckie na tym terenie, które zo-

staną wkrótce opisane. 

Wojciech Łażewski 
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V Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego 

 

To już piąty rok z rzędu, Klub Posokowca wspólnie z ZO PZŁ w 

Opolu, przeprowadził Memoriał imienia Księdza Benedykta Gierszewskie-

go, czyli ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. Wzięły w niej 

udział posokowce hanowerskie i bawarskie z Polski oraz wytypowane przez 

Kluby Posokowca należące do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów 

Posokowca - ISHV 

W organizację V Memoriału włączyły się również Lasy Państwo-

we. Patronat nad imprezą objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Katowicach oraz we Wrocławiu. Jak co roku, dużą pomoc organizacyjną 

i finansową udzieliło Nadleśnictwo Kluczbork, wsparły nas również Nadle-

śnictwa Oława, Brzeg i Kup oraz Zarząd Oddziału ZKwP w Opolu. Także 

Łowiec Polski, poparł naszą imprezę obejmując nad nią Patronat Medialny. 

Tradycyjnie już, poszukiwanie postrzałków odbywało się w okresie „polo-

wań hubertowskich”, kiedy to znaczna ilość „zbiorówek” zwiększa praw-

dopodobieństwo zaistnienia dużej liczby postrzałków.  

Przewodnicy z posokowcami (Zdjęcie A. Goniewicz) 

 

Po raz pierwszy w tym roku ilość zgłoszonych posokowców z Pol-

ski, przekroczyła możliwości organizacyjne i Zarząd Klubu zmuszony zo-

stała do nie przyjęcia części zgłoszonych chętnych przewodników i ich 

psów.  
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W poszukiwaniach wzięło udział 9 posokowców, w tym pięć z 

Polski i cztery zagraniczne; z niemieckiego Verain Hirschmann, z klubu 

czeskiego, słowackiego i węgierskiego.  

Wśród nich 2 to posokowce hanowerskie (z Niemiec i z Czech), pozostałe 

to posokowce bawarskie. 

W tegorocznych poszukiwaniach wzięły udział: 

- PH ATMA z Jeleni louku – przewodnik Veronika Hubikova - Czechy 

- PH BACKY Loncsikai – przewodnik Wolfgang Karl – Niemcy 

- PB IGOR Hraples – przewodnik Zilai Janos – Węgry 

- PB ASTA z Pukanca – przewodnik Frantisek Vrlik – Słowacja 

- PB ARIS z Tymbarskiej Kniei – przewodnik Jarosław Dąbrowski - Polska 

- PB GAZDA z Jeleniego Zdroju – przewodnik Mariola Orzelska – Polska 

- PB KASTOR znad Warciańskich Tataraków – przewodnik Wojciech  

                                                                              Galwas jr. – Polska 

- PB ORNETA Concuctus – przewodnik Stefan Kusz – Polska 

- PB TORES z Klanu Posokowców – przewodnik Ryszard Staniak – Polska 

 

 

Poszukiwania czas zacząć... (Zdjęcie A. Goniewicz) 
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Startujące psy oceniane były przez międzynarodową komisję sę-

dziowską z Janem Kierznowskim na czele. Zagranicznymi sędziami byli; 

Rajmund Rapaić – Słowacja, Milan Pavlik – Czechy, Karel Planansky – 

Czechy, Radó Zoltan – Węgry, Erhard Patsch – Niemcy. 

Wspomagali ich nasi Koledzy; Marian Paweł Bocianowski, Jerzy Kara-

szewski, Wojciech Galwas, Jerzy Sokół – asystent, Wojciech Łażewski – 

asystent. 

W piątek, 5 listopada, po zakwaterowaniu odbyła się odprawa sę-

dziowska, na której zagraniczni sędziowie zapoznani zostali z polskim regu-

laminem oceny pracy posokowców w naturalnym łowisku. Podkreślić nale-

ży, że nasz memoriał jest w zasadzie jedyną tego typu imprezą w Europie, 

gdzie posokowce odszukują zwierzynę postrzeloną na polowaniach zbioro-

wych. 

W godzinach wieczornych odbyła się powitalna kolacja w czasie, której 

dokonano prezentacji przewodników i ich posokowców oraz składu sę-

dziowskiego.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali, ufundowane przez Klub Posokowca, ZO 

PZŁ i sponsorów, pamiątkowe koszulki, czapeczki i znaczki memoriałowe. 

  

 

Ekipa sędziowska (Zdjęcie A. Goniewicz) 
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W sobotę rano, na polanie w łowisku Święciny, przy łopocie flag 

państw startujących uczestników, odbyło się uroczyste otwarcie Memoriału, 

którego dokonał Łowczy Okręgowy – Wojciech Plewka. 

Następnie po losowaniu w tradycyjny sposób kolejności startowej, prze-

wodnicy wraz z posokowcami ruszyli do pracy. 

 

Na pierwszy ogień poszły postrzałki z poprzednich dni, nie odnale-

zione przez inne tropowce. Były to tropy leżące ponad 36 godzin. 

W pierwszym dniu pracy, posokowce zabezpieczały również ewentualne 

postrzałki dla 6 polujących kół. Utrudnieniem dla polujących była wietrzna 

pogoda, a po południu padający deszcz.  

Po otrzymaniu informacji o postrzałku, znający teren członkowie Klubu 

Posokowca, rozwozili ekipy poszukiwawcze w rejon wezwania. 

W tym dniu posokowce sprawdzały skutki strzałów do 8 sztuk zwierzyny.  

 

Wiele do życzenia pozostawia analiza oddanego strzału przez my-

śliwych. Nie wszyscy potrafią określić miejsce zestrzału, nie widzą śladu 

kuli na drodze, nie dostrzegają przestrzelonej kulą sosny, czerwony kolor 

liści traktują jako farbę. W innych kołach natomiast zestrzał zaznaczano 

wstążką, złomem kierunkowym, oznaczono kierunek uchodzenia zwierzy-

ny. Tak, więc część wyjazdów posokowców do pracy, nie zakończyła się 

potwierdzeniem zranienia zwierzyny.  

 

Dzień pracy zakończony został odnalezieniem przez Gazdę z Jele-

niego Zdroju ( 5-cio letni posokowiec bawarski), martwej łani, postrzelonej 

na miękkie. Przewodniczką Gazdy jest Mariola Orzelska, która (jak wielu 

innych) z powodu posiadania posokowca staje się myśliwym. Trochę zdzi-

wiony był myśliwy, strzelający do łani, który towarzyszył nam w poszuki-

waniach. Opowiadał kolegom przy pokocie; „Przyjechała jakaś ekipa, nie 

pozwolili mi zabrać broni, podłożyli psa na zestrzał, przez kilometr się nie 

odzywali ani słowem. Pies jak po sznurku znalazł martwą łanię, przewodnik 

i pies zostali obdarowani złomem. Łania otrzymała od nich ostatni kęs i 

pieczęć, potem wypatroszyli moją łanię i wyciągnęli do drogi”.  

Trzeba przyznać, że tenże myśliwy, wieczorem przyjechał do hotelu, ser-

decznie dziękując przewodniczce za odnalezienie łani, wręczył jej w pre-

zencie odpięty od kapelusza ozdobny chwost, zapraszając ją do siebie na 

polowania. Ot, miły gest ze strony myśliwego, który doceniał pracę psa i 

przewodnika. Dzięki nim został „Królem Polowania”. 
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M. Orzelska z Gazdą (Zdjęcie A. Goniewicz) 

 

W sobotę, również Rysiek Staniak (następny, który przez psa zo-

stał myśliwym), prowadząc swojego, czteroletniego, Toresa z Klanu Poso-

kowców, odnalazł po przejściu 1,5 km martwego przelatka. Po pierwszym 

kilometrze pracy, Tores znalazł na tropie fragment jelita, pewnym więc 

stało się, że dzik musi zostać odnaleziony. Postrzałek zgasł w świerkowym 

zagajniku, gdzie został oszczekany przez Toresa. 

Pozostałe zgłoszenia nie potwierdziły żadnego postrzałka do doj-

ścia. Zapadający zmrok zmusił nas do powrotu na kwaterę. Co prawda, 

przed zmrokiem otrzymaliśmy jeszcze dwa zgłoszenia, ale przewodnicy 

ograniczyli się jedynie do oznaczenia zestrzału, pozostawiając dochodzenie 

na następny dzień. 
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Niedziela powitała nas padającym przez noc i cały dzień deszczem. 

W okolicy w tym dniu polowało 9 kół. Wysyłaliśmy psy na każde wezwa-

nie, jadąc nawet na odległość ponad stu kilometrów. 

Łącznie psy dziewięciokrotnie wyjeżdżały do pracy. Jednak żaden z po-

strzałków nie był na tyle zraniony, że możliwe byłoby jego odnalezienie. 

Praca na lekko zranionym postrzałku nie jest łatwa dla przewodni-

ka i posokowca. Brak farby bardzo utrudnia potwierdzenie dobrej pracy psa. 

Po przejściu 2-3 km przewodnicy zawracali psa na zestrzał, aby ten po-

twierdził ponownie pracę na nie sfarbowanym tropie. 

 

 

R. Staniak z Toresem przy odnalezionym dziku 

 (Zdjęcie M. Klimińska) 
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Potwierdzeniem moich słów niech będzie krótki opis pracy poso-

kowca bawarskiego ze Słowacji – Asta z Pukanca. 

Asta, to ośmiu letnia, doświadczona suka, prowadzona przez bardzo do-

świadczonego przewodnika – Frantiska Vrlika. Pojechali oni sprawdzić 

strzał do dzika z poprzedniego dnia. 

Pierwsza farba została odnaleziona po 100 metrach od zestrzału. Wciski 

rapet sugerowały strzał do dzika o wadze 60-80 kg. Pierwsze 3,5 km pracy 

na otoku były łatwe, bowiem co kilkaset metrów znajdowano ślady farby. 

Były to jednak, nie krople farby, lecz jedynie „pomalowane” gałęzie, po-

między wciskami rapet dzika. Jak to zwykle przy dziku bywa, trasa ucieczki 

przebiegała przez najbardziej zakrzaczone tereny. Potem jednak i te ślado-

we ilości farby zanikły. Po przejściu 5 km, na trasie ”ekipy poszukiwaw-

czej” (posokowiec, przewodnik, sędziowie, korona), podniosły się cztery 

warchlaki. Posokowiec kontynuował dalej pracę na tropie przez następne 

1,5 km. Jako, że nie było już żadnego potwierdzenia poprawnej pracy psa, 

przewodnik zawrócił do ostatniej zaznaczonej farby i ponownie kontynu-

ował poszukiwania, aż posokowiec doszedł znowu do tego samego miejsca, 

skąd zawrócono go na farbę. Po przepracowaniu 4 godzin i po przejściu ok. 

10 km, pracę zakończono. Prawdopodobnie locha otrzymała „obcierkę” po 

mostku lub brzuchu, bez naruszenia żadnych istotnych narządów. 
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W oczekiwaniu na pracę (Zdjęcie A. Goniewicz) 

 

Podobnie było i wypadku pozostałych prac. Jeżeli posokowiec po 

przejściu 1,5-2 km, nie odnajdywał farby, był zawracany przez przewodnika 

na zestrzał, by ponownie sprawdzić rezultat strzału. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości, co do pracy psa, podkładaliśmy psa kontrolnego, który w każ-

dym przypadku potwierdził pracę poprzedniego posokowca.  

Umożliwiały to znaki pozostawione przez przewodnika na tropie, jak i 

coraz powszechniej stosowane, urządzenia GPS.  

Łącznie, po podsumowaniu wszystkich prac, okazało się, że 9 po-

sokowców w ciągu dwóch dni, pokonało w pracy na tropie dystans ponad 

48 km. 

Tak, więc w tym roku, pomimo sporej jak zawsze, ilości zgłoszonych po-

strzałków, jedynie dwie prace zakończyły się podniesieniem zwierzyny. Na 

podstawie regulaminu sędziowie przyznali dwa dyplomy. Tores uzyskał 

dyplom II stopnia, a Gazda dyplom III stopnia. 

Cieszyliśmy się wszyscy, że to polskim posokowcom przypadł w 

udziale zaszczyt otrzymania jedynych na memoriale dyplomów. Z drugiej 

jednak strony, zdegustowali byliśmy małą ilością znalezionych postrzał-

ków. Takie są jednak realia polowań. Raz na pokocie znajduje się znaczna 

ilość zwierzyny, innym razem pokot nie zostaje ułożony.  
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Międzynarodowa mieszanka - sędziowie z Polski, Czech, Słowacji 

(Zdjęcie A. Goniewicz) 

 

Podkreślić należy, że wszystkie posokowce były bardzo dobrze 

przygotowane do pracy. Żaden z nich, a każdy wykonywał 2 lub 3 prace, 

nie błądził na tropach, nie popełniał błędów pracując na 2-3 kilometrowych 

ścieżkach, najczęściej bez farby. 

Jestem przekonany, że żaden ze zgłoszonych postrzałków nie zmarnował 

się na wskutek złej pracy posokowców.  

 Niedzielna, wieczorna uroczystość była podsumowaniem memo-

riałowych zmagań. 

Prócz przewodników, sędziów, organizatorów wzięli w niej udział zapro-

szeni goście; przedstawiciele lasów państwowych z RDLP Katowice i Wro-

cław, Nadleśniczowie okolicznych nadleśnictw, przedstawiciel Łowca Pol-

skiego, przedstawiciele ORŁ w Opolu oraz myśliwi, posiadacze i sympaty-

cy posokowców z kraju i z zagranicy. 

 Podziękowania za pracę otrzymali wszyscy przewodnicy poso-

kowców. Każdy z nich otrzymał dyplom uczestnictwa, nagrodę rzeczową 

oraz książki Wydawnictwa Łowiec Polski, wręczane przez redaktora  

A. Wierzbieńca.  

Dodatkowe dyplomy, nagrody i wyróżnienia otrzymali Ryszard Staniak i 

Mariola Orzelska, przewodnicy i właściciele Toresa z Klanu Posokowców i 

Gazdy z Jeleniego Zdroju.  
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Te, bowiem posokowce, oprócz dyplomu z pracy posokowca w naturalnym 

łowisku, uzyskały prawo do otrzymania w swoich rodowodach Pieczęci 

Użytkowości ISHV.  

Podziękowania należą się również całej ekipie organizacyjnej, bez 

której to przedsięwzięcie nie mogłoby zostać zrealizowane. Słowa uznania 

dla Witka Cieplika, Maćka Kopcia, Jacka Bocha, Michała Fornalczyka, 

Wojtka Łażewskiego, Krzyśka Mielczarka, Krzyśka Jaszczuka, Darka Paw-

laka, (który w trakcie memoriału stracił w wypadku swój samochód) oraz 

wielu innym niewymienionych z nazwiska, którzy pomogli w organizacji 

imprezy. 

 

Cieszymy się również, że znaczna ilość członków klubu przybyła 

na memoriał, aby dopingować jego uczestników. Ich udział był możliwy, 

dzięki zakwaterowaniu w „Zajeździe pod Borem”, który dysponuje dużą 

ilością pokoi hotelowych. To oni przecież w następnych latach wezmą 

udział w tego typu konkursach. 

 

  V Memoriał imienia księdza Benedykta Gierszewskiego przeszedł 

do historii, potwierdzając doskonałe przygotowanie do pracy biorących w 

nim udział posokowców. 

Był to dla nich ciekawy epizod. Na co dzień jednak, czeka je ciężka praca w 

łowiskach, wszak to one naprawiają błędy popełnione przez nas – myśli-

wych. 

Wojciech Galwas 
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Przewodnik z Węgier - Zilai Janos (Zdjęcie A. Goniewicz) 

Jak to Gaździna z mieszczucha stała się przewodnikiem posokowca. 

 

Gazda trafił do nas jako antidotum po stracie poprzedniego czwo-

ronożnego przyjaciela. Pokochaliśmy go od pierwszego naszego spotkania. 

Nie posiadałam żadnej wiedzy o rasie. Nie planowałam wystaw, konkursów 

pracy, Gazda miał być naszym psem kanapowym. Ale jak to bywa życie 

pisze swoje scenariusze. Kiedy, za namową hodowcy, po raz pierwszy sta-

nęłam na ringu z Gazdą nie myślałam, że to takie trudne. Emocje, które mną 
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targały udzieliły się też psu i za nic nie chciał sędziemu Kuleszy pokazać 

zębów. Sytuacja powtórzyła się na 2 wystawie. Postanowiłam, że jeśli na 

trzeciej zrobi tak samo, to kończymy, bo nie była to już zabawa, ale mę-

czarnia. Trzecia wystawa była przełomową. Przesympatyczna sędzia z 

uznaniem patrzyła na mojego pupila, a asystentka ciągle powtarzała „to 

przyszły champion” i z pięknym opisem, szczęśliwi schodziliśmy z ringu. 

Tak, więc po trudnym początku przyszły sukcesy, które, zostały uwieńczo-

ne zdobyciem tytułu podwójnego Interchampiona. 

 

 

GAZDA z Jeleniego Zdroju (Zdjęcie M. Orzelska) 

Ale wystawy w życiu posokowca nie są najważniejsze. Zauważy-

łam, że mój pies ciągle chodził z nosem przy ziemi i nie zwracał uwagi na 

otoczenie. Przy okazji zgarniał z trawników smakowite kąski, które powo-

dowały rozstrój żołądka. Zaczęłam gromadzić literaturę na temat rasy i 

dowiedziałam się, że to jeden z najlepszych nosów na świecie, który wyko-

rzystuje się do poszukiwań rannej zwierzyny. On się z tym urodził, a ja 

musiałam się wszystkiego nauczyć. Pierwsze kroki po farbie zrobił pod 

okiem hodowcy. Psu to sprawiało dużą przyjemność, dobrze wykonana 
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praca kończyła się pyszną nagrodą. Zaczynałam wsiąkać w środowisko 

„posoko-maniaków” i to oni namówili nas na pierwszy konkurs. Kiedy 

zaczynaliśmy Gazda był jeszcze młodym psem. Odłożenie zrobił doskonale, 

ale ze ścieżką nie poszło mu łatwo, a nawet powiedziałabym zabawowo. Po 

drodze napotkał puszkę po piwie i zaczął sobie ją podrzucać. Takie zacho-

wanie zostało mocno skrytykowane i kazano nam się pokazać za 2 lata. 

Zanim to nastąpiło postanowiłam się uczyć od fachowców. Zorganizowano 

warsztaty posokowców w Pilchowicach, które kończyły się konkursem. 

Spotkałam tam wspaniałych ludzi, zapaleńców, miłośników rasy; Teresę, 

Asię, Karolinę, Piotra, Marka, Wojtka, Jarka. W przepięknym zakątku kraju 

poznawaliśmy tajniki tropienia. Ale czy w cztery dni można przygotować 

posokowca do pracy po tropie? Pomimo że przykładaliśmy się do niej so-

lidnie i Gazda ładnie pracował, to na konkursie znowu nie ukończyliśmy 

pracy. Ani przez chwilę nie żałowałam spędzonego czasu w Pilchowicach. 

To tu zrodziła się moja największa przyjaźń z Teresą i Markiem, która trwa 

do dziś. Kolejne szkolenia, to Piotrków i pierwszy kontakt z dzikami.  

Z wielką nonszalancją potraktowałam te stworzenia, latając z apa-

ratem fotograficznym po zagrodzie, za to Gazda jak przystało na posokow-

ca dzielnie je osaczał i oszczekiwał. Dzisiaj już bym tak nie postąpiła. Dzik 

to bardzo poważny przeciwnik i nie należy go lekceważyć. To tu usłysza-

łam piękną opowieść Pana Jerzego Karaszewskiego o kniei i polowaniu. 

Wywarła ona na mnie olbrzymie wrażenie. Była w niej miłość, zachwyt, 

szacunek do lasu i jego mieszkańców. Tego samego dnia po raz pierwszy w 

życiu, na żywo, zobaczyłam chmarę jeleni, która przeszła przez dukt. I tak 

wsiąkłam, na dobre. Wróciliśmy tu po naukę od najlepszych. Klub Poso-

kowca ISHV zorganizował szkolenie, które różniło się od innych wielkim 

rozmachem. Dziennie, pomimo fatalnej pogody, układaliśmy 16 ścieżek. 

Ogrom pracy i wysiłku organizatorów, zaangażowanie uczestników dało 

efekty. W końcu uczyliśmy się od doświadczonych praktyków. Trochę 

drwili ze mnie, kobiety przewodnika, podśmiewali się z naszej pracy na 

tropie. Miastowa paniusia i kanapowy posokowiec. Jakoś to wytrzymałam! 

Zaczęłam uczyć Gazdę oznajmiania. To był następny etap wtajemniczenia. 

Nie było łatwo. Nie miałam skóry, tylko rapety, które za każdym razem pies 

aportował. Przywiązywałam je do drzewa, ale nic to nie dało. Pomógł kole-

ga Wojtek. Dostałam od niego piękną, dziczą skórę i już spokojnie mogli-

śmy ćwiczyć. W miedzy czasie wygraliśmy wiele konkursów. Gazda, dzięki 

pracy jako oznajmiacz, zdobył wiele dyplomów I stopnia.   

 I znowu dopadła mnie myśl, że to nie to. Nie mogąc brać udziału w 

polowaniach pracowaliśmy na sztucznych ścieżkach. Ale wkrótce się to 
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zmieniło. Dzięki koledze myśliwemu udało nam się zaliczyć pierwszą pracę 

na postrzałku dzika. Gazda podjął trop po 13 godzinach od strzału. Ta praca 

bardzo różniła się od pracy na sztucznym tropie. Pies mocno ciągnął otok i 

pewnie parł do przodu. Po drodze napotkaliśmy trzy łoża, które długo 

sprawdzał (na konkursie, sztucznym - nigdy nie poświęcał tyle uwagi). 

Do dzika podchodził ostrożnie, od tyłu. Jak się zorientował że nic 

mu nie grozi szarpał suknię. Podobała mi się ta praca, chociaż po drodze 

spadła mi czapka, zgubiłam but i dłonie bolały jak cholera. Wiedziałam już, 

czego chcę. Pies był szczęśliwy, a mnie też niczego więcej do szczęścia nie 

brakowało. Potem jeszcze nie raz byliśmy zaproszeni do szukania postrzał-

ków. Darku, Pawle Wojtku - dziękuję w imieniu własnym i psa.  

 Zaczęłam poważnie myśleć o zostaniu myśliwym. Kobiecie wcale 

nie jest łatwo, to bardzo męski świat. Ale dla takiej upartej baby nie ma 

rzeczy niemożliwych. Rozpoczęłam staż pod opieką kolegi Zbyszka - 

Łowczego Koła „Hermes”. Tu zaczęła się moja nowa przygoda z posokow-

cem u boku. Gdyby ktoś parę lat temu powiedział mi, że zostanę myśliwym 

śmiałabym się z tego pomysłu w głos i nazwałabym go wariatem. Mój pies 

przewrócił moje życie do góry nogami.  

Dobrze mi z tym. Gazda dojrzał, jest między nami niewidzialne 

porozumienie, wydaje mi się, że wszystko o nim wiem, jest moim ukocha-

nym czworonogiem. Nie miałam czasu na leżenie na kanapie i oglądanie 

telewizji. Jeśli tylko mogłam wyjeżdżaliśmy do lasu.  
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Przyszedł czas pokazać myśliwym, co potrafi miastowa paniusia z 

psem kanapowym. Ale tak naprawdę nie o to chodziło Wysłałam nasze 

zgłoszenie na najważniejszy Konkurs - Memoriał im. Ks. Benedykta Gier-

szewskiego, na egzamin maturalny posokowca jak mówi nasz kolega. Nie-

którzy próbowali mnie zniechęcić, to przecież bardzo elitarny konkurs. 

Pytali czy damy radę, czy nie przyniesiemy wstydu polskiemu Klubowi 

Posokowca ISHV. Odpowiadałam niezmiennie, że jestem pewna swojego 

psa i jeśli postrzałek będzie do dojścia, to zadanie wykonamy. Z niepoko-

jem czekaliśmy na decyzję Zarządu Klubu Posokowca. Kiedy otrzymaliśmy 

informację, że zostaliśmy przyjęci popłakałam się ze szczęścia (jak to baba) 

i wyściskałam Gazdę. Jedziemy, hura ! 

 

Gazda z postrzałkiem (zdjęcie M. Orzelska) 

 

Pierwszy dzień. 

Przyjechaliśmy do małego miasteczka Pokój dosyć wcześnie, ce-

lowo wygospodarowując trochę czasu na spacer z psem po długiej podróży. 

W pobliskim lesie znaleźliśmy dużo dziczych tropów. Ha, to dobrze wróży-

ło. Pomału zjeżdżali się przewodnicy z psami, sędziowie, organizatorzy i 

kibice. Spotkaliśmy naszych kolegów i koleżanki. Ucieszył mnie widok 
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Rysia z Toresem i Stefana z Ornetą. Potem dołączyli kibice; Aga, Ola i 

Paweł. W miłym towarzystwie, przy kufelku, pogawędziliśmy aż do uro-

czystej kolacji, na której przedstawiono organizatorów, sędziów pracy, 

przewodników i osoby towarzyszące. Odbyło się losowanie kolejności 

losowania numerów startowych. Dostaliśmy okolicznościowe znaczki, 

koszulki i czapeczki. Omówiono program i regulamin Memoriału. Po ofi-

cjalnych przemówieniach, prowadziliśmy ożywioną dyskusję w różnych 

językach, oczywiście o posokowcach. Znani przewodnicy z Czech, Słowa-

cji, Niemiec, Węgier, sędziowie pracy, o których tylko słyszałam wzbudzali 

respekt. Niestety, musieliśmy kończyć spotkanie, rano trzeba być wypoczę-

tym, bo czekała na nas ciężka praca. 

 

Drugi dzień 

Na polanie przed małym, drewnianym, domkiem odbyło się uro-

czyste rozpoczęcie Memoriału. Nad nami powiewały flagi Słowacji, Czech, 

Niemiec, Węgier, Polski i Klubu. Na polanie płonęło duże ognisko. Byłam 

bardzo wzruszona, do końca nie wierzyłam, że stoję tu pomiędzy myśliwy-

mi, którzy na co dzień pracują ze swoimi psami w łowisku. Zagrały rogi. 

Oficjalne powitanie uczestników i oficjeli. Przypomnienie, po co się tu 

zebraliśmy. Gdzieś w lesie, na skutek źle oddanego strzału znajduje się 

ranna zwierzyna. Naszym zadaniem jest ją odnaleźć i skrócić jej cierpienie. 

Po losowaniu kolejności prac, w teren ruszają do pracy pierwsze ekipy 

poszukiwawcze. Byłam jakby lekko ogłuszona. Na miejsce zbiórki przyje-

chały sympatyczne oławianki - Ela i Ewa, które starały się rozluźnić atmos-

ferę. Na trochę pomogło. Wychodzili kolejni przewodnicy z psami. Poje-

chał też Rysio z Toresem. Dla nas ciągle nic. Zaczęło padać. Fatalna pogo-

da. Schowaliśmy się przed deszczem do przytulnej Witoldówki. W komin-

ku grał ogień, a my słuchaliśmy myśliwskich opowieści. Wrócili pierwsi 

przewodnicy z psami. Miny mieli kiepskie. Pomimo że psy pracowały do-

brze, postrzałki były nie do dojścia. Już na poważnie zaczynałam się de-

nerwować. Atmosferę poprawiła wspaniała zupa z kotła, mniam, mniam. 

Zaczęłam trząść się od środka. Wzięłam psa na spacer, jemu też się coś od 

życia należy.  

No i w końcu jest, praca dla nas. Łania strzelona na miękkie. 

Wsiedliśmy do samochodów i w drogę. Zaczęło solidnie lać. Po drodze 

zabraliśmy myśliwego, który strzelał do łani. To on pokazał nam zestrzał. 

Lało okrutnie, żadnego meldowania, tylko szybko psa na otok i do roboty. 

Podchodzę do zestrzału, jest farba i fragment treści żołądkowej, o żółto-

zielonym kolorze. Pies przypiął się do tropu i spokojnie podążał za łanią. Za 
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mną w ciszy w pewnej odległości posuwało się czterech panów. Sędzia, 

myśliwy, Wojtek z bronią i opiekun przydzielony przez organizatorów. 

Gazda w ogóle na nich nie zwracał uwagi. Mijamy wielkie, suche paprocie, 

widzę czerwony ślad, farba, potwierdzenie dobrej pracy psa, idziemy spo-

kojnie dalej. Przechodzimy przez kolejny dukt. Widać było głębokie odciski 

badyli. W ciszy, bez ani jednego słowa, podążałam za psem. Byłam coraz 

bardziej pewna, że ją znajdziemy. Ale czy będzie żyła, czy puszczę Gazdę 

w gon? Różne myśli krążyły mi po głowie. W tym czasie minęliśmy kolej-

ny dukt, a kilkadziesiąt metrów dalej, na wzniesieniu leżała nasza zgasła 

łania. Łania Gazdy! Puściłam luźno otok, żeby zobaczyć co zrobi? A on 

spokojnie podszedł do niej, obwąchał i zaczął szarpać suknię, oblizywał 

ranę. Daliśmy nacieszyć się psu jego zdobyczą. Kiedy zaczęliśmy się zbli-

żać zaczął szczekać. Ja mogłam podejść, ale Panowie nie byli mile widziani 

przy jeleniu. Dumna i szczęśliwa uściskałam towarzyszy naszych zmagań, a 

oni serdecznie nam gratulowali. Zostaliśmy obdarowani złomem, a łania 

otrzymała od nas ostatni kęs i pieczęć. Padło pytanie o aparat fotograficzny, 

ale ja o tym w ogóle nie pomyślałam. W tym momencie liczyła się dobrze 

wykonana praca, dopiero potem żałowałam, że nie miałam go ze sobą. Woj-

tek z uśmiechem na ustach wręczył mi nóż i kazał patroszyć. Oj podpadł mi 

wtedy, bo jeszcze na to nie byłam gotowa. Udało mi się go namówić żeby 

to zrobił za mnie. Musiałam odłożyć Gazdę, bo tańczył cały czas wokół 

łani. Emocje zaczęły opadać. Dopiero po tym zapytałam, czy udało nam się 

zaliczyć Próbę Główną. Chodź wcześniej czytałam regulamin, wszystko 

wyleciało mi z pamięci. Wtedy sędzia pokiwał głową, że raczej tak, ale 

decyzja zostanie podjęta po analizie naszej pracy. Przyjechał samochód, 

wyciągnęliśmy łanię do drogi. Podziękowałam myśliwemu, że mogłam 

uczestniczyć w jego łowach i ruszyliśmy w drogę powrotną do bazy. 

Na drodze czekał na mnie mąż, który nas zawsze wspiera. Gazda 

chwalił się przed nim z wykonanej pracy, szczęśliwy ocierał się o nogi, 

zaglądał w oczy, rozpierała go radość. Nas też!  

W bazie przywitano nas gratulacjami, widocznie nasz guru już z samochodu 

zdał relacje z poszukiwań. Byłam bardzo wzruszona, uściskałam prawie 

wszystkich, a najbardziej Przewodniczącego Klubu Posokowca Pana Jana 

Kierznowskiego. To podobno on się najbardziej upierał, żeby przyjąć Gaź-

dzinę z Gazdą na Memoriał. I nie zawiedliśmy Go! Po powrocie osuszyłam, 

nakarmiłam, a potem przytuliłam mojego rudzielca szepcąc do ucha po-

dziękowania za te wspaniałe przeżycia.  

Ale to nie był koniec…. Tego dnia jeszcze Tores z Rysiem szukali 

dzika i ich praca zakończyła się sukcesem. Szczęśliwi wracaliśmy na kwa-
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terę. Podczas kolacji spotkała mnie miła niespodzianka. Odszukał mnie 

myśliwy, który postrzeli naszą łanię. Dzięki temu, że ją odnaleźliśmy został 

Królem Polowania. Odpiął od kapelusza ozdobną przypinkę z chwostem i 

wręczył z podziękowaniami, zapraszając w przyszłości na łowy. Było mi 

bardzo miło.   

Późnym wieczorem, po odprawie sędziów dowiedziałam się, że 

nasza praca została oceniona na dyplom III stopnia. Hura! 

Rysio z Toresem dyplom II stopnia! Oj, było co świętować. 

 

Dzień trzeci. 

To dzień szansy dla tych, którym poprzedniego dnia się nie po-

szczęściło. Pomimo kilkakrotnych wyjść do pracy, to żadnemu zespołowi 

nie udało się zakończyć go odnalezieniem postrzałka. Smutne miny mieli 

nie tylko przewodnicy, ale i organizatorzy. Żałowali, że psy nie mogły 

uzyskać dyplomów, chociaż doskonale pracowały. Dzień zakończyliśmy 

uroczystą kolacją, na którą przybyło liczne grono oficjeli. 

Stałam z Gazdą wśród najlepszych; Veronika Hubikova z Atmą z 

Jeleni Louku, Stefan Kusz z Ornetą Conductus, Frantisek Vrlik z Astą  z 

Pukanca, Ryszard Staniak z Toresem z Klanu Posokowców, Wojtek Galwas 

Junior z Kastorem znad Warciańskich Tataraków, Wolfgang Karl z Backy 

Loncsikai, Zilaj Janos z Igorem Hraples, Jarek Dąbrowski z Arisem z Tym-

barskiej Kniei. Wszyscy otrzymaliśmy podziękowania za naszą pracę i 

nagrody. Dla mnie największą z nich była w rodowodzie Gazdy Pieczęć 

Użytkowości ISHV. Jest ukoronowaniem naszej pracy. 

Przyszedł czas żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik.  

Pewien etap za nami, a przede mną nowe wyzwanie. Zakończyłam staż 

myśliwski, jeszcze tylko kurs i egzamin. Teraz naprawdę dołączę do braci 

myśliwskiej i to wszystko dzięki mojemu kochanemu psu - Gaździe, oraz 

ludziom życzliwym, których miałam szczęście spotkać na drodze mojej 

nowej wielkiej pasji. Mam tylko jeszcze dwa marzenia, ukończyć champio-

nat pracy z Gazdą i zamieszkać w małym domku na skraju lasu, blisko 

natury i z dala od miasta.  

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, a szczególnie mojemu 

mężowi Markowi, który znosił moje pomysły na życie z iście anielską cier-

pliwością. Ja w zamian staram się zgłębić tajniki kuchni myśliwskiej. Dzię-

kuję Zarządowi Klubu Posokowca za to, że w nas uwierzył, dał szansę psu i 

babie z miasta zapracować na sukces. Gazda zdał maturę! 

 

                    Mariola Orzelska 
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          Gaździna 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie kniei 

 

W niedzielę, po sobocie spędzonej na polowaniu oraz mając w no-

gach 2,3 km przy dochodzeniu postrzałka dzika, odpoczywaliśmy rozkoszu-

jąc się piękną pogodą.  

O godz. 13
00  

telefon przerywa ten błogi stan. Kolega, który często 

towarzyszy mi przy dochodzeniu postrzałków, pyta czy mógłbym spraw-

dzić zestrzał byka, strzelanego na sobotniej zbiorówce w dniu 13.11.2010 

roku. Po ustaleniu technicznych spraw wyjeżdżam wraz z myśliwym oraz 

trzema osobami do łowiska oddalonego o 35 km, po drodze zasięgam in-

formacji o przebiegu zdarzenia. 

Okazuje się, że strzał był oddany do byka w czasie skoku przez li-

nię w odległości ok. 50 metrów od myśliwego, koło 14-tej godziny. 

Na zestrzale nie znaleziono żadnych śladów farby czy ścinki, strzał uznano 

za pudło, lecz pewność strzelca, że byk kulę przyjął oraz jego determinacja 

w poszukiwaniu psa, który by ten zestrzał sprawdził, doprowadziła go 

(przez pośredników) do mnie oraz dalszego przebiegu zdarzeń.  

Po przybyciu na miejsce nie zdążyłem jeszcze psa wyciągnąć z 

samochodu, a całe towarzystwo już było na zestrzale dedukując i dyskutu-

jąc nad historią strzału.  

Spokojnie wziąłem psa na smycz i duktem udałem się na krótki spacer, aby 

pies załatwił swoje sprawy, ja w tym czasie ustawiłem GPS i cierpliwie 

czekałem.  

W końcu towarzystwo głośno dyskutując nad tematem ,,celny czy 

pudło’’, wychodzi na dukt oczekując co teraz ,,powie’’ pies. Wchodzę z 

psem w świerkowy młody las, dość gęsty, wys. ok. 5-6 metrów, na miejsce 

prawdopodobnego przyjęcia kuli przez byka, oczywiście nie było sensu 

abym i ja medytował nad zestrzałem, bo dzień krótki, a i miejsce już zdep-

tane, spoglądam na zegarek, godz. 14 
15

 , a więc 24 godz. po oddaniu strza-

łu. Jest ze mną kolega z bronią, reszta osób zostaje na dukcie, podkładam 
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psa, Tores wykonuje dwa kółeczka i odbija nieco w lewo obierając inny 

kierunek niż sugerował myśliwy, przechodzimy około 150 metrów, brak 

farby na tropie, pies wyprowadza nas na wysokie półtora metrowe suche 

trawy, a podłoże zamienia się w podmokły, a później w bagnisty do kolan 

teren, gdzie o jakiś tropach trzeba zapomnieć.  

Przedzieramy się, odsuwając rękami wysoką trawę, a Tores zmie-

nia sposób szukania na skoki „hop hopy”. Robimy następne ok. 150 me-

trów, napotykając na wyskakujące sarny i wychodzimy nareszcie na pola 

uprawne i tu po przejściu 10 metrów, dostrzegam maleńką kroplę farby, po 

bacznym przyjrzeniu się tropu zauważam również mocniejszy odcisk 

przedniego prawego badyla.  

Zostawiam kolegę, aby zaznaczył to miejsce i baczniej się mu 

przyjrzał, następnie przechodzimy całe pole uprawne, ok. 200 metrów, idąc 

za psem gdyż ilość krzyżujących się tropów zwierzyny na miękkiej glebie 

była duża i trzeba było zaufać psu, który wykonuje nagle zwrot i kieruje się 

z powrotem na bagnisko. O nie, myślę sobie, znów ta męczarnia, zatrzymu-

ję się i z kolegą analizujemy tok wydarzeń, przypuszczamy, że byk kulę 

przyjął albo na badyl, albo obcierka.  

Nurkujemy w trzciny, zaliczając w tej gęstwinie kilka kąpieli błotnych, 

klucząc w te i w nazad, skacząc i padając w błoto co chwila. Naraz około 

100 metrów przed nami podnosi się byk, pokazując nam znad traw łeb i 

wieniec. Reszta ciała niewidoczna. Są to, jak zawsze ułamki sekundy, ręka 

do góry na znak strzału, z przyczyn technicznych, jak się później okazało 

strzelec nie strzelił, spuszczam psa w gon, stoimy i nasłuchujemy. Niestety 

Tores do szybkich pływaków w błocie nie należy, po 15 minutach nie sły-

sząc głoszenia psa, przywołuję go, zapinam na otok, uzgadniam z kolegą, że 

pójdziemy do miejsca, w którym byk wyszedł z traw na las i zostawimy 

robotę na drugi dzień. Zwierzę ruszone pójdzie daleko, a zaczynało się już 

ściemniać. Zajęło nam to jeszcze ok. 500 metrów, lecz po wyjściu z ba-

dziewia, wyraźne tropy byka utwierdziły nas, że byk kuleje i to mocno, 

prawdopodobnie gorączkuje i będzie się coraz częściej kładł i szukał wody. 

Kondycję byka oceniamy na 75 %, zaznaczamy miejsce i wracamy do sa-

mochodu, kończąc w tym dniu pracę.  

Jesteśmy przemoczeni i ubłoceni z góry na dół. Praca psa w tym 

dniu wyniosła ok. 600 metrów w linii prostej mierzona GPS-em, a czas w 

granicach 1 godz. 

W drodze powrotnej omawiamy zaistniałą sytuację, wątpiący kibice już nie 

byli tacy butni, a myśliwy triumfował, ale byka trza jeszcze dojść! Uma-

wiam się z myśliwym na godz. 13 w poniedziałek - wcześniej nie da rady. 
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Dzień drugi. Przyjeżdżamy do łowiska wraz z myśliwym oraz oso-

bą towarzyszącą około godz. 14. Krótka narada, co i jak, idę z psem na 

zaznaczone dzień wcześniej miejsce wyjścia byka z trzcinowisk, uzbrojony 

w półautomat oraz trzy kule w magazynku. Myśliwy zostaje wraz z drugą 

osobą, będziemy się komunikować o przebiegu przez telefon, gdyż zna on 

bardzo dobrze łowisko i będzie podjeżdżał samochodem pod oddziały, które 

przejdziemy. Las wysoki, trawy niskie, no dzisiaj można iść myślę sobie, 

ostatnie klepnięcie psa na szczęście, podłożenie na trop i ruszamy.  

Tores spokojnie sobie czyta trop, idąc wolno bardzo skupiony.  

Trop wyraźny, odbite mocne tylnie badyle oraz przedni prawy, mocno 

oszczędza lewy badyl. Farby nie widać, po wczorajszym przebywaniu w 

trzcinowisku chyba rana się zalepiła. Trasa przebiega nam bez żadnych 

problemów, gdzieś tam przeleciała koza, jakąś łanię dostrzegam z oddali, 

pogoda słoneczna tylko nam licznik na GPS wskazuje ilość rosnących me-

trów, spoglądam o już pierwszy kilometr. Mijamy kolejny oddział, prze-

chodzimy przez szeroki, dobrze utrzymany rów z wodą. Pies przeskakuje, 

lecz po 5 metrach wraca do rowu i idąc nim parę metrów w górę i w dół 

pokazuje mi wyraźne tropy byka odciśnięte na brzegu rowu tak jakby się 

chciał upewnić nad jego kondycją. Dzwonię do myśliwego informując o 

trasie i kierunku, idziemy dalej, Tores zwiększył tempo, wchodzimy do 

następnego oddziału, las bez zmian wysoki, bez żadnych młodników, spo-

glądam na GPS, następne 500 metrów minęło, wychodzimy z oddziału, 

znów szeroki rów z wodą, Tores przeskakuje i siada na dukcie, dochodzę do 

niego, rozglądam się, a na dukcie w granicy wzroku widzę traktor oraz 

pracowników wysypujących kamień na dukt. No tak pies nauczony na po-

lowaniach, że traktor przewozi zwierzynę, to sprawdza czy mu byka nie 

zabrali, poganiam go do dalszej pracy, ale uparciuch idzie duktem w kie-

runku traktora sprawdzić co i jak, uroki zbiorówek. Rozśmieszyła mnie ta 

sytuacja, zdjąłem plecak, odpocząłem chwilę, nawiązałem kontakt z myśli-

wym i powrót na trop. Wchodzimy na szerokie pole wyrębu, mijamy ogro-

dzone młodniki, wchodzimy w trudniejszy gęściejszy las, spoglądam na 

GPS - 2 km za nami.  

Lekki niepokój się wkradł, ale pies idzie pewnie po widocznym dla 

mnie tropie, więc jest dobrze, mijamy następny oddział, na dukcie pięć 

minut przerwy, kontakt z myśliwym i dalej do roboty. Las staje się niższy, 

gęściejszy, coraz częściej dostaję w twarz gałązkami, pies naraz zmienia 

sylwetkę, lekko się ugiął na łapach, chód zdecydowanie podkradający, 

szybkie spojrzenie na GPS 2,5 km, stajemy przed bardzo gęstym, sosno-
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wym młodnikiem, wysokim na 1,5 m., poprzerastanym gęstymi tarkami. 

Każdy krok owocuje ranami kłutymi, więc staram się iść wekslem dzików, 

nasłuchuję, naraz z gąszczy rozlega się wspaniały ryk byka, o jest myślę 

sobie, uwalniając jednocześnie psa z otoku, który znika w gąszczach.  

Idę cichuteńko, po kolanach w gęstej brei, powolutku dalej, nie wiedząc ani 

o długości, ani o szerokości młodnika. Po chwili słyszę łomot w młodniku, 

ale bardzo nisko i na mnie wychodzą gęsiego cztery dziki, no cóż trzeba 

było przepuścić towarzystwo, które i tak nie było zainteresowane moją 

osobą. Rozlega się drugi ryk byka, który przesuwa się przede mną bardzo, 

blisko, ale go nie widać, rozlega się szczek Toresa i trzeci ryk byka. W tym 

momencie widzę sylwetkę zwierzęcia, oddaję strzał i podążam w zwolnio-

nym tempie (ze względu na teren), za bykiem. Znów się pokazuje przednia 

część sylwetki byka, oddaję kolejny strzał. Młodnik się kończy i zaczyna 

wysoki las, lecz wzdłuż linii jest bardzo głęboki i szeroki rów, byk staje, 

mam w końcu całego byka z lewej strony, przymierzam, lecz tu zaskocze-

nie, pusty magazynek, gdzie się podział 3 nabój?  

Po wszystkim zaskoczyłem, że miałem półautomat, a ja jestem 

przyzwyczajony do repetiera. Na szczęście widzę nadbiegającego od strony 

lasu myśliwego, który słysząc oszczek psa i ryk byka, na przełaj skrócił 

drogę i z 40 metrów oddał strzał łaski. Po chwili doszła do nas jeszcze jedna 

osoba, która nam towarzyszyła.  
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Tores przy jednym z odnalezionych jeleni – byków. 

(Zdjęcie z archiwum autora) 

 

Myśliwy poszedł po samochód, a my stoimy w zadumie nad by-

kiem. Zrobiła się cisza, naraz Tores robi „stójkę”, a z młodnika pokazuje się 

głowa dzika, popatrzył na nas, na byka, na psa, my zdumieni, a on się spo-

kojnie odwraca i zaszywa się w młodniku.  

Po tym wszystkim, ściągnięcie byka do samochodu było bardzo ciężką 

pracą. 

Jak się okazało, byk postrzelony był na niską łopatkę, kula przeszła 

na wylot po bardzo dużym skosie, nie uszkadzając istotnych dla życia orga-

nów.  

Czas pracy wyniósł przez dwa dni ok. 4,5 godz. oraz 3190 metrów w linii 

prostej. Byk selekt, piąta głowa, szósty rok życia, waga ok. 110 kg, dziesią-

tak. 

Zdarzył mi się bek cielęcia, łani, ale pierwszy raz spotkałem się z 

tak pięknym pożegnaniem kniei przez byka i jeszcze ten dzik, który tak 

jakby chciał oddać mu hołd. 

 

To jeszcze nie koniec tej historii. Było dla mnie zupełnym zasko-

czeniem jak w kilka dni później, otrzymałem w prezencie od myśliwego, 

który postrzelił byka – broń do poszukiwania postrzałków.  

Stałem się szczęśliwym posiadaczem czeskiej kniejówki z kolimatorem. 

Piękna praca Toresa, piękny byk i piękne podziękowanie. 

 

 

Ryszard Staniak 
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Grudniowy tydzień szukania. 

 

16.12.2010 r. 

Jest czwartek grudniowy wieczór, pakuję sprzęt, rzeczy moje i 

psów. Jutro wyjeżdżamy z samego rana na weekendowe szukanie.  

17.12.2010 r. 

Piątek godzina 10,20 - zatrzymuję samochód w miejscowości La-

sowice Wielkie i dzwonię do prowadzących polowanie, że jesteśmy na 

miejscu gotowi do szukania. Kończy się drugi miot, ale na razie brak po-

strzałków, dostajemy dyspozycję, aby czekać przy leśniczówce w Tułach. 

Dzień powoli zaczyna się kończyć, nic się nie dzieje. W końcu odzywa się 

telefon, w przedostatnim miocie jest postrzelony dzik, uruchamiam auto i 

jedziemy na miejsce zbiórki. Na miejsce dowiadujemy się o szczegółach: 

lokalizacja zestrzału, dzik około 70 kg postrzelony prawdopodobnie na 

miękkie. Na zestrzale gonny trop z odrobiną farby. Podkładam RUFUSA i 

pies pewnie rusza po tropie. Na śniegu wyraźny trop rannego dzika i co parę 

metrów drobiny farby. Pierwsze 200m to wysoki las, więc to prawie spacer, 

ale dzik odbija na zasypany śniegiem młodnik, a pies po jego tropie za nim. 

Ja decyduję się na obejście młodnika i szukanie tropu wyjściowego. Spoty-

kam po drugiej stronie trochę zdziwionego RUFKA, że Pan nie idzie za nim 

tylko coś kombinuje. Mijamy trochę lasu i dzik znów wjeżdża do kolejnego 

młodnika, powtarzam obejście młodnika i lokalizuję trop wyjściowy na 

dukcie leśnym. Na tropie miejscami trochę więcej farby, ale dzik mimo 

pokonania 1, 4 km, ani razu się nie zatrzymał tylko równo uchodzi, więc nie 

jest to postrzał na miękkie. Robi się ciemno zaznaczam na GPS ostatnią 

farbę, a na gałęzi wieszam wstążkę wrócimy tu jutro rano.  

18.12.2010r. 
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W nocy trochę posypał śnieg zimno – 15C, zaczynamy z powrotem 

szukanie na wczorajszym tropie. Przechodzimy kolejny odział i dzik znów 

wędruje w młodnik. Sosny grubości męskiego ramienia położone pod cięża-

rem śniegu do wysokości pasa, a miejscami i do kolan tworzą doskonałe 

miejsce do ukrycia się zwierzyny. Tym razem decyduję się na sprawdzenie 

młodnika, jeśli zwierz miał zalegnąć to tylko tutaj w tym księżycowym 

krajobrazie. Zajmuje to dobre pół godziny i wiaderko potu. Nie ma żadnego 

łoża tylko stały trop i trochę farby. Na niektórych gałęziach sporo powyżej 

kolana ślady w kolorze farby. Odczytuje to, jako postrzał na wysoką szyn-

kę. Razem z wczorajszym tropem zrobimy spokojnie około 4 km, na tropie 

coraz mniej śladów farby, w końcu i Rufus zaczyna „odpuszczać” trop nie 

widzę szans na dojście dzika, kończymy szukanie. Niestety cała praca na 

nic - gorzki smak porażki, nie doszliśmy zwierza.  

Mija południe, jedziemy na posiłek. Mimo niedużej odległości w 

tych warunkach atmosferycznych ( zaczyna padać śnieg), dojeżdżamy na 

sam jego koniec. Łyk ciepłej zupy i informacja o postrzelonym byku pod-

noszą temperaturę ciała. Przy dogasającym ognisku słucham relacji z po-

strzelenia byka, z opowiadania wynika, że to postrzał na miękkie. Razem z 

leśniczym jedziemy na miejsce zestrzału. Rozcieram w palcach grudkę 

farby, jej jasny kolor i słodki smak obalają teorię „miękkiego”. To na pew-

no postrzał mięśniowy, szykuje się poważna robota. Wracam do samocho-

du, z bykiem nie ma, co się spieszyć. Godzinny odpoczynek w ogrzanym 

samochodzie dobrze robi psu i jego właścicielowi. No, ale do pracy, trop 

wyraźny sporo farby, pies idzie pewnie po tropie. Z łąki na las, z lasu 

wchodzimy w „rabatowy” wyrośnięty młodnik. Na tropie ślady potknięcia 

byka, to dobra wróżba. Kolejne kilkaset metrów i Rufek zaczyna ostro 

szczekać na „żywego” - podchodzę ostrożnie. Z przodu przed psem zalega 

ranny byk, gdy mnie zauważa podnosi się i rusza powoli do przodu. Pies 

głośno głosząc zwierza natychmiast rusza za bykiem, który po kilkudziesię-

ciu metrach staje zatrzymany przez psa, ja odbijam szybko w lewo obcho-

dząc całe towarzystwo i szukając dogodnego miejsca na strzał. Rufek trzy-

ma byka, a ja mierząc miedzy gałęziami strzelam na komorę. Byk wali się 

w młodniku, pies natychmiast jest przy nim szarpie za kark, odwołuje go, 

ale on za chwilę wraca i skubie suknie na brzuchu. Byk jeszcze nie spisał 

testamentu, przednim lewym badylem próbuje trafić psa, ten rozpłaszcza się 

na śniegu by uniknąć trafienia. Sytuacja staje się nieprzyjemna, podchodzę 

szybko do leżącego byka i w momencie, gdy pies odskakuje strzelam na 

kark. Podając mu ostatni kęs oglądam byka, mocno spóźniony strzał, strza-

skał wysoko jego prawy tylny badyl. Wracam z Rufkiem do samochodu. 
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Teraz kolej na szkolenie Bajki, to będzie jej pierwszy „szukany” byk. Sunia 

pięknie pracuje samodzielnie na tropie. Zatrzymuję się jakieś 100m od byka 

i czekam, aby Baja wróciła i wykonała oznajmianie. Gdy po godzinie przy-

jeżdża ekipa, aby zabrać byka na pokot, do stojącej przy nim grupy ludzi 

podchodzi spory dzik. Idąc po tropie byka szukał prawdopodobnie łatwego 

świeżego żeru. Podszedł do naszej gromadki niczym duch lasu na zaledwie 

parę metrów zupełnie bez strachu dopiero okrzyk jednego z naganiaczy „o 

dzik!!!” spowodował, że „duch” przyśpieszył i minąwszy nas o 5m zniknął 

w lesie.  

Tak kończy się sobotni pracowity dzień, wracamy na zakończenie 

polowania. Jestem zmęczony, ale wiem, że leżący na pokocie byk jest na-

grodą od Św. Huberta za dwa dni trudnej pracy dla „mojej ekipy”. Na jutro 

pozostają do szukania dwa kolejne postrzałki- łania jelenia i dzik. Zajmie 

się nimi Klubowy kolega Maciek. Chętnie bym został i szukał, ale jestem 

zaproszony na polowanie na zające, a to w dzisiejszych czasach nie lada 

gratka. 

 

 

Baja przy swoim byku. (Zdjęcie W. Łażewski) 
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Wracamy do domu, w samochodzie ciepło i przyjemnie cichutko gra muzy-

ka. Psiaki smacznie śpią na kanapie z tyłu auta. W połowie „katowickiej” 

odzywa się telefon. Po drugiej stronie kolega prowadzący jutrzejsze zające; 

Wojtek strzeliłem dużego dzika i znów poszedł na uprawę wierzby, czy 

pomożesz? Słucham opowiadania o dziku strzelonym na łopatkę i który 

powinien blisko leżeć. Pojawia się w opowiadaniu epizod mówiący o szu-

kaniu tego dzika przez myśliwego z posokowcem, ale bez rezultatu. Uma-

wiamy się na rano w niedzielę przed polowaniem. Na koniec rozmowy 

kolega stwierdza, że dla „zawodowców” (tak mnie i moje psy nazwał po 

szukaniu poprzedniego dzika), to najwyżej 20 minut roboty i jedziemy na 

zające. Starałem się Mu wyperswadować, że nigdy w szukaniu nie jest tak 

samo, ale bez rezultatu.  

19.12.2010r. 

Niedzielny poranek - stoję na ściętym polu kukurydzy i słucham 

jak to było. Dzik strzelany do lewego boku zaznaczył i skoczył w uprawę 

wierzby. Był kolega z posokowcem bawarskim, znaleźli ponoć jakąś farbę, 

ale się poddali. Rozmyślam i analizuję stację, która wygląda z początku 

identycznie jak sprzed dwóch miesięcy tylko... No właśnie. 

 Dzik (na pewno ponad 100kg według relacji kolegi – a on nigdy 

nie przesadza) strzelony prawie w tym samym miejscu, co słynny „ Mazo-

wiecki dzik” tylko, że dwa miesiące później. Wszystko zasypane świeżym 

śniegiem - całą noc padało. W uprawie śniegu po kolana, szkoda, że kolega 

wczoraj szukający nie zaznaczył znalezionej farby. Podkładam Rufka, bez 

zbędnego krążenia rusza od razu w gęstwinę wierzby. Zaczynamy mozolne 

przebijanie się przez uprawę. Mniej więcej w połowie uprawy znajduje 

czapkę wczorajszego poszukiwacza (biorę to za dobry znak), następnie 

wypracowujemy pierwsza farbę. Po pół godzinie wychodzimy na drugi bok 

uprawy.  

Przerywam szukanie, chowam psa do samochodu niech odpocznie 

i się ogrzeje, a ja wracam do kolegi by omówić sytuację, która nie jest do-

bra. Po pierwsze, ku jemu zaskoczeniu dzik żyje i nadal znajduje się upra-

wie, wniosek czuje się tam bezpiecznie i niełatwo będzie go stamtąd wygo-

nić. Decyduję się na puszczenie dwóch psów luzem na trop. Zostawiam 

część garderoby (by zyskać jak największą swobodę ruch), a z broni zdej-

muję kolimator, który w takiej gęstwinie i tak się nie przyda. Ruszam za 

psami, po dłuższej chwili Baja głosi żywego dzika, ale bardzo ostrożnie i 

rzadko daje głos, Rufus nie ozywa się w ogóle. Gdzieś w środku uprawy 

psy wracają do mnie i prowadzą do dużego łoża. W pierwszej chwili ol-

brzymie legowisko oceniam, jako barłóg zalegających zdrowych dzików. 
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Olbrzymia ilość uciętych jak sekatorem gałęzi wierzby prawie jak na wy-

miar wymieszana z błotem i starymi liśćmi tworzy wygodne legowisko. 

Dokładnie sprawdzam, to chyba legowisko i dopiero po dobrej chwili znaj-

duje dosłownie jedną kropelkę farby na jednym z patyków. A jednak to łoże 

i stąd ruszyły rannego dzika psy. Od łoża już wyraźny świeży trop rannego 

dzika, tylko, dlaczego odrobiny farby znajdują się po prawej stronie tropu, 

skoro dzik był strzelany do lewego boku. Brnąc po kolana w śniegu powoli 

przedzieram się przez gąszcz gałęzi. Psy powoli skracają dystans i w końcu 

idą przede mną w odległości 5-6m i ani kroku dalej. Obydwa bawary spięte 

i zjeżone prowadzą na zmianę po tropie, raz Rufus, a raz Baja, czujnie i 

bardzo ostrożnie idą za dzikiem, a ja za nimi z bronią gotową do natychmia-

stowego strzału. Trop coraz bardziej gorący i w końcu słyszę jak przed 

nami przemieszcza się dzik - rozpychając i łamiąc gałęzie wierzby. Serce 

jedzie do gardła z emocji. Rozgarniam gałęzie i krok po kroku przepycham 

się między kępami gałęzi, starając zachować się jak najciszej. Dzik robi 

koła w uprawie, a my za nim. Psy nie prowokują dzika trzymając dystans, 

nie idą na dzika i nie szczekają. Ta „zabawa w ciuciubabkę trwa już 1,5h”, 

ale nieprowokowany dzik spokojnie przemieszcza się przed nami i myślę, 

że może uda się go wypchnąć z uprawy na pole. Sprawdzam pozycję na 

GPS, poruszamy się po okręgu za dzikiem, ale systematycznie przemiesz-

czamy się w kierunku jej końca, więc jest szansa na wykonanie mojego 

planu. Mijają kolejne minuty, psy idą trochę śmielej do przodu, ja przestaję 

słyszeć dzika natomiast po chwili słychać przytłumiony śniegiem strzał. Po 

chwili psiaki wracają już dużo spokojniejsze. Decyduję się na wyjście z 

uprawy, aby sprawdzić, co się dzieje, tym bardziej, że do końca zostało 

może z 80 m dżungli. W oddali jakieś 400m stoi kolegi samochód, nie wi-

dzimy się i nie ma łączności telefonicznej. Decyduję się na kolejną przerwę 

w szukaniu na ogrzanie psów i wymianę części mokrej garderoby.  

W końcu przyjeżdża kolega, pełen emocji dziękuje i gratuluje za 

dzika, nie łapię jeszcze, o co chodzi. Dopiero po chwili okazuje się, że 

sprawdziła się moja teoria – dzik nie wytrzymał ciśnienia i powoli opuścił 

uprawę wierzby. Kolega stojący w drugim końcu uprawy, gdy go zobaczył 

natychmiast podjechał samochodem na drugi jej koniec i w szczerym polu 

łamiąc przy okazji pastorał dostrzelił odchodzącego powoli olbrzyma - 

120kg po wypatroszeniu. Podjeżdżamy do dostrzelonego dzika, oglądam 

tuszę, przestrzelony wysoko lewy bieg, niedający farby, natomiast prawy 

otwór w tabakierze ufarbowany. Odłamek kuli musiał ruszyć płuco i stąd, 

co któryś wydech to rozpylona farba i to z prawej strony.  
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Jest już prawie południe - pora na zające. Tak naprawdę, to mam 

na dzisiaj dosyć, po tej robocie jestem zmoczony i wychłodzony, ale nie 

wypada odmówić gościnności szczęśliwego kolegi, po odzyskaniu kolejne-

go dzika. Trafiamy na przerwę w pędzeniach, otacza nas spora gromada 

myśliwych, kolega na wyświetlaczu aparatu pokazuje odzyskanego dzika, 

który budzi podziw i komentarze. Pada miły komentarz dla pracy „zawo-

dowców od szukania zwierzyny”, to miód na serce i motywacja do dalszej 

pracy, tym bardziej ze wśród zaproszonych gości jest kilku prezesów kół 

łowieckich i paru notabli z ZG i ZO PZŁ. Padają zaproszenia na polowania 

zbiorowe, dla mnie i psiaków to kolejna miła nagroda.   

  

 

Podniesiony dzik. (Zdjęcie Paweł Z.) 

 

 Tak naprawdę, to oto właśnie chodzi w tym naszym szukaniu, aby 

jak najwięcej kolegów widziało sens tej pracy i przekonało się do pracy psa 

w łowisku. Po chwili podchodzi do nas sympatyczny właściciel ponad 

rocznego posokowca bawarskiego, który szukał dzika poprzedniego dnia. 

Właściciel bawara chwali się ciętością swojego psa do dzików. Oddając mu 
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zagubioną czapkę i odpowiadając na kolejne padające pytania dotyczące 

poszukiwań rannej zwierzyny, staram się delikatnie zasugerować, aby wię-

cej nie próbował dochodzić zwierza wieczorem w tak trudnych warunkach i 

przy tak małym doświadczeniu jego i psa. Po prostu w tych warunkach 

gdyby doszli do tego dzika żaden z nich nie miał szans na wyjście bez 

szwanku z tej sytuacji. Mam nadzieję ze weźmie to sobie do serca. Zresztą 

ja też tak kiedyś „zaczynałem” jak każdy z nas od zera, ale dzięki spotka-

nym na „ścieżce” wielu doświadczonych kolegów i przekazanej przez nich 

mi wiedzy, mogę dzisiaj pewnie poruszać się po kniei za zwierzyną, a 

wiem, że i tak będę się uczył do końca…. 

Zaczyna się kolejne pędzenie, stoję na flance tak dla towarzystwa 

(mimo namowy nie biorę już dzisiaj broni, ja skończyłem na dzisiaj polo-

wanie), kolejne cztery zające szusują w moją stronę wychodząc idealnie na 

strzał, mijając mnie idą w pole, kolega obok mocno się „kręci” na stanowi-

sku. Uśmiecham się w głębi duszy - dzięki Św. Hubercie za kolejny znak w 

mojej łowieckiej przygodzie. 

 

21.12.2010r. 

Wtorkowe przedpołudnie - jestem w pracy - telefon dzwoni kolej-

ny raz, na wyświetlaczu Grzesio myśliwy. Zanim odebrałem, zdążyłem 

pomyśleć, no tym razem Grzesio pierwszy z życzeniami świątecznymi. I tu 

się pomyliłem, zamiast świątecznych życzeń słyszę relację o kolejnym 

postrzałku i prośbie o pomoc w szukaniu. A jak było?  

Dzik strzelany poprzedniego dnia. Na zestrzale i tropie dużo farby, 

więc koledzy powędrowali 2.5 km za dzikiem, bo przecież biała stopa, to 

łatwizna i zaraz będzie leżał. Weszli na łoże z dzikiem i dzik odjechał w las, 

szli jeszcze kawałek, ale skończyła się farba i dzik powędrował na bagienny 

teren. Obiecuję przyjechać na umówione miejsce około godziny 14.00. Jadę 

do domu pakuję sprzęt, Rufusa (Bajka niestety zostaje w domu bo dostała 

cieczkę) i jedziemy. Na miejscu Grześ z kolegą (tym zwolennikiem elektro-

niki do szukania zwierzyny), który stał się od pewnego czasu nieodłącznym 

kibicem naszych poszukiwań. Odpuszczam „ich” 2.5 km i jedziemy do 

ostatniej farby. Parę dodatkowych pytań wyjaśnia wszystko, dzik strzelany 

na łeb zamiast zostać w ogniu, to ruszył w las. Zakładam nadajnik GPS na 

szyję Rufusa i ruszamy w las - „gratulują strzału w duch” mojemu snajpe-

rowi. Szybko kończy się suchy, rzadki młodnik i teren zamienia się w kępy 

olchy i zamarznięte bagienko. Pies pewnie pracuje w odległości 25-40 m 

(tyle pokazuje lokalizator GPS) od nas i tylko chwilami miga mi jego syl-

wetka na tle zasypanego śniegiem olszowego lasu. Teren coraz trudniejszy, 
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zaczyna się łamać lód na zamarzniętym trzęsawisku. Koledzy zostają w 

tyle, a wkrótce „kibic” rozpoczyna odwrót tylko w skarpetkach. Wędrując 

między olszyną, staram się czytać trop uchodzącego dzika. Pierwszy kilo-

metr, to jeszcze widać gon dzika, ale wkrótce się uspokaja i miejscami do-

strzegam krople farby. Zwiększył się dystans między mną a Rufkiem, bo 

pies idzie górą a ja nurkuję co chwila po kolana, jak zarywa się lód. Jak 

dobrze, że założyłem wysokie gumowce i ochraniacze, na razie nie nabie-

ram wody? Ja idę za wektorem na wyświetlaczu GPS-u, który pokazuje 

aktualny kierunek do psa, ale mój czworonożny przyjaciel wraca, co parę 

minut by sprawdzić, dlaczego pan tak się grzebie, po czym wraca na trop. 

Przeszedłem już dobre 2km i zaczynam napotykać zarwany przez 

dzika lód, który nie zdążył zamarznąć, to dobrze, dzik jest przed nami. Za-

czyna powoli padać śnieg. Rufus wraca częściej i zaczyna iść coraz ostroż-

niej. Ja gramolę się za nim, starając się nie zarywać lodowej pokrywy i nie 

robić hałasu. Dźwięk „grania” na żywego dzika Rufusa, mimo że tego 

oczekiwałem, jest zaskoczeniem i momentalnie podnosi adrenalinę - szyku-

ję broń i wypatruję dzika. Trzask załamującego lodu i chlupot wody pod 

moimi stopami skutecznie wypłasza dzika z kryjówki, której nie zdążyłem 

zlokalizować, lądując w bagnie. Dzik rusza susami poprzez olszyny, zała-

mując co skok lodową pokrywę, patrzę na tą sytuację oniemiały z wrażenia 

i myślę, że tyle roboty na marne i trzeba będzie zaczynać od początku. Ale 

Rufus szczekając rusza w gon jest dużo lżejszy, lód pod nim nie pęka, wi-

dzę, że pies pewnie się czuje w tych warunkach. Powoli gramolę się na 

kępę olchy, po dłuższej chwili z oddalonej o jakieś 300m polany słyszę ze 

Rufek trzyma dzika. Szybko, na ile pozwala teren, ruszam w tamtą stronę 

szykując broń. Duża polana lub łąka zasypana śniegiem po pas. Nie widać, 

co jest pod spodem, ale najważniejsze, że twardo pod stopami. Dochodzę do 

remizy z krzaków derenia, przez gęste gałęzie widzę dzika w całej okazało-

ści. Ciemna, prawie czarna, zimowa suknia wspaniale kontrastuje na tle 

białego śniegu. To wycinek ma około 60 kg, jest w doskonałej kondycji. 

Odwrócony w kierunku psa i przygotowany do szarży. W głowie przelatują 

gorączkowo myśli - w obydwóch lufach 14g stopery, ale z miękkimi czub-

kami – nie ma szans na przestrzelenie krzaków. Pocisk na pewno rozsypie 

się na gałęziach. Na wymianę amunicji nie ma i nie będzie czasu. Tok my-

ślenia trwa może dwie sekundy, bo tyle dał mi i psu dzik -ruszając do ataku 

na psa. Broń przy oku, nie czekam na rozwój wypadków, tylko strzelam 

przez krzaki. Tak jak myślałem kula rozsypuje się na gałęziach, ale to wy-

starcza, aby dzik odpuścił atak na psa i podjął dalszą ucieczkę. Może jednak 

kawałki kuli go trafiły? Odruchowo rzucam komendę „bierz” ...., ale ten już 



 114 

jest w kolejnym gonie za uchodzącym dzikiem. Brnąc prawie po pas w 

śniegu ruszam za nimi. W kieszeni zaczyna dzwonić komórka, koledzy 

chyba słyszeli strzał i dzwonią. Pewnie jak zawsze z pytaniem, czy leży i 

jak jest duży. Nie myślę nawet o odbieraniu, ruszam szybko za uchodzącym 

towarzystwem. Po drodze szybko „łamię” ekspres i wymieniam amunicję 

na właściwą do tej sytuacji. Sprawdzam trop uchodzącego dzika - żadnej 

świeżej farby, czyli nie oberwał, nie dobrze. Komórka dzwoni cały czas jak 

oszalała.  

Do rzeczywistości przywraca mnie głos Rufusa, który zatrzymał 

powtórnie dzika i oszczekuje go w gęstwinie. Ruszam w tamtą stronę przy-

gotowany do strzału. Krzaki trochę wyższe, ale za to rzadkie. Widzę dzika i 

szybko naprowadzam czerwony punkt na jego sylwetkę, ale i dzik zauważył 

drugiego prześladowcę, odpuszcza psa i w mgnieniu oka szarżuje na mnie. 

Strzelam natychmiast na sztych szarżującego dzika, wiedząc jak szybko 

potrafi on się przemieszczać i czym to grozi. Huk wystrzału i na chwilę 

wszystko znika w fontannie śniegu spod rolującego w biegu dzika. W mo-

mencie, gdy opada śnieg widzę jak dzik podnosi się i rusza wolno w moją 

stronę. Przyglądam się dzikowi, prawy bieg wisi na skórze i ścięgnach pra-

wie odstrzelony. Trwa to ułamki sekund, ale ja widzę to, jak w zwolnionym 

filmie. W tym momencie mój kochany psiak, zawsze taki ostrożny przy 

dochodzeniu, zachowuje się jak rasowy dzikarz. Oniemiały z wrażenia 

obserwuję, jak pies idzie na kontakt do dzika, podchodząc od zadu podcina 

wycinka stojącego na trzech biegach. Dzik wali się w śnieg, a pies odskaku-

je szczekając z pasją, ale dzik powoli się podnosi, następuje powtórka opi-

sanej sytuacji i dzik znów wali się w śnieg. Ruszam do przodu by skrócić 

dystans do dzika i psa. Dzik po trzecim kolejnym podcięciu odpuszcza mnie 

i kłapiąc orężem obraca się w stronę Rufusa, odsłaniając bok. Na to tylko 

czekałem, szybki strzał za ucho na łeb, kończy tą szaloną walkę. Pies z 

pasją siada na martwym dziku, nie odwołuję go, niech się nacieszy zwie-

rzem, wykonał kawał wspaniałej roboty.  

Powoli puszczają emocje spokojnie podchodzę do dzika i oglądam 

tuszę. Przestrzelone podgardle dzika wyjaśnia całą genezę tropu i szukania 

rannego dzika. Odbieram w końcu „grającą” komórkę i informuję, że do-

szliśmy dzika. Kolega mocno zaniepokojony sytuacją, słysząc trzy kolejne 

strzały starał się skrócić drogę do mnie i po pierwsze wykapał się w bagnie, 

a po wtóre, to się zgubił w tej olszynie i nie wie gdzie jest. Zaczyna się 

powoli ściemniać i sypie coraz gęściej śnieg. Przy pomocy „gardła” i ko-

mórki przez prawie 20minut doprowadzam Grzesia do nas. Kolega zmo-

czony i zmęczony ma dosyć wszystkiego. Nie cieszy go nawet odnaleziony 
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dzik. By „rozładować” sytuację proponuje niefortunnemu strzelcowi wypa-

troszenie strzelonej sztuki.  

Okazuje się, że kolega po pierwsze nie posiada z sobą noża, po 

drugie nie ma, na czym wyciągnąć tuszy, a tak w ogóle, to nie wie gdzie 

jesteśmy. Biorąc się za patroszenie proszę o przyświecenie latarką, ale tej 

Grześ również nie posiada.  

 

 

Rufus przy swoim wycinku. (Zdjęcie W. Łażewski) 

 

Dobrze, że idąc do „ roboty ” mamy cały ekwipunek przy sobie, a 

niezawodny GPS pokaże ślad powrotny do samochodu. Z braku linki do 

wyciągania zapinam obrożę Rufka na orężu dzika, podpinam smycz i za-

czynamy hol do samochodu. Trwa to może z 50 m i Kolega wysiada kondy-

cyjnie. Na mnie spada obowiązek wyciągnięcia tuszy z bagiennych ostę-

pów, co zajęło 3,5 godziny holu po zarywającym się lodzie. Paradoksalnie 

lód wytrzymywał mój własny ciężar, ale w momencie, gdy pociągałem 

dzika następował huk pękającej tafli i chlupot wciągającego moje nogi 
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bagna. Kilkakrotnie sytuacja wymagała położenia się na lodzie na plecach 

lub brzuchu, odłożenia broni oraz holowanego dzika i zajęcia się wyciąga-

niem utopionych obydwóch kaloszy. Potem tylko wylanie z nich wody i 

dalej do następnej kąpieli. To dopiero było ukoronowaniem naszego szuka-

nia postrzałka. Ostatnie 200m pomógł holować dzika, przebrany i wysuszo-

ny kolega kibic, który przybył z odsieczą. Wykończony, ale szczęśliwy 

pozwoliłem sobie na krótki (nie nadaje się do opisania), ale wymowny 

komentarz, co będzie jak jeszcze raz któryś z nich będzie strzelał na łeb. 

Wracamy do domu. Rufek zapada w smaczny sen na fotelu pasażera, a ja 

rozmyślam i analizuje dwa skrajne zachowania swojego bawara.  

 Półtora dnia wcześniej przy rannym, potężnym dziku w wiklinie, 

doskonale wyczuł sytuację i nie prowokował zwierza. W warunkach gęstej 

uprawy wikliny był bez szans, gdyby doszło do bezpośredniego kontaktu, a 

i ja byłbym również narażony. Dzisiaj doskonale ocenił możliwości swoje i 

rannej zwierzyny, oraz na ile może sobie pozwolić na bezpośredni z nią 

kontakt. Wydawało mi się, że znam doskonale swojego Rufka, a ten zupeł-

nie zaskoczył mnie swoim zachowaniem, idąc odważnie na dzika. Skąd 

potrafił go podciąć, przecież nikt go tego nie uczył. Tłumaczą to chyba 

tylko przekazane przez przodków geny. Myślę ze mimo wielu fajnych po-

szukiwań, to szukanie będzie moją najwspanialszą przygodą łowiecką, jaka 

do tej pory spotkała mnie i mojego rudego przyjaciela na tropie rannej zwie-

rzyny. Wiem również, że dużo jeszcze przed nami.  

 

Tak minął prawie tydzień grudniowych poszukiwań. 

 

 

Wojciech Łażewski 
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ORA Conductus – ostatnia praca. 

 

Polowanie Noworoczne 2 stycznia zapowiadało się bardzo intere-

sująco, tym bardziej, że miało to być moje drugie polowanie zbiorowe w 

tym sezonie. Praca z psem na otoku nie pozwalała na „luksus” polowań 

zbiorowych. Planowałem polować do czasu zgłoszenia pierwszego po-

strzałka. Rano jednak zmieniłem zamiary. Poniedziałek, trzeci stycznia miał 

być moim pierwszym dniem w nowej pracy, odpadało szukanie następnego 

dnia. Trzeba było podjąć męską decyzję. Nie poluję tylko zabezpieczam 

polowanie.  

Przeczucie mnie nie myliło. Już po pierwszym pędzeniu zgłoszono 

mi postrzał byka. Na zestrzale nie było nic, ale po przejściu kilkudziesięciu 

metrów myśliwy dostrzegł odrobinę farby. Do sprawdzenia wziąłem Florę, 

2,5 letnią sukę wyżła niemieckiego krótkowłosego, która w 2010r. przepra-

cowała pierwszy sezon na otoku. Po podłożeniu Flory i przejściu ok. 300m 

po tropie bez farby w gęstym młodniku coś przed nami się zerwało i łamiąc 

gałęzie pomknęło do przodu. Po przejściu jeszcze ok. 50 m znalazłem łoże z 

farbą. Idziemy dobrze. Ruszyłem dalej z psem na otoku. Byk dawał niewie-

le farby, ale na tyle, że mogłem kontrolować prawidłową pracę psa. Po ok. 

1000m doszliśmy do rzeki o szerokości ok. 5m.  

I tu zaczęły się schody. Suka przeszła rzekę, ale po jej pracy widziałem, że 

coś jest nie tak. Farba zgubiła się już ok. 100m przed rzeką, duża ilość 

przejść zwierzyny mocno komplikowała sytuację, a na dodatek Flora skale-

czyła łapę (prawdopodobnie w wodzie na krze) i zaczęła farbować myląc 

mnie na tropie. To była praca dla doświadczonego posokowca. Wróciłem 

do samochodu i wymieniłem psy. 

Ora wyskoczyła jak sprężyna, prężąc kark i domagając się żeby za-

łożyć jej obrożę tropową. Podłożyłem ją na ostatnią farbę 100 m od rzeki. 

Poprowadziła w kierunku rzeki i 20m wcześniej odbiła w kierunku wody. 

Jest farba na skarpie! (wyżlicę jednak zmyliły tropy chmary, za którą podą-

żał ranny byk). Byk wszedł do rzeki, ale gdzie wyszedł jest wielką zagadką. 
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Ora weszła do wody i przechodząc zygzakiem z jednej strony brzegu na 

drugi podążała pod prąd. Miejscami głębokość wody zmuszała ją do płynię-

cia. Martwiłem się o psa gdyż trwało to dość długo i zacząłem tracić nadzie-

ję czy coś z tego będzie. Temperatura powietrza wynosiła ok. minus 5 stop-

ni, brzegi rzeki były zamarznięte. Jedynie pełna pasji praca powstrzymywa-

ła mnie od zdjęcia jej z tropu. Po ok. 400m pracy w wodzie bawarka wy-

prowadziła mnie na przeciwległy brzeg. Farba potwierdziła prawidłową 

pracę.  

Następny krytyczny moment nastąpił po ok. 800m od rzeki. W gę-

stym podszycie świerkowym byk wszedł na trop chmary. Gęste krzyżujące 

się tropy mówiły, że chmara przebywała tu dłuższy czas. Rzuciłem otok i 

pozostało mi zdać się na sukę, która próbowała odczytać stratowane podło-

że. Ora pracowała intensywnie, mocno skoncentrowana.  

 

 

ORA Conductus – in memoriam (Zdjęcie M. Kopeć) 

 

W pewnym momencie obrała kierunek, uchwyciłem otok i podążyłem za 

psem. Po 200m dostrzegłem coś czerwonego. Przyklęknąłem i stwierdzi-

łem, że to farba. Jest dobrze. Po drodze znowu kanał z wodą szerokości 3m, 
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ale tym razem byk przesunął się korytem tylko ok. 50m i wyszedł na brzeg. 

Doszliśmy do paśnika, wokół którego była bardzo duża ilość tropów zwie-

rzyny, która z niego korzystała. Ranny byk obchodził paśnik serwując nam, 

co jakiś czas trop powrotny. W końcu sfarbowane łoże! Zawieszam wstąż-

kę, tak na wszelki wypadek gdybyśmy jednak dzisiaj nie dali rady. Po 50 m 

od łoża dostrzegam leżącego byka. Otok napięty jak struna, ściągam szyb-

kim ruchem broń z pleców, lecz byk jest szybszy. Podrywa się i wielkimi 

susami uchodzi. Błyskawicznie odpinam obrożę i Ora rusza z całym impe-

tem w gon. Widzę, że prawie go dochodzi i nagle coś ją podrywa w górę i 

pada na ziemię, słyszę skowyt. Co się dzieje?! Ora wraca do mnie na trzech 

łapach mocno krwawiąc. Gdy do niej dobiegam przewraca mi się pod nogi 

patrząc mi w oczy jakby mówiła, że kolejny raz dała z siebie wszystko, ale 

coś tym razem nam przeszkodziło. Uciskam ranę na piersi, z której wytry-

skuje krew, przykładam śnieg i krwawienie po chwili ustaje. Równocześnie 

dzwonie po polujących kolegów i proszę o pomoc. Jestem przy tym, a tym 

paśniku! Szybko mnie odnajdują. Zaznaczam jeszcze kierunek uchodzenia 

byka i oglądam miejsce wypadku.  

Spod śniegu wystaje ostry jak włócznia, skrwawiony wierzchołek ściętego 

świerka. Aż trudno uwierzyć własnym oczom!  

Akcja ratowania Ory trwała prawie do północy. Bez powodzenia… 

 

p.s. Byka odnaleziono już zgasłego 600 m dalej. Postrzał na miękkie. 

 

Posokowiec jak wino … 

Po każdym sezonie, podsumowując prace Ory, widziałem jak wraz 

z doświadczeniem rośnie nasza skuteczność i stopień trudności ukończo-

nych prac. Zastanawiałem się jak będzie pracować Ora w wieku 8, 9 lat? 

Czy postrzałki, które razem nie daliśmy rady dojść byłyby do podniesienia z 

jej przyszłym doświadczeniem? Do jakiego poziomu dojdziemy i jak trudne 

prace będziemy robić? Tego już się nie dowiem… 

Pamiętam jak przywiozłem szczeniaczka do domu na leśniczówkę 

z radością i nadzieją. To, co z nią przeżyłem przez 6 lat przeszło moje naj-

śmielsze oczekiwania.  

Pierwsze nieporadne prace, brak zaufania i moje błędy w prowa-

dzaniu posokowca wybaczała i poprawiała z ogromną wyrozumiałością. 

Siedząc dziś i czytając notatki, aż trudno uwierzyć, że tak partaczyłem. 

Ratowała moją skórę nie raz, ryzykując swoje życie bez chwili wahania. 

Przerobiliśmy razem prawie 300 prac, przeszliśmy na otoku 200km i w tym 

duecie, jeśli ktoś czasem zawodził - to ja. 



 120 

Pierwszy raz możliwości młodej bawarki dostrzegłem pod kierun-

kiem kolegi Kierznowskiego, jak oceniał naszą pracę na naturalnym po-

strzałku. Gdy po dwóch kilometrach na otoku dostrzegliśmy farbę najbar-

dziej zdziwioną osobą byłem właśnie ja. Nie znajdując farby i nie będąc 

pewny prawidłowej pracy chciałem zdjąć sukę dużo wcześniej. Cierpliwość 

i ogromne doświadczenie sędziego powstrzymało mnie od popełnienia 

błędu. Nie raz jeszcze byłem zaskakiwany na tropie. 

Również miło było usłyszeć od kolegów z zaprzyjaźnionych klu-

bów zagranicznych słowa uznania na temat eksterieru Ory. Zawsze przed-

kładałem użytkowość nad wygląd psa, ale przyjemnie jest usłyszeć od ludzi 

znających się na rzeczy szczery komplement na temat naszego towarzysza. 

Gdzie się nie pojawiliśmy na międzynarodowych spotkaniach, Ora zawsze 

wzbudzała duże zainteresowanie miłośników rasy; „Typisch bayerische 

gebirgsschweishunde” w ustach członków klubu niemieckiego było dla 

mnie dużym wyróżnieniem. 

 

ORA Conductus – in memoriam (Zdjęcie M. Kopeć) 
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Wiosną 2009r. zdecydowałem się pokryć Orę. Długo i wnikliwie 

szukałem reproduktora śledząc pokolenia wstecz, rozmawiając ze znawcami 

tematu w Polsce i zagranicą, ciągnąc za język, kogo tylko się dało, drążąc 

temat przy każdej okazji. Szczeniaki przyszły na świat miesiąc po mojej 

córce. Biegałem między domem, a kojcem jak nakręcony wzbudzając 

uśmiech politowania na twarzy mojej żony. Mimo tych obowiązków szcze-

niaki dawały nam wiele radości i satysfakcji ( i nadal dają, sprawdzając się 

w łowiskach). 

Równie starannie szukałem nabywców dla przyszłych szczeniaków 

Ory. Uważam, że posokowiec, to nie jest rasa dla każdego, nawet jeśli się 

jest doświadczonym myśliwym. Praca na otoku, to nie polowanie z gończa-

kiem czy legawcem, który jeśli zawodzi to po prostu mniej upolujemy i nic 

złego się nie dzieje. Otok zobowiązuje, bierzemy „odpowiedzialność” za 

poszukiwanego postrzałka na siebie. Jeśli zawiedzie przewodnik lub poso-

kowiec to często skazujemy ranne zwierzę na cierpienie, czasem nawet 

kilkudniowe. Nie wspomnę o kwestii ekonomicznej, bo etyka jest tu dla 

mnie sprawą nadrzędną. Kontakt, jaki nawiązuje przewodnik z posokow-

cem jest wyjątkowy. Od tego często zależy nasze zdrowie, a czasem życie. 

Pies musi wyczuć chwile zagrożenia i błyskawicznie reagować ratując na-

szą skórę, a ryzykując własną. Doświadczałem tego wielokrotnie. Praca z 

posokowcem to nie zabawa, wymaga poświęcenia przewodnika, ale i jego 

najbliższej rodziny. Za to satysfakcja z dobrze wykonanej pracy nie do 

przecenienia i chyba nieporównywalna z żadnym innym doświadczeniem 

łowieckim. 

 

Ora spoczęła w łowisku OHZ Kluczbork, gdzie zdobywaliśmy 

pierwsze szlify, gdzie pracowała najintensywniej i gdzie planowałem jesz-

cze wiele z nią zrobić ku chwale naszego łowiectwa, ale chyba akurat Św. 

Hubert potrzebował godnego towarzysza łowów... 

 

 

DARZ BÓR 

 

Maciej Kopeć 
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Plany Klubu na 2011 rok. 

 

 Tradycyjnie już w pierwszy weekend czerwca, 4 i 5 spotkamy się 

w Piotrkowie Trybunalskim i Sulejowie. 

W sobotę odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców, 

organizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim we 

współpracy z Klubem Posokowca. 

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Zgłoszenia należy 

kierować na adres Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim. 

 W tym samym dniu po południu odbędzie się coroczne, Walne 

Sprawozdawcze Zebranie członków naszego klubu. 

Zebranie odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Kadr Więziennictwa w 

Sulejowie, rozpoczęcie o godzinie 17,00. Po zebraniu przewidujemy wspól-

ną biesiadę. Na terenie ośrodka zapewniliśmy możliwość rezerwacji wyży-

wienia i noclegów w domkach campingowych. Rezerwacji można dokonać 

w terminie do 28 maja, pod nr tel. 44 732-08-50, 44 616-25-53, 44 617-28-

01. Przy rezerwacji proszę podać hasło Klub Posokowca. Więcej informacji 

o ośrodku na stronie; www.odk-sulejow.home.pl 

 

Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad WZ. 

Prosimy traktować go jako oficjalne zawiadomienie członków na ze-

branie. Osobne pisma o zebraniu nie będą rozsyłane. 

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania 

Członków Klubu Posokowca - 04 czerwca 2011 roku. 

 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie 

jego prawomocności. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok. 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

http://www.odk-sulejow.home.pl/
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6. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarzą-

du. Głosowanie nad wnioskiem. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zatwierdzenie uchwał i wniosków. 

10. Zakończenie zebrania.  

 

 Na przełomie września i października planujemy przeprowadzenie 

kolejnych warsztatów dla posokowców. Uzależnione to jednak będzie od 

ilości chętnych do wzięcia w nich udziału. Warsztaty planujemy ponownie 

przeprowadzić w oparciu o OHZ Kluczbork. Pełniejsze informacje zamie-

ścimy w okresie późniejszym na stronie klubowej. 

Początek listopada, to w tym roku czas XXXII Zjazdu Klubów 

Członkowskich ISHV, który odbędzie się na terenie Austrii, w dniach od 2 

do 6 listopada.  

W Zjeździe weźmie udział delegacja naszego klubu. W ramach zjazdu od-

będzie się konkurs na tropie naturalnych postrzałków, na który wytypujemy 

naszego przedstawiciela. 

Termin ISHV Suche koliduje z terminem naszego Memoriału im. 

Ks. B. Gierszewskiego. Dlatego też zmuszeni jesteśmy przesunąć go na 

połowę listopada. 

 

 Zapraszamy wszystkich klubowiczów do czynnego udziału w 

imprezach klubowych. Ponadto liczymy na liczne spotkania na wystawach, 

konkursach, polowaniach i przy innych okazjach, na które zaprowadzi nas 

nasza wspólna pasja – posokowce. 
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…………………………………………..…       Miejscowość ………………………data .............. 
                 imię i nazwisko                                            

.......................................................................  Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu 

                ulica,  nr domu      Klub Posokowca Członek ISHV 

....................................................................................... 45-357 Opole, ul.1 Maja 92 (skrytka poczt. 564) 
        kod pocztowy,  miejscowość                
......................................................................                 BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312 
             telefon kontaktowy 
 

Deklaracja członkowska do Klubu Posokowca Członka ISHV 
 

- jestem członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oddział w .................................................................. ...... 

- jestem, nie jestem * członkiem PZŁ od roku .................... 

- posiadam, nie posiadam* posokowca (rasa, nazwa i przydomek, płeć, data ur., nr PKR, nr rej.) 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………... 

- wyrażam wolę przynależności do Klubu Posokowca Członka ISHV zgodnie z § 28 pkt. 23 Statutu ZKwP 

- zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu Posokowca Członka ISHV. 

 

                                                                   ........................................................... 
                                                podpis 

      *niepotrzebne skreślić  

 
Wypełnioną deklarację członkowską wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł i składki członkowskiej w 

wysokości 50 zł, proszę przesłać na adres Sekretarza Klubu; Jerzy Karaszwski, 97 -330 Sulejów, Koło 13c. 
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