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Drodzy Przyjaciele ! 

 

 W bieżącym roku kończy się kolejna, trzyletnia kadencja Zarządu 

Klubu Posokowca. W czerwcu spotkamy się na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo Wyborczym. Mam nadzieję, że nowo wybrane władze 

klubu wniosą wiele nowego w działania klubu. 

Stan ilościowy członków klubu nie uległ zasadniczym zmianom. Zmienia 

się jednak stan jakościowy. Część osób nie opłaciła składek członkowskich 

i została skreślona z listy członków. Na ich miejsce do klubu zostali 

przyjęci nowi członkowie. Są to głównie myśliwi, właściciele posokowców 

z którymi chcą pracować w łowiskach. Mam nadzieję, że wielu z nich okaże 

się wybitnymi przewodnikami. 

Odnotowaliśmy także zmiany, które niestety pociąga za sobą życie. 

Odszedł z naszego grona nasz długoletni członek Włodzimierz Kosmecki.  

Z zagranicy nadeszła informacja o śmierci Prezesa czeskiego klubu – 

Frantiska Soukupa.  

Odchodzą z naszego grona tak zasłużone posokowce jak Fanta z 

Żywieckich Łączek, czy Bravo Hazba. 

Cieszy wzrost pogłowia posokowców bawarskich, smuci niska populacja 

posokowców hanowerskich. Niepokoi również fakt coraz częstszych 

kradzieży posokowców. 

Oddajemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn naszego klubu. Jesteśmy 

jedynym klubem rasy w Polsce, który regularnie wydaje coroczny biuletyn. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on podstawowe informacje o 

naszej strukturze organizacyjnej, sprawozdania z działalności klubu, 

informacje dotyczące stanu hodowli posokowców w naszym klubie i w 

innych klubach członkowskich ISHV. Zamieszczamy dane dotyczące pracy 

w łowiskach, wraz z wykazem nadesłanych prac. Składamy relacje z 

krajowym i zagranicznych imprez w który brali udział nasi członkowie. 

Członkowie klubu dzielą się swoimi doświadczeniami, smutkami i 

radościami związanymi z pasją jaka nas łączy. 

 

 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,  77 456-44-76 

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 32 415 90 08 

             605 850 288 

 

Roman Walich 
ul. Działkowa 21, 

60-185 Skórzewo 

tel. +48 61 814 35 76 

              605 098 665 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej: 

 

 

w w w . k l u b p o s o k o w c a . o r g . p  
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca Członka ISHV 

za 2011 rok, dla ZG ZKwP w Polsce 
 

 

Liczba członków Klubu : 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku do klubu należy 127 członków 

(w załączeniu do sprawozdania lista członków klubu). 

W 2011 roku, Zarząd Klubu, zgodnie ze statutem, skreślił z listy członków 

13 osób.  

Podyktowane to było nie zapłaceniem składek lub śmiercią członków. 

W 2011 roku 8 osób zostało członkami klubu. 

 

Liczba posokowców należących do członków klubu: 

 

-  ogółem  - 184 

-  hanowerskich  - 37 

-  bawarskich  - 147 

 

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

 

Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 04. 06. 2011 r. 

 

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  
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Komisja Rewizyjna: 

 Przewodniczący – Mieczysław Wysiński  

 Członek komisji – Wiesław Burdzy  

 Członek komisji – Piotr Radomski  

Sprawy finansowe 

 

 Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością 

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. 

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

Sokoła. 

 

 Stan konta klubu na początek 2011 roku wynosił 14 326,32 zł, zaś 

na dzień 31.12.2011 wyniósł; 16 405,11 zł. 

 

Wpływy w ciągu 2011 roku wyniosły 12 630,00zł.  

Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za 

krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa oraz darowizn. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2011 roku 9 419,21zł.  

Składały się na nie: 

 

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 76,53  

 Wydanie Biuletynu Klubowego – 2 752,74 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 110,70 

 Opłaty bankowe – 402,89 

 Składka do ISHV za 2010 i 2011 (1000 €) – 4000,20 

 Koszty związane z organizacją Memoriału B. Gierszewskiego – 

2076,15 

  

Tak, więc zysk za 2011 r. wyniósł 3 210,79zł. 
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Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań 

płatniczych. 

W ciągu roku 2011, nikt z członków klubu nie pobierał żadnych 

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

w klubie. 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

 

 W dniu 04 czerwca 2011 r. w Sulejowie, koło Piotrkowa 

Trybunalskiego, odbyło się  sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 

Klubu Posokowca. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

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. 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla 

zarządu. Głosowanie nad wnioskiem. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zatwierdzenie uchwał i wniosków. 

10. Zakończenie zebrania.  

 

 

          Na przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Zbigniewa 

Skrzeka, którego kandydatura przeszła jednogłośnie.  

Do Prezydium Zebrania wybrano Jana Kierznowskiego, Wojciecha 

Galwasa, Pawła Iwickiego i Jerzego Karaszewskiego jako Sekretarza 

Zebrania. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: 

-  Rudziński Jakub, 

-  Łażewski Wojciech, 

-  Orzelska Mariola, 
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 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z 

działalności za poprzedni rok odczytał V-ce Przewodniczący ds. 

Hodowlanych kol. Wojciech Galwas.  

Przedstawił w nim następujące zagadnienia: 

 Analiza stanu hodowli posokowca hanowerskiego i bawarskiego 

za 2010 rok. 

 Relacja z Zebrania Doradców Hodowlanych Klubów 

członkowskich ISHV. 

 Analiza sprawozdań dotyczących pracy posokowców w łowiskach. 

 Analiza finansów klubu za 2010 rok. 

 Opracowanie i wydanie Biuletynu Klubu. 

 Prowadzenie klubowej witryny internetowej. 

 Organizacja warsztatów dla posokowców. 

 Udział członków klubu i posokowców w zagranicznych 

konkursach na naturalnym tropie postrzałka. 

 Organizacja i przebieg Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego. 

 Plany Klubu na 2011 rok. 

 

             Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił jej 

członek Wiesław Burdzy. Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu 

Klubu Posokowca Członka ISHV za 2010 rok.  

Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów i 

złożonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie istotne 

dla Klubu decyzje były przedmiotem posiedzeń Zarządu, co potwierdzają 

protokoły z tych posiedzeń. 

Komisja nie stwierdziła uchybień w pracy Zarządu. 

Komisja Rewizyjna przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania, wniosek 

o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu. 

Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego udzielono 

absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

W trakcie dyskusji głos zabrali m.inn.: Abłamowicz Stanisław,  

Wojciech Galwas, Wojciech Łażewski, Ryszard Staniak, Zbigniew Skrzek. 

Zarząd Klubu poinformował o Zjeździe Klubów ISHV w dniach 2-6 

listopada na terenie Austrii. 

Zarząd postanowił wydelegować, na odbywający się w ramach Dni ISHV, 

konkurs posokowców – przewodnika Wojciecha Łażewskiego wraz z 

posokowcem bawarskim RUFUS Sfora Nemroda. W skład komisji 
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sędziowskiej wejdą sędziowie z naszego klubu; Marian Paweł Bocianowski, 

Jerzy Karaszewski, Zbigniew Skrzek. W skład delegacji wejdą również Jan 

Kierznowski, Wiesław Burdzy, Paweł Iwicki, Wojciech Galwas. Wszyscy 

uczestnicy wyjazdu ponoszą jego koszty we własnym zakresie. 

 W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków Jakub Rudziński 

przedstawił uchwały Walnego Zebrania: 

 

1. Przyjęto sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej Klubu za rok 2010 

2. Udzielono absolutorium poszczególnym członkom zarządu klubu 

3. Zobowiązano zarząd klubu do podjęcia działań w br. dotyczących 

stworzenia własnej publikacji w formie filmu lub opracowania 

pisemnej instrukcji w zakresie szkolenia łowieckiego psa posokowca, 

oraz utworzenia funduszu na ten cel. 

4. Wytypowano delegatów na zjazd członków ISHV w Austrii 2011 rok 

w osobach: Paweł Iwicki, Wiesław Burdzy. 

5. Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla posokowców. 

6. Objęcie patronatu przez Klub nad wystawą klubową posokowców w 

2012 roku. 

7. Zorganizowania obchodów z okazji 25-lecia zainicjowania utworzenia  

Klubu Posokowca na ziemiach Polski oraz 10-lecia działalności klubu 

wybieralnego.  

8. Powołanie komisji do napisania scenariusza filmu, łowieckiego 

szkolenia psa posokowca, w gestii zarządu klubu pozostawiono 

powołanie składu osobowego i ilościowego komisji.  

 

 Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski podziękował Zarządowi 

Klubu, za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Klubu oraz członkom 

Zarządu i Klubu za aktywny udział w zebraniu, po czym ogłosił 

zakończenie zebrania i zaprosił wszystkich na wspólną biesiadę, którą 

sponsorował Kol. Zbigniew Skrzek. 

Na tym Walne Zebranie zakończono. 

 

Biuletyn Klubowy 

 

 Wiosną 2011, jak co roku wydany został Biuletyn Klubu za 2010 

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

Zwiększył on swoją objętość z 87 do 124 stron. Redakcją, opracowaniem 

tekstów, opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku zajął się 

ponownie Wojciech Galwas. 
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 Podobnie jak w latach poprzednich zawiera on szereg informacji o 

działalności klubu.  

Zostały w nim zawarte następujące informacje: 

 

1. Słowo wstępne  

2. Siedziba i skład Zarządu Klubu   

3. Sprawozdanie z działalności klubu za 2010 r. przesłane do ZG 

ZKwP  

4. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca z 

dnia 12.06.2010 r. 

5. Wniosek o zmianę wymogów hodowlanych  

6. Sprawozdanie finansowe  

7. Sprawozdanie hodowlane  

8. Posokowiec hanowerski – wykaz reproduktorów 

9. Posokowiec hanowerski – wykaz suk hodowlanych  

10. Posokowiec bawarski – wykaz reproduktorów  

11. Posokowiec bawarski – wykaz suk hodowlanych  

12. Mioty posokowców bawarskich w 2010 roku  

13. Praca w łowiskach   

14. Poszukiwanie postrzałków - tabela  

15. Karta Pracy Posokowca  

16. Posokowiec musi mieć dobry nos, a przewodnik cios – P. Iwicki  

17. MKPP – Pilchowice 2010 – E. Drabińska 

18. Początek przygody z Czerwonym Psem – j. Pełka 

19. Celostatni soutez barvaru o putovni cenu CMMJ – W. Galwas 

20. XIII Memoriał F. Konrada na Słowacji – W. Galwas   

21. Warsztaty posokowców Kluczbork 2010 – W. Galwas 

22. Słynny Mazowiecki dzik – W. Łażewski 

23. V Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego – W. Galwas 

24. Jak to Gaździna z mieszczucha stała się przewodnikiem 

posokowca – M. Orzelska 

25. Pożegnanie kniei – R. Staniak 

26. Grudniowy tydzień szukania – W. Łażewski 

27. ORA Conductus – ostatnia praca- M. Kopeć 

28. Plany Klubu Posokowca na 2011 rok. 

29. Deklaracja członkowska  

30. Wzór dowodu wpłaty  
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 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 i Norbert Dudek. Prowadzą oni stronę gratis, bez zwrotu 

żadnych kosztów. 

 

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 

- Baza BGS 

 

 

Strona internetowa jest na bieżąco uaktualniana i wzbogacana o nowe 

treści. W ramach witryny działa forum, na którym jego uczestnicy 

wymieniają swoje poglądy.  

 

Warsztaty dla posokowców. 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym Klub Posokowca, wspólnie z 

Nadleśnictwem Kluczbork, zorganizował Warsztaty dla posokowców i 

tropowców. 

Były to trzydniowe zajęcia, które odbyły się w dniach 16-18 września 2011 

roku w lasach Nadleśnictwa Kluczbork, na terenie Borów Stobrawskich. 

Zajęcia odbywały się w ośrodku szkolenia psów myśliwskich 

„Witoldówka” w Święcinach. 

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 warsztaty przyjechało 25-ciu uczestników z terenu całego kraju. 

Dwunastu z nich, to przewodnicy posokowców bawarskich, pozostali 

przyjechali z psami myśliwskimi innych ras. Były to m.in.; gończe polskie, 

ogar polski, alpejski gończy krótkonożny,  airedale terier, baset bretoński. 

Zajęcia prowadzone były przez Wojciecha Galwasa oraz grupę 

doświadczonych przewodników posokowców; Jerzego Sokoła, Wojciecha 

Łażewskiego, Macieja Kopcia, Wojciecha Galwasa jr., Jacka Bocha. 

Obejmowały one m.inn.; apel psa, posłuszeństwo, chodzenie przy nodze  

(na i bez smyczy), poruszanie się z psem w terenie zadrzewionym, 

odłożenie i reakcja na strzał, zachowanie psa przy martwej zwierzynie, 

zakładanie włóczek i ścieżek tropowych, zachowanie psa w zagrodzie 

dziczej, zakładanie ścieżek tropowych, praca na ścieżkach. 

W godzinach wieczornych odbywała się dalsza, teoretyczna część zajęć, 

która obejmowała następujące zagadnienia:  

- Poszukiwanie postrzałka, 

- Akcesoria związane z pracą posokowców i poszukiwaniem postrzałków, 

- 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. 

 Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy otrzymali z rąk 

Nadleśniczego Pawła Pypłacza i Prezesa Klubu Posokowca Jana 

Kierznowskiego pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa. 

 

Zjazd Klubów Posokowca należących do Międzynarodowego 

Zrzeszenia Klubów Posokowca ( Der Internationale 

Schweißhundverband ) 

 

 Co dwa lata w krajach założycielskich ISHV organizowane są 

Zjazdy Klubów członkowskich połączone z konkursem pracy posokowców. 

Ostatni Zjazd, a był to już 32 z kolei, odbył się w dniach 2-6 listopada 2011 

roku w Austrii w rejonie Ottenstein-Peygarten. 

W zjeździe uczestniczyły delegacje z wszystkich klubów członkowskich w 

tym 8-mio osobowa ekipa z Polski. W czasie Dni ISHV odbyło się szereg 

posiedzeń m.in.; Posiedzenie Zarządu ISHV, Zebranie Doradców 

Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV, Posiedzenie Światowego 
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Związku Posokowca Bawarskiego i na koniec Walne Zgromadzenie 

Delegatów Klubów Członkowskich ISHV. 

 Zarząd ISHV podjął działania mające na celu wprowadzenie przez 

FCI we wzorcach rasy posokowców wymogu uzyskiwania przez nie próby 

(konkursu) użytkowości. 

 Dni ISHV zakończyły się Walnym Zgromadzeniem Delegatów, na 

którym dokonano wyboru nowych władz ISHV na najbliższą dwuletnią 

kadencję. 

 Nieodłącznym elementem Dni ISHV jest konkurs posokowców na 

naturalnych postrzałkach, przeprowadzany zgodnie z regulaminem ISHV. 

Kluby członkowskie delegują po jednym przewodniku z posokowcem, 

którego praca jest oceniana przez 3 – osobową, międzynarodową komisję 

sędziowską. 

W rezultacie trzydniowych poszukiwań, wobec braku postrzałków, tylko 4 

posokowce zostały ocenione. Dyplom I stopnia uzyskał posokowiec ze 

Szwajcarii, II stopnia z Francji, III stopnia z Włoch oraz również dyplom III 

stopnia posokowiec hanowerski z niemieckiego Hirschmanna. 

Posokowce z Austrii, Klubu BGS z Niemiec, Słowacji, Czech, Węgier i z 

Polski pozostały bez oceny. 

 

VI Memoriał im. ks. B. Gierszewskiego - Bory Stobrawskie  

11 – 14. 11. 2011 r. 

 

Od sześciu lat 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 7 posokowców, w tym 4 z Polski 

i 3 zagraniczne z Czech, Słowacji i Węgier. 

Praca psów była oceniana przez międzynarodową komisję sędziowską. 

 Poszukiwana była zwierzyna, która została zraniona w wyniku 

odbywających się w tym regionie polowań zbiorowych i indywidualnych. 

Pierwszego dnia wszystkie posokowce pracowały w terenie, a praca dwóch 

z nich zakończyła się odnalezieniem poszukiwanych postrzałków. Również 

następnego dnia wszystkie posokowce były wzywane do poszukiwania 

postrzałków i ponownie dwa z nich odnalazły ranne sztuki, co umożliwiło 

przyznanie im dyplomów. 
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Cztery z siedmiu posokowców uzyskały dyplomy, dwa – dyplomy I stopnia, 

jeden – II stopnia i jeden- III stopnia. 

Trzy pozostały bez dyplomu, ale swoją pracą potwierdziły doskonałe 

przygotowanie do pracy. 

 

Tematyka posiedzeń Zarządu Klubu 

 

 W 2011 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 

Biuletynu Klubowego, 

- przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, 

- wytypowaniem delegatów klubu oraz wyborem przewodników z psami, 

którzy będą uczestniczyć w 32 Zjeździe Klubów Członkowskich ISHV w 

Austrii, 

- aktualizacją i modernizacją klubowej strony internetowej, 

- przygotowaniem, wydrukowaniem i kolportażem Informatora o VI 

Memoriale im. Ks. B. Gierszewskiego, 

- organizacją, pozyskaniem sponsorów, ufundowaniem nagród, 

zakwaterowaniem, logistyką VI Memoriału B. Gierszewskiego, 

- oceną osiągnięć klubowych posokowców w krajowych i 

międzynarodowych wystawach oraz w próbach i konkursach, 

- 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 

zalegających ze składkami 

- zamierzeniami i prognozami klubu na 2012 rok, 

 

Plany na 2012 rok. 

 

 W 2012 roku w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz 

popularyzacji użytkowego posokowca w łowiskach, podnoszenia ich 

eksterieru oraz spełnianiu wymogów hodowlanych stawianych przez Klub. 

W tym celu będziemy współpracować z Klubami członkowskimi ISHV, 

szczególnie w zakresie wymiany hodowlanej.  
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 W pierwszym kwartale 2012 roku opracujemy, wydamy i 

rozkolportujemy kolejny rocznik Biuletynu Klubowego 

 W dniach 02-03 czerwca zaplanowaliśmy spotkanie członków 

klubu w Sulejowie.  

Klub obejmie honorowy patronat nad organizowanym w tym czasie 

Międzynarodowym Konkursie Posokowców w Piotrkowie Trybunalskim.  

W dniu 02 czerwca odbędzie się również Walne Zebranie Wyborcze 

Członków Klubu Posokowca. 

 Latem 2012 roku Vice Prezes do Spraw Hodowlanych, weźmie 

udział w Naradzie Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV 

w Słowenii. 

 Jesienią przedstawiciele klubu wezmą udział w kolejnym 

Memoriale im. F. Konrada na Słowacji. 

 W dniach od 2 do 5 listopada na terenie lasów Nadleśnictwa 

Kluczbork zostanie przeprowadzony, pod patronatem naszego klubu, 

kolejny VII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Ocena pracy posokowca w 

naturalnym łowisku. Wezmą 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 
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Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Członków Klubu Posokowca – Członka ISHV 

w Sulejowie z dnia 4 czerwca 2011 roku 

 

 

Ad.1.  
 Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes Klubu kol. Jan 

Kierznowski. Powitał wszystkich obecnych w tym członków i sympatyków 

klubu. W zebraniu uczestniczyło 21 osób uprawnionych do głosowania. 

Odczytany został proponowany porządek zebrania, 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 2010 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. 

 Na przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Zbigniewa 

Skrzeka, którego kandydatura została jednogłośnie zatwierdzona. 

 

Ad.2  

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Zaproponowani zostali: 

-  Rudziński Jakub, 

-  Łażewski Wojciech, 

-  Orzelska Mariola, 

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 2010 rok. 

 

 W imieniu Zarządu Klubu szczegółowe sprawozdanie z działalności 

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

Wojciech Galwas.  

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.  

Nie mniej na uwagę zasługują takie zagadnienia jak: 

 Analiza stanu hodowli posokowca hanowerskiego i bawarskiego 

za 2010 rok. 

 Relacja z Zebrania Doradców Hodowlanych Klubów 

członkowskich ISHV. 

 Analiza sprawozdań dotyczących pracy posokowców w łowiskach. 

 Analiza finansów klubu za 2010 rok. 

 Opracowanie i wydanie Biuletynu Klubu. 

 Prowadzenie klubowej witryny internetowej. 

 Organizacja warsztatów dla posokowców. 

 Udział członków klubu w zagranicznych konkursach na 

naturalnym tropie postrzałka. 

 Organizacja i przebieg Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego. 

 Plany Klubu na 2011 rok. 

 

Ad.4  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił jej 

członek Wiesław Burdzy. 

Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu Posokowca Członka 

ISHV za 2010 rok. Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd 

dokumentów i złożonych wyjaśnień, dokonano m. innymi oceny: 

 - stanu finansowego klubu, 

- protokołów posiedzeń zarządu klubu, 

- pracy Zarządu Klubu, 

- stopnia realizacji uchwał i wniosków, 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie istotne dla Klubu decyzje 

były przedmiotem posiedzeń Zarządu, co potwierdzają protokoły z tych 

posiedzeń. 

Komisja nie stwierdziła uchybień w pracy Zarządu. 
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Ad.5  

Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

Nikt z uczestników Zebrania nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad.6  

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.  

Głosowanie nad wnioskiem. 

 

 Komisja Rewizyjna przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania, 

wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu. 

Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego udzielono 

absolutorium wszystkim członkom Zarządu Klubu przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

 

 

Walne Zebranie – głos zabiera St. Abłamowicz 
    (Zdjęcie; M. Gora) 
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Ad.7  

Dyskusja 

 

- Kol. Abłamowicz Stanisław. Podniesiona została problematyka wymagań 

klubowych do posiadania uprawnień hodowlanych. Klub Posokowca 

powinien jego zdaniem nadal skupiać się nad jakością i użytkowością 

posokowca hanowerskiego i bawarskiego. Klub winien promować 

posokowce spełniające wszystkie wymagania klubowe i nie dopuszczać do 

hodowli tych, które ich nie spełniają. 

- Kol. Wojciech Galwas w imieniu Zarządu złożył serdeczne 

podziękowania za bieżące i czytelne prowadzenie strony internetowej przez 

administratora –Izabelę Karaszewską, oraz Wojciechowi Łażewskiemu za 

zaangażowanie w pracach na rzecz Klubu. 

- Kol. Wojciech Łażewski zgłosił propozycję, aby Klub rozpatrzył 

możliwość opracowania profesjonalnego podręcznika dotyczącego 

układania i prowadzenia posokowca. Najodpowiedniejszą formą wg  

niego byłoby opracowania materiału szkoleniowego w postaci filmu i 

wydanie go na płycie DVD. 

Zastanawiano się również nad sposobem zebrania odpowiednich funduszy 

na wspomniany jak wyżej cel. 

W dalszej dyskusji do wysuwanych postulatów i uwag z sali, odniósł się 

kol. Wojciech Galwas, stwierdzając między innymi, że na chwilę obecną 

nie ma w Polsce ani jednej poważniejszej publikacji w sprawie 

profesjonalnego szkolenia posokowców. Jego zdaniem na pewno jest taka 

potrzeba opracowania tego typu materiałów zarówno w wersji książkowej 

jak i filmowej. Nie mniej żeby to zrealizować Klub musi zdobyć na ten cel 

odpowiednie środki finansowe, ze strony ewentualnych sponsorów jak 

chociażby Związku Kynologicznego, czy Polskiego Związku Łowieckiego 

bądź szukania innych form zbierania funduszy. 

- z innych wypowiedzi kol. Ryszard Staniak, przedstawił wniosek, aby dalej 

kontynuować specjalistyczne szkolenia w postaci warsztatów dla 

posokowców. 

- kol. Robert Iwicki zwrócił uwagę na zbliżający się jubileusz Klubu 

Posokowca w Polsce (za 2 lata- 25 Lecie Klubu), 

- kol. Zbigniew Skrzek poinformował, że na terenie Piotrkowa Tryb. w 

2012 roku odbędzie się Klubowa Wystawa Posokowców i jest ona już 

zgłoszona w kalendarzu imprez kynologicznych Oddziału Łódzkiego. 

Będzie ona pod patronatem Klubu ISHV. Odbędzie się również 

Międzynarodowy Konkurs Posokowców i Tropowców. 
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- w dniach 2- listopada 2011 roku odbędzie się na terenie Austrii kolejny 

Zjazd Klubów ISHV. Zarząd Klubu postanowił wydelegować, na 

odbywający się w ramach Dni ISHV, konkurs posokowców – przewodnika 

Wojciecha Łażewskiego wraz z posokowcem bawarskim RUFUS Sfora 

Nemroda. W skład komisji sędziowskiej wejdą sędziowie z naszego klubu; 

Marian Paweł Bocianowski, Jerzy Karaszewski, Zbigniew Skrzek. W skład 

delegacji wejdą również Jan Kierznowski, Wiesław Burdzy, Paweł Iwicki, 

Wojciech Galwas. Mile widziany będzie udział innych członków klubu. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu ponoszą jego koszty we własnym zakresie. 

 

Ad.8  

Zatwierdzenie uchwał i wniosków. 

 

W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków Jakub Rudziński przedstawił 

uchwały Walnego Zebrania: 

 

1. Przyjęto sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej Klubu za rok 

2010 

2. Udzielono absolutorium poszczególnym członkom zarządu klubu 

3. Zobowiązano zarząd klubu do podjęcia działań w br. dotyczących 

stworzenia własnej publikacji w formie filmu lub opracowania 

pisemnej instrukcji w zakresie szkolenia łowieckiego psa 

posokowca, oraz utworzenia funduszu na ten cel. 

4. Wytypowano delegatów na zjazd członków ISHV w Austrii 2011 

w osobach: Paweł Iwicki, Wiesław Burdzy. 

5. Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla posokowców. 

6. Objęcie patronatu przez Klub nad wystawą klubową posokowców 

w 2012 roku. 

7. Zorganizowania obchodów z okazji 25-lecia zainicjowania 

utworzenia Klubu Posokowca na ziemiach Polski. 

8. Powołanie komisji do napisania scenariusza filmu, łowieckiego 

szkolenia psa posokowca, w gestii zarządu klubu pozostawiono 

powołanie składu osobowego i ilościowego komisji.  
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Ad.9 Zakończenie zebrania 

 

 Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski podziękował Zarządowi 

Klubu, za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Klubu oraz członkom 

Zarządu i Klubu za aktywny udział w zebraniu, po czym ogłosił 

zakończenie zebrania i zaprosił wszystkich na wspólną biesiadę, którą 

sponsorował Kol. Zbigniew Skrzek. 

Na tym Walne Zebranie zakończono. 

 

 

     Protokółował 

 

     Jerzy Karaszewski 

 

 

 
Biesiada w Sulejowie 

(Zdjęcie; M. Gora) 
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Sprawozdanie finansowe 

 

 Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością 

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. 

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

Sokoła. 

 

 Stan konta klubu na początek 2011 roku wynosił 14 326,32 zł, 

zaś na dzień 31.12.2011 wyniósł; 16 405,11 zł. 

 

Wpływy w ciągu 2011 roku wyniosły 12 630,00zł.  

Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za 

krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt, dofinansowania 

przez nadleśnictwa oraz darowizn. 

 

Koszty działalności klubu wyniosły w 2011 roku 9 419,21zł.  

Składały się na nie: 

 

 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 76,53  

 Wydanie Biuletynu Klubowego – 2 752,74 

 Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 110,70 

 Opłaty bankowe – 402,89 

 Składka do ISHV za 2010 i 2011 (1000 €) – 4000,20 

 Koszty związane z organizacją Memoriału B. Gierszewskiego – 

2076,15 

  

Tak, więc zysk za 2011 r. wyniósł 3 210,79zł. 

 

Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań 

płatniczych. 

W ciągu roku 2011, nikt z członków klubu nie pobierał żadnych 

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

w klubie. 

     

     Skarbnik 

               Jerzy Sokół 
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Sprawozdanie hodowlane za 2011 rok. 

 
 Według zebranych informacji w rękach członków klubu, na koniec 

2011 roku, znajdowało się 184 posokowce. 

147 to posokowce bawarskie, a 37 to posokowce hanowerskie.  

Liczba posokowców bawarskich utrzymuje się na tym samym poziomie, nie 

wzrasta natomiast, a wręcz maleje ilość posokowców hanowerskich. 

Dane te są obarczone marginesem błędu, bowiem nie wszyscy właściciele 

informują o stanie swojego posiadania. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo dużą pomoc uzyskałem od 

naszych Koleżanek prowadzących Bazę Rodowodową Posokowców, 

dostępną pod adresem: www.bazabgs.com,  

Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiałów 

statystycznych składam Wiesławie Jeżewskiej. 

 Poniższe wykazy dotyczą posiadanych danych reproduktorów, suk 

hodowlanych oraz miotów posokowców w 2011 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 

posiadaniu przez psa Pieczęci Użytkowości ISHV. 

Zamieściłem również informacje o wyniku prześwietlenia stawów 

biodrowych w kierunku dysplazji – HD. Uwzględniłem posiadane 

informacje o uzyskanych tytułach wystawowych. 

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 

posiadaniu przez psa, ale o braku posiadania informacji o nich. 

W przypadku suk posiadających uprawnienia hodowlane uwzględniłem 

jedynie suki urodzone nie wcześniej niż w 2004 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 

pochodzi z zagranicy, z klubu należącego do ISHV, po uzyskaniu zgody na 

krycie doradcy hodowlanego. 

Wykaz miotów obejmuje przydomek hodowlany hodowli z której pochodzą 

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

http://www.bazabgs.com/
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przydomek ojca i matki, imię, płeć oraz numer tatuażu lub chipu 

poszczególnych szczeniąt. Mioty są uporządkowane w kolejności 

urodzenia. 

 Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi członkowie 

klubu zobowiązali się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu 

posokowców lub poszukiwania postrzałka. 

Członkowie klubu winni powiadamiać v-ce przewodniczącego ds. 

hodowlanych 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. 

Krycia zagranicznymi reproduktorami, jak również krycia zagranicznych 

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

hodowlanych.  

 Należy pamiętać, że od ubiegłego roku szczenięta eksportowane 

poza granice Polski, żeby uzyskać rodowód eksportowy muszą być 

zaczipowane. Hodowca podejmuje decyzję czy cały miot zaczipować czy 

zatatuować. Ale nosząc się z zamiarem sprzedaży szczeniąt za granicę 

należy cały miot zaczipować. 

 W czasie zebrania Doradców Hodowlanych odbytego w listopadzie 

2011 roku w Austrii przekazano informację, że ISHV podjęło działania aby 

FCI we wzorcach ras posokowców hanowerskich i bawarskich uwzględniło 

konieczność posiadania przez nie certyfikatu użytkowości, niezbędnego do 

nabycia uprawnień hodowlanych. 

Wskazywano na konieczność posiadania Pieczęci Użytkowości ISHV przez 

szczeniaki eksportowane do innych klubów. Stwierdzono, że szczenięta nie 

posiadające pieczęci ISHV, nie będą przyjmowane do klubów. 

Przedstawiciele słowackiego klubu stwierdzili, że to do obowiązków 

hodowcy należy wystąpienie o wydanie rodowodu eksportowego i 

umieszczenie w nim pieczęci ISHV. Jeżeli zostanie stwierdzony fakt 

samowolnego eksportu szczeniąt do innego kraju, to taki hodowca zostanie 

usunięty z klubu. 

 Następnie przedstawiciele klubów informowali jakie wymogi 

muszą spełniać w ich krajach psy służące do poszukiwania postrzałków.  

Na tym tle kraj nasz wypada bardzo słabo, ponieważ jedynym zapisem 

regulującym tą kwestię, jest zapis w regulaminie polowań, mówiący o 

zapewnieniu w poszukiwaniach postrzałka zwierzyny grubej udziału 

ułożonego w tym celu psa. Nie ma natomiast żadnej wykładni mówiącej o 

tym, co należy rozumieć pod pojęciem „ułożonego psa”. 
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 W kwestii stanu zdrowia posokowców wskazywano na wzrost 

liczby martwych urodzeń, na występujące szczególnie u posokowców 

hanowerskich entropium. Procent dysplazji stawów biodrowych, dzięki 

obowiązkowym badaniom obniżył się. Rośnie natomiast ilość zachorowań 

na boreliozę. 

 Poniżej przedstawiam tabele dotyczące hodowli posokowców 

hanowerskich i bawarskich w poszczególnych klubach członkowskich za 

rok 2010. 

 Chciałem zwrócić uwagę, że kluby głównie z Niemiec, Austrii, 

Szwajcarii czy Francji prowadzą bardzo ostry reżim hodowlany, 

ograniczając liczbę miotów do minimum.  

Na ogólną liczbę 2218 posokowców hanowerskich odnotowano jedynie 41 

miotów liczących 269 szczeniąt (12,3% całej populacji). 

W Verein Hirschmann przy liczbie posokowców hanowerskich 518, 

zezwolono jedynie na 5 miotów liczących 54 szczeniaki. 

Podobnie w Austrii na 410 posokowców hanowerskich, zezwolono na 4 

mioty liczące 29 szczeniąt. W Szwajcarii na 70 posokowców hanowerskich 

odnotowano 1 miot liczący 9 szczeniąt. Podobnie we Włoszech na 250 

posokowców hanowerskich, urodziło się 11 szczeniąt w 2 miotach. 

Nieco lepiej przedstawia się sprawa z posokowcami bawarskimi. 

Na ogólną liczbę 5377 posokowców bawarskich odnotowano 145 miotów 

liczących 839 szczeniąt (przyrost populacji o 15,6%). 

W Niemczech w KBGS na 1100 posokowców zezwolono na 13 miotów 

liczących łącznie 88 szczeniąt (8% całej populacji). W Austrii na 950 

bawarów – 11 miotów i 89 szczeniąt z czego 20 zostało wyeksportowanych 

do innych klubów. W Szwajcarii 1 miot i 8 szczeniąt na ogólna liczbę 136 

posokowców bawarskich, podobnie we Francji – 1 miot i 9 szczeniąt na 144 

posokowce. 

Na tym tle sytuacja w naszym klubie znacznie się różni.  

Na 127 posokowców bawarskich odnotowano aż 17 miotów liczących 91 

szczeniąt, co daje przyrost urodzeń o 71,7% w stosunku do całej populacji. 

Chyba w tym przypadku możemy mówić o nadprodukcji szczeniąt? 
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Wykaz posokowców hanowerskich w klubach członkowskich ISHV – stan na koniec 2010 roku. 
 

Internationaler Schweißhundeverband ISHV                      

Zuchtaktivität in den Mitgliedsvereinen des ISHV Zuchtjahr 2010

Mitgliedsverein:___________________________________________________Alle ISHV-Zuchtvereine

Angaben über
  

    X        Hannoversche Schweißhunde VH ÖSHV USHV SSC CFCRHB KCFS CKCB CBCR KPPL SACT SvSHK KZS Vk B SUMME

D A H CH F SL CZ B PL I S SI N

1) Bestand an Hunden 518 410 114 70 93 372 56 10 35 250 86 200 4 2218

2) Zuchtumfang 2010  - Würfe : 5 4 7 1 1 13 5 2 1 2 41

                                   - Welpenanzahl: 54 29 50 9 7 74 17 11 8 10 269

3)Welpenabgabe innerhalb des ISHV 4 6 13 1 24 1 1 1 51

4)Welpenabgabe an andere 0 0 2 2 4

USA

5)Welpenübernahme aus befreundeten Vereinen 11 14 2 1 3 3 1 35

6)Deckrüdenaustausch   ( wie oft ) 3 3 2 5 1 2 16

SL

 7)Krankheiten 

a)      Epilepsie        2 1 1 4

b)      HD                                       4 2 2 0 2 10

c)      Fehlen von Hoden                0 2 2

d)      Sonstige/ Krebs, Nierenversagen, Hirnhaut-Entzündung       13 4 1 18

0

 8) sonstige für die Zucht relevanten 

Informationen_________ 0
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Wykaz posokowców bawarskich w klubach członkowskich ISHV – stan na koniec 2010 roku. 

 

Internationaler Schweißhundeverband ISHV                      

Fragebogen zur Zuchtaktivität in den Mitgliedsvereinen des ISHV Zuchtjahr 2010

Angaben über
  

    X        Bayrischer Gebirgsschweißhund KBGS ÖSHV USHV SSC CFCRHB KCFS CKCB CBCR KPPL SACT Slov SKK NsK SUMME

D A H CH F SK CZ B PL I Slov. S N

1) Bestand an Hunden 1100 950 13 136 144 1399 352 12 127 350 250 424 120 5377

davon im zuchtfähigen Alter 684

2) Zuchtumfang 2010  - Würfe : 13 11 0 1 1 59 27 0 17 4 6 4 2 145

                                   - Welpenanzahl: 88 89 0 8 9 321 120 0 91 25 34 39 15 839

3)Welpenabgabe innerhalb des ISHV 8 20 0 0 1 36 9 0 5 1 3 4 87

4)Welpenabgabe an andere 6 1 0 0 6 1 0 4 0 0 0 18

5)Welpenübernahme aus befreundeten Vereinen 9 5 0 8 6 1 3 1 2 1 2 4 42

6)Deckrüdenaustausch   ( wie oft ) 2 0 0 1 1 3 4 0 9 3 1 0 24

 7)Krankheiten 

a)      Epilepsie        2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

b)      HD                                       A+B87%C13% keine Ang. 0 A 5/B6 0 11% 0% 0 0 3

A 4

B4, C2 0 0

c)      Fehlen von Hoden                0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 7

d)      Sonstige/ Krebs, Nierenversagen,       1 Krebs 0 1 0 3 0 0 0 0

Tumore 3

Glaukom 1 0 5
            Hirnhaut-Entzündung Nierenversagen Krebs Herpes

2Kaumuskelmysitis

 8) sonstige für die Zucht relevanten 

Informationen_________

20 Rd

 erfüllen 

die Zucht
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POSOKOWCE HANOWERSKIE 

 

 W hodowli posokowców hanowerskich w dalszym ciągu panuje 

regres. W klubie zarejestrowanych jest jedynie 37 posokowców w tym 16 

psów i 21 suk. Wśród nich 5 psów posiada uprawnienia reproduktorów i 5 

suk posiada uprawnienia hodowlane. W 2011 roku zgłoszono 1 miot liczący 

9 szczeniąt w tym 3 pieski i 6 suczek. Niestety ojciec szczeniąt KOLT 

Borowy Kąt nie spłodzi już potomstwa, bo zginął w trakcie dochodzenia 

postrzałka. Z hodowli ubył, po śmierci Zbyszka Czerniachowskiego – 

MAJK z Lopenickych kopcu, na zasłużonej emeryturze przebywa KAZAN 

z Medniku. 

Co prawda w 2011 roku do Polski trafiły 3 szczeniaki ( 2 z Czech i 1 ze 

Słowacji), jednak nie uzdrowią one radykalnie sytuacji. 

Szkoda, że tak wybitnie użytkowa rasa, znajduje nikłe uznanie wśród 

członków klubu. 

 

POSOKOWCE BAWARSKIE 

 

 Wg posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 

147 posokowców bawarskich, 52 psy i 85 suk. 

Uprawnienia reproduktorów posiada 30 psów, a uprawnienia suk 

hodowlanych - 35.  

Daje to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 20 posokowców.  

W ubiegłym roku pożegnaliśmy Włodzimierza Kosmeckiego, właściciela 

hodowli „ znad Wełny”. Odeszły również tak znane posokowce jak FANTA 

z Żywieckich Łączek i BRAWO Hazba. Do dzisiaj nie jest znany los 

skradzionego AMORA z Łowisk Puszczy Bydgoskiej. 

W 2011 roku odnotowałem 13 klubowych miotów liczących łącznie 87 

szczeniąt w tym 58 psów i 29 suczek. Daje to średnią 6,7 szczeniąt w 

jednym miocie. Zadziwiające jest, że w 2011 roku przyszło na świat 

dwukrotnie więcej psów niż suczek. 

 W ubiegłym roku sześciu hodowców otrzymało zgody na krycia 

zagraniczne swoich suk. Reproduktor z naszego klubu KASTOR znad 

Warciańskich Tataraków uzyskał zgodę na krycie suki z czeskiego klubu 

FATY Odkaz Diany, GAZDA z Jeleniego Zdroju pokrył słowacką sukę 

IVA Dravecka dolina  

Cztery posokowce ze Słowacji zostały importowane do Polski. 

 Do reprodukcji wykorzystano dwa reproduktory słowackie;  

GERO Lesnicka luka (3 szczenięta, 2 psy, 1 suka ),  
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CEZAR spod Hradnej veze ( 11 szczeniąt, 8 psów i 3 suczki), 

Cztery reproduktory z Czech; 

ARWEN z Kupecke stezky, (8 szczeniąt, 6 psów i 2 suki), 

WOTAN vom Wiesacker, (8 szczeniąt, 4 psy i 4 suki), 

CESAR z Novodomskych bazin, (7 szczeniąt, 3 psy i 4 suki), 

BLEK z Roznovskych pasek, (3 szczenięta, 2 psy i 1 suka). 

 Do zagranicznych klubów ISHV, zostało wyeksportowanych 9 

szczeniąt;  

3 do czeskiego, 2 do słowackiego, 2 do austriackiego,1 do niemieckiego,  

1 do szwedzkiego. 

Również do Hiszpanii trafiły 3 szczeniaki, 1 do Holandii, 1 do Danii, 1 do 

Anglii i 1 na Białoruś. 

 

 Mam nadzieję, że poniższe zestawienia będą pomocne w planach 

hodowlanych i umożliwią podniesienie jakości hodowli posokowców, 

zgodnie z przyjętymi przez nasz klub zasadami. 

 

    Wice przewodniczący ds. hodowlanych; 

 

      Wojciech Galwas 

 

Le Bleu Cardinalis (Zdjęcie K. Bujko) 
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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:? 

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: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe:? 

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. 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: Ch.Pl, Int.Ch. 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 

 

5. 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. 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 
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Posokowiec hanowerski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. 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 

 

2. ARLA z Gralewskiego Boru 

ur. 07-09-2004 r. 

PKR VI- 10747  

O: MAJK z Lopenickych kopcu 

M: FAUNA z Boru nad Pasłęką 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD – B 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Stanisław Abłamowicz 

& Rafał Sokulski 

 

3. KAMA Borowy Kąt  

ur. 01-01-2007 r. 

PKR VI- 11749 

O: ALF z Kaszubskiej Kniei 

M: IWA Borowy Kąt 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: Zw. Pl 

Właściciel: Roman Iwicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LOLA Heiteri 

ur. 17-03-2008 r. 

PKR VI- 13611  

O: PASCHA vom Biberthal 

M: ENCESI Heiteri 

Użytkowość: ?  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Janusz Klimczak 

 

5. 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, IntCh 

Właściciel: Izabela i Jerzy 

Karaszewski 
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Mioty posokowców hanowerskich 

w 2011 roku 

 

1. Hodowla: Kołobrzeski Rewir 

 

Hodowca: Janusz Klimczak 

Data ur.: 24-05-2011 

Ojciec: KOLT Borowy Kąt 

Matka: LOLA Heiteri 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat. 

1. ARES – pies – J045  

2. ARON – pies – J046 

3. ATOS – pies – J047 

4. ARA – suka – J048 

5. ABRA – suka – J049 

6. ALMA– suka – J050 

7. ARKA – suka – J051 

8. AZA – suka – J052 

9. AJA – suka – J053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Iwicki z młodymi hanowerami (Zdjęcie; R. Iwicki) 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz reproduktorów: 

 

1. AKRON z Góry Zamkowej w 

Maciejowcu 
ur. 2005-02-26 

PKR.VI-10012 

O: FRED Zachełmianka  

M: ARIKA Ponowa 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

Właściciel: Joanna Wiśniewska 

 

2. 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. 

PP – III st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: Zw.Pl`09, ChPl 

Właściciel: Mikołaj Włocławski 

 

3. AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej  
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 

Właściciel: Paweł Sońta 

 

4. 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  

 

5. 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 

 

6. BINAUR Forest Live  

ur. 2005-05-28  

PKR.VI-10495 

O: KARISSO Strzelec ze Szczytna 

M: TERRA-COTTA z Damasławka 

Użytkowość: ? 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

7. BLAES Domus Amberg  
ur. 2007-08-12  

PKR.VI-12293 

O: DAG Kralovska studnicka  

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

Właściciel: M. Skórzewska - Amberg 

 

8. BOND z Żywieckich Łączek  

ur. 2007-04-02  

PKR.VI- 12123 

O: DON od Margaretky 

M: BYSTRA Tropiący Jelenia 

Użytkowość: KPP – II st., 

HD - ? 
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Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Tomasz Licznar 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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,ChMe, ChVDH, 

ChHr, ZwEur`07, IntCh 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

12. 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 

 

13. 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, Int.Ch, ChSk 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

14. 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 

 

15. DAG Kralovska Stadnicka  

ur. 2001-06-07 

PKR.VI-7015 imp. SPKP 7165 

O: EVAN Stanislovska dolina  

M: BORKA z Gronera 

Użytkowość: KPP – I st.  

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

16. DERYL od Reky Hvozdnice  

ur. 2010-01-14 

PKR.VI-14330 

O: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków  

M: FATY Odkaz Diany 
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Użytkowość: ?  

HD – B 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Adam Paliński 

 

17. 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, IntCh 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

18. DUNAJ z Tymbarskiej Kniei  

ur. 2009-09-08 

PKR.VI-14187 

O: GERO Lesnicka luka  

M: BLAI Domus Amberg 

Użytkowość: ? 

HD – ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

 

19. 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, 

IntCh C.I.B. 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

20. GAZDA z Jeleniego Zdroju 

ur. 2005-05-02 

PKR.VI-9944 

O: KARO Czerwień Jelenia  

M: AURA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III st. 

Pieczęć ISHV 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ChPl, CHSk, 

IntCh C.I.B., IntCh C.I.E. 

Właściciel: Mariola Orzelska 

 

21. 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 

 

22. 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 

 
23. 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 

 
24. OPAL Conductus 

ur. 2004-10-22 

PKR.VI-9430 

O: DON od Margaretky  
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M: KATI vom Kirchberg 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Wojciech Wicherek 

 

25. ORYX Conductus 

ur. 2004-10-22 

PKR.VI- 13730 

O: DON od Margaretky  

M: KATI vom Kirchberg 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Piotr Kość 

 

26. RUFUS Sfora Nemroda  

ur. 2004-08-04  

PKR.VI-9490 

O: TREZOR Hazba  

M: KIRA znad Zbrzycy 

Użytkowość: KPP – I st. PP – III st. 

ChPr, Pieczęć ISHV 

HD – B 

Tytuły wystawowe: ChPL, ChLt, 

IntCh C.I.B, IntCh C.I.E 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

27. 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 

 

 

 

 

 

 

28. 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 

 

29. TORES z Klanu Posokowców,  

ur. 2006-01-12 

PKR.VI-10873 

O: DON od Margaretky  

M.: RAKIJA z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe:  Mł.ChPl, ChPl, 

ChCz, ChSK, IntCh C.I.B, IntCh 

C.I.E 

Właściciel: Beata Staniak 

 

30.VENTUS z Klanu Posokowców,  

ur. 2007-05-11 

PKR.VI-12611 

O: BLEK z Roznovskych pasek  

M.: SAKE z Klanu Posokowców 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD – A 

Tytuły wystawowe:  Mł.ChPl, ChPl, 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska 
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Posokowiec bawarski 

Wykaz suk hodowlanych: 

 

1. 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 

 

2. ALGA znad Warciańskich 

Tataraków  
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: ? 

Właściciel: Roman Walich 

 

3. 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 

 

4. ASSIPATTLE Airgialla 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-13202 

O: CESAR z Novodomskych bazin  

 

 

 

 

M: AXA z Tymbarskiej Kniei 

Użytkowość: KPP – I st., Pb I c.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl 

Właściciel: Joanna Wiśniewska & 

Piotr Andruszkiewicz 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. BABKA CYTRYNOWA Hazba 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-13158 

O: KAZBACH JAŁOWIEC Hazba  

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

ZwPl`10 

Właściciel: Mikołaj Włocławski 
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8. BABKA MAKOWA Hazba 

ur. 2008-07-11 

PKR.VI-12910 

O: KAZBACH JAŁOWIEC Hazba  

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

MłChLt, ChPl, ChCz, CHLt, IntCh 

C.I.E, IntCh C.I.B 

Właściciel: Beata Zach 

 

9. BAKA Leśny Akord  

ur. 2009-06-20 

PKR.VI-13719 

O: WOTAN vom Wiesacker 

M: ORA Conductus  

Użytkowość: PP – II st., Pieczęć 

ISHV 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Katarzyna Bujko 

  

10. BETA Posokowce z 

Niebieskich Źródeł  
ur. 2005-03-27 

PKR.VI-10637 

O: CYROS z Żywieckich Łączek 

M: ATA z Borowej Barci  

Użytkowość: KPP – III st. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Hubert Wyleziński  

 

11. 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  

 

12. BLAI Domus Amberg 

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12442 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Maciej Bubula 

  

13. BLISS Domus Amberg 

ur. 2007-08-12 

PKR.VI-12442 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: FRETKA Ekolas 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, IntCh 

C.I.B, IntCh C.I.E 

Właściciel: Małgorzata Skórzewska-

Amberg  

 

14. 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. 

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Witold Cieplik  

 

15. BORA Le Blue Cardinalis  

ur. 2006-04-01 

PKR.VI-11356 

O: ATOS z Wilczewskich Wydm 

M: ALGA z Zagłębiowskiego 

Rewiru 
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Użytkowość: KPP-I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Zbigniew Galwas 

 

16. 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`07., Zw.Kl.`08, ChPl,  

IntCh C.I.B 

Właściciel: Joanna Wiśniewska & 

Wojciech Nowicki 

 

17. CYMA Zimny Trop  

ur. 2009-03-07 

PKR.VI-14485 

O: OPAL Conductus 

M: FANTA z Żywieckich Łączek 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ? 

Właściciel: Michał Fornalczyk 

 

18. CZEREMCHA Hazba  

ur. 2007-01-22 

PKR.VI-11708 

O: CIT Demjanka  

M: GINESS Hazba 

Użytkowość: KPP – I st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl, ZwŚw`11 

Właściciel: Piotr Skałba 

 

19. 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 

 

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 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 

 

22. 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 C.I.B 

Właściciel: Grażyna Żuchowicz  

 

23. KANDY z Doliny Żab 

ur. 2007-05-25  
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PKR.VI-12057 

O: DIESEL z Doliny Żab 

M: FANNY z Opalovej 

Użytkowość: ?  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Krzysztof Rumik 

 

24. KAZBACH BAJADERKA 

Hazba 
ur. 2007-05-23  

PKR.VI-11818 

O: AKIL Radosny Miot 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - ? 

Tytuły wystawowe: MłChPl, 

MłZwŚw`08 

Właściciel: Wojciech Łażewski 

 

25. KAZBACH PAPAJA Hazba 

ur. 2008-07-05  

PKR.VI-12913 

O: GORAL Devana 

M: TEQUILLA Hazba 

Użytkowość: KPP – I st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: MłZwKl`09, 

MłChPl, ChPl 

Właściciel: Piotr Radomski 

 

26. 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  

 

27. 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, ChPl 

Właściciel: Krzysztof Rumik  

 

28. LEŚNA LADY Ciri 

ur. 2007-08-12  

PKR.VI-12520 

O: AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej 

M: GAPPA z Jeleniego Zdroju 

Użytkowość: KPP – III st. 

HD - A 

Tytuły wystawowe: ChPl 

Właściciel: Katarzyna Kotulińska 

 

29. 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 

 

30. MEISSA Czerwony Trop  

ur. 2006-12-25  

PKR.VI-11389 

O: DAG Kralovska studnicka 

M: TERCJA Hazba 

Użytkowość: KPP-II st.  

HD - A 

Tytuły wystawowe: Mł. ChPl, 

ChPl 

Właściciel: Wiesława Jeżewska  
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31. 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  

 

32. 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 C.I.B 

Właściciel: Elżbieta Drabińska 

 

33. 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 

 

34. 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 C.I.B 

Właściciel: Joanna Dziurzyńska  

 

35. 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 
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Mioty posokowców bawarskich w 2011 roku 

 
1. Hodowla: z Jeleniego Zdroju 

Hodowca: Grażyna Żuchowicz 

Data ur.: 02-03-2011 

Ojciec: AMOR z Łowisk Puszczy 

Bydgoskiej 

Matka: GAPPA z jeleniego Zdroju 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. RUDA BAHIYA – suka – A593 

2. RUDA FAJKA – suka – A594 

3. RUDA GAŹDZINA –suka – A595 

 

2. Hodowla: Hazba 

Hodowca: Beata Zach 

Data ur.: 12-03-2011 

Ojciec: SKY Hubertowy Druh 

Matka: TEQUILLA Hazba 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. KAZBACH BURBON – pies –   

E709/941000013049105 

2. KAZBACH MARTELL – pies – 

E710/941000013049102 

3. KAZBACH BRANDY – suka – 

E711/941000013049104 

4. KAZBACH METAXA – suka – 

E713/94100001309097 

5. KAZBACH WHISKY – suka – 

E712/941000013049101 

 

3. Hodowla: Piotrowe Gniazdo 

Hodowca: Piotr Skałba 

Data ur.: 07-04-2011 

Ojciec: GARON Piotrowe Gniazdo  

Matka: CZEREMCHA Hazba 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. MAT – pies – H044 

2. MASTER – pies – H045 

3. MACZO – pies – H046 

4. MARON – pies – H047 

5. MECENAS – pies – H048 

6. MAGIA – suka – H049 

7. MELODIA – suka – H050 

8. MUZA – suka – H051 

 

4. Hodowla: Red Bawaria FCI 

Hodowca: Katarzyna Sierant 

Data ur.: 14-04-2011 

Ojciec: BLAES Domus Amberg 

Matka: ROTA Czerwony Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. KAISER – pies – A597/ 

    967000009291443 

2. KORTEZ - pies – A598 / 

967000009291386 

3. KENO - pies – A599 

4. KOREK - pies – A600 / 

967000009291356 

5. KARMEL - pies – A601 / 

9670000009291353 

6. KAPSEL – pies – A602 / 

967000009291452 

7. KATJA – suka – A603 / 

9670000009291362 

8. KIRA – suka – A604 / 

9670000009291359 

9. KOFI – suka – A605/ 

   9670000009291455 

10. KERRY GIPSY – suka – A606 

11. KODA – suka – A607 

 

5. Hodowla: z Promylowej Bajkki 

Hodowca: Katarzyna Kotulińska 

Data ur.: 08-06-2011 

Ojciec: TORES z Klanu 

Posokowców 

Matka: LEŚNA LADY CIRI z 

Jeleniego Zdroju 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. CAHIR – pies – A608 

2. CRAFT – pies – A609 

3. CEDAR – pies – A610 

4. COEN – pies – A611 

5. CIRUS– pies – A612 
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6. CONNOR – pies – A613 

7. CEDRA – suka – A615 

 

6. Hodowla: Czerwony Trop FCI 

Hodowca: Wiesława Jeżewska 

Data ur.: 17-06-2011 

Ojciec: ARWEN z Kupecke stezky 

(CZ)  

Matka: MEISSA Czerwony Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. BASKO – pies – A615/ 

    967000009321476 

2. BRUNO – pies – A616/ 

    967000009321462 

3. BORYS – pies – A617/ 

    967000009321462 

4. BRUDER – pies – A618/ 

    967000009321546 

5. BARTEK – pies – A619/ 

    967000009321457 

6. BEST – pies – A620/ 

    967000009321687 

7. BRANDY – suka - A621/ 

    967000009321421 

8. BAYER – suka - A622/ 

    967000009321429 

 

7. Hodowla: z Tymbarskiej Kniei 

Hodowca: Maciej Bubula 

Data ur.: 12-07-2011 

Ojciec: GERO Lesnicka luka (SK) 

Matka: BLAI Domus Amberg 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. BOHUN – pies – L118 

2. BORYS - pies – L119 

3. BONA - suka – L120 

 

8. Hodowla: z Brzozowej Akacji 

FCI 

Hodowca: Stefan Kusz 

Data ur.: 01-08-2011 

Ojciec: WOTAN vom 

Wiesacker(CZ) 

Matka: ORNETA Conductus 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. ELJOT – pies – S119 

2. ENDI – pies – S120 

3. ENZO – pies – S121 

4. EGON – pies – S122 

5. ELZA – suka – S123 

6. ELBA – suka – S124 

7. ETNA – suka – S125 

8. EDINA – suka – S126 

 

9. Hodowla: Airgialla FCI 
Hodowca: Joanna Wiśniewska i Piotr 

Andruszkiewicz 

Data ur.: 27-05-2011 

Ojciec: CESAR z Novodomskych 

bazin (CZ) 

Matka: BORA z Góry Zamkowej w 

Maciejowcu  

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. DAREEN – pies – G126/ 

    967000009313066 

2. DUNCAN - pies – G127/ 

    967000009260294G098 

3. DUGLAS - pies – G128/ 

    967000009313201 

4. DEIRDRA - suka – G129/ 

    967000009313036 

5. DERRY – suka – G131/ 

    967000009313271 

6. DUNA – suka – G132/ 

    967000009313251 

7. DERRIN– suka – G135/ 

    967000009313228 
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10. Hodowla: Zimny Trop FCI 

Hodowca: Michał Fornalczyk 

Data ur.: 07-08-2011 

Ojciec: CEZAR spod Hradnej veze 

(SK)  

Matka: CYMA Zimny Trop 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. EMIR – pies – M168 

2. ERGO - pies – M169 

3. ETER - pies – M170 

4. EFEZ - pies – M171 

5. ERK- pies – M1172 

6. EROS – pies – M173 

7. ELVIS – pies – M174 

8. ENZO– pies – M175 

9. EDA– suka – M176 

10.EVLE – suka – M177 

11.ESKA – suka – M178 

 

11. Hodowla: z Klanu Posokowców 

Hodowca: Joanna Dziurzyńska 

Data ur.: 14-08-2011 

Ojciec: BLEK z Roznovskych pasek 

Matka: RAKIJA z Klanu 

Posokowców  

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. CHOCHLIK – pies – D065 

2. CUPIDO - pies – D066 

3. CIRCE – suka – D067 

 

12. Hodowla: z Klanu Posokowców 

Hodowca: Joanna Dziurzyńska 

Data ur.: 14-08-2011 

Ojciec: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków 

Matka: SAKE z Klanu Posokowców  

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. DZWONEK– pies – D068 

2. DEREŃ - pies – D069 

3. DZIĘGIEL - pies – D070 

4. DĘBIK - pies – D071 

5. DŁAWISZ - pies – D072 

6. DZIELŻAN - pies – D073 

7. DŁUGOSZ – pies – D074 

8. DZIWACZEK – pies – D075 

9. DZIURAWIEC – pies – D076 

10. DZIEWANNA – suka – D077 

11. DAPHNE – suka – D078 

 

13. Hodowla: Le Bleu Cardinalis 

FCI 

Hodowca: Katarzyna Bujko 

Data ur.: 28-08-2011 

Ojciec: KASTOR znad Warciańskich 

Tataraków 

Matka: BAKA Leśny Akord 

Szczenięta: imię, płeć, nr. tat./chip 

1. LOBO - pies – 428L 

2. LEO - pies – 429L 

3. LORD - pies – 430L 

4. LARGO - pies – 431L 

5. LUCKY - pies – 432L 

6. LARY - pies – 433L 

7. LOGO – pies – 434L 

8. LASER – pies – 435L 

9. LUX – pies – 436L 

10. LIMA – suka -437L  
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Praca w łowiskach 

 

 To już kolejny rok, kiedy przypadł mi zaszczyt redagowania tej 

części biuletynu. Czynię to z ogromną przyjemnością i satysfakcją. Mam 

przy tym okazję zapoznać się w sposób szczegółowy z osiągnięciami 

Kolegów i ich psów z Klubu Posokowca. Miło mi jest również, że z roku na 

rok coraz więcej osób nadsyła swoje zestawienia prac. Oczywiście, że do 

pełni szczęścia jeszcze nam trochę brakuje, ale mam nadzieję, że liczba ta 

będzie się sukcesywnie zwiększać.  

 Za 2011 rok otrzymałem dwadzieścia trzy zestawienia prac od 

dziewiętnastu przewodników. Osiemnaście z nich dotyczyło posokowców 

bawarskich, a pięć hanowerskich. Niestety nie wszystkie są kompletne, co 

znacznie ogranicza wykonanie dokładnej analizy. 

Dane te zawarte są w  tabeli.  

KANIA Borowy Kąt (Zdjęcie z archiwum R. Iwicki) 
 Nasze psy w 2011 roku pracowały co najmniej sześćset razy 

podnosząc 371 sztuk zwierzyny. Pozwoliło to uchronić przed zgniciem 

prawie trzynaście ton mięsa. Prace te mniej więcej w równych ilościach 
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dotyczyły jeleni i dzików, a jedynie trzydzieści cztery z nich to prace na 

takich gatunkach jak sarna, daniel i muflon (dane w kolumnie nr 9).  

Nowością, którą uznałem za godną odnotowania w tabeli, są dane dotyczące 

osaczania (kolumna nr 13). Podałem w niej ilość prac zakończonych 

stanowieniem.  

 Oto kilka danych statystycznych, których ze względów 

technicznych nie umieściłem w tabeli, a które udało mi się wyliczyć z 

nadesłanych informacji. Średnia długość tropów dla poszczególnych psów 

wahała się w przedziale od 0,6 km do 2,5 km. Średni czas od postrzału do 

momentu rozpoczęcia pracy z psem mieści się pomiędzy 2,9 godz. a 11,3 

godz., a maksymalny od 4,5 do 60. Maksymalna długość tropu od 2 km do 

16 km. 

 Rzeczą godną uwagi jest to, co w poprzednim biuletynie również 

artykułowałem, że podczas analizy terenowej zestrzału w ponad trzydziestu 

procentach przypadków nie znaleziono śladów trafienia zwierzyny w 

postaci farby, treści czy ścinki. Dlatego nie bagatelizujmy przypadków, 

gdzie na zestrzale nie znajdujemy potwierdzenia zranienia zwierzyny.  

 Chciałbym przybliżyć czytelnikom jedną, moim zdaniem, z 

ciekawszych prac nadesłaną przez Kolegę Ryszarda Staniaka. Opisuje ona 

pracę TORESA z Klanu Posokowców, która wydarzyła się 13 września, 

czyli podczas rykowiska i dotyczyła pracy na byku jelenia, strzelanym 

kalibrem 308 W. Był to strzał na kulawy sztych, gdzie kula przechodzi za 

łopatkę i nie uszkadza organów. Pracę rozpoczęto po około sześciu 

godzinach od strzału. Oto opis tej pracy: „Byk strzelony z ambony na 

kulawy sztych, na zestrzale rozbryzgana farba, trop prowadzi przez wysoką 

trawę i gęstą paproć oraz gęsty młodnik brzozy, pies idzie dosyć szybko po 

około 300 metrów farba się kończy i idę za psem, któremu coraz bardziej 

daje się we znaki susza i upał, gdzieniegdzie na trawach dostrzegam mazy 

farby co potwierdza prawidłową pracę psa. Po 500 metrach robię 

odpoczynek, gdyż widzę ogromne zmęczenie psa, który wypija na raz 250 

ml wody, polewam mu głowę wodą i po 15 minutach ruszamy dalej. Trop 

nadal prowadzi przez wysoką trawę i gęste paprocie a także gęste brzózki. 

Przechodzimy przez oddział, wychodzimy na dukt i za duktem pies 

dochodzi do łoża. Niedaleko drwal wycinał drzewa, więc byk się przesunął 

dalej ale byłem już pewny, że go dojdziemy. Na ostatnim wejrzeniu na GPS 

pokazuje 870 metrów, po kilku metrach podnosi się byk, puszczam psa, 

który oszczekując dobiega do byka i go stanowi, po dojściu na odległość 

strzału oddaję strzał łaski. Pies był wyczerpany. Czas pracy – 70 min.”  

Przy okazji tej pracy mogę dodać, że kilka lat temu miałem bardzo podobną 
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pracę. Też było to podczas rykowiska i też byk pokonał podobną odległość 

nie zostawiając zbyt wiele farby. Byk strzelany był kalibrem 300 Win 

magnum. Żaden organ nie został uszkodzony, ale kula podczas uderzenia 

spowodowała krwiak na jednym z płatów płuc. Praca zakończona została 

dostrzeleniem byka po dwunastu godzinach od momentu strzału.   

 Na zakończenie chciałbym zaapelować do wszystkich członków 

naszego Klubu o sumienne dokumentowanie swoich prac 

poszukiwawczych. Dokładną instrukcję wypełniania Karty Pracy 

znajdziecie w biuletynie i na naszej stronie internetowej w dziale 

Użytkowość. Dodałbym jedynie do niej to, aby na szkicu gdzie zaznaczamy 

wlot kuli umieścić informacje o porażeniu organów ciała zwierzyny.  

Uszkodzenia te widoczne są dobrze podczas patroszenia tuszy.  

Nie jest ważne ile wykonujemy prac rocznie. Nawet jedna praca porządnie 

opisana na Karcie Pracy będzie świadczyła o dobrze wypełnionym 

obowiązku i będzie nam dawała poczucie spełnionej misji.  

 

Robert Iwicki 

 

    Zdjęcie; A. Iwicki 
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Poszukiwanie postrzałków w 2011 roku 

 

Rasa Nazwa psa Przewodnik Wiek  

psa 

Ilość 

prac 

Odnale- 

zione 

postrza- 

łki 

Jeleń Dzik Inne Łączna 

waga 

tuszy 

kg 

Praca 

na 

otoku 

km 

Gon 

km 

Sta- 

no- 

wie-

nie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

BGS KASTOR 

znad 

Warciańskich 

Tataraków 

Wojciech 

Galwas 

6 32 22 17 13 2 1420 29,7 6,8 7 x 

BGS FANTA z 

Żywieckich 

Łączek 

Michał 

Fornalczyk 

8 ? 53 ? 45 ? ? ? ? ? 

BGS CYRUS 

Zimny Trop 

Michał 

Fornalczyk 

2 ? 49 32 ? ? ? ? ? ? 

BGS CYMA 

Zimny Trop 

Michał 

Fornalczyk 

2 ? 4 ? 4 ? ? ? ? ? 

BGS RUFUS Sfora 

Nemroda 

Wojciech 

Łażewski 

7 45 27 13 12 2 ? 34,2 ? ? 

BGS BAJADERKA 

Kazbach 

Hazba 

Wojciech 

Łażewski 

4 10 4 2 2 0 ? 8,4 ? ? 

BGS BORIK 

Jeleni Gaj 

Paweł 

Jasiak 

7 26 19 7 10 2 1120 ? ? ? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

BGS BARY 

Leśny Akord  

Krzysztof 

Szafrański 

2 32 24 8 14 2 1435 19 4,2 9 x 

BGS TORES z 

Klanu 

Posokowców 

Ryszard 

Staniak 

5 28 20 5 17 6 1019 20,9 0,6 6 x 

BGS KRYM 

Ostatni Kęs 

Grzegorz 

Lewczuk 

4 14 10 4 4 6 608 16,6 1,5 5 x 

BGS DERYL 

od Reky 

Hvozdnce 

Adam 

Paliński 

2 99 52 ? ? ? 2450 72 8 13 x 

BGS DAISY z 

Brzozowej 

Akacji 

Marcin 

Kunikowski 

1 5 3 1 2 ? 185 5,2 0,2 1 x 

BGS DIABLO 

Zimny Trop 

Łukasz 

Dzierżanowski 

1 15 9 5 4 ? 570 9 0,2 1 x 

BGS SKY 

Hubertowy 

Druh 

Piotr 

Radomski 

5 14 11 6 7 1 642 13,9 2,3 5 x 

BGS BABKA 

Cytrynowa 

Hazba 

Mikołaj 

Włocławski 

? 6 3 3 3 0 250 8 0 2 x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

BGS AMOR z 

Brzezińskiej 

Kniei 

Mikołaj 

Włocławski 

? 10 7 6 4 0 650 15,6 0 2 x 

BGS BONA z 

Doliny 

 Dojcy 

Jacek 

Boch 

6 7 7 5 1 1 ? 7,9 0,75 4 x 

BGS JUKON  

vom 

Hohehahn 

Krzysztof 

Jaszczuk 

1 21 10 ? ? ? 450 10,3 ? ? 

HS BEN 

 Złota 

Pszczoła 

Paweł 

Iwicki 

4 15 11 7 7 1 778 37,4 3 4 x 

HS KOLT 

Borowy Kąt 

Robert 

Iwicki 

4 9 7 3 4 2 290 6,2 4,0 1 x 

HS KANIA 

Borowy Kąt 

Robert 

Iwicki 

4 36 14 20 9 7 780 86,4 0 0 

HS KAMA 

Borowy Kąt 

Roman 

Iwicki 

4 4 2 1 2 1 98 8,5 0 0 

HS AJA  

Ponowa 

Wiesław 

Burdzy 

6 5 3 2 2 1 230 13,4 0,5 1 x 

 RAZEM    371    12975    
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Karta pracy posokowca. 

 

 Prowadzenie dokumentacji poszukiwań, umożliwia śledzenie 

rozwoju naszego posokowca, pokazuje reakcję zwierzyny przy 

poszczególnych poszukiwaniach, umożliwia dokonanie analizy błędów 

popełnianych przez psa i przez przewodnika, uczy postępowania w 

przyszłości.  

Nie jest przy tym istotne, czy nasz pies odnalazł 1, 3, 5, 50 czy 150 

postrzałków. Każda praca jest cenna, a jej opis, przydatność do analizy – 

bezcenna. 

W zagranicznych klubach posokowca, nie przesłanie w stosownym czasie 

wykazu poszukiwań, przez wszystkich właścicieli posokowców, wiąże się z 

automatycznym zawieszeniem członka klubu. Dlatego też wykazywana jest 

tam każda, nawet pojedyncza w danym sezonie, praca posokowca. 

Dlatego też, namawiam po raz kolejny właścicieli posokowców, aby 

odnotowywali prace swoich psów, a ich wyniki przesyłali po zakończeniu 

roku do zarządu klubu.  

Cieszy niezmiernie fakt, że z roku na rok ilość przewodników którzy 

przesłali wykazy prac wzrasta. 

 Prowadzenie opisu prac może być dokonywane w różnej formie;  

w postaci odręcznych notatek, zapisów w komputerze czy telefonie 

komórkowym. 

Ważne żeby były i zawierały wszystkie dane umożliwiające dokonanie 

zestawienia prac. 

Jednym ze sposobów ewidencjonowania prac, stosowanych w 

zagranicznych klubach, są Karty Pracy Posokowca. 

Kartę Pracy możemy pobrać z naszej klubowej strony internetowej 

www.klubposokowca.org.pl , załączam ją ponownie również w Biuletynie. 

Poniżej przedstawiam instrukcję jej wypełnienia. 

 W pierwszym wierszu zaznaczamy rasę naszego posokowca, gdzie 

HS – oznacza posokowca hanowerskiego, a BGS – posokowca 

bawarskiego. Następnie wpisujemy imię i przydomek psa oraz nr jego PKR. 

W drugim wierszu wpisujemy kolejny numer pracy w danym roku, np. 

1/2011 i datę poszukiwania. Wiersz następny to nazwa łowiska, 

ewentualnie koła łowieckiego i nr obwodu oraz odległość jaką musieliśmy 

pokonać do łowiska. 

Wiersz czwarty, to gatunek zwierzyny, wpisujemy jeleń, byk, łania, cielę 

lub dzik warchlak, przelatek, wycinek, odyniec, locha lub daniel, muflon 

http://www.klubposokowca.org.pl/
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itp. W pozycji „zestrzał” wpisujemy co na nim znaleźliśmy, np. widoczny, 

jasna farba, treść żołądka, krótka ścinka lub brak śladów na zestrzale.  

Dalej oznaczamy kaliber z którego raniono zwierzynę. 

W pozycji „pogoda” opisujemy w skrócie warunki atmosferyczne, 

temperaturę, wilgotność. W pozycji „podłoże” wpisujemy rodzaj podłoża na 

zestrzale, np. piaszczysta droga, sucha ściółka, trawa, pole rzepaku itp. 

Następnie odnotowujemy godzinę dokonania odstrzału i godzinę 

rozpoczęcia pracy. Różnica w tych pozycjach umożliwia nam wpisanie jak 

długo leży trop. W dalszej kolejności w przybliżeniu wpisujemy długość (w 

metrach) pracy na otoku. Jeżeli miał miejsce gon, to wpisujemy jego 

przybliżoną długość oraz czas osaczenia. 

Poniżej zakreślamy krzyżykiem odpowiednie kwadraty. W przypadku 

dojścia do martwego zwierza lub dostrzelenia postrzałka zaznaczamy 

kwadrat „Postrzałek odnaleziony”. Jeżeli postrzałka nie odnaleźliśmy lub 

gdy uszedł on bez dostrzelenia, zaznaczamy „Postrzałek nie podniesiony”. 

W kwadracie „Waga” wpisujemy wagę w kg. Jeżeli nie ma możliwości 

wpisania wagi dokładnej, to wpisujemy szacunkową. Następnie określamy 

TAK lub NIE, czy postrzałek prędzej był; „Poszukiwany z innym psem”. 

Poniżej wpisujemy imię i nazwisko przewodnika psa, a poniżej nazwisko, 

ewentualnie podpis, osoby która potwierdzi odnotowane przez nas dane. 

Często dochodzimy postrzałka sami, więc potwierdzenie danych nie jest 

konieczne. Pamiętajmy o tym, aby nie zmuszać nikogo do pisemnego 

potwierdzenia czegokolwiek. Zdarza się, że myśliwy z różnych powodów 

nie chce ujawniać na piśmie swoich danych. Jako przewodnicy 

posokowców jesteśmy zobowiązani do „zachowania tajemnicy spowiedzi”. 

W pozycji „Kontrola” wpisujemy czy po nieskutecznej pracy naszego psa, 

poszukiwano postrzałka z innym psem. 

Na szkicach zwierzyny płowej i czarnej zaznaczamy punktem miejsce 

trafienia i strzałką kierunek z którego oddano strzał. W przypadku nie 

podniesienia postrzałka, zaznaczamy prawdopodobne miejsce postrzelenia  

( na podstawie śladów znalezionych na zestrzale i w trakcie poszukiwania), 

lub po prostu stawiamy znak zapytania. 

Na drugiej stronie Karty Pracy zamieszczamy w miarę dokładny opis 

przebiegu pracy. Opisy te, odczytywane po latach, stanowią same w sobie 

doskonałe opowieści myśliwskie. 

 Kartę Pracy zakładamy przy każdej podjętej przez posokowca 

pracy, niezależnie od faktu czy kończy się ona podniesieniem lub nie 

postrzałka. Nie zakładamy karty, jeżeli pies sprawdzał jedynie 

skuteczność strzału, a nie podejmował pracy na tropie. 
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 Po zakończeniu roku robimy zbiorcze zestawienie danych z kart 

ocen. Umieszczamy na nim poszczególne prace wraz gatunkiem zwierzyny, 

podsumowujemy łączną długość pracy na otoku, łączną długość gonu, ilość 

gonów, procent podniesionych postrzałków w stosunku do ilości prac, 

łączną wagę odnalezionej zwierzyny, ewentualnie wartość zwierzyny wg 

cen w punkcie skupu. 

Kserokopię zestawienia i kart pracy przesyłamy do zarządu klubu. 

 

      Opracował 

              Wojciech Galwas 

 

 

 

Międzynarodowy Konkurs Posokowców – Piotrków 2011 (Zdjęcie M. Gora) 
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Sukces i porażka 

 

            Zazwyczaj po odnalezieniu postrzałka otrzymujemy liczne 

pochwały i to nie tylko od tych, co znają się na fachu. Zaspakajamy 

ciekawość zainteresowanych, snujemy opowieść, relacjonując w detalach, 

jak to nasz ,,czerwony przyjaciel” odnalazł zestrzał, podjął trop, zaznaczył 

kolejne łoże. Eksponujemy całą dynamikę gonu, stanowienia - no i jeśli był 

- strzał łaski. Chętnie wsłuchujemy się w kolejne uznania, superlatywy. 

Jednym słowem ,,och” i ,,ach”! To dobrze, że tak się dzieje, bo potrzeba 

nam podbudowania wiary w siebie, w sens tego, co robimy oraz docenienia 

trudu, jaki został włożony w ułożenie, by miała miejsce tak piękna 

współpraca zakończona sukcesem.  

            Musimy jednak pamiętać o tym, że w większości przypadków jest 

jeszcze ktoś, kto z nie mniejszą uwagą przysłuchuje się wszystkiemu. Jego 

ta sytuacja bezpośrednio dotyka i to nie tylko w wymiarze emocjonalnym. 

Tą osobą jest oczywiście myśliwy, który mało precyzyjnie umieścił kulę i 

tym samym dał początek całej akcji. Może dzielił go krok od życiowego 

marzenia. Co wtedy myślał, przeżywał? To on miał być bohaterem, być 

może nawet królem polowania. Tymczasem role się odwracają. W jednej 

chwili poprzez własną niedokładność czy też przypadek losowy staje się 

antybohaterem i to jeszcze potrzebującym naszej pomocy. To, co przeżywa, 

na pewno nie jest do pozazdroszczenia. Sukces i porażka tak blisko siebie. 

           Przewodnik posokowca, znajdując się w centrum uwagi, ma 

jednocześnie największy wpływ na to, jak będzie się czuł ów 

nieszczęśliwiec. Mener, jak również wszyscy towarzyszący, pogłębiają 

bądź umniejszają to strapienie. Niewybaczalnym błędem jest wtedy 

wszystko to, co powoduje, że niefortunny strzelec czuje się jeszcze gorzej. 

Nie na miejscu są uwagi w stylu: należało się powstrzymać, mierzyć tak, a 

nie inaczej, było za daleko na strzał itp. Byłoby to jak kopanie leżącego. 

Samo zranienie, a potem dochodzenie zwierza jest przeżyciem tak wielkim, 

że na zawsze zostaje w pamięci i jako takie niejako automatycznie zmusza 

do wyciągnięcia wniosków. Ewentualne komentarze niech mener zostawi 

komu innemu. Zdarzenie samo z siebie wystarczająco poniża strzelca. 

Często nieświadomie pod wpływem euforii odpychamy tego, któremu 

przychodzimy z pomocą, pozostawiając mu złe wspomnienia. Przewodnik 

posokowca nie może sobie na to pozwolić.  

          Dla dobra sprawy, której służymy, istotna jest relacja, jaką 

nawiążemy z tymi, którzy proszą o podłożenia psa - i to już od samego 

początku. Słuszna wydaje się taka postawa, w której unikamy poczucia 
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wyższości. Dobrze jest akcentować to co pozytywne, a zatem chwalić samą 

chęć podjęcia poszukiwań czy też zaufanie do ,,czerwonej rasy”. 

Podkreślać, że nie tylko oni potrzebują nas, ale również my ich. 

Przekonywać, że nie chodzi tu o współzawodnictwo, lecz o współpracę i 

wzajemne doskonalenie się.  

         Zdecydowanie pomocna w takich okolicznościach jest odpowiedź na 

kluczowe pytanie: co jest pierwszorzędnym celem naszej pracy? Na pewno 

nie jest nim indywidualna ,,solówka” - choćby w najlepszym wykonaniu. 

Dla nas jako członków klubu na pierwszym miejscu musi znajdować się 

najskuteczniejsze promowanie wszystkiego, co podnosi kulturę łowiecką w 

zakresie dochodzenia zranionej zwierzyny. Cel ten osiągamy wtedy, gdy po 

zakończonym poszukiwaniu kolejna osoba przekonuje się do potrzeby 

naszej działalności i jej skuteczności.   

        Od postawy, jaką zajmiemy, zależy to, czy ten dla którego szukaliśmy, 

zdecyduje się jeszcze kiedykolwiek na zgłoszenie postrzałka i czy poleci to 

innym ze swojego myśliwskiego grona. 

 

                                                                                       Grzegorz Sęk 

 

Le Bleu Cardinalis (Zdjęcie; K. Bujko) 
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Warsztaty dla posokowców i tropowców 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym Klub Posokowca Członek ISHV, 

wspólnie z Nadleśnictwem Kluczbork, zorganizował Warsztaty dla 

posokowców i tropowców. 

Były to trzydniowe zajęcia, które odbyły się w dniach 16-18 września b.r. w 

lasach Nadleśnictwa Kluczbork, na terenie Borów Stobrawskich. Bazą 

noclegową był Zajazd „Pod Borem” w miejscowości Pokój, a zajęcia 

odbywały się w ośrodku szkolenia psów myśliwskich „Witoldówka” u Kol. 

Witolda Cieplika w Święcinach. 

Na warsztaty  przyjechało 25-ciu uczestników z terenu całego kraju. 

Dwunastu z nich, to przewodnicy posokowców bawarskich, pozostali 

przyjechali z psami myśliwskimi innych ras. Były to m.in.; gończe polskie, 

ogar polski, alpejski gończy krótkonożny,  airedale terier, baset bretoński. 

 Przybyłych uczestników powitał i warsztaty otworzył Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Kluczbork Paweł Pypłacz oraz Prezes Klubu Posokowca Jan 

Kierznowski. 

Zajęcia prowadzone były przez Wojciecha Galwasa oraz grupę 

doświadczonych przewodników posokowców; Jerzego Sokoła, Wojciecha 

Łażewskiego, Macieja Kopcia, Wojciecha Galwasa jr., Jacka Boch. 

Psy reprezentowały bardzo różny wiek i bardzo różny poziom 

ułożenia. Były szczeniaki w wieku 4,5 miesiąca, jak również psy w wieku 

siedmiu lat. Jedne posiadały dyplomy z konkursów posokowców i 

tropowców, doświadczenie w poszukiwaniu postrzałków zwierzyny grubej, 

dla innych były to pierwsze kontakty ze zwierzyną czy też ścieżkami 

tropowymi. 

Bardzo różny był również poziom doświadczenia przewodników psów. 

Część z nich to myśliwi lub osoby odbywające staż łowiecki, natomiast dla 

części był to również pierwszy kontakt z układaniem psa myśliwskiego. 

Należy cieszyć się z faktu, że osoby które nabyły psa rasy myśliwskiej, 

pomimo że na co dzień nie mają kontaktu z łowiectwem, chcą poświęcić 

mu swój czas i pieniądze, aby przekształcić go w psa użytkowego. 

 Zajęcia prowadzone były od godzin porannych do późno 

wieczorowych. 

Po śniadaniu uczestnicy przejeżdżali do „Witoldówki”, gdzie prowadzone 

były zajęcia w terenie. 

Należały do nich; apel psa, posłuszeństwo, chodzenie przy nodze (na i bez 

smyczy), poruszanie się z psem w terenie zadrzewionym, odłożenie i 
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reakcja na strzał, zachowanie psa przy martwej zwierzynie, zakładanie 

włóczek i ścieżek tropowych, zachowanie psa w zagrodzie dziczej. 

Uczestniczy, pod okiem instruktorów, sami zakładali sobie ścieżki tropowe, 

przy pomocy butów i lasek tropowych oraz przy użyciu śladowych ilości 

farby. Do zakładania włóczek służyły badyle, narogi z dzika oraz tusza 

warchlaka. Następnego dnia, znów pod czujnym okiem instruktorów, psy 

wypracowywały założone przez przewodników ścieżki. W zależności od 

stopnia radzenia sobie na nich posokowców i tropowców, nowe ścieżki 

posiadały większą lub mniejszą skalę trudności. Doskonale spisały się 

szczeniaki posokowców bawarskich, które bez większych problemów 

radziły sobie na 16-to godzinnych ścieżkach. Część psów doskonale 

wypracowała ścieżki zakładane ponad 40 godzin wcześniej. Jeszcze raz 

potwierdziła się prawda, że większe znaczenie dla pracy węchowej psa, ma 

odwiatr pozostawiony przez badyle czy rapety niż leżąca na ścieżkach 

farba. 

 Zajęcia w terenie kończyły się przy odgłosach rykowiska, kiedy to 

pierwsze byki swoimi porykiwaniami „żegnały” uczestników 

powracających z zakładania ścieżek. 

Po powrocie do zajazdu i wieczornym posiłku odbywała się dalsza, 

teoretyczna część zajęć. 

Dyskutowaliśmy o akcesoriach związanych z pracą posokowców i 

tropowców oraz z wyposażeniem ich przewodników. Mówiliśmy o 

zasadach obowiązujących przy poszukiwaniu postrzałków, dyskutowaliśmy 

o Klubie Posokowca, organizacji kynologii łowieckiej i o niedoskonałych 

uregulowaniach prawnych z tym związanych, omawialiśmy regulaminy 

konkursów pracy psów myśliwskich, odpowiadaliśmy na liczne pytania 

uczestników. 

 Po zakończeniu „oficjalnej” części zajęć, dyskusja nie ustawała. 

Do późnych godzin nocnych toczyły się dalsze debaty uczestników. Snuły 

się myśliwskie opowieści o udanych i nie udanych poszukiwaniach dzików 

i jeleni oraz związanych z nimi przygodach. Powracały wspomnienia o 

początkach pracy ze swoimi psami na konkursach i w łowisku, o drodze 

jaką przeszła część z osób, które będąc z początki „cywilami”, poprzez 

nabycie psa rasy myśliwskiej, zaczęła uczestniczyć w zajęciach i 

konkursach, aby w końcu stać się myśliwymi i przewodnikami 

posokowców i tropowców. 

 Na szczególne podkreślenie zasługuje wspaniała atmosfera jak 

panowała wśród uczestników warsztatów. Nie było gorszych i lepszych 

psów, nie było mniej i bardziej doświadczonych przewodników. Była grupa 
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osób „zarażonych” wspólną pasją posiadania psów ras myśliwskich i 

dążenia do tego, aby one wiedziały do czego zostały stworzone i żeby 

doskonalić ich i swoje umiejętności. Grupa uśmiechniętych osób, służących 

sobie wzajemną radą i pomocą, dzielących się swoimi doświadczeniami. Do 

tego wszystkiego dopasowała się pogoda, która przez całe trzy dni, raczyła 

nas promieniami słońca, które oświetlały mieniące się pierwszymi 

jesiennymi kolorami przepiękne Bory Stobrawskie z dobiegającą z nich 

„muzyką” trwającego rykowiska. 

 

 

      Darz Bór 

 

      Wojciech Galwas 

 

 

 ELA i EMIR od Juraja (Zdjęcie; z archiwum W. Galwas) 
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Zjazd Klubów Posokowca należących do  

Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca 

( Der Internationale Schweißhundverband ) 

 

 Międzynarodowe Zrzeszenie Klubów Posokowca (ISHV), to 

organizacja założona w 1930 roku w Lipsku przez dwa kluby niemieckie; 

posokowców hanowerskich - Verein Hirschmann e.V. i posokowców 

bawarskich - Klubs für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. oraz 

przez klub austriacki - Österreichischen Schweißhundverein i węgierski - 

Magyar Véreb Egylet. Do założycieli należy również Szwajcaria. 

Z biegiem lat do tej organizacji przyjmowane były kolejne kluby 

posokowców z Francji, Czech, Słowacji, Polski, Belgii, Włoch, Szwecji, 

Norwegii. W kolejce na przyjęcie oczekuje klub ze Słowenii. Na prawach 

gościa uczestniczy klub z Rumunii. 

 

 Polska została przyjęta do ISHV w 1997 roku. Reprezentantem 

polskich hodowców i właścicieli posokowców hanowerskich i bawarskich 

jest Klub Posokowca z władzami wybieralnymi. Jest to jedyny w Polsce 

(oprócz niedawno zarejestrowanego Klubu Niemieckiego Teriera 

Myśliwskiego), wybieralny Klub Rasy reprezentujący psy ras myśliwskich. 

Niestety w odróżnieniu od zagranicznych klubów ras, możliwości działania 

klubu wybieralnego w Polsce są mocno ograniczone przez władze ZKwP. 

 Zagraniczne kluby rasy decydują o wymogach hodowlanych 

swojej rasy, organizują przeglądy hodowlane, decydują o ilości kryć i 

miotów, ustalają regulaminy prób i konkursów, dokonują przeglądów 

miotu, pośredniczą w wydawaniu dokumentacji kynologicznej. Oczywiście 

od wszystkich tych czynności pobierają opłaty, które zasilają kasę klubu. 

 U nas przynależność do wybieralnego klubu jest dobrowolna. 

Członkowie dobrowolnie zgadzają się na przyjęte w klubie regulaminy i 

wymogi, które są znacznie wyższe niż obowiązujące w ZKwP. Wystarczy 

wspomnieć, że właściciele posokowców są zobowiązani kojarzyć jedynie 

posokowce posiadające dyplom z konkursu posokowców lub poszukiwania 

postrzałka, a posokowiec aby otrzymać w swoim rodowodzie Pieczęć 

Użytkowości ISHV musi, oprócz uzyskania uprawnień hodowlanych, 

wymaganych przez ZKwP, legitymować się wynikiem badania stawów 

biodrowych w kierunku dysplazji stopnia A lub B i posiadać dyplom z 

oceny pracy posokowca w naturalnym łowisku. 
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Oczywiście nie muszę dodawać, że wymogi te mogą być stosowane jedynie 

do członków klubu i ZG ZKwP nie jest zainteresowany ich rozszerzeniem 

na wszystkich właścicieli posokowców. 

 
 Zostawmy jednak nasze podwórko i powróćmy do imprez 

organizowanych przez ISHV. Co dwa lata w krajach założycielskich ISHV 

organizowane są Zjazdy Klubów członkowskich połączone z konkursem 

pracy posokowców. 

Ostatni Zjazd, a był to już 32 z kolei, odbył się w dniach 2-6 listopada 2011 

roku w Austrii w rejonie Ottenstein-Peygarten. 

W oczekiwaniu na pracę... (Zdjęcie; W. Galwas) 

 

W zjeździe uczestniczyły delegacje z wszystkich klubów członkowskich w 

tym 8-mio osobowa ekipa z Polski. W jej skład weszli Vice 

Przewodniczący ds użytkowości – Paweł Iwicki, Vice Przewodniczący ds 

hodowlanych – Wojciech Galwas, członek Komisji Rewizyjnej – Wiesław 

Burdzy, sędziowie międzynarodowi – Marian Paweł Bocianowski i Jerzy 
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Karaszewski, przewodnik - Wojciech Łażewski, oraz członkowie klubu – 

Krzysztof Jaszczuk (również jako tłumacz) i Robert Iwicki. 

 W czasie Dni ISHV odbyło się szereg posiedzeń m.in.; Posiedzenie 

Zarządu ISHV, Zebranie Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich 

ISHV, Posiedzenie Światowego Związku Posokowca Bawarskiego i na 

koniec Walne Zgromadzenie Delegatów Klubów Członkowskich ISHV. 

 

W. Łażewski z Rufusem Sfora Nemroda (Zdjęcie; W. Galwas) 

 

 Na zebraniu doradców hodowlanych, czyli w naszej nomenklaturze 

– przewodniczących do spraw hodowlanych, poruszane były głównie 

sprawy dotyczące współpracy klubów w zakresie hodowli posokowców i 

związanych z tym wymogów. 

Doradcy hodowlani przedstawili sprawozdania dotyczące stanu hodowli, 

ilości miotów i szczeniąt za 2010 rok. Analizowano stan zdrowia 

posokowców, poziom dysplazji stawów biodrowych, występujące 

przypadki epilepsji i konieczność informowania o nich. 
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Wskazywano na konieczność pełnej współpracy pomiędzy doradcami w 

zakresie planowanych skojarzeń posokowców pomiędzy klubami oraz 

zakupu szczeniąt przez członków poszczególnych klubów.  

Zwracano uwagę na istniejący tzw. „schwarzzucht”, czyli import/eksport 

szczeniąt bez uprzedniej zgody zainteresowanych klubów. 

Omawiano sprawę ujednolicenia wymogów hodowlanych i regulaminów 

konkursów w poszczególnych klubach oraz przestrzegania zasad 

przyznawania Pieczęci Użytkowości ISHV w dokumentach posokowców. 

Ustalono, że następne spotkanie doradców hodowlanych odbędzie się latem 

przyszłego roku na Słowenii. 

Zarząd ISHV podjął działania mające na celu wprowadzenie przez FCI we 

wzorcach rasy posokowców wymogu uzyskiwania przez nie próby 

(konkursu) użytkowości. 

 Na posiedzeniu Światowego Związku Posokowców Bawarskich 

mówiono o współpracy z myśliwymi z USA i Kanady, którzy są bardzo 

zainteresowani pozyskaniem posokowców bawarskich do pracy na 

kontynencie północno-amerykańskim. Dyskutowano również o współpracy 

ISHV z Brytyjczykami. Planowane od nowego roku zniesienie kwarantanny 

dla psów wwożonych do Anglii, ułatwi znacznie export posokowców z 

kontynentu na wyspy. Niepochlebnie wyrażano się natomiast na temat 

współpracy z hodowcami hiszpańskimi. 

 

 Dni ISHV zakończyły się Walnym Zgromadzeniem Delegatów, na 

którym dokonano wyboru nowych władz ISHV na najbliższą dwuletnią 

kadencję. Nowym Przewodniczącym ISHV został Prezes Węgierskiego 

Klubu Posokowców – József Buzgó, tak więc następne spotkanie Klubów 

Posokowca odbędzie się w 2013 roku na Węgrzech. 

 

 Nieodłącznym elementem Dni ISHV jest konkurs posokowców na 

naturalnych postrzałkach, przeprowadzany zgodnie z regulaminem ISHV. 

Kluby członkowskie delegują po jednym przewodniku z posokowcem, 

którego praca jest oceniana przez 3 – osobową, międzynarodową komisję 

sędziowską. 

Reprezentantem naszego klubu był Wojciech Łażewski z 7-mio letnim 

posokowcem bawarskim RUFUS Sfora Nemroda. W skład 

międzynarodowych komisji weszli sędziowie – członkowie naszego klubu – 

Jerzy Karaszewski i Marian Bocianowski. 

Niestety, niewiele dobrego da się powiedzieć o organizacji konkursu. 

Organizatorzy nie byli w stanie zabezpieczyć wystarczającej ilości zgłoszeń 
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o poranionej zwierzynie. Zespoły sędziowskie wraz z przewodnikami 

wysyłane były na odległość 200 -300 kilometrów, aby stwierdzić pudło do 

zwierzyny. Na jeden trop wysyłano kilka po sobie posokowców. 

Powszechne zdziwienie budził fakt wysyłania do prac przewodników z 

posokowcami według uznania organizatorów, a nie według wylosowanej 

kolejności. 

Do udziału w pracach nie dopuszczano korony, tak więc osoby, które 

pokonały niejednokrotnie ponad tysiąc kilometrów, aby obserwować prace 

posokowców, zostały tym razem pozbawione tej możliwości. 

 Wojtek Łażewski z Rufusem zostali wysłani w czwartek na 

poszukiwanie łani jelenia, do której strzelano poprzedniego dnia. Na 

zestrzale nie znaleziono żadnego potwierdzenia w postaci farby, ścinki czy 

innych znaków świadczących o zranieniu. Rufus podjął trop, dochodząc po 

kilkuset metrach do leżących w jeżynach dzików. Po ich „ręcznym” 

przepędzeniu kontynuował pracę, jednak bez potwierdzenia jej 

prawidłowości. Sędziowie zadecydowali, aby wezwać psa kontrolnego. Na 

miejsce poszukiwań przyjechał Słowak, Branislav Prubcansky ze swoją 

doświadczoną bawarką. Suka podjęła trop, podążając tą samą trasą co Rufus 

i wchodząc ponownie na dziki, które powróciły do barłogu. Słowak 

przerwał pracę, twierdząc, że łania nie została postrzelona. Strzelający do 

łani myśliwy, przyznał że jest to możliwe, bo strzelał w pośpiechu bez 

dokładnego mierzenia. 

Następnego dnia, Wojtek z Rufusem zostali wysłani, jako ekipa kontrolna, 

na sprawdzenie pracy, jaką wykonywał przewodnik z Czech szukając rannej 

łani jelenia. Ta praca również nie zakończyła się sukcesem. Po Rufusie, na 

sprawdzenie tego samego tropu, wysyłane były jeszcze dwa inne 

posokowce, które również potwierdziły niemożność dojścia tej sztuki. 

Na tej kontrolnej pracy Rufus zakończył swój udział w austriackich 

poszukiwaniach. 

 W rezultacie trzydniowych poszukiwań, wobec braku postrzałków, 

tylko 4 posokowce zostały ocenione. Dyplom I stopnia uzyskał posokowiec 

ze Szwajcarii, II stopnia z Francji, III stopnia z Włoch ( on też otrzymał 

ufundowaną przez nasz klub nagrodę rzeczową) oraz również dyplom III 

stopnia posokowiec hanowerski s niemieckiego Hirschmanna. 

Posokowce z Austrii, Klubu BGS z Niemiec, Słowacji, Czech, Węgier i z 

Polski pozostały bez oceny. 

Miejmy nadzieję, że za dwa lata na Węgrzech organizacja konkursu będzie 

stała na wyższym poziomie. 
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  Istotą organizowanych co dwa lata spotkań europejskich Klubów 

Posokowca, nie są jednak posiedzenia, narady, zebrania czy poszukiwania 

postrzałków. Najważniejsza jest możliwość spotkania się z pasjonatami 

posokowców z wielu krajów. Możliwość wymiany poglądów 

i doświadczeń, wspólne biesiady, niekończące się opowieści o lesie, 

o polowaniach, o poszukiwanych postrzałkach, o naszych czworonożnych 

przyjacielach, o ... 

Czego i Wam życzę. 

 

     Wojciech Galwas 

 

 

 

 

    

Ekipa zPolski (Zdjęcie;W.Galwas) 
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Relacja z VI Memoriału 

im. ks. B. Gierszewskiego 

Bory Stobrawskie 11 – 14. 11. 2011 r. 

 

 W piątek, 11 listopada do Zajazdu „Pod Borem” w Pokoju 

zjeżdżają się przewodnicy z posokowcami, sędziowie oraz korona, aby po 

raz szósty obserwować poczynania posokowców poszukujących 

postrzałków zwierzyny w naturalnym łowisku. 

Jako pierwsi meldują się sędziowie; Jan Kierznowski, Wojciech Galwas, 

asystenci; Jerzy Sokół i Piotr Jabłoński. Po chwili dojeżdża Jerzy 

Karaszewski i Marian Paweł Bocianowski. 

Po kolei zjawiają się również przewodnicy z posokowcami. Jest Mikołaj 

Włocławski z Babką i Amatorem, zjawia się Joanna Wiśniewska z 

Assipattle i Michał Fornalczyk z Cyrusem. 

Dzień prędzej otrzymałem informację, że ze względu na chorobę nie 

dojedzie Stanisław Abłamowicz z Arlą. 

Jako kolejni dojeżdża ekipa z Czech i ze Słowacji. Węgrzy mają dojechać 

wieczorem. 

Przyjeżdżają również jako korona członkowie klubu (i sympatycy 

posokowców) z Pomorza, Świętokrzyskiego, w drodze jedzie ekipa spod 

Zamościa. Następnego dnia zjawi się niezmordowany Wojtek Łażewski i 

inni członkowie klubu z dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego. 

 Przy kolacji dokonujemy prezentacji przewodników i ich 

posokowców oraz komisji sędziowskiej. Wszyscy otrzymują memoriałowe 

koszulki i kubki, klubowe czapeczki i torby, oraz znaczki memoriałowe. W 

chwili gdy mam dokonać prezentacji nieobecnych Węgrów, wkraczają oni 

na salę, witani gorącymi brawami. Możemy dokonać losowania kolejności 

stanowisk w czasie otwarcia memoriału. 

Dalsza część wieczoru ma już mniej oficjalny charakter. 

 Sobotni poranek wita nas mrozem. Po śniadaniu jedziemy do 

ośrodka w Święcinach gdzie znajduje się „centrum dowodzenia” z 

„generałem” Witkiem Cieplikiem i jego ekipą. 

Sygnaliści grają zbiórkę – uczestnicy ustawiają się w wylosowanej 

kolejności.  

Otwarcia memoriału dokonuje Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Opolu – 

Wojciech Plewka. Obecni są również Przewodniczący Komisji 

Kynologicznej – Waldemar Chmielowski i gospodarz terenu – niezawodny 

nadleśniczy z Kluczborka – Paweł Pypłacz. 
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Przystępujemy do tradycyjnego losowania. Jako pierwszy losuje 

M. Fornalczyk – wylosował nr 3. Drugi losuje M. Włocławski – losuje nr 2. 

Jako trzeci podchodzi do stołu z numerami Csaba Vajda z Węgier – podnosi 

nr 4. Czwarty z kolei losuje L. Varvarovsky z Czech – losuje nr 6. Aśka 

Wiśniewska wylosowała sobie ostatni, siódmy numer startowy. Słowak L. 

Pitonak losuje dla siebie nr 5. Jako ostatni losuje ponownie M. Włocławski, 

losując dla swojego drugiego posokowca nr 1. 

Ustalona została kolejność w jakiej przewodnicy będą udawać się na 

poszukiwania. 

Bohaterowie memoriału (Zdjęcie M. Gora). 

 

 Jako pierwsi w rejon Ozimka wyjeżdża Mikołaj oraz Csaba Vajda. 

Poprzedniego dnia na polowaniu postrzelono tam jelenie, łanię i byka. Jako 

pierwszy rozpoczyna pracę Mikołaj z Babką na sfarbowanej łani. Na 

zestrzale widoczna farba na ziemi i wysoko na trawach (ok. 90 cm). Łania 

uchodziła w jednym kierunku, jednak farba stopniowo zanikała, a po 600 

metrach przestała być widoczna. Babka prowadzi dalej, aby po 2,5 km 

wejść na sosnowe młodniki. Tam zaczęła krążyć, nie wypracowując 

dalszego tropu. Pracę przerwano. Jako kontrolny pies podjął pracę Amator. 

Poszedł tą sama trasą co Babka, ale w młodnikach również zagubił trop. Ze 

względu na zbliżający się zmrok pracę przerwano. Sędziowie biorąc pod 
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uwagę kolor farby, wymalowane wysoko trawy pomiędzy badylami 

uchodzącej łani, brak łoża, stwierdzili prawdopodobną obcierkę po mostku. 

Później sędziowie postanowią posłać tam następnego dnia kolejnego 

posokowca. 

JUDY z przewodnikiem z Węgier przy dostrzelonym byku  
(Zdjęcie z arch. W. Galwas) 

 

  W tym samym czasie co Mikołaj podjęli pracę Węgrzy na jeleniu 

byku, postrzelonym poprzedniego dnia w przedni badyl. Od postrzału 

minęło 26 godzin. Judy von Militzer’s Meute to 4-letnia suka posokowca 

bawarskiego o niemieckim rodowodzie, słowackich rodzicach w rękach 

Węgrów. Judy nie może się przyspawać do tropu. Występująca początkowo 

farba zanika. Jednak suka po powrocie na farbę prowadzi w tym samym 

kierunku. Następne kilkaset metrów, w wysokim sosnowym młodniku, to 

praca bez farby. Trzeba ufać psu. „Ekipa śledcza”  dochodzi do świeżego 

kąpieliska ze zmąconą wodą. Judy pokazuje, że ma zwierza na gorąco. Na 

prośbę przewodnika zostaje puszczona luzem. GPS pokazuje, że oddala się 

na odległość 1 km po czym wraca po 15 minutach. Korona jest przekonana, 
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że poszła za zdrowymi dzikami. Decyzja przewodnika i węgierskiego 

sędziego jest inna. Suka na otok i kontynuacja pracy. 

Po przejściu kilkudziesięciu metrów odnajdują farbę. Odzyskują pewność. 

Zmęczony jeleń wybiera łatwiejszą trasę, robiąc woltę w kierunku zestrzału. 

Po kilkuset metrach Judi znów zaczyna się prężyć. Zostaje za zgodą 

sędziów zwolniona z otoku. GPS pokazuje, że suka zatrzymała się po 700 

metrach. Za daleko, żeby słychać oszczekiwanie. Po podejściu jednak 

słychać, że oszczekuje byka. Emocje rosną. Myśliwy z Polski – Łukasz 

Dzierżanowski -  wyznaczony do dostrzelenia, nie decyduje się na strzał, 

posokowiec stanowi jelenia w wysokich jeżynach, gdzie nie widać psa. 

Jeleń widząc ludzi uchodzi. Znowu gon i brak możliwości strzału. Byk idzie 

na asfalt, przewodnik odwołuje sukę i zapina otok. Za szosą znowu w gon. 

Jeleń wraca na asfalt. Suka na otok, za szosą ponowny gon i w końcu 

możliwość oddania „strzału łaski”. 

Po 4 godzinach pracy, po 4 km na otoku i po 1 godzinie w gonie i 

stanowieniu, praca została zakończona. Suka decyzją sędziów otrzymała 

dyplom I stopnia. 

 

 Pracę w innym łowisku o godz. 10,00 podjął w tym samym czasie 

Michał Fornalczyk z Cyrusem Zimny Trop. Tam 30 godzin prędzej 

myśliwy przy księżycu strzelał do dzika. 

Pierwszą farbę pies odnalazł 10 metrów od zestrzału. Z biegiem metrów 

farba zanikła. Po przejściu kilometra przewodnik nie mając potwierdzenia 

powrócił na ostatnią farbę. Cyrus ponownie podążył tym samym tropem co 

poprzednio. Po 1,5 km pies doszedł do babrzyska i zaczął pracować górą.  Z 

trzcin porastających okolice babrzyska  podniósł się dzik. Posokowiec 

został puszczony w gon. Dzik po 500 metrach zmienił kierunek ucieczki i 

po dalszych kilkuset metrach został stanowiony przez Cyrusa. Po dojściu do 

stanowionego dzika został on dostrzelony przez przewodnika psa. W 

wyniku postrzału miał ranę na mostku i lekko zahaczoną pachwinę. Pracę 

zakończono o godzinie 13. Cyrus za swoją pracę otrzymał dyplom I stopnia. 

W godzinach wieczornych do zajazdu w Pokoju przyjechał myśliwy, który 

postrzelił dzika. Wartość jego podziękowań znacznie przewyższyła wartość 

dzika, który ważył 22 kg. 
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CYRUS Zimny Trop z M. Fornalczykiem i J. Sokołem 
 (Zdjęcie z arch. W. Galwas) 

 

 Trochę później do pracy wyruszyli Słowacy. O 13,10 zostali 

podprowadzeni na zestrzał dzika, strzelanego w biegu, w paprociach. Na 

zestrzale widoczna farba, obfita na odcinku 100 metrów. Farba mięśniowa. 

Ilość farby stopniowo malała, stając się niewidoczna po 200 metrach. Pies 

kontynuował pracę, a potwierdzeniem prawidłowego kierunku była kropla 

farby znaleziona po 400 metrach. Później wobec braku farby, trzykrotnie 

powracano na ostatnią kroplę, ale  Bora bez przerwy podążała w tym 

samym kierunku dochodząc po 1200 metrach do mocno zbuchtowanego 

pola topinamburu, na którym znalazła obmalowaną farbą łodygę. Tropu 

wyjściowego jednak nie znalazła i pracę zakończono o godz. 16,20. 

Sędziowie uznali, że był to postrzał mięśniowy i sztuka nie jest do dojścia. 
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 W tym samym czasie rozpoczęli pracę Czesi z pięcioletnią suką 

posokowca hanowerskiego CINA z Prokopske hajenky. Strzał był oddany 

na polowaniu zbiorowym do jelenia byka ze zwyżki. Na zestrzale widoczny 

odcisk racicy i ślad uderzenia kuli w ziemię. Na kierunku uchodzenia 

jelenia, wskazanym przez myśliwego, znaleziono po 20 metrach kropelkę 

farby. Suka podjęła trop, mocno pracując na otoku. Prawidłowość pracy 

potwierdzana była kropelkami farby znajdowanymi co kilkadziesiąt 

metrów. Po dalszych 350 metrach pracy na wysokim drzewostanie, trop 

doprowadził do rzeczki. Po jej sforsowaniu odnajdywano krople farby i 

kontynuowano pracę. Trop doprowadził do młodników, gdzie Cina zaczęła 

pracować górą. Na prośbę przewodnika została puszczona luzem. Po 

kilkunastu minutach pracy luzem, powróciła nie mając kontaktu z ranną 

zwierzyną. Decyzją przewodnika nastąpił powrót 1 km do ostatniej farby. 

Cina ponownie podjęła pracę tym samym tropem, doprowadzając do 

młodników. Ze względu na zapadający zmrok pracę przerwano. Cała praca 

wyniosła 3 km. 

 

 Jako ostania pracę 12 listopada podjęła Aśka Wiśniewska z Dzidką 

(Assipattle Airgialla). Otrzymaliśmy wezwanie od podkładacza na 

polowaniu zbiorowym, że w godzinach porannych został oddany strzał do 

chmary jeleni, a on znalazł krople farby na kierunku uchodzenia jeleni. 

Praca została podjęta około 13,50. Na linii gdzie został oddany strzał 

znaleziono jedynie wciski uchodzącej chmary. Po 30 metrach znaleziono 

pierwszą kroplę farby. Po następnych kilkunastu metrach odnaleziono 

fragment kości wskazujący na ewidentny postrzał w przedni badyl. Na 

następnych 300 metrach znaleziono pojedyncze krople farby i nowe dwa 

odłamki kości. Potem farby Dzidka nie wskazywała, doprowadzając na 

młodniki sosnowe. W pewnym momencie suka zaczęła mocno ciągnąć na 

otoku po czym szczeknęła. 

Przed suką podniósł się dzik. Przewodniczka postanowiła wrócić do 

ostatniej farby. Tu suka zmieniła kierunek pracy podążając wysokim 

drzewostanem. A więc tu łania odbiła od chmary. Tym razem kierunek 

pracy był potwierdzony kropelkami farby. Po przejściu dwóch oddziałów, 

Dzidka ponownie zaprowadziła nas na te same młodniki sosnowe, gdzie do 

zmroku kluczyliśmy pomiędzy rzędami sosenek, odnajdując pojedyncze 

kropelki farby, aż do jej zupełnego zaniku. Prawdopodobnie tam ranna 

sztuka dołączyła do chmary. Ze względu na zapadający zmrok pracę 

przerwano. Sędziowie postanowili, aby na następny dzień wysłać tam psa 

kontrolnego. 
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Tak więc, pierwszego dnia wszystkie posokowce pracowały w 

terenie, a praca dwóch z nich zakończyła się odnalezieniem poszukiwanych 

postrzałków. 

Następnego dnia w niedzielę jako pierwszy do pracy wyjechał 

Mikołaj Włocławski. 

O 9,45 podjął pracę na zranionym jeleniu byku. 

Poprzedniego dnia, około 13, na polowaniu zbiorowym z ambon, myśliwy 

strzelał na uprawie do chmarki jeleni. Szmalka została w ogniu, drugi strzał 

był oddany do szpicera, który zaznaczył przyjęcie kuli i pobiegł za łanią i 

cielakiem w siną dal. 

Ze względu na obecność patrochów przy zestrzale, Babka podjęła pracę 

dalej, na zaznaczonej farbie. Farba ciemna i obfita wskazywała na postrzał 

na miękkie z naruszeniem wątroby. 

Po kilkuset metrach farba się urywa i pies nie chce dalej pracować. A więc 

powrót na farbę i ponownie praca na tym samym odcinku. I tak kilka razy – 

bez rezultatu. 

Mikołaj rezygnuje z pracy z Babką, daje szansę Przelotowi (Amator z 

Brzezińskiej Kniei). 

AMATOR z M. Włocławskim i koroną (Zdjęcie z arch. W. Galwas) 
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Ten jednak nie zamierza pracować inaczej niż jego współtowarzyszka 

życia. Kilkakrotnie potwierdza ten sam trop do zaniku farby. Mikołaj 

zaczyna wątpić w pozytywne zakończenie poszukiwań. Ekipa kontaktuje 

się z sędzią głównym Jankiem Kierznowskim. I tu otrzymują kategoryczne 

polecenie – szukać dalej i bez byka mi nie wracać. 

A więc szukają! W końcu Przelot w miejscu gdzie i on i Babka się 

pogubiły, znajduje odbicie w prawo rannego byka, potwierdzone 

odnaleziona farbą. Dalsza praca to już formalność. Trop prowadzi 10 

metrów od stojących aut, przez linię, dalej obok paśnika, aż w końcu 

Przelot pracując już z uniesioną głową napręża ciało i doskakuje do 

zgasłego, ale jeszcze ciepłego szpicera. Zgodnie z przewidywaniami byczek 

przyjął na miękkie kulę kalibru 9,3x62. 

Cała praca to około 1100-1200 metrów, a łączny czas pracy Baby i Przelota 

- prawie 3 godziny. 

Praca Amatora została oceniona na dyplom III stopnia. 

 

 Kolejny numer startowy to Michał z Cyrusem. Otrzymuje za 

zadanie kontrolną pracę na tropie rannej łani poszukiwanej wczorajszego 

dnia przez Mikołaja. Nie wskórali jednak nic więcej. Cyrus również 

doprowadził do rozległych sosnowych młodników i tam trop zgubił się. 

 

 W niedzielę drugą pracę otrzymała również ekipa z Węgier. 

Pojechali poszukiwać jelenia łani, strzelanej poprzedniego dnia. Na 

zestrzale odnaleziono małą ilość farby, która utrzymywała się na odcinku  

150 metrów, po czym zanikła. Judy kontynuowała pracę na dystansie 1500 

metrów, po czym powrócono na zestrzał. Suka ponownie pokonała tą samą 

trasę. Sędziowie uznali postrzał za niegroźną obcierkę. Dla pewności trop 

został sprawdzony kontrolnym posokowcem, który potwierdził trasę pracy 

posokowca z Węgier. 

 Również Słowacy udali się na wezwanie do postrzałka dzika. Na 

drodze gdzie strzelano do wataszki, znaleziono sfarbowany zestrzał, 

potwierdzony na dalszym odcinku farbą co 15-20 metrów. Po 400 metrach 

Bora weszła na sarny i chciała kontynuować pracę w kierunku ich 

uchodzenia. Sukę zawrócono na farbę. Podjęła pracę w tym samym 

kierunku co uchodzące kozy, tam jednak odnaleziono farbę, która 

doprowadziła do młodników. 

Tam stwierdzono, że dzik dołączył z powrotem do watahy, a farba zanikła. 

Pracę zakończono stwierdzając postrzał mięśniowy. 

 



 75 

Sędzia z Węgier Zilai Janos (Zdjęcie z arch. W. Galwas) 

 

 Następni z kolei ze Święcin wyjechali do pracy Czesi. Najpierw 

poszukiwali około 30 kg dzika, który na zestrzale zostawił rozprysk farby. 

Cina pracowała na dystansie 700 metrów, po czym weszła w młodnik w 

którym pracownicy leśni dokonywali trzebieży i tam suka się zagubiła. 

Trzykrotny powrót na zestrzał potwierdził ten sam kierunek ucieczki dzika i 

brak nadziei na odnalezienie go. 

Jednak na trwającym polowaniu zbiorowym zauważono rannego jelenia 

byczka, postrzelonego poprzedniego dnia, bowiem na polowaniu 

zbiorowym był zakaz strzelania do jeleni. Na trasie uchodzącego jelenia 

ekipa czeska odnalazła ciemną farbę wskazującą na postrzał na miękkie. 

Podjęli pracę potwierdzoną co 20-50 metrów ciemną farbą. Podążali za 

uchodzącym jeleniem 5300 metrów. W końcu, mając kontakt wzrokowy, 

Cina została puszczona w gon. Ranny jeleń wbiegł na środek zamarzniętego 

leśnego bagienka, chłodząc się w zimnej wodzie. Hanowerka została 

zatrzymana bowiem wejście na cienki lód stwarzało dla niej duże 
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niebezpieczeństwo. Można było dostrzelić rannego byczka, ale kto go 

wyciągnie ze środka bagna? Zapadła decyzja, że jeden z sędziów wejdzie 

do wody, aby ruszyć jelenia, a przewodnik będzie gotowy do oddania 

strzału na brzegu. Akcja zakończyła się prawie powodzeniem, bowiem i tak 

byczek zakończył żywot wpadając do wody z której trzeba go było 

wyciągnąć. Byk był postrzelony w dolną część jamy brzusznej. 

Ekipa z Czech po zakończonej pracy (Zdjęcie M. Gora) 

 Na placu boju pozostała jedynie Aśka, posiadaczka ostatniego 

numeru startowego. 

Kiedy traciliśmy już nadzieję na pracę, po 15-tej godzinie zadzwonił telefon 

z informacją o zranionej łani. Do zmroku pozostała godzina, ale do miejsca 

zestrzału blisko, więc zapadła decyzja o sprawdzeniu zestrzału. Dzidka z 

Aśką podjęły trop, farba rozlana dosyć szeroko dawała nadzieję na 

odnalezienie postrzałka. Po kilkuset metrach pracy zapadł zmrok i praca 

została przerwana. Zapadła decyzja o jej kontynuacji w poniedziałek.  
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Następnego dnia Aśka z Dzidką kontynuowała pracę w towarzystwie 

Michała z bronią. Kilometry tropu potwierdziły jednak postrzał na szynkę 

bez możliwości skutecznego dojścia. 

 

 Niedzielne popołudnie, to nerwowe oczekiwanie na powrót 

poszczególnych ekip z poszukiwań. Zaczęli zjeżdżać się oficjele, a 

sędziowie nie mogli jeszcze zakończyć oceny psów. A czekało nas jeszcze 

wypełnianie kart ocen, dyplomów, wyklejenie tablicy wyników. 

Ale w końcu udało się prawie zmieścić w wyznaczonych ramach 

czasowych. 

Nagrody dla uczestników (Zdjęcie W. Galwas) 

 

 Po godzinie 20-tej sygnaliści zagrali „Powitanie”, a organizatorzy 

zaprosili na środek sali głównych bohaterów – przewodników z 

posokowcami. 

Cztery z siedmiu posokowców uzyskały dyplomy, dwa – dyplomy I stopnia, 

jeden – II stopnia i jeden- III stopnia. 

Trzy pozostały bez dyplomu, bo tak zrządził los, ale swoją pracą 

potwierdziły doskonałe przygotowanie do pracy. 

Nagrody wręczali w asyście  Sędziego Głównego – Jana Kierznowskiego 

przedstawiciele Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu – Dariusz Hutka i 
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Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Adam 

Albertusiak. 

Największy z pucharów otrzymał Michał Fornalczyk – przewodnik 

posokowca bawarskiego – CYRUS Zimny Trop. Nieco mniejszy puchar 

trafił do rąk Csaba Vajdy – przewodnika z Węgier. Kolejny puchar 

otrzymał czeski przewodnik – Ladislav Varvarovski. 

Dyplom dla AMATORA z Brzezińskiej Kniei otrzymał również jego 

przewodnik  Mikołaj Włocławski. Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody 

rzeczowe otrzymali wszyscy przewodnicy, a dzięki hojności sponsorów, 

było ich naprawdę sporo. 

Nie zabrakło również upominków dla wszystkich, którzy zgromadzili się na 

podsumowaniu memoriału. 

Po zakończeniu części oficjalnej, przy dźwiękach Zespołu Sygnalistów 

Myśliwskich RABIEC, rozpoczęła się wspólna biesiada , która kończyła 

oficjalną część VI Memoriału im. ks. B. Gierszewskiego. 

 

 W poniedziałek goście rozjechali się w stronę domów, a Aśka, 

Michał, Mikołaj, Łukasz i inni z powrotem do lasu, aby spróbować 

naprawić to, co zepsuli inni. 

 

       

 Wojciech Galwas 
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Tablica wyników (Zdjęcie W. Galwas) 

Morawski Puchar 

 

 Po raz drugi miałam okazję uczestniczyć w Morawskim Pucharze. 

Tym razem do pracy w Stupavie zabrałam ze sobą Dzidkę, czyli 

ASSIPATTLE Airgialla - córkę AXY. Rzec by można, że u nas to już 

rodzinna tradycja, dwa lata temu Axa wzięła udział w Morawskim, a w tym 

roku jej córka Dzidka. Okolica Stupavy to przepiękny region, łagodne 

pagórki, a na nich bukowe lasy, malownicze łąki i wspaniali ludzie, którzy z 

Soutezy o Moravski Pohar uczynili święto miłośników obu ras 

posokowców. Nas polską ekipę przyjęto i ugoszczono wspaniale, była flaga 

Polski na maszcie obok czeskiej flagi, była niesamowicie ciepła atmosfera i 

wspólne Polaków, Morawiaków i Czechów rozmowy- i zabawa z tańcami 

też była. Ale to rzeczy; przybyłam chyba jako ostatnia do Hipocentrum w 

Korycanach - Basia i Mikołaj już byli zakwaterowani, zdali mi relacje z 

kolacji na którą się spóźniłam. Reszta wieczoru upłynęła nam na miłych 

pogawędkach przy morawskiej śliwowicy i świetnym piwie. 

 Rano zbiórka w Stupawie w gościnnej farmie ekologicznej gdzie 

odbył się przegląd weterynaryjny, a po nim uroczysta zbiórka ubarwiona 

pojawieniem się Hajnego, który to podczas przywitania wszystkich oddał 

swoją honidbe na czas trwania soutezy w nasze władanie. Nam ekipie 

polskiej w losowaniu przypadły trzy pierwsze numery; ja z Dzidką nr1, 

Basia z Przelotem nr2 i Mikołaj z Babką nr3. Po losowaniu wszyscy 

ruszyliśmy do chaty myśliwskiej, która była przez całe dwa dni dla nas 

wszystkich uczestników i gości soutezy bazą, gdzie się odpoczywało po 

leśnych zmaganiach. Nam w pierwszym dniu przypadło pracować na 

długich ścieżkach, a do pracy wyruszyłam jako pierwsza ja i Dzidka. Na 

początek konkurencja odnajdowania zestrzału w kwadracie 30x30m, to 

zadanie zajęło Dzidce około 3 minut, a dalej już praca na pofarbowanym 

tropie jelenia. Nie ma lekko, tych 1200 metrów to w moim 

dotychczasowych konkursowych doświadczeniach najtrudniejsza ścieżka na 

jakiej pracowałam. Choć las piękny głównie liściasty, to poprzecinany dość 

głębokimi dolinkami i złażony prze zwierzynę okrutnie. Nie raz widać było 

ślady ciągnącej zwierzyny, tudzież dzicze babrzyska, przez które założone 

były ścieżki. Dzidka pracowała raz wolniej i dokładniej raz szybciej i 

pewniej, a ja podążałam za nią starając się jej nie przeszkadzać. Po 

odnalezieniu pierwszej kartki, która była przytwierdzona do sporego 

kawałka skóry moja zołza uznała, że to koniec roboty – no cóż tu się kłania 

nasza niestety dość powszechna metoda pracowania na jelenich tropach, 
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gdzie trofeum dla psa na końcu stanowi kawałek badyla - Dzidka uznała, że 

to finał a tu każą nos włożyć w ściółkę i iść dalej. Musiałam oderwać skórę 

z gwoździa i schować do kieszeni żeby moja ruda podjęła ponownie trop, a 

nie wracała do skóry. Ruda przekalkulowała, to i poszła dalej, a reszta pracy 

przebiegała w podobnym tempie spokojnie bez zawadzania psu, zaś kolejna 

kartka przy skórze już nie nastręczyła tylu problemów – Dzidka po prostu 

zaznaczyła i poszła dalej. Na koniec i łanie też odnalazłyśmy. Z rąk 

sędziego dostałyśmy złom a Pan Havlicek zamiast sygnalisty, którego 

zabrakło zaśpiewał nam.  

 

Joanna Wiśniewska z ASSIPATTLE Airgialla na Morawskim Pucharze 
      (Zdjęcie; M. Gora) 
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 Po powrocie do bazy mijam tylko idącą do auta, którym ja 

przyjechałam Basię – właśnie z Przelotem jedzie do pracy. Mikołaj z Babka 

już po odłożeniu, ma już pierwsze punkty na tablicy, Dzidka dostaje za 

prace na otoku 4. Czas biegnie swoim rytmem kolejne psy wychodzą do 

pracy na krótkich ścieżkach, a my czekamy na powrót Basi. Wreszcie wraca 

Basia z Przelotem minę ma nietęgą ale złom w kapeluszu jest więc chyba 

jest dobrze. Basia potwierdza to co jej powiedziałam przed wyjazdem do 

pracy – bardzo trudna ścieżka z atrakcjami jak babrzyska i świeże przejścia, 

ale karteczek też zebrała dwie wiec jest sukces. Następny do pracy rusza 

Mikołaj i Babka, a my w tym czasie mamy czas na bramboraka. Zanim się 

zakończył dzień przyszło mi jeszcze pracować na krótkim tropie. 

Konkurencja krótkiej ścieżki polega na tym, że podkłada się psa na włóczkę 

z jelenia, pies pracuje dosłownie na 200 m, które zakończone są łożem od 

którego pies ma do wykonania pracę oznajmiacza lub oszczekiwacza. Moja 

Dzidka to klasyczny oznajmiacz i tą konkurencję wykonała na ocenę 4, 

również za zachowanie przy martwej zwierzynie dostała 4 i tak 

zakończyłyśmy dzień z samymi czwórkami. Na sobotę został nam podchód, 

przywołanie i odłożenie.  

 Basia i Przelot również zakończyli pierwszy dzień soutezy z 

wykonaną pracą na długiej i krótkiej ścieżce, Mikołaj z Babką mieli za sobą 

długą ścieżkę i odłożenie. Wieczór w Hipocentrum upłynął nam na 

biesiadzie w rytmie muzyki country i w miłym towarzystwie uczestników, 

organizatorów i sędziów soutezy. A rano wracamy do pracy; my babki 

mamy do zaliczenia odłożenie, a Mikołaj z Babolcem krótką ścieżkę.   

Konkurencja przywołanie, podchód i odłożenie odbywa się w naszym, czyli 

moim i Basi przypadku na skraju lasu. Na łące smętnie snują się krowy, jest 

piękny słoneczny dzień i jest wielce prawdopodobne, że jeśli moja Dzidka 

wykona wszystkie zadania tak jak ją nauczyłam to możliwe jest że puchar 

Morav pojedzie do Airgiallkowa. Ale że się wszystko zdarzyć może to też 

się i zdarzyło; Dzidka przywołanie zrobiła perfekcyjnie, podchód zrobiła 

tak jakbym ją superglue przykleiła do nogi, ale na odłożeniu był mały 

problem, przyklejenie okazało się być przeszkodą. Dzidka pozostawiona 

postanowiła podnieść swój rudy zadek i ruszyć za mną i tak przeszła 

magicznych 5 metrów zapisanych w regulaminie za co sędzia i słusznie 

odjął jej jeden punkt z koeficjenta. Nie ma maxa jest dyplom II stopnia, 

powtórzyła się historia Axy, która podobny numer wycięła mi na zkouskach 

– no cóż rzec by można jaka matka taka córka. Wracamy do bazy, dzień 
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sobie płynie bez pospiechu w ramach rozrywki zaliczamy atrapę łani na 

lanovce, wszyscy jesteśmy w świetnych humorach, ja myślę…. choć może  

 

Basia i Mikołaj Włocławscy z AMATOREM i BABKĄ 
    (Zdjęcie; M. Gora) 

 

troszkę żal, że o ten przysłowiowy pazur w takiej konkurencji jak odłożenie 

jestem za Jaggerem, ale co tam za dwa lata jest kolejny morawski puchar 

czasu jest dość aby następna airgiallkę przygotować. O 16 rozpoczyna się 

oficjalne ogłoszenie wyników. Przewodnicy, sędziowie i korona wszyscy 

stoimy wokół pokotu, na którym są dwie łanie i dzik, płoną na rogach 

pokotu ogniska. Graja sygnaliści; Jagger pierwszy, a za nim ze strata 5 
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punktów moja Dzidka wiercipiętka. Z rąk właściciela Jaggera inż. Norberta 

Pelca otrzymuję główne trofeum souteży -wykonany przez Pana Pelca i 

jego tatę, kordelas, ozdobiony na rękojeści głową posokowca i jelenimi 

badylami. Potem jeszcze tylko pożegnania, życzenia szczęśliwej podróży i 

bezpiecznego powrotu do domu, żegnam się z ekipą Przelotową, pakuję się 

do hundwagena i jadę do domu …… 

 Kolejna Moravska Soutez za mną, przede mną blisko 400 km i 

Praski kruhak. Ale na koniec zanim pożegnałam Moravy obiecałam, że tam 

za dwa lata wrócę wszak mam z Axą III lokate na moravskim w Jeseniku, II 

lokatę z Dzidką w Stupavie czas na I lokatę z kolejną airgiallką może Ceirą, 

kto to wie wszystko przed nami ? 

 

Joanna Wiśniewska 

 

 

 

 

Ekipa z Polski ze Złomami (Zdjęcie M. Gora) 
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Wytrwały posokowiec i cierpliwy przewodnik 

 

 W poprzednim biuletynie pisałem o dobrym nosie psa i celnym 

strzale łaski. Na sukces w podniesieniu postrzałka będą się również składać 

określenia zawarte w tytule. 

 Zaczynamy od dokładnego wywiadu z myśliwym strzelającym do 

zwierzyny. Jeśli się spieszymy lub jesteśmy poganiani, to później w czasie 

pracy nurtują nas pytania, których nie zadaliśmy wcześniej myśliwemu. 

Musimy się dowiedzieć jaki czas minął od momentu strzału, w jakich 

warunkach był oddany strzał, jakim kalibrem i rodzajem amunicji oraz jak 

zareagowała zwierzyna na strzał i czy odbiła od watahy, chmary.  

Istotny szczegół to znalezienie zestrzału. Tu trzeba dać sobie czas. Najlepiej 

odłożyć psa, żeby nie przeszkadzał. Jeśli nie możemy go znaleźć, to 

powinniśmy posłużyć się psem, aby wskazał nam zestrzał. Gdy nam to 

zrobi, to znowu odkładamy go i  przy pomocy lupy, białej chusteczki 

dokonujemy analizy zestrzału.  

 Przed wyruszeniem do pracy sprawdzamy,  czy zabraliśmy ze sobą 

niezbędny ekwipunek. W jednym ze wcześniejszych biuletynów 

wspominałem, co powinniśmy ze sobą zabierać na poszukiwania, więc nie 

będę się powtarzał. Wspomnę  jedynie o wodzie dla psa, szczególnie gdy 

jest ciepło. Można zauważyć, gdy pies w przerwie się napije, jak chętnie i 

skutecznie pracuje.  

 Po 300-600 m od zestrzału, obserwując pracę psa oraz 

pozostawiane przez ranną zwierzynę ślady m.in. kolor farby, potrafimy 

przypuszczalnie określić miejsce trafienia zwierza. Po przejściu około 

jednego kilometra będziemy wiedzieli już więcej. Mając doświadczonego 

posokowca, to po takim dystansie, widzimy jakie mamy  szanse na dojście 

postrzałka. Doświadczenie psa i przewodnika zdobywa się w  wyniku 

wytrwałej i cierpliwej pracy na tropie. Aby to osiągnąć, musimy pamiętać o 

wodzie dla psa, która podczas suchej pogody znacznie przedłuża jego 

zdolność do wytrwałej pracy węchowej. Musimy pamiętać o prowiancie i 

odpowiedniej odzieży oraz obuwiu dla przewodnika, bo głodny i mokry 

mener nie jest wstanie długo pracować. Dobrze jest jeśli mamy do 

dyspozycji pomocnika, który jest w stanie na nasze wezwanie dotrzeć 

samochodem w określone miejsce dowożąc brakujący ekwipunek np. 

wodery. Pamiętam sytuacje, kiedy podążając za tropem rannej zwierzyny 

docierałem do niewielkiej rzeki czy strugi i nie miałem możliwości pokonać 

jej, gdyż nie miałem ze sobą woderów. Wówczas przydatny jest pomocnik, 
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który dowiezie nam potrzebne rzeczy, a my nie tracimy czasu na powrót do 

samochodu. Pamiętamy oczywiście o zabezpieczeniu odpowiedniej 

łączności pomiędzy nami a pomocnikiem. 

Paweł Iwicki z hanowerem (Zdjęcie A. Iwicki) 

 

 Gdy decydujemy się na posokowca, musimy sobie zdawać sprawę 

z tego, iż praca z nim wymaga od nas bardzo dobrej kondycji fizycznej. 

Pracować będziemy w różnych warunkach atmosferycznych. Pokonywać 

będziemy wzniesienia terenowe, gęste młodniki, kępy tarnin i wierzb, 

tereny zabagnione i trudno dostępne, łany rzepaków i kukurydz. W takich 

warunkach nie można iść na skróty ale wytrwale i cierpliwie podążać za 

swoim kompanem. Nie jest to praca łatwa, wymagająca od nas dużego 

samozaparcia. Dlatego nie można po godzinie czy dwóch od momentu 

rozpoczęcia poszukiwań przerywać jej tłumacząc sobie i innym, że to tylko 

obcierka. A na pewno nie można odpuszczać, gdy na tropie znajdujemy 

ciemną farbę sugerującą strzał na miękkie. Znam z autopsji przypadki, 

gdzie byk po takim strzale zrobił 4-5 km pokonując przy tym wodę. 

Również locha strzelona na miękkie potrafi wyprowadzić warchlaki z 

zagrożenia na siedem kilometrów. Również nie można bagatelizować ran na 

kończyny, które kończą się upadkiem zwierzyny po dłuższym czasie, 

miesiąca i dłużej albo padają ofiarą wałęsających się psów. Praca na takich 
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postrzałkach zajmuje nam często dwa trzy dni, podążając za nimi 

kilkanaście  kilometrów i  pokonując niejedną przeszkodę wodną.  

Pracując z mniej doświadczonym psem zaznaczamy na tropie miejsca z 

farbą przy pomocy kolorowych papierowych tasiemce, a także przejścia 

przez drogę rannej zwierzyny. Ułatwi to nam powrót na miejsce ostatniej 

farby w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni czy nasz pies dobrze pracuje 

lub gdy ewidentnie zgubił trop. Czasami czynność tą powtarzamy 

wielokrotnie, aż nasz pupil chwyci właściwy trop.  

 Na koniec tego artykułu chciałbym podsumować, co według mnie, 

jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń w odnajdywaniu postrzałków. Są 

to : 

1. Zły wywiad z myśliwym, który ranił zwierzynę 

2. Złe rozpoznanie miejsca trafienia zwierza 

3. Złe przygotowanie się do dłuższej pracy 

4. Mało doświadczony i mało odważny pies 

5. Brak cierpliwości ze strony przewodnika 

6. Przy lżejszych postrzałkach nieskuteczny pierwszy strzał łaski 

7. Trudne warunki atmosferyczne 

 

      Paweł Iwicki 

Koniec wieńczy dzieło (Zdjęcie A. Iwicki) 
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W labiryncie 

 

 Pisząc relacje z poszukiwań postrzałków chcę opisać pracę psa w 

bardzo ciekawej, niezamierzonej sytuacji, sprowokowanej przez człowieka. 

Dzik strzelany na polu uprawnym z ambony ustawionej na linii lasu, ok. 

godz. 20-tej. Myśliwy po sprawdzeniu zestrzału i znalezieniu farby 

podkłada swojego psa . Pies prowadzi tropem dzika z pola na las, myśliwy 

analizując swój strzał dochodzi do wniosku, że dzik zgasł niedaleko, więc 

puszcza psa z otoku. Pies po chwili zaczyna głosić lecz oszczek zaczął się 

oddalać, a później zanikł. Pies wrócił po ponad godzinie czasu, a myśliwy 

ze względu na zupełne ciemności rezygnuje z poszukiwań. 

 Rankiem zwrócił się do mnie o pomoc, zasugerował również, że 

broni nie trzeba brać, gdyż dzik musi leżeć niedaleko od zestrzału. Na 

miejscu zjawiam się o godz. 10-tej. Idę bez psa na zestrzał, spokojnie 

oglądam miejsce zestrzału, farby dość dużo lecz nie rozbryzganej, tylko 

ułożonej raczej w smugi długości około 5 cm, co kilka metrów. Idąc powoli 

po farbie zaznaczam sobie papierem miejsca sfarbowane, aby później mieć 

pogląd na kierunek odejścia postrzałka. Wchodzę do lasu, po kilku metrach 

znajduję malutki, wielkości paznokcia fragment kości, o kurcze chyba 

szczęka będzie ciężko. Po przejściu następnych 50 metrów dochodzę do 

kilku rowów z wodą, które akurat w tym miejscu wpływały w niewielki 

potok powodując, że grunt stał się dość miękki, a ilość krzyżujących się 

weksli zwierzyny wychodzącej z lasu na żerowisko była bardzo duża, dalej 

nie byłem w stanie określić kierunku tropu dzika - czas więc na psa. 

Podkładam psa po około 14 godz. od postrzału, pies spokojnie nawąchuje i 

kieruje się pewnie, kierunkiem wcześniej zaznaczonego przeze mnie tropu, 

wchodzimy w las dochodząc do w/w rowów z wodą i potoku. Tutaj 

zaczynają się schody dla psa, albo dla mnie, który raz idzie w lewo, raz w 

prawo, robiąc odskoki po 100 metrów. Następnie znów wraca i znów to 

samo, nie mogąc załapać właściwego tropu wyjścia z tego labiryntu. 

 Wracam z powrotem na zestrzał, skracam otok i powolutku 

ponawiamy pracę. Pies idzie tym samym tropem co wcześniej, przed 

rowami skracam otok jeszcze bardziej idąc dwa, trzy kroki za nim 

mobilizuję go do uważniejszej pracy. Kroczek po kroczku przechodzimy 

przez rowy, potok oraz podmokły teren, obracam się za siebie, aby 

przeanalizować trasę dzika. Patrzę przed siebie, szukając ewentualnego 

miejsca, gdzie by dzik mógł zalec, lecz jakoś nie mogę nic wywnioskować - 

trzeba czekać na dalszy przebieg pracy psa. Po przejściu około 200 metrów 

zauważam drugi maleńki kawałek kości co pozwala nabrać pewności, że 
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pies idzie dobrze. Oglądam odłamek kości ze wszystkich stron, porównuję z 

pierwszym kawałkiem, zastanawiając się  z jakiej to części szkieletu może 

pochodzić, dochodzę do wniosku, że chyba z żuchwy. Ruszamy dalej w 

głąb oddziału, przez głębokie rabaty, rzadką drągowinę oraz wrzosy. W 

końcu wychodzimy, po około 400 metrach, na dukt na którym zastajemy 

ekipę 10 pracowników leśnych na  przerwie śniadaniowej. Pies przestał się 

interesować tropem, a zaczął obwąchiwać ludzi. Po wymianie kilku zdań z 

nimi okazało się, że są w trakcie grodzenia części oddziału za duktem, 

ponaglam więc psa do dalszej pracy, rzeczywiście za duktem już była 

rozciągnięta siatka. Zostało tylko poprzybijać oraz zagrodzić przód i tył. 

Idziemy przez rabaty, nasadzenia oraz wysoką suchą trawę, wchodzimy w 

wysoki las, lecz im dalej tym bardziej mi ta praca nie pasuje. W głowie 

zaczęły się kołatać różne myśli, czy przypadkiem dzik nie jest już zabrany, 

farby nie ma, więc i potwierdzenia, że pies idzie dobrze lecz jakby to miała 

być żuchwa, to trzeba iść dalej za psem. Po 2 km przerywam pracę, 

dochodząc do wniosku, że nie ma sensu iść dalej. Zatrzymuję się, 

odpoczywając, analizuję jeszcze raz przebieg pracy psa, wszystkie za i 

przeciw - powoli dochodząc do wniosku, że to koniec pracy, zważywszy 

jeszcze na moją odnowioną kontuzję.  

TORES z Klanu Posokowców (Zdjęcie R. Staniak) 
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 Po telefonie do myśliwego, kulejąc powoli, rozżalony skierowałem 

się w kierunku samochodu, tak zamyślony nie zważając na kierunek i 

dukty, a może kierowany przez los dochodzimy do łąki, ale po przeciwnej 

stronie gdzie stał samochód, więc idąc linią lasu znów przechodziłem obok 

zestrzału, zatrzymałem się, odłożyłem psa. Kierowany jakimś pędem 

ambicji ostatni raz ruszam na trop, prawie na kolanach, dochodzę do rowów 

i powolutku zaczynam okrążać miejsce ostatniej farby, krąg po kręgu. 

Taplam się w błocie i wodzie, aż jest! Dostrzegam wdeptany kawałek kości 

wielkości małego palca ręki, o to już nie jest żuchwa to musi być bieg, idę 

dalej jest znów farba, trochę dalej następna, zaznaczam i wracam po psa, 

krótka ,,rozmowa’’ z nim i podkładam go już za podmokłym terenem i za 

rowami w miejscu zaznaczonej farby. Pies podejmuje trop, a mnie jakby się 

rozjaśnił wzrok, gdyż zauważam co kawałek farbę oraz na wrzosie 

pozostawione jej rozmazy. Wychodzimy jeszcze raz na dukt, prawie w tym 

samym miejscu co poprzednio, pracowników już nie ma, pies przechodzi 

przez dukt wchodząc na wąski 10 metrowy pas między grodzeniami, mając 

po lewej i prawej stronie siatkę. Po ok. 50 metrach od duktu zatrzymuje się i 

górnym wiatrem idąc do siatki wskazuje na prawą stronę grodzenia, 

wycofuję się na dukt i wprowadzam psa w ogrodzony teren, pies już cały 

czas idzie górnym wiatrem. Puszczam go z otoku, a podążając wzrokiem za 

psem dostrzegam w głębokiej rabacie dzika. Aż usiadłem z radości, oszczek 

psa wybudził mnie z tej radości, idę zobaczyć co jest grane bo dzik żyje 

lecz nie ucieka, a ja nie mam broni. Okazuje się, że dzik ma prawie 

odstrzelony jeden tylni bieg, a drugi lekko poraniony. Odwołałem psa, 

odszedłem od dzika, telefon do najbliżej mieszkającego myśliwego. Strzał 

łaski zakończył tą dziwną pracę. 

 Po zakończeniu pracy mogłem na spokojnie przeanalizować  

,,trasę’’ uchodzącego dzika. Od zestrzału do dzika GPS wskazał 748 

metrów. Dzik po gonie gończego zaległ w rowie z wodą, wlokąc się 

przechodził przez następne 3 rowy za każdym razem idąc po ok. 50 metrów 

rowem pod prąd wody co pozwoliło mu zalepić rany, a spływająca nurtem 

farba zmyliła psa. W sumie wyszło jakieś 150-180 metrów w prawo od 

głównego tropu, stąd te młynki Toresa. Następnie dzik zaległ niedaleko 

duktu, a rano pracownicy leśni nie świadomi niczego, założyli bazę jakieś 

30 metrów od dzika. Dzik spłoszony przez hałas pił spalinowych oraz 

pracujących ludzi, wrócił się w oddział, a następnie przeszedł przez dukt i 

zaległ po 100 metrach, lecz i tu nie miał spokoju, bo pracownicy rozpoczęli 

rozwijanie siatki. Przewlókł się więc jakieś 150 metrów w prawo, ale znów 

został ruszony przez drugą ekipę rozciągającą siatkę drugiego grodzenia, co 
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spowodowało, że dzik został ogrodzony z trzech stron. Pies czując dzika 

obwąchiwał ludzi czy któryś go nie patroszył Natomiast ja, nie chcąc 

przeszkadzać, a także nie chcąc iść po nasadzeniach i po siatce, źle 

naprowadziłem psa, po drugiej stronie duktu, znacznie oddalając się od 

dzika, co skutkowało zbędnym dodatkowym kilometrem w nogach. Tak 

więc, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności pracownicy nie zauważyli, że 

ogrodzili dzika. 

 Nachodziłem się 4 godziny, przemierzyłem jakieś 5 kilometrów, a 

dzik ważący na skupie 35 kilo był o rzut beretem. 

 

 

Darz Bór 

 

Rysiek Staniak 

 

 

 

Tores przy pracy (Zdjęcie R. Staniak) 
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Niebezpieczna łania 

 

 Listopadowy poranek wita nas deszczem ze śniegiem. Zbiórka oraz 

odprawa myśliwych przed polowaniem, to powtarzający się od dwóch dni 

ceremoniał w gościnnym kole na Pomorzu. 

 Czekam na zakończenie kolejnego pędzenia. W samochodzie w 

ciepełku nasza ekipa poszukiwawcza w składzie Kol. Janusz, jako 

przewodnik po terenie, Rufek z Bajką i oczywiście ja, psiaki smacznie 

odsypiają sprawdzenia z poprzedniego miotu. W końcu odzywa się po raz 

kolejny telefon kolegi. Otrzymujemy informację, że jest ranna łania jelenia 

do szukania. Z opowiadania wynika, że ranna łania została podniesiona 

przez powracające psy pracujące w miocie, a na miejscu jej zalegania 

znaleziono odrobinę farby, to już coś. 

 Dojeżdżamy na miejsce skąd prawdopodobnie strzelano do łani. 

Teren do szukania paskudny, leśna droga oddziela wysoką skarpę i las, 

natomiast w dole rozległe babrzyska i bagienko płynącej nieopodal rzeki. Z 

relacji jednego z myśliwych wynika ze strzelano do jeleni na tej drodze, 

które poszły na bagno i dalej. Oglądamy teren. Brak zestrzału i 

jakichkolwiek oznak ranienia zwierza powoduje, że decyduję się na 

podjęcie tropu od zaznaczonego miejsca zalegania rannej zwierzyny. 

W myślach szybko kalkuluje; skoro łania zaległa tak szybko, to musi być 

śmiertelnie ranna i nie powinna iść daleko. Pogoda fatalna, leje deszcz na 

przemian ze śniegiem - szkoda psiaków. 

Rufek ma jeszcze nie zagojoną łapę, ale szukanie powinno być szybkie. 

Decyduję o podłożeniu obydwóch psiaków. Mimo deszczu daję Januszowi 

kamerę, niech nagrywa szukanie, może będzie trochę materiału do 

szkolenia. Ustalam z Januszem zasady bezpiecznego poruszania się podczas 

poszukiwania, a przede wszystkim to, że z kamerą jest zawsze z moimi  

plecami podczas dostrzeliwania rannej zwierzyny. 

Psy szybko wypracowały trop i dużym łukiem, z wysokiego lasu po skarpie, 

wędrują na bagienna łąkę. Tutaj zaczyna się mozolne wypracowanie tropu 

w błocie po kolana, gumowce, co chwila zostają zakleszczone w błocku – 

masakra, na szczęście psy powoli wykonują duży łuk i wracają przez drogę 

na wysoki las. 

 Wracamy praktycznie w miejsce startu i psy zaczynają powtarzać 

trasę szukania. Jednak nie ciągną na fatalne bagienko, tylko zaczynają robić 

koła na lesie. W końcu zdecydowanie ruszają w przeciwnym niż poprzednio 

kierunku (analizuję trop na GPS – no tak, klasyczna ósemka jelenia) 

znikając nam z oczu. Przemieszczamy się za psami kontrolując dystans i  
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Nasza ekipa na Pomorzu (Zdjęcie W. Łażewski) 

 

kierunek pracy. Po 400 m na lesie zaczyna grubo grać Rufek, a sekundę 

później dużo wyższym głosem odzywa się Bajka. No jest dobrze - psy 

trzymają łanię. Spoglądam na displey GPS-u, dystans do psów 360 m. 

Emocje zawsze dają znać osobie w takich chwilach, dlatego, mimo że z 

Januszem mamy na koncie już parę wspólnych „dojść” jeszcze raz 

przypominam zasady bezpiecznego poruszania się. Tu nie ma miejsca na 

błędy, o czym mam za kilka minut przekonać się na własnej skórze. 

 Ruszamy spokojnie do grających psów. Na ekranie GPS widać, że 

łania jest trzymana w miejscu. Po kilku minutach zbliżamy się do młodnika 

gdzie została zatrzymana łania, idziemy już na głos i oko, chowam GPS do 

kieszeni, nie będzie potrzebny, powoli ściągam z pleców broń. Widzę w 

młodniku stojącą łanię, a wokół niej „grają” i „tańczą” moje psiaki. 
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Skracam dystans do strzału, podchodząc bliżej akcji. I to mój błąd, za parę 

sekund okaże się, że jestem za blisko. Łania też zauważyła nowych 

intruzów i rusza wzdłuż młodnika kierując się na rzadszy las. Powoli 

składam się do strzału, prowadząc ją„czerwonym punktem”. Czekam ze 

strzałem, aż wyjdzie z młodnika (obawiam się o ewentualne odłamki 

pocisku, które mogą ranić psa w przypadku rozsypania się kuli na 

gałęziach), wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą i została tylko 

formalność dostrzelenia. 

W ułamkach sekund łania przyspiesza zmieniając kierunek. Prowadzona 

przez psy rusza błyskawicznie na strzelca i operatora kamery. 

Staram się skrócić kąt strzału, ale jest już za późno. Łania „jedzie” w moją 

stronę, oddaję w jej kierunku dwa błyskawiczne strzały, które zlewają się w 

jeden huk. Naciera na mnie rozpędzona masa zwierzyny - odruchowo 

wykonuję obrotowy unik, ( który został wyćwiczony z młodych lat i 

sportów walki) starając się zejść z drogi łani. Łania w pełnym impecie 

ociera się o mój bok podbijając łokieć lewej ręki razem z trzymaną bronią i 

uchodzi w las prowadzona przez psy. 

 Chwilowy szok, co się stało? Łańka chciała nas staranować? Nie 

wiem czy to w amoku walki o życie, celowo i z wyrafinowaniem, czy to 

tylko czysty przypadek. Janusz również wstrząśnięty rozwojem sytuacji. 

Nagrywał całą scenę, ale tez podszedł za blisko i po moim uniku wylądował 

mi na plecach z kamerą. Dobrze że „trzymał” się do końca moich pleców. 

W lesie cisza. Po łani i psach ani śladu. Powoli dochodzimy do siebie, 

jesteśmy cali, uświadamiam sobie, że łania nie przyjęła żadnej kuli, ale jak 

blisko musiały one minąć psy, które przemknęły obok moich nóg, miałem 

dużo szczęścia! Dzięki św. Hubercie. 

Odruchowo przeładowuje broń i zabezpieczam. Sięgam do kieszeni po GPS 

i spoglądam na ekran obydwa kolorowe wektory wskazują kierunek 

uchodzenia łani, a że są nałożone na siebie świadczą, że psy nie odpuściły, 

tylko idą ostro za łanią, dystans ponad 800m. Nie ma, co czekać ruszamy za 

całym towarzystwem. Kierując się GPS-em cały czas śledzę akcję psów na 

ekranie. W końcu jest dobrze - psy znowu stanowiły i trzymają łanie w 

miejscu. 

Przyśpieszam odruchowo kroku. Janusz został trochę w tyle, powoli 

zmniejsza się dystans do psów wyświetlany na ekranie. Nareszcie w tle 

szumiącego lasu słychać moje kochane psiaki - znów trzymają i czekają na 

pana. Z wysokiego lasu wychodzimy na rozległą łąkę, a w oddali słychać 

psy. Janusz dogonił mnie i komentuje, że dalej jest rzeka i może łańka się 

utopiła. 
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Pochodzimy ostrożnie do rzeki omijając stojącą nieopodal ambonę. Oczom 

naszym ukazuje się niesamowity widok. W środku rzeki stoi łania, a z 

brzegu obydwa psy głoszą zwierza. 

Pomni ostatnich wydarzeń ostrożnie podchodzimy do brzegu trzymając się 

osłony drzew. Staram się głosem opanować psy, aby nie weszły do wody za 

łanią i jej nie ruszyły, bo jak przeprawimy się przez wodę. Nie chcę ich 

narażać na niebezpieczny szybki prąd rzeki i zalegające w jej nurcie gałęzie 

i drzewa. To pomorska głęboka i naprawdę niebezpieczna rzeka, a poza tym 

szkoda mi je moczyć i wyziębiać w lodowatej wodzie. Dzisiaj i tak dostały 

już dobrze w kość. Mija dłuższa chwila - zastanawiamy się, co robić. 

Jeśli strzelimy do łani w rzece i popłynie, to jak ją „wyłowić”, jeśli pójdzie 

na drugą stronę, to najbliższy most jest ponad 1.5km i nie ma prawie 

możliwości dojścia do tuszy od tamtej strony, a co dopiero z jej 

ściągnięciem. Nasze rozmyślania przerywa łania ruszając na drugą stronę 

rzeki, wychodzi na drugi brzeg i powoli rusza wśród gęstych krzaków 

wzdłuż brzegu. Psiaki dostają amoku odchodzi zwierz, który zaatakował 

pana, a one nie mogą go dalej ścigać, trudno je opanować by nie ruszyły za 

łanią. Trudno, decyduję się na strzał, nie ma większego wyboru. Oddaję 

dwa strzały do idącej wśród krzaków łani, słychać jak kule rozrywają się na 

gałęziach, a zwierz ani drgnie. O dziwo łania wchodzi z powrotem do rzeki 

i kieruje się na nasz brzeg, ale po chwili staje na środku rzeki - widać tam 

czuje się bezpiecznie. Odwołuję psy chowamy się za krzakami i czekamy 

może wyjdzie na nasza stronę. Czekamy - deszcz ze śniegiem pada 

nieprzerwanie i powoli zaczynamy marznąć, szczególnie psy szybko się 

wyziębiają w tych warunkach. Mija dobre kilkanaście minut i łania rusza 

wodą w górę rzeki. Nie dobrze - coś trzeba zrobić. Puszczam psy, które po 

chwili szczekaniem zatrzymują łanie w środku rzeki. Decyduję się na 

dostrzelenie w rzece, powoli, ostrożnie podchodzę do miejsca gdzie można 

spokojnie oddać strzał łaski. Lania stoi spokojnie w nurcie rzeki 

zaoferowana szczekającymi psami. Strzelam na kark - łania nie reaguje, 

obraca się i wędruje parę metrów w stronę drugiego brzegu po chwili staje, 

wywraca się w środek nurtu i powoli zaczyna bezwładnie spływać z nurtem 

rzeki. Rufek nie wytrzymuje emocji i rusza wpław do łani. Przydaje się 

moje wędkarskie doświadczenie szybko oceniam gdzie łania powinna 

spłynąć, wchodzę przy brzegu do wody i ułamaną gałęzią dociągam tuszę 

do siebie. Janusz pomaga wyciągnąć łanię na brzeg. Zabieram nakręcone 

psy, zapinam na smycz i odkładam kawałek dalej. Podchodzę do naszego 

„przeciwnika”, który dał mi dzisiaj lekcje pokory, to młoda łania 
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postrzelona tuż przed mostkiem, niewielka, ale śmiertelna rana. Pochylam 

się nad nią z szacunkiem i podaję jej ostatni kęs.  

 Kończymy pracę zakończoną sukcesem, kolejna sztuka zwierzyny 

nie zgniła w lesie. To następne doświadczenie, które potwierdza, że przy 

dochodzeniu rannej zwierzyny może wydarzyć się wszystko.  

 

                                                                   Wojciech Łażewski 

 

 

 

 

Rufus i Bajka przy łani (Zdjęcie W. Łażewski) 
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Niebezpieczne spotkanie 

 

 Powoli mija drugi dzień szukania na terenie OHZ Strzałowo, 

kończy się ostatni miot. Jedna ze zjeżdżających ekip myśliwych zgłasza 

ranną łanię jelenia. Prowadzący polowanie decyduje, że zwierzyna będzie 

szukana następnego dnia. Odnajduję niefortunnego strzelca i dopytuję o 

szczegóły polowania. Myśliwy twierdzi ze łania była trafiona na miękkie, a 

z czterech sztuk które weszły w oddział wyszły tylko trzy. Wracam z tą 

informacją do prowadzącego, proponują aby łanie poszukać jeszcze dzisiaj, 

bo jest jeszcze sporo widnego dnia, a robota powinna być krótka i prosta. 

Szkoda pozostawić tuszę do jutra. Mamy temperaturę + 7 stopni i na pewno 

się zaparzy. Prowadzący wyraża zgodę na dochodzenie. Dostaję do pomocy 

jednego z leśniczych znającego teren i ruszmy szukać. 

 Niestety okazuje się, że pomagający kolega słabo zna ten fragment 

terenu i mamy trudności z odnalezieniem nie tylko zwyżki z której strzelał 

myśliwy, ale nawet oddziału i linii działowej. Robi się ciemno zanim 

docieramy na miejsce. Z zasady nie szukam po ciemku, ale teraz już nie 

mam większego wyboru, liczę, że powinna to być szybka praca. Teren 

mocno pofałdowany, porośnięty starym lasem, pełnym zwalonych drzew i 

gałęzi, tyle widzę w światłach auta. Podjeżdżam jak najbliżej zwyżki, 

stojącej na wzniesieniu. Okolica robi dość nieprzyjemne wrażenie. Coś w 

„środku” podpowiada mi abym zostawił włączone światła samochodu, 

dodatkowo włączam awaryjne. Z kolegą leśniczym zapalamy wszystkie 

możliwe latarki. Na szyjach posoków pulsują czerwone ledy obroży z GPS . 

Sprawdzam broń i ruszamy na zestrzał. W miejscu wiszącej wstążki, 

zaznaczającej zestrzał, nic nie znajdujemy (może nie zauważyliśmy nic po 

ciemku), natomiast psiaki pewnie ruszają po tropie. Las naprawdę gęsty i 

trudny do szukania, psy momentalnie znikają z oczu i tylko chwilami 

błyskają w ciemności ledy na obrożach. Zapadają kompletne ciemności, a 

dodatkowo pojawia się coś jak mgła czy mżawka, robi się nieciekawie. 

Kontroluje prace psów na ekranie GPS-u, które pewnie prowadzą po 

niewidzialnym dla nas tropie. Zresztą skupieni jesteśmy bardziej na łapaniu 

równowagi podczas przechodzenia wykrotów i zwalonych drzew oraz 

osłanianiu twarzy i oczu od gałęzi, niż na szukaniu jakichkolwiek śladów 

pozostawionych przez ranna zwierzynę. Odwracam głowę i z tyłu  widzę w 

oddali, na wzniesieniu, błyskające światła samochodu. Robi się jakby trochę 

raźniej, nie dlatego że się zgubimy, tylko jakoś tak. Zresztą, drugi 

dodatkowy, „osobisty” GPS zawsze pozwala wrócić z powrotem. Na 

ekranie GPS widać, że psiaki pracują w odległości 15 – 30 metrów przed 



 97 

nami. Idąc wciąż po łuku, pokonując tą gęstwinę, przeszliśmy już 700, 

może 800 m. Nagle „wchodzę” na Rufusa, który sygnalizuje że ma 

zwierzynę na gorąco. Ściągam z pleców broń i zastanawiam się jak ja tu 

będę strzelać w tych warunkach. Świecę latarką, ale przez krzaki nic nie 

widzę. Pies mimo zachęty nie rusza naprzód. Wręcz przeciwnie cofa się i 

odchodzi w lewą stronę. Odruchowo kontroluje pozycje Bajki - jest również 

z lewej strony, tylko 15 m dalej. Z prawej strony leśniczy próbuje pomoc mi 

doświetlając swoją latarką teren. Przemieszczam się, może z 10 kroków i 

„wchodzę” na leżącą wśród gałęzi łanię. Podchodzę do niej. Jest martwa, 

ale jeszcze dobrze ciepła, zastanawiam się przez moment co tu się dzieje? 

Żaden z psów, mimo nawoływań nie zbliża się bliżej niż 10-15 m od 

martwej łani. Zazwyczaj Rufek lubi trochę „podgolić” znalezioną sztukę. 

Baja zawsze chętnie oszczekuje znalezionego postrzałka. Dopiero po 

dłuższej chwili nawoływań, pełzaniem, przez czołganie (nigdy nie 

widziałem takiego zachowania) zbliża się do mnie i łani Bajka. Suczka z 

wielką ostrożnością obwąchuje znalezioną sztukę. Zaczynam domyślać się 

co się tu stało, zbieramy szybko psy i odprowadzamy do samochodu. 

 Wracamy z kolegą do łani i dokładnie ją oglądamy. Spóźniony 

strzał został przyjęty na miękkie, niewielki ślad wejściowy po kuli, prawie 

brak farby na tuszy. Obracamy łanię na drugi bok i oczom naszym ukazują 

się regularne nacięcia w pachwinie w okolicy tętnic. Ten widok mówi 

wszystko. Przerwaliśmy początek uczty watahy wilków. Świadomość jak 

blisko niebezpieczeństwa znalazły się moje kochane psiaki podnosi mi 

ciśnienie. Po dobrej chwili uświadamiam sobie, że chyba całą sytuację 

uratowała świetlna „dyskoteka” (samochodowe lampy, latarki, ale przede 

wszystkim ledy na obrożach), jaka towarzyszyła nam w szukaniu 

postrzałka. Niewiele zabrakło, aby pracujące posokowce posłużyły, jako 

przystawka dla wilków. 

 Kolejny raz mogłem zaobserwować jak zadziałała pamięć 

genetyczna. Psy, które mieszkają w domu, w mieście, nigdy nie widziały 

wilka ale momentalnie wyczuły obecność swojego śmiertelnego wroga. Po 

raz kolejny miałem dużo szczęścia dzięki opatrzności św. Huberta. To 

kolejna lekcja pokory aby „trzymać” się  raz ustalonych zasad szukania 

rannej zwierzyny i nie włazić po ciemku, tam gdzie nie trzeba. 

 

      Wojciech Łażewski 
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DOCENT UTRACONY,  

czyli jak straciłem i odnalazłem posokowca. 

 

 25 listopada 2011r. Poszukujemy postrzałków na polowaniu 

zbiorowym na terenie OHZ Krystyna w nadleśnictwie Kluczbork. Pracy 

dużo i to trudnej. Postrzałków jest sporo, bo myśliwi do strzelania skorzy,  

a zwierzyny w bród. Zdarza się, że sfarbowane tropy przecinają się, 

plączą… Dzień zapowiada się ciężki, nie przypuszczałem jednak, jaka 

będzie skala trudów, które na nas czekały. 

 Po pierwszym miocie sprawdzamy trop dzika – wszystko wskazuje 

na to, że poszedł zdrowy. Wracamy do auta. W międzyczasie okazuje się, 

że bateria w Garminie na szyi Docenta jest rozładowana – zasilacz 

samochodowy jest, ale specjalny uchwyt do ładowania został w domu. Za 

kilka godzin mamy bardzo boleśnie odczuć konsekwencje technicznego 

nieprzygotowania. 

Po drugim miocie w korycie piaszczystego potoku, po 400m pracy 

znajdujemy łanię.  

Po kolejnym pędzeniu podejmujemy trop cielaka, trudny, bo krzyżujący się 

z innymi sfarbowanymi tropami, trafiamy na łoże i dzicze patrochy. Po 

kilkuset metrach odpuszczamy, głupiejemy w tych warunkach. Odpoczynek 

– posiłek. 

 

Jedna z prac przed zaginięciem (Zdjęcie Ł. Dzierżanowski) 
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 Około 14:30 udajemy się na ostatnią pracę tego dnia. Łania 

strzelana z ambony uchodzi do młodnika – dużo farby. Zwierz w młodniku 

kluczy, sporo czasu zajmuje nam wypracowanie wyjścia. Później, na 

grubym drzewostanie, jest już łatwiej, trop prowadzi cały czas w stronę 

Zameczka. Po przebyciu 1,5km Docent zaczyna pracować coraz bardziej 

niecierpliwie – wchodzimy w podmokłą olszynę – kilka pętli i pies ciągnie 

zdecydowanie do przodu. Ma coś na gorąco, ale nie jestem pewien czy to 

nasza łania – nie zwalniam go z otoku. Po kilkuset metrach jednak otok 

wysuwa mi się ze  dłoni i pies idzie w gon. 

Mija kwadrans, dwa… Pies nie wraca. Rozładowany GPS na jego szyi jest 

nic nie wart… 

Przez 3 godziny szukam psa sam, później – już po ciemku – pomaga mi 

Jacek. Zostawiam bluzę w miejscu, gdzie widziałem go po raz ostatni i 

kamizelkę tam, gdzie rozpoczęliśmy pracę. Załamany wracam do domu. 

 

POSZUKIWANIA  

 Dzień 1. Od rana przeczesujemy las w okolicach, gdzie Docent 

zaginał. Przechodzimy z Tatą wszystkie sąsiednie oddziały. Kilkakrotnie 

wracamy na miejsce rozpoczęcia pracy i tam, gdzie widzieliśmy się ostatni 

raz. 

Na bluzie i kamizelce nie ma śladu po wizycie psa. 

Po południu jedziemy z ogłoszeniami do wsi bezpośrednio sąsiadujących z 

częścią lasu, w której pracowaliśmy: Zameczek, Żabiniec, Borkowice, 

Bogacica, Szklarnia. Nikt nie widział, dwie panie słyszały szczekające nad 

ranem psy w wiosce. Może to Docent się tam kręcił?  

Proboszcz z Bogacicy obiecuje przekazać informacje na ogłoszeniach 

parafialnych. 

 Dzień 2. Niedziela – czekam na telefony. Musi się znaleźć – jestem 

przekonany, że to tylko kwestia kilku godzin. Dzwoni jakiś Wiesiek, mówi, 

że go znajdzie, choćby nie wiem co. Inny telefon: podobno był widziany 

między Zameczkiem, a Nową Bogacicą. 

 Dzień 3. Jedziemy do Bogacicy z ogłoszeniami. Szkoła, 

przedszkole, poczta, sklepy. Szklarnia, Krężel, Bazany, Nowa Bogacica. 

Podjeżdżamy od domu do domu. Zostawiamy ogłoszenia ze zdjęciem, 

krótkim opisem, obietnicą nagrody i namiarami. 

Pies, który był widziany na asfalcie w lesie to jakiś lokalny burek. 

Przeczesujemy las razem z leśnikami. NIC! 

 Dzień 4. Telefon od Michała – podobno ktoś widział w 

Radomierowicach psa z pomarańczową obrożą. Jedziemy popołudniu – 
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nadzieja maksymalnie rozpalona. Znowu dziesiątki ogłoszeń – widziany 

pies był czarny. Wracamy przez Święcice. Zostawiam sporo ogłoszeń u 

Witka, obiecuje przekazać leśnikom. 

 Dzień 5. Dzwonię do Radia Opole. Nagrywam się na sekretarkę – 

może ogłoszą. Wysyłam ogłoszenie do Kulisów Regionu i NTO. Informacja 

ma się ukazać w czwartek i piątek. 

 Dzień 6. Rano dzwoni pani ze sklepu w Bazanach – klientka 

widziała Docenta rano na ul. Akacjowej. Jestem w drodze do Katowic – 

Tato jedzie na miejsce. Balon z nadzieją znów nadmuchany do granic 

możliwości. To jednak znowu fałszywy trop – na kolorowym zdjęciu pies 

wygląda jednak inaczej.  

Za to w Osi Tato znajduje zaginionego GP – Hebana z Poznania. Pracował 

pod Zębowicami – 30km dalej. Radość, że się psiak odnalazł, z drugiej 

strony gorycz, że słuch po Docencie zaginął – jak kamień w wodę. Historia 

z Hebanem pokazuje, że promień poszukiwań powinien być znacznie 

szerszy… Zaczynam tracić nadzieję. 

 Dzień 7. Minął tydzień. Dzisiaj telefon spod Prószkowa – rolnik 

„widział” Docenta w ubiegły piątek o 13:00. Oczywista pomyłka, ale o tyle 

podnosząca na duchu, że przeczytał ogłoszenie w NTO. Radykalnie 

zwiększa się terytorium na jakie docieramy z informacją o zaginięciu. Jeśli 

poszedł tak daleko jak Heban, chyba tylko to może dać jeszcze nadzieję na 

odnalezienie… 

 Dzień 8. Proboszczowie parafii: Bierdzany, Tuły, Lasowice 

Wielkie, Zagwiździe, Dąbrówka Dolna, Zawiść, Stare Budkowice, Bazany, 

Bogacica obiecali pomóc i wspomnieć sprawę na ogłoszeniach. Jak to nie 

pomoże, to już chyba nic. 

Kolejny telefon – dzwoni dziewczyna z Zagwiździa, że jest pies. 

Potwierdziła pomarańczową obrożę z nadajnikiem. Pojechałem. Okazało 

się, że to był taki… ŻART. Pod adresem, który podała jest wiejski sklepik. 

Jak to wytłumaczyć dzieciom po powrocie do domu? Jak powstrzymać ich 

łzy? 

 Dzień 9. Dzwoni proboszcz z Tuł – prawdopodobnie Docent był w 

ciągu tygodnia u rodziny z Ligoty Turawskiej, ale im zwiał… Chwilę 

później dzwoni Konrad – że w Dobrzeniu na zakładzie był rudy pies i ktoś z 

pracowników zdjął mu obrożę… To musiał być ten trop – przecież któż 

zdejmowałby obrożę psu, gdyby nie była wartościowa?! GPS!!! Dobrzeń 

jest 5km w linii prostej od domu – Docent wraca jak Lessie? 
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Pies z Dobrzenia okazał się suką. I nie gładką, tylko taką z długim włosem. 

I nie średniej wielkości, tylko taką do kostek. A gość zdjął obrożę, bo mu 

się spodobała i oddał sukę do schroniska. 

Drugi pies po prostu nie był Docentem. 

Zrobiłem dziś 120km… Na liczniku już prawie 1000km… 

Nie wierzę już w dobre zakończenie, gdy przy tak nagłośnionej sprawie 

przez 9 dni nikt nic nie widział, nie słyszał – nikt nic nie wie. Może jakimś 

cudem jeszcze się znajdzie, ale ja się poddaję… 

 Dzień 10. Dzwoniła Pani z Łebkowic – prawdopodobnie odnalazł 

się GP Michała. Poza tym cisza. Dobrzy ludzie uruchamiają na Facebook’u 

akcję: zaginął Docent, posokowiec bawarski - jeśli masz profil, kliknij 

„lubię to”. Tylko, ze - z drugiej strony – co tu lubić? 

 Dzień 11. Wysłałem mejle prośbę o zamieszczenie ogłoszeń do 40 

szkół w regionie. Już chyba nic więcej nie da się zrobić – pozostaje czekać. 

Nie radzę sobie z takim stanem rzeczy – postanawiam, że jeśli do końca 

roku Docent się nie odnajdzie, będę szukał mu następcy. A jeśli się 

odnajdzie później, będzie Docent z Zastępcą. 

 Dzień 13. JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST! Odnalazł się, a 

dokładniej – został znaleziony przez państwa mieszkających przy ul. Leśnej 

w Bazanach. Dziś rano zadzwonił telefon, że się znalazł. Nie wierzyłem… 

Brązowy? Jak na zdjęciu? Z pomarańczową obrożą? Nadajnikiem? Nie 

wierzyłem… 

Mąż pani, która dzwoniła dziś przyniósł psa do domu – nie był w stanie już 

sam chodzić, nie bronił się. Nie znam więcej szczegółów z odnalezienia, bo 

nie słuchałem. Coś mówili, Tato coś mówił. Nie mam pojęcia co…  

Docent został odnaleziony 1,5km od miejsca gdzie rozpoczęliśmy pracę. 

Był bez obroży tropowej– musiał ją zdjąć po tym jak się zaplątał. Gdzie był 

w międzyczasie? Co robił? Jak walczył o przeżycie? Nie wiem czy 

chciałbym poznać szczegóły, nawet gdyby to było możliwe. 

 

REKONWALESCENCJA. 

 

 Stan po odnalezieniu. Pies jest ekstremalnie wychudzony i słaby. 

Widać każde żebro, każdy kręg na kręgosłupie. Ma sporego guza na czaszce 

na wysokości lewego łuku jarzmowego (prześwietlenie zrobione dwa 

miesiące później przy okazji badania stawów biodrowych pokazało, że było 

podwójne złamanie) – to być może tłumaczy fakt, że nie mogliśmy go 

odnaleźć w pierwszych dniach. Nie lada cios był potrzebny, żeby doszło do 

takiej kontuzji. 
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Wieczorem jesteśmy u weterynarza. Docent stracił 6kg – prawie 1/3 masy 

ciała. Dostał dożylnie glukozę, elektrolity, izotoniki, witaminy etc. W domu 

wypił pół litra cienkiego rosołu. Ledwo stoi – wynoszę go na dwór, żeby się 

załatwił.  

Docent po odnalezieniu (Zdjęcie Ł. Dzierżanowski) 

 

 Dzień 2. Psiak ma apetyt. Na razie wolno mu niewiele – rosołek, 

kleik ryżowy, żółtka. Pożera to łapczywie. Trawi, oddaje mocz i stolec. 

Potrafi przejść kilka metrów, ale widać, że walczy i ma dobre 

samopoczucie. Wyniki badania moczu i krwi wyszło pomyślnie. 

Wieczorem ostatnia kroplówka. 

Wygląda strasznie, widać mu cały szkielet, nie potrafi się wyprostować – 

jest cały czas przykurczony. To potęguje jeszcze straszliwe wrażenie… 

Wróciłem do domu po odebraniu dzieciaków. Docent przydreptał do drzwi 

z legowiska! 

Wraca do sił, widać to wyraźnie. 

Dostał ostatnią kroplówkę, a później michę rosołu z ryżem, kawałkami 

kurczaka i niedużą garścią suchej karmy (tej stopniowo będzie przybywać). 

Ma wilczy apetyt –  rokuje bardzo dobrze. 

 Dzień 3. Je i śpi – na zmianę, jak niemowlę. I wraca do sił i 

dobrego samopoczucia. Wpuściłem do domu diagnostę – kotkę Gomorę. 

Wystartował do niej może nie sprintem, ale jednak zdecydowanie. 

Na wadze 16,4kg – te pierwsze gramy odzyskać najłatwiej… 
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 Dzień 4. Pozwalam mu już jeść do syta. A ten termin nabiera 

zupełnie nowego znaczenia odkąd Docent zaznał prawdziwego głodu… 

Wczoraj jadł 4 razy, po cztery garści suchej. To 300% dziennej dawki 

przewidzianej w tabeli na opakowaniu! Dzisiaj podobnie. Załatwia się na 

każdym spacerze, co parę godzin, po czym znów obżarstwo i powrót do 

głównego zajęcia w ostatnim czasie, czyli spania. 

Z radosnych nowinek – dzisiaj po południu szczekał zapamiętale na 

Tymona wchodzącego do domu po zajęciach z plastyki, a do mnie 

podszedł, żeby się przywitać! Widać w jego oczach, że nabiera sił. 

Wyraźnie zaczynają się wypełniać szczeliny między żebrami, obroża na 

karku też już tak nie wisi straszliwie… 

Jestem umówiony na piątek na ważenie – ciekaw jestem niezmiernie 

wyniku! 

 Dzień 5. Poszliśmy na spacer. Właściwie, to wybraliśmy się tylko 

do toalety, ale po załatwieniu potrzeby Docent uznał, że możemy pójść 

dalej. Powoli, ale jednak już pewnym i eleganckim krokiem przed siebie. Po 

kilkudziesięciu metrach wróble na drodze! Pies w szybki kłus, próbował 

przejść w galop, ale jeszcze nieporadny. Nie sądziłem, że takie głupstwa 

mogą dać tyle radości… 

 Dzień 6. Figura Docenta zmienia się w oczach. Wczoraj jeszcze 

wyraźnie sterczała mu miednica – dziś właściwie wyglądał normalnie. W 

piątek ważenie, ale zdziwię się, jeśli nie wróci do 20kg. 

Martwi trochę biegunka, która się pojawiła, lecz zdaniem pewnego 

zaprzyjaźnionego lekarza, po długiej głodówce kosmki jelitowe potrzebują 

kilku tygodni na regenerację i nie ma się zupełnie czym przejmować. 

Przychodzi proszek z tłuszczu wołowego i ziołowy Hokamix Grau. 

Dołączamy dopalacze do karmy. 

Na spacerze natrafiamy na świeżo zbuchtowaną łąkę – Docent zapamiętale 

nawąchuje. Jak się cieszę, że nie stracił pasji! 

 Dzień 7. Oficjalne ważenie 18,65kg. 3,5kg – tyle udało się 

Docentowi przybrać w przeciągu tygodnia. 

Szczęśliwy tydzień, nareszcie… 

 Dzień 10. Byliśmy razem na zbiorówce. Nie strzelałem. Niewiele 

widziałem. Ale byłem razem z moim psem – pierwszy raz od tak dawna…  

 2 tygodnie. Za nami pierwsza praca po odnalezieniu. Nie 

znaleźliśmy byka, choć szliśmy po tropie 1,5km. Prawdopodobnie ocierka. 

Pies pracuje dobrze, ale – co mu się wcześniej nigdy nie zdarzało – co jakiś 

czas przystaje i łapie górny wiatr. 

Poddaję się fali optymizmu i zapisuję nas na wystawę za miesiąc. 



 105 

 3 tygodnie. Kolejne oficjalne ważenie – 20,9kg. 

 Miesiąc. Dochodzimy cielaka po ponad kilometrowej pracy. Jest 

gon i stanowienie. Czegóż chcieć więcej? 

 Półtora miesiąca. Wróciliśmy właśnie z I Zimowej Krajowej 

Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez ZKwP o/Będzin. W karcie 

zakreślony w kółko napis CWC…  

Pani sędzina dodatkowo odnotowała:  

„Symetryczny pies, o prawidłowym zgryzie, dobre proporcje czaszki, 

prawidłowo osadzone i noszone uszy, poprawna górna linia, pojemna 

klatka piersiowa, doskonały dynamiczny ruch, gatunek włosa oraz 

temperament. Doskonale osadzony i noszony ogon”. 

Doskonale!!! 

 

      Łukasz Dzierżanowski 

 

 

 

 

 

Po powrocie do zdrowia (Zdjęcie Ł. Dzierżanowski) 
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Wspomnienie o Fancie z Żywieckich ŁączeK. 

    Październikowy dzień 2011r. Wybieramy się z Fantą i Cyrusem 

sprawdzić strzał do jelenia byka, po przyjeździe na teren OHZ Kluczbork i 

okazuje się że strzelano 14 godz. wcześniej. 

 Reakcja byka wskazywała na trudną pracę, więc do roboty wybrałem 

Fante. Na 1,5km tropie znaleźliśmy 5-6 kropel farby, po przejściu tego 

odcinka z łoża podniósł się nam byk, puściłem Fante, aby zatrzymała 

jelenia, gon jednak bardzo dynamicznie się oddalał, próbowałem 

bezskutecznie zabiec drogę, ale byk uchodził szybko. Cały czas był ok 600-

700 m przede mną, postanowiłem wrócić po auto, objeżdżałem oddział po 

oddziele bez powodzenia. Poprosiłem o pomoc kolegę z posokowcem, 

kiedy zjawił się na miejscu dostałem telefon od kol. leśniczego że mój pies 

leży poturbowany w okolicy torów. Fanta miała tak silne obrażenia po 

zrogowaniu, że w  niedługim czasie odeszła . Fanta była psem, któremu 

zawdzięczam bardzo dużo. Kiedy kupiłem ją jako 6 miesięcznego  

Jedna z setek odnalezionych sztuk (Zdjęcie M. Fornalczyk) 
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szczeniaka nie myślałem, że będzie nam dane aż tak wiele. Wszystkiego 

uczyliśmy się na własnej skórze, wszystkie sukcesy i porażki wzmacniały 

nasze relacje. Fanta swą pracą wywarła duży wpływ w upowszechnianiu 

pracy  z posokowcem ,pracowała w wielu łowiskach i poprawiała błędy  

myśliwych z wielu krajów .Wielokrotnie podczas szarży postrzałka 

wskakiwała między nas biorąc cały atak na własną skórę, była psem 

inteligentnym i doświadczonym przez co w ostatnich  latach zadziwiała  

skutecznością  . W swym dorobku posiadała dwa  dyplomy z kpp I stopnia , 

PP I stopnia była reprezentantką Polski na Memoriale  ks. Gierszewskiego 

oraz  ISHV  , pracowała na 640 tropach postrzałków, była założycielką 

mojej hodowli  "Zimny Trop'' . Pozostawiła po sobie cztery mioty ale jej 

największym dorobkiem była ciężka praca w łowisku, która wielu osobą, 

ale przede wszystkim mi zawsze będzie o niej przypominać . Kiedy to piszę 

siedzi przy mnie jej wnuk, z jej synem wygraliśmy ubiegło roczny 

Memoriał ks. Gierszewskiego, liczę więć żę  młodzież będzie sławić dobre 

imię Fanty którą, mam zawsze przed oczami zakładając obroże tropową jej 

następcom. Mam również nadzieję że jeszcze kiedyś ruszymy razem za 

tropem postrzałka.                                                                              

                   Darz Bór  Michał Fornalczyk. 

FANTA z Żywieckich Łączek (Zdjęcie z arch. Autora) 
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BORELIOZA  

z własnej autopsji 

 

 Niby choroba jest znana, niby jest dobrze opisana i niby są 

skuteczne sposoby leczenia i skuteczna profilaktyka ale ….. 

właśnie to ale, ale czasem zdarzają się przypadki zachorowań mocno 

odbiegających od powszechnie znanej kliniki choroby i zaczyna się 

problem, który w konsekwencji może zakończyć się tragicznie.  

 Moja Bora suka w kwiecie wieku, która najlepsze lata życia 

posokowca miała przed sobą, w listopadzie rozchorowała mi się nie na 

żarty, o mały włos a byłby to ostatni jej sezon w ziemskim łowisku. Zaczęło 

się banalnie od zmiany na szyi, która wyglądała jak krwiak po zbyt 

intensywnej psiej zabawie w ciąganie za skórę.  

Ale od początku; jest 10 listopada przygotowuje się do wyjazdy na 

memoriał. Jest późne popołudnie po spacerze karmie moje stadko i co ja 

widzę na szyi Bory po prawej stronie pojawiło się jakieś jajo ?  

-Piotrek widziałeś co Bora ma na szyi-pytam mojego Myśliweczka ale ten 

kiwa przecząco głową, że tego nie widział wcześniej. Szperam w pamięci- 

owszem było tak, że Borówka się z BanShee szarpała w zabawie za szyje to 

może być krwiak - jest na prawym boku szyi ma wielkość kurzego jajka, 

jest twarde, nie bolesne, dobrze odgraniczone od skóry.  

 W piątek 11 listopada wyjeżdżam na memoriał, a po powrocie 14 

listopada zastaję na szyi Bory zmianę wielkości sporego kartofla, zmiana 

jest ucieplona ma nieregularny kształt, nadal jest lita twarda i nadal można 

ją przesuwać ze skórą, nie boli. Dzwonię do mojej wetki; 

- Spróbuj to nakłuć i zaaspirować jak się pojawi płyn to jest to budujący się 

krwiak, a co to znaczy to wiesz - wiem trzeba poczekać aż się wchłonie i po 

sprawie. Nakłuwam jałową igłą iniekcyjną ale zmiana jest lita raczej ma 

charakter guza niż obrzęku i nie wyczuwam w nim struktury, w której może 

być płyn. Na nieszczęście w wycofującej się igłę pojawia się krew więc 

uznaję to za krwiak co mnie nieco uspokaja. 

 Następnego dnia idę do pracy, a kiedy wracam zastaję Borę 

smutną, zmianę na jej szyi jest większa niż  poprzedniego dnia. Sprawdzam 

temperaturę ma stan podgorączkowy, ale raczej nie odczuwa bólu. 

Następnego dnia postanawiam pokazać ją u naszej wetki w Formice. 

Paulina bada Borę ale nie licząc zmiany, która zajmuje już znaczną część 

szyi po stronie prawej nic więcej się z suką nie dzieje. Tego dnia Bora 

dostaje antybiotyk, steryd i lek p/goraczkowy, a do podawania 

Cyklonaminę. Mamy się pojawić za dwa dni, w między czasie pojawia się 
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kulawizna na prawą przednią łapę, a mój myśliweczek przypomina sobie , 

że jakiś czas temu znalazł opitego kleszcza.  

 Piątek 18 listopada jesteśmy ponownie u wetki. Tym razem zmiana 

jest już wielkości mojej pieści zaczyna się między łopatkami schodzi po 

łopatce i sięga do połowy przedpiersia, jest lita ucieplona i dobrze 

odgraniczona od skóry. Do tego pojawia się też spory obrzęk na prawym 

stawie łokciowym. Po raz pierwszy powstaje teza boreliozy - takie nasunęło 

mi się skojarzenie tego co obserwowałam u mojej Bory, z wiedzą jaką 

posiadam na temat boreliozy w wymiarze ludzkim. Suka cały czas 

gorączkuje ale pomimo tego prezentuje się dobrze, raczej nie cierpi, ma 

apetyt i chętnie się rusza jednakże ten piątek był ostatnim dniem gdy 

pojechała z nami na spacer. Ponownie dostaje Amoksiklaw i steryd, a ja 

dostaję dawkę na niedzielę i jedziemy do domu. Przez kolejne dni proces 

trwa, ale ani się nie nasila ani nie wycofuje, jest gorączka z okresami bez - 

są ogromnie pobudzone, ale niebolesne węzły chłonne podkolanowe. 

 Wtorek 22 listopada - bardzo mnie niepokoi gorączka pomimo 

antybiotyku, gdzieś w głowie mi świta myśl, że może w płucach buduje się 

jakiś ropień i dlatego decyduję się na zrobienie RTG klatki piersiowej. 

Zdjęcie jakie otrzymuje szczerze mówiąc psu na budę się nie zda, jakość 

fatalna nic na nim nie widać. Wieczorem znowu jestem u wetki… Paulinie 

ręce opadły na nasz widok. Golimy szyję w miejscu zmiany, aby obejrzeć 

skórę, czy nie ma na niej nic co mogło być przyczyną powstania tego 

kartofla, ale skóra jest czysta, a tkanka w USG nie wykazuje zmian 

echogennych. Ponownie powtarzam przypuszczanie, że to może być 

borelioza i tak też od tej pory ją traktujemy. Bora dostaje antybiotyk 

doustnie; od 23 listopada Augmentin 3xdziennie w tabletce. Zaczyna się 

problem z żołądkiem, antybiotyk jest przez nią źle tolerowany, niestety suka 

przestaje jeść. Pojawia się jeszcze zaczerwienienie skóry w uszach i 

straszny świąd, suka drapie uszy bez opamiętania, niestety Bora już 

wcześniej miewała infekcje grzybicze uszu więc i ten pojawiający się świąd 

wzięłam za konsekwencję infekcji grzybiczej wzbudzonej przez antybiotyk. 

Odstawiam lek w niedzielę, a w poniedziałek pojawiają się obrzęki na 

wszystkich stawach wszystkich kończyn-jadę do wetki. Paulina znowu 

ogląda Borę i zaleca Tetracyklinę – zaczynamy kolejny antybiotyk na 

początek 2x po 100 mg rano i wieczorem, a dalej już przez kolejne dni raz 

dziennie po 100mg. Zakładam venflon i zaczynam ją nawadniać poza 

jelitowo, bo już kompletnie nic nie je i kiepsko pije.  

 2 grudnia w piątek pobieram badania – Bora jest już licha; smutna, 

cierpiąca nadal gorączkuje, nie pije, nie je, ledwo chodzi ma trudności z 



 110 

koordynacją łap właściwie wynoszę ja na siku i powrotem do domu, ale 

wyniki ma dobre nie licząc dość wysokiej leukocytozy i limfocytozy 

pozostałe wskaźniki są w normie.  

W sobotę 3 grudnia ponownie pojawiają się obrzęki widać je na wszystkich 

stawach, na uszach (płatki uszne są grubaśne) na policzkach. Trzeba 

dzieciaka ratować, bo nie wiem co jest przyczyną tych obrzęków - Bora 

dostaje kroplówkę z Dexavenem, wymuszam tym diurezę po czym suka 

sika bez opamiętania, ale obrzęki znikają.  W niedzielę wydaje mi się 

lepsza miałam w planie pojechać do Wrocławia, na akademię rolnicza, do 

fachowców ale poprawa jej stanu od tego zamiaru mnie odwodzi. W 

poniedziałek jadę do Pauliny. Bora waży już 2 kg mniej, jest chuda boki ma 

zapadnięte ale raźnie jak gdyby nigdy nic drepcze po gabinecie. Po 

powrocie niestety suka już nie jest w stanie sama wyjść z auta, nie staje na 

tylne łapy, nie jest w stanie przejść kroku i po raz pierwszy reaguje 

wrzaskiem na próbę dotykania łap. Od tego momentu jest już tylko gorzej… 

We wtorek 6 grudnia jestem w pracy, a rankiem w środę jadę do Wrocławia 

na umówioną przez moją wetkę wizytę do zakaźnika zajmującego się 

boreliozą. We Wrocławiu oczywiście zaparkowanie gdzieś niedaleko 

akademii rolniczej graniczy z cudem więc musiałam z tą moją obolałą 

Borówką przejść spory kawałek. Potem było długie ślęczenie pod 

gabinetem zakaźników w oczekiwaniu na powrót doktorów z jakiegoś 

sympozjum u ludzkich lekarzy. W tym czasie miałam okazję wysłuchać 

powtórek studentów weterynarii zakuwali z fizjologii.   

Bora otulona w swój kocyk trzepiąc się z zimna próbowała spać. Panowie 

zjawili się gdy ja właśnie miałam wyjść i udać się do internistów. Wreszcie 

drzwi gabinetu zakaźników otworzyły się przed nami, poproszono mnie o 

opowiedzenie o przypadku, panowie obejrzeli Borówkę i jej tajemniczą 

zmianę na szyi i zaproponowano pobranie surowicy na przeciwciała w 

kierunku boreliozy. Byłam przygotowana miałam przygotowaną surowicę 

czym wzbudziłam spore zdziwienie. No cóż zapłaciłam za badanie i z tezą 

doktora doktoryzowanego z boreliozy „ że to ze sporym 

prawdopodobieństwem nie jest borelioza” – koniec, końców wylądowałam 

na internie u kolejnego doktora doktoryzowanego. Tam oczywiście kolejne 

oczekiwanie z trzęsącą się suką i widok psów o niebo w gorszej kondycji. 

Tak po jakiejś godzinie przyszła nasza kolej na wizytę. Po raz kolejny 

opowieść o tym co psu jest, badanie fizykalne Borówki, i pobranie 

materiału do badania; morfologia, biochemia, biopsja cienkoigłowa z 

węzłów i zmiany na szyi. Po tym wszystkim doktor bardzo spokojnie i 

fachowo mi wyjaśnił, że raczej to co się mojej Borówce przydarzyło nie jest 
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boreliozą raczej stawia na to, że zmiana powstała na skutek szczepienia, 

które miało miejsce trzy i pół miesiąca wcześniej (dokładnie chodziło o 

Eurikan Hermes 205). Mnie się to wydawało mało prawdopodobne, sama 

szczepię dzieciaki i jakoś nikt nigdy podczas szkoleń nie wspominał o tak 

późnych odczynach poszczepiennych. Bora zadziwiła wszystkich spokojem 

z jakim poddawała się wszystkim tym pobieraniom po prostu siedziała na 

stole i wlepiała oczy w studentkę stojąca na przeciwko niej. Za wizytę i 

badania zabuliłam, a że wieczorem miałam nockę zapakowałam 

umordowana psinę i pojechałam powrotem do domu - pominę opis drogi 

powrotnej. Wyniki były nie wszystkie następnego dnia. Przez telefon doktor 

internista zalecił mi antybiotyk cefalosportynę i udzielił informacji, że 

wszystkie wyniki są w normie z wyjątkiem leukocytów których jest 40 tyś. 

To był początek najgorszego tygodnia w czasie choroby Bory. Już nic 

kompletnie nie jadła i nic nie piła, do ogólnego osłabienia dołączyły się 

silne bóle brzucha, gorączka i ogólnie złe samopoczucie. Suka leżała jak ją 

położyłam, na przemian miała dreszcze lub ziajała z powodu gorączki. 

Wlewałam w nią płyny, antybiotyk i pyralginę, a ona leżała i przewracała 

oczami. Ulgę przyniosło jej podanie dożylnie Helicydu inhibitora pompy 

protonowej. Zadzwoniłam do Wrocławia  na internę, bo nadal nie miałam 

wyniku z biopsji jak się okazało badanie nie wykazało cech nowotworzenia, 

więc co do jasnej cholery jej jest ? 

Zalecono mi podawanie leków osłaniających żołądek, bo ten może być 

zniszczony po leczeniu doustnym oraz podawanie leków p/bólowych i 

karmienie na siłę. I tak też zrobiłam – w ruch poszła strzykawka i Gerberki 

na przemian z kaszką mleczno ryżową o smaku banana. I dalej wlewałam w 

nią dożylnie płyny i inne medykamenty. Po dwóch tygodniach nareszcie był 

wynik z boreliozy 1/128 przy normie granicznej 1/64 co oznacza, że moja 

Bora zachorowała na boreliozę. Od powrotu z wizyty we Wrocławiu moja 

Bora została przeleczona kolejnymi antybiotykami; cefalosporyna II 

generacji dożylnie i amoksycylina podskórnie, a efekt mizerny nadal 

najpierw spadek leukocytów do 27 tysięcy, a potem kolejny wzrost do 40 

tyś leukocytów i zalecenie weta z Wrocławia by spokojnie nadal 

kontynuować leczenie.  

Boże Narodzenie za pasem, suka chora od ponad miesiąca gorączkująca i 

umęczona a ja mam czekać spokojnie ……  

Nie na to nie mam już siły, proszę o pomoc mojego doktora ludzkiego i 

zaczynamy leczenie ludzką metodą, które wreszcie daje efekty. Suka 

dostaje Doxycylkinę w dawce 100 mg jeden raz na dobę i Metaclopropamid 

2 x po 1 tabletce - po czterech dniach w morfologii mamy 21 tyś 
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leukocytów. Leczenie samym antybiotykiem trwa przez kolejne trzy 

tygodnie stycznia, a efekt – w morfologii 14 tyś leukocytów na zakończenie 

terapii i wreszcie wzrost hemoglobiny. W historii mojego i Bory zmagania 

się z boreliozą była jeszcze jedna kuracja antybiotykiem, bo po kolejnej 

morfologii był wzrost leukocytów do miana 21 tyś. więc po raz kolejny 

przeleczyłam sukę Doxycykliną - pełne 10 dni. Na te biedne pogryzione 

przez borelię stawy dostała psica Forflex i powoli zaczęła lepiej chodzić. 

Pod koniec lutego po raz pierwszy, po blisko czterech miesiącach zabrałam 

ją na spacer to lasu. Dziś jest kwiecień, blisko pół roku od zachorowania. 

Bora jest pod stała kontrolą, powoli wraca do zdrowia, ale już to widzę, że 

do dawnej kondycji powrotu nie ma. Zmiany spowodowane chorobą w 

stawach są na tyle poważne, że jej powrót do pracy w łowisku raczej się nie 

zdarzy. Przy obecnym stanie jej stawów możliwość wykonania skutecznego 

gonu za ranną zwierzyną jest praktycznie nie możliwa, zresztą ona sama do 

takich wyczynów się nie rwie, a ja od niej nie wymagam. Boreliozę znam z 

własnej bolesnej autopsji, zdarzyła się ona mojej Borze pomimo 

regularnego stosowania środków przeciw kleszczom. Przestrzegam i 

ostrzegam przed nią; profilaktyka i tylko ona czyli środki na skórę przeciw 

kleszczom i regularne szczepienia przeciwko boreliozie są w stanie 

zabezpieczyć psa przed skutkami choroby, choroby która choć znana, to 

jednak nadal groźna i nieprzewidywalna, potrafiąca psa w doskonałej 

kondycji doprowadzić do trwałego inwalidztwa. Biorąc pod uwagę, że 

posokowiec to pies, który swej wartości użytkowej nabiera wraz z wiekiem 

zachorowanie na boreliozę psa czynnie pracującego w łowisku jest dla tego 

łowiska niepowetowaną stratą, a proces szkolenia i przysposobienia 

kolejnego psa do pracy jest procesem długotrwałym i kosztownym.  

 Niech ta opowieść o jednej rudej wiewiórze, która już jedną łapą 

stąpała po wiecznych łowiskach będzie dla wszystkich przestrogą – przede 

wszystkim zabezpieczajcie i siebie, i swoje psy przed inwazją kleszczy, bo 

borelioza to również choroba, która może dosięgnąć człowieka z takimi 

samymi skutkami jak moją Borę. 

 

Joanna Wiśniewska 
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Wymagania żywieniowe psów myśliwskich. 

 

Piotr Ostaszewski 

Zakład Dietetyki, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa 

 

Psy myśliwskie to grupa psów różnych ras wykorzystywanych przez 

myśliwych jako pomoc przy polowaniu. Aby psy stały się rzeczywiście 

przydatne człowiekowi w różnych typach polowań, muszą być 

uprzednio ułożone. Inaczej zamiast być pomocnym w polowaniu mogą 

się stać utrapieniem człowieka, płosząc zwierzynę i tracąc zdobycz. 

Zależnie od sposobu zachowania na polowaniu (bez względu na rasę), 

rozróżnia się wyspecjalizowane grupy psów myśliwskich. Istnieje także 

podział według zakresu pracy psa i przydatności do poszczególnych 

rodzajów polowań , na przykład aportery, dzikarze, psy gończe, 

norowce, płochacze, tropowce i wyżły. O zachowaniu psów polujących 

decyduje kompleks działań, na który składają się: specjalistyczny 

trening, powysiłkowa odnowa biologiczna i właściwe odżywianie, 

uzupełnione przemyślanym wspomaganiem suplementacyjnym. Przy 

stosowaniu podobnych i sprawdzonych metod treningowych o 

końcowym sukcesie związanym nie tylko z prawidłowym ułożeniem psa 

myśliwskiego ale także jego potencjałem fizycznym współdecydującym 

o sukcesie myśliwego decyduje często przewaga „ułamka procenta” 

ogólnego potencjału psychofizycznego zwierzęcia. O ile w metodyce 

samego treningu trudno obecnie o jakieś „rewolucyjne odkrycie”, o tyle 

właściwe, zbilansowane pod względem składu i jakości żywienie, a 

także dozwolone wspomaganie suplementacyjne, to obszary wiedzy 

nadal niezbadany do końca, pozostawiający wiele jeszcze możliwości.  

 

 Żywienie psów myśliwskich, podobnie jak zaprzęgowych i 

biegających wzbudza wiele emocji. Często jest to spowodowane 

przypadkowymi informacjami jak na przykład ta opublikowana w 

wysokonakładowym czasopiśmie, że niedobór witaminy E doprowadził do 

śmierci psa biorącego udział w wyścigach. Informacja ta jest o tyle 

kuriozalna, że nikt jak dotąd nie określił precyzyjnie zapotrzebowania psa 

wyczynowego na tę witaminę. Wskazuje ona jednak na konieczność 

dalszych badań nad żywieniem psów myśliwskich. Celem takiego żywienia 

powinno być zminimalizowanie ryzyka kontuzji jak również maksymalne 

poprawienie kondycji psów polegające na wzroście ich szybkości, siły i 
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wytrzymałości. Niestety, jak dotąd większość badań nad żywieniem psów 

obejmowała jedynie zwierzęta przyzwyczajone do umiarkowanego wysiłku.  

 Metabolizm organizmu psa jest pod wieloma względami 

wyjątkowy. Włókna mięśniowe ssaków zostały sklasyfikowane jako włókna 

typu I, IIa i IIb w zależności od typu przemian, które w nich zachodzą. 

Włókna typu I wykazują  niższą aktywność ATP-azy w porównaniu z 

włóknami typu II. Włókna typu I i IIa mają silniej rozwinięty metabolizm 

oksydacyjny, podczas gdy włókna typu IIb należą do grupy włókien 

zdominowanych przez beztlenowe przemiany glikolityczne. Komórki 

mięśniowe psa zawierają głównie włókna typu oksydacyjnego.  

W zależności od wzrastającej masy ciała, psy mogą metabolizować wolne 

kwasy tłuszczowe nawet do dwóch razy szybciej niż ma to miejsce u ludzi. 

Mięśnie psa są zatem bardziej wyspecjalizowane w wykorzystaniu tłuszczu 

jako źródła energii niż mięśnie człowieka i dlatego wyniki badań nad 

substratami energetycznymi zawartymi w pokarmie dla psów nie zawsze 

znajdują odniesienie u ludzi. 

   

Aktualne poglądy na żywienie psów myśliwskich 

Brak wiarygodnych informacji na temat żywienia psów 

wyczynowych, w tym myśliwskich, skłonił trenerów i właścicieli do 

poszukiwania własnych receptur żywieniowych. Niektórzy z nich nadal 

uważają, że surowe mięso (najczęściej wołowina) wzbogacone w witaminy, 

warzywa i na przykład maślankę jest tą optymalną dietą gwarantującą 

utrzymanie zdrowia i świetnej kondycji psów myśliwskich. Natomiast 

przeważająca ilość właścicieli zwierząt stosuje gotowe karmy komercyjne. 

             Mięso nie jest zbilansowanym pokarmem ponieważ zawiera zbyt 

mało witamin i związków mineralnych. Żywienie zbyt dużą ilością mięsa 

bez równoczesnego podawania wapnia może prowadzić do nadczynności 

przytarczyc, osłabionej mineralizacji szkieletu i zwiększonego ryzyka 

złamań kości u psów . Pęknięcia kości stępu, nadgarstka, śródręcza i 

śródstopia są często spotykane u psów myśliwskich żywionych dietą ze 

znacznym udziałem mięsa. Brak wapnia może być uzupełniany 

podawaniem mączki kostnej lub prażonych skorup jaj w ilości 1 gram na 50 

gramów mięsa, ale trzeba uważać, aby nie przekroczyć zalecanej dawki, 

ponieważ nadmiar wapnia prowadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia 

zapaleń kości i chrząstki u psów dużych ras w okresie wzrostu. 

Równoczesny wysiłek może to ryzyko jeszcze potęgować . 
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Zakażenia przekazywane z pokarmem.  

 Zakażenia pokarmowe są jednym z istotnych problemów żywienia 

psów surowym mięsem. Wszystkie powszechnie spotykane ludzkie 

patogeny takie jak Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Campylobacter, 

Listeria, Clostridium perfingens, Mycobacterium bovis i Staphylococcus 

stanowią potencjalne zagrożenie dla psów żywionych mięsem nie 

poddanym obróbce termicznej. Niektórzy myśliwi mogą od czasu do czasu 

podawać swoim psom surowe mięso, określane jako „nie nadające się do 

spożycia przez ludzi”. Mięso to w ponad 40% przypadków zawiera 

salmonellę. Z kolei toksyny E. Coli pochodzące z niegotowanego mięsa są 

przyczyną całego szeregu schorzeń obserwowanych u psów wyczynowych 

takich jak: ostry stan zapalny naczyń, martwica skóry czy wreszcie 

niewydolność nerkowa która, w przypadku zbyt późnego rozpoznania, 

może prowadzić nawet do śmierci. Gotowanie mięsa eliminuje te 

niebezpieczeństwa, tym niemniej większość posiadaczy psów użytkowych, 

także myśliwskich uważa, że mięso powinno być surowe, ponieważ tylko w 

takiej formie zachowuje ono w pełni swoje wszystkie wartości odżywcze, a 

na przykład wysoka temperatura niszczy kreatynę. Z kolei gotowanie 

wypłukuje taurynę i karnitynę. Powolne rozmrażanie mięsa w lodówce 

wprawdzie zmniejsza tempo wzrostu bakterii, ale ryzyko zakażenia 

pozostaje nadal wysokie. 

 Mięso może także zawierać pozostałości po różnych lekach.   

W latach 70-ych w USA mięso podawane greyhoundom zawierało często 

prokainę pochodzącą z penicyliny prokainowej podawanej bydłu przed 

ubojem . Prokaina poprawia kondycję sportowców i dlatego mogła mieć 

również korzystny wpływ na kondycję u psów wyczynowych. Dlatego psy 

u których badanie moczu wykazywało obecność prokainy, były wykluczane 

z wydarzeń sportowych. Właściciele psów omijali ten przepis poprzez 

odstawianie mięsa na 24 godziny przed wydarzeniem sportowym, ponieważ 

po tym czasie prokaina nie była już wykrywalna w moczu.   

 

Bilans wodny organizmu, utrata ciepła i hipertermia. 

 W czasie wysiłku generowane jest ciepło. Dzieje się tak dlatego 

ponieważ praca nie jest w pełni wydajna od strony energetycznej i 

temperatura ciała mierzona w prostnicy zwykle wzrasta o 2-3 
o
C po 

wysiłku, zwłaszcza u wszechstronnych psów myśliwskich, mających 

predyspozycje do pracy w trudnym terenie jak woda, szuwary, poszycie, 

śnieg, kolczasta roślinność. U psów myśliwskich w ekstremalnie niskich 

temperaturach następuje przyspieszenie tempa metabolizmu które 
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umożliwia utrzymanie prawidłowej temperatury ciała w czasie spoczynku. 

Generalnie jednak najwięcej kłopotów sprawia utrzymanie stałej niskiej 

temperatury ciała i związana z tym utrata ciepła przez organizm podczas 

ekstremalnego wysiłku psów. Ciepło może być tracone przez 

promieniowanie, konwekcję i parowanie. Dlatego hipertermia staje się 

poważnym problemem wszędzie tam, gdzie temperatura otoczenia i 

wilgotność są wysokie. Stwierdzono ponadto, że zawartość białka lub 

tłuszczu w diecie nie miała żadnego wpływu na obserwowany wzrost 

temperatury ciała natomiast wzrost ten był odwrotnie proporcjonalny do 

stopnia wytrenowania. Taka powysiłkowa hipertermia może być 

niebezpieczna dla życia. Nie leczona prowadzi do zapaści, wstrząsu, 

krwotoku, rozległej martwicy tkanek i śmierci. Kąpiele w zimnej wodzie 

bezpośrednio po wysiłku i szybki dostęp do płynów mogą tu czasami 

pomóc, ale w niektórych wyjątkowych sytuacjach wręcz nieodzowne stają 

się wlewy dożylne schłodzonych roztworów glukozy i NaCl podawane 

ekstremalnie wyczerpanym psom.  

W innych badaniach ustalono, że wyścig na dystansie 500 metrów 

prowadzi do spadku masy ciała psów wyczynowych średnio o 0,7%. W 

rzeczywistości w wyścigach komercyjnych pojęcie dehydratacji pojawia się 

raczej przed wyścigiem niż w trakcie jego trwania. Wynika to ze zwyczaju 

niepodawania wody psom przed biegiem; dlatego organizmy większości 

psów w momencie startu wykazują nieznaczne odwodnienie. 

U psów myśliwskich intensywnie użytkowanych przez wiele 

godzin w ciągu dnia turnover wody wzrasta dramatycznie z 1 litra dziennie 

przed polowaniem do 5 litrów dziennie po wielogodzinnym wysiłku. 

Ponadto taki wysiłek ogranicza istotnie ilość płynów opuszczających 

żołądek u psów. Z badań na ludziach wiadomo, że wielkość tego 

opróżniania wpływa w sposób istotny na skuteczność roztworów 

stosowanych w nawodnieniu organizmu człowieka. Niestety badania takie 

nie były przeprowadzane na psach. Wiadomo jedynie, że u ludzi najlepsze 

do doustnego nawodnienia są roztwory zawierające 50-100 gramów 

glukozy i 20-30 mmol Na w litrze, schłodzone do temperatury 6-12 
o
C i 

podawane w małych objętościach per os co 10-15 minut. 

 

Zapotrzebowanie na energię 

 Zapotrzebowanie bytowe na energię u psów myśliwskich jest 

uzależnione od masy ciała (W), wieku, rasy, stopnia wytrenowania i 

temperatury otoczenia. Zapotrzebowanie na energię może jednakże 

wzrosnąć u psów myśliwskich biorących udział w polowaniach 
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przeprowadzanych w szczególnie niskich temperaturach i przy silnym 

wietrze. Wykazano, ze u ras psów o krótkim włosie (np. jamnik, beagle) 

temperatura poniżej której wzrasta tempo przemiany materii (tzw. 

temperatura krytyczna) wynosi 20
o
C . U psów myśliwskich z grubą okrywą 

włosową temperatura krytyczna jest niższa i wynosi od 0 
o
C do –20 

o
C.  

W każdym razie ustalono, że psy potrzebują około 900 kJ/d x W
0,75

 jeśli 

temperatura zewnętrzna obniża się do –20
o
C  a dodatkowo zwierzęta 

narażone są na podmuchy silnego wiatru. 

 Energia potrzebna do przemieszczania się zależy w większym 

stopniu od pokonywanego dystansu niż od szybkości; dlatego pies 

myśliwski biegnący na krótkim dystansie wymaga o wiele mniej energii niż 

pies myśliwski aportujący przez wiele godzin. Zaobserwowano, że 

greyhoundy ścigające się dwa razy w tygodniu na dystansie 500 metrów 

utrzymują swoją stałą masę ciała i dobrą kondycję przez okres od 8 do 18 

miesięcy jeśli w systemie żywienia  ad libitum  spożywają dziennie około 

600 kJ x W
0,75

. Jest to nieznacznie więcej niż u innych ras psów. Podobne 

doświadczenia przeprowadzone na psach tropowcach wykazały, że spożycie 

karmy przez każde zwierzę odpowiadało dziennemu przyjęciu  4200 kJ x 

W
0,75

  w czasie trwającego 2 dni polowania, przy którym psy pokonywały 

trasę ze średnią szybkością 7 km/godz. przy temperaturze zewnętrznej od –

10 do –35
o
C . 

 

Zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe 

 Skurcz mięśnia wymaga dopływu energii pochodzącej z czterech 

źródeł: przede wszystkim z ATP, a także w drugiej kolejności z 

fosforylokreatyny, beztlenowej przemiany węglowodanów lub tlenowej 

przemiany glukozy i lipidów. Bezpośrednim źródłem energii jest hydroliza 

wysokoenergetycznych wiązań fosforowych  ATP.  Cząsteczka ATP może 

być następnie resyntezowana z ADP przez dołączenie grupy fosforanowej z 

fosforylokreatyny. Wysokoenergetyczne wiązania fosforowe są 

systematycznie uzupełniane na drodze beztlenowej glikogenolizy i glikolizy 

oraz poprzez utlenianie glukozy i lipidów. W czasie tych przemian 

uwalniają się znaczne ilości amoniaku zwiększające zmęczenie mięśni. 

Ważną rolę w tej przemianie odgrywa oksydaza ksantynowa która pełni rolę 

czynnika generującego stres oksydacyjny. Dlatego uważa się, że 

fosforylokreatyna działa jak bufor wpływając na powstawanie ATP a tym 

samym ograniczając ilość AMP i ryzyko stresu oksydacyjnego.  

 U ludzi maksymalny wydatek energetyczny jest uwarunkowany 

ilością substratu i zależy od czasu w jakim ten wydatek energetyczny 
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występuje. Tylko fosforylokreatyna i ATP są w stanie utrzymać 100-

metrowy sprint zawodnika, ale ponieważ ich zapasy są skromne, ten wysoki 

wydatek energetyczny może trwać tylko kilkanaście sekund. Utleniane 

węglowodanów jest czynnikiem dostarczającym energii dla maratończyków 

pokonujących dystans 32 kilometrów z umiarkowaną szybkością. Dzieje się 

tak aż do momentu wyczerpania wszystkich zapasów glikogenu po czym  

organizm przestawia się na utlenianie lipidów. Utlenianie to staje się 

jedynym dostępnym źródłem energii, dlatego na tym etapie biegu 

zawodnicy nie są w stanie przyspieszać. Można zatem powiedzieć, że 

wytrzymałość zawodnika jest limitowana ilością zgromadzonego w 

mięśniach glikogenu.  

 U sportowców dieta wysokowęglowodanowa zwiększa 

wytrzymałość poprzez podniesienie puli glikogenu mięśniowego. Natomiast 

u psów czynnikiem zwiększającym wytrzymałość i ogólną sprawność 

fizyczną jest dieta o wysokiej zawartości tłuszczu i małej ilości 

węglowodanów. Wykazano, że psy gończe rasy beagle otrzymujące dietę o 

wysokiej zawartości tłuszczu  (53-67% EM) bez trudności pokonywały 

dystans 32 kilometrów co zajmowało im 140 minut podczas gdy te same 

psy otrzymujące dietę o mniejszej zawartości tłuszczu (29% EM) już po 

przebiegnięciu 24 kilometrów wykazywały objawy silnego zmęczenia. 

Dieta o wysokiej zawartości białka i tłuszczu (bez węglowodanów) nie 

tylko korzystnie wpływała na kondycję i wytrzymałość psów zaprzęgowych 

ale także istotnie zmniejszała ryzyko wystąpienia  powysiłkowego 

zwyrodnienia mięśni u tych zwierząt Z kolei u greyhoundów dieta o 

wysokim udziale energetycznym tłuszczu i białka (odpowiednio 32 i 25% 

EM) a stosunkowo niskim węglowodanów (43% EM) istotnie zwiększała 

szybkość psów na torze. U psów, podobnie jak u innych gatunków zwierząt, 

utlenianie lipidów dostarcza energii wszędzie tam, gdzie jej zużycie jest 

umiarkowane (60% przy  zużyciu tlenu równym 40% zużycia 

maksymalnego; V02 max). W trakcie zwiększonego wysiłku zwiększa się 

utlenianie glukozy przy zachowanym niezmienionym tempie utleniania 

lipidów. Stwarza to sytuację, w której utlenianie glukozy staje się 

podstawowym  źródłem energii przy jej wysokim zużyciu. Jakkolwiek u 

psów ilość energii powstającej z utleniania lipidów w spoczynku i podczas 

wysiłku jest dwukrotnie większa niż u człowieka mającego mniej 

oksydacyjny metabolizm. Wolne kwasy tłuszczowe (WKT) są w większym 

stopniu wiązane przez albuminy osocza psów niż innych gatunków; 

powoduje to wyższe stężenie WKT we krwi i podwyższony transport tych 

kwasów do tkanek. Zapasy glikogenu i lipidów w mięśniach są wyższe u 
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psów niż u innych gatunków zwierząt.  Wysokie stężenie tłuszczu podnosi 

zawartość triglicerydów i WKT osocza w spoczynku, zwiększa objętość 

mitochondriów i maksymalne zużytkowanie energii.     

 

Zapotrzebowanie na białko 

 Psy myśliwskie podobnie jak inne psy aktywne fizycznie 

wymagają diety wysoko białkowej z uwagi na niebezpieczeństwo anemii. 

Wykazano spadek hematokrytu u psów otrzymujących dietę zawierającą 

28% energii metabolicznej (EM) pochodzącej z białka podczas gdy dieta 

zawierająca 32% energii metabolicznej (białko) takich zmian nie 

powodowała. Z kolei objętość osocza była większa u psów myśliwskich 

żywionych bardzo wysoką zawartością białka (>40% EM). Tzw. „anemia 

sportowców” była także bardziej wyraźna u psów otrzymujących białko 

pochodzenia roślinnego w porównaniu  do białka zwierzęcego. Wykazano 

jednakże, że szybkość psów myśliwskich ulegała obniżeniu przy wzroście 

udziału energetycznego białka w diecie z 24 do 37% EM. 

Zapotrzebowanie na włókno     

Włókno pokarmowe pełni korzystną rolę w diecie psów myśliwskich. Lotne 

kwasy tłuszczowe (LKT) powstające w wyniku bakteryjnej fermentacji 

rozpuszczalnego włókna w okrężnicy zwiększają wchłanianie wody i 

elektrolitów u psa. Kwas masłowy jest preferowanym źródłem energii dla 

komórek ścian okrężnicy. Szybka fermentacja cukrów prostych może 

wpływać na spadek pH w okrężnicy i tym samym hamować namnażanie 

Clostridium występujące przy żywieniu surowym mięsem. Włókno 

pokarmowe pełni korzystną rolę w diecie psów myśliwskich. Lotne kwasy 

tłuszczowe (LKT) powstające w wyniku bakteryjnej fermentacji 

rozpuszczalnego włókna w okrężnicy zwiększają wchłanianie wody i 

elektrolitów u psa. Można zatem powiedzieć, że okrężnica jest złożonym 

ekosystemem. Strawność węglowodanów w ekstrudowanym żywieniu dla 

psów jest zmienna i nie zawsze cała skrobia ulega strawieniu w jelicie 

cienkim. Stężenie LKT jest wysokie w okrężnicy psów żywionych mięsem i 

skrobią kukurydzianą, która albo nie zawiera włókna w ogóle albo zawiera 

jego ograniczone ilości (tzw. skrobia oporna). Z kolei więcej włókna w 

pokarmie zwiększa masy kałowe i obniża biodostępność składników 

pokarmowych . Dlatego korzyści płynące z podwyższonej zawartości 
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włókna w diecie psa aktywnego fizycznie są, podobnie jak to ma miejsce u 

ludzi, nie do końca zbadane. 

     

Zapotrzebowanie na związki mineralne i witaminy 

 Mięso jest ubogie w związki mineralne i witaminy. Dlatego wielu 

właścicieli psów uzupełnia takie tradycyjne żywienie dodatkiem znacznej 

ilości preparatów witaminowo-mineralnych zapominając o tym, że 

przedawkowanie może się okazać toksyczne dla psa. Większość gotowych 

karm zawiera wystarczającą ilość witamin i związków mineralnych dla 

psów o umiarkowanej aktywności fizycznej, natomiast równowaga ta może 

się okazać niewystarczająca u psów myśliwskich intensywnie 

eksploatowanych. Jest wysoce prawdopodobne, że psy myśliwskie często 

polujące i w związku z tym spożywające duże ilości karmy, mogą 

potrzebować mniej witamin i związków mineralnych w przeliczeniu na 1 

dżul energii niż greyhoundy, które spożywają niewiele więcej pokarmu, 

witamin i związków mineralnych niż  psy nigdy nie uczestniczące w 

zawodach. 

Potencjał oksydoredukcyjny w czasie wysiłku. 

 Pod wpływem stresu oksydacyjnego dochodzi do stopniowego 

niszczenia przeciwutleniających mechanizmów obronnych w komórce, a to 

z kolei prowadzi do uszkodzenia błon komórkowych i DNA. Wysiłek 

wymagający dużych ilości tlenu jest zatem przekonywującą przyczyną 

stresu oksydacyjnego i oksydacyjnych uszkodzeń, zależnych od statusu 

antyoksydacyjnego zawodnika. Psy myśliwskie obok psów zaprzęgowych 

wydają się być wręcz idealnym modelem do badań nad stresem 

oksydacyjnym wywołanym wysiłkiem. Praca którą wykonują wymaga 

stałego wysokiego wydatkowania energii która z kolei związana jest ze 

znacznym zużyciem tlenu, ponieważ wysiłek wytrzymałościowy ze swej 

natury ma charakter tlenowy u ssaków. 

Umiarkowany trening wytrzymałościowy powoduje wzrost wskaźników 

oksydacyjnego uszkodzenia komórek u psów myśliwskich. Wyraża się to 

przede wszystkim istotnym wzrostem stężenia izoprostanu osocza użytego 

jako wskaźnik stopnia utleniania lipidów oraz spadkiem osoczowych 

związków przeciwutleniających, przede wszystkim witaminy E Wzrost 

stężenia izoprostanu jest ściśle skorelowany ze wzrostem stężenia kinazy 
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kreatynowej co wskazuje na pogłębiające się uszkodzenie komórek 

mięśniowych pod wpływem czynników utleniających tłuszcze. 

 Wykazano, że suplementacja witaminą E (400 U/d) skutecznie 

przeciwdziała uszkodzeniu cząsteczek DNA w następstwie stresu 

oksydacyjnego u psów aktywnych fizycznie. Nie znane jest jednak 

prawidłowe dawkowanie witaminy E u psów w czasie wysiłku. 

 Witamina C nie jest niezbędna u psów w czasie spoczynku 

natomiast zapotrzebowanie na nią może wzrastać w czasie wysiłku. Spadek 

stężenia kwasu askorbinowego u psów zaprzęgowych pokonujących 

znaczne dystanse może być powstrzymany poprzez doustne podawanie 

witaminy C w dawce 4 mg/kJ/d. Należy również pamiętać, że utlenianie 

tłuszczu w przechowywanym mięsie może zwiększyć zapotrzebowanie psa 

na przeciwutleniacze. Dlatego lepiej jest podawać mięso świeże, nie 

mrożone.     

 

Dozwolone wspomaganie suplementacyjne 

We współczesnym żywieniu psów aktywnych fizycznie wiele uwagi poświęca się 

poszukiwaniu odżywek i preparatów wspomagających, które przede wszystkim 

skutecznie zapobiegłyby (lub zmniejszyły) głębokim zaburzeniom homeostazy 

organizmu psa, spowodowanym przez polowanie czy trening, przeprowadzane 

często na granicy wytrzymałości całego organizmu. W dalszej kolejności 

preparaty takie powinny przyspieszać tempo regeneracji powysiłkowej ustroju, 

powrót do stanu wyjściowego, a następnie jego przekroczenie (tzw. super-

kompensacja) i osiągnięcie wyższego stopnia wytrenowania. Poznanie opisanego 

procesu zmian zachodzących w ustroju psa pod wpływem treningu jest bardzo 

ważne dla zrozumienia roli i znaczenia większości preparatów wspomagających 

w fizjologii psa wyczynowego. Otóż trening jest traktowany jako wysiłek, który 

w sposób celowy i zaplanowany powoduje wytrącenie organizmu ze stanu 

równowagi. Szybka regeneracja i powrót do normy, to z kolei sposób na 

poprawienie kondycji zwierzęcia wyrażonej zwiększeniem stopnia wytrenowania. 

Znalezienie skutecznych środków i metod, które zapobiegłyby nadmiernym, 

powysiłkowym zmianom degeneracyjnym w poszczególnych komórkach i 

tkankach organizmu psa, a dodatkowo przyspieszyły powrót do stanu równowagi, 

to w tej chwili jedno z największych wyzwań  dla  specjalistów  żywienia psów 

aktywnych fizycznie, w tym myśliwskich.    

 Obecnie dostępne są różne preparaty poprawiające zarówno wyniki 

treningu jak i aktywność fizyczną psa myśliwskiego. Niestety znane i 
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szeroko stosowane odżywki dla ludzi, takie jak karnityna i kreatyna nie 

wykazały żadnego pozytywnego wpływu na kondycję psów i to zarówno 

tych ścigających się na torze (greyhoundy) jak i przemierzających znaczne 

dystanse psów myśliwskich i zaprzęgowych. Brak było również istotnych 

różnic w parametrach biochemicznych krwi. Wydaje się, że ten negatywny 

wynik związany jest z odmiennym metabolizmem mięśni psów i ich 

większą zdolnością do wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii niż w 

przypadku mięśni człowieka.  

Badania ostatnich lat wskazują na wzrastające znaczenie suplementacji 3-

hydroksy-3-metylomaślanu (HMB). Związek ten zwiększa wydolność 

organizmu poddanego intensywnemu treningowi u ludzi i koni. W 

badaniach na psach zaprzęgowych biorących udział w biegu na dystansie 

1100 km wykazano, ze psy otrzymujące HMB były szybsze, silniejsze i 

mniej zmęczone od identycznie traktowanych zwierząt z grupy kontrolnej 

nie otrzymujących preparatu. Psy doświadczalne biorące udział w biegu 

otrzymywały preparat 1 raz dziennie w formie dodatku do karmy. Istotne 

obniżenie zawartości azotu mocznikowego u psów z grupy doświadczalnej 

bezpośrednio po wysiłku w porównaniu z grupą kontrolną wskazywało na 

lepsze wykorzystanie białka i aminokwasów przez tkanki i ich wolniejszy 

rozpad. Obserwacja ta jest zgodna z teorią zakładającą, że HMB zwiększa 

dostępność cholesterolu dla tkanek wszędzie tam, gdzie jego 

zapotrzebowanie wzrasta, poprawiając tym samym strukturę i 

funkcjonowanie komórek mięśniowych i chroniąc je przed uszkodzeniem.  

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że HMB może odgrywać 

pozytywną rolę w poprawieniu kondycji psów aktywnych fizycznie, w tym 

także psów myśliwskich. Także próby podawania HMB psom wyścigowym 

biegającym na dystansie 500 metrów zakończyły się sukcesem; psy były nie 

tylko szybsze ale także mniej zmęczone po biegu. Można zatem 

wnioskować, że jakkolwiek aktualny stan wiedzy nie pozwala na 

precyzyjne wyjaśnienie molekularnych mechanizmów działania HMB, to 

jednak zebrane dane wskazują, że HMB może być jednym z bardziej 

skutecznych i bezpiecznych dodatków pokarmowych nie tylko 

poprawiających siłę i masę mięśniową ale także przeciwdziałających  

uszkodzeniu mięśni. Jako związek naturalnie występujący w pokarmach 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego może się okazać także 

najskuteczniejszą alternatywą dla dopingu.            
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Plany Klubu Posokowca na 2012 rok. 

 

 2012 rok już trwa. Dziki penetrują pola, myśliwi na nie polują,  

a więc i posokowce mają zajęcie. To proza dnia codziennego. 

 Prócz tego w miesiącu kwietniu od 27 do 29 odbędą się w 

Warszawie IX Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji. 

Na targach tych, dzięki staraniom Wojciecha Łażewskiego, uzyskaliśmy 

stoisko na którym będziemy mogli zaprezentować szerokiej publice 

działalność naszego klubu. Mamy nadzieję, że nasze stoisko spotka się z 

przychylnością zwiedzających. 

 2 czerwca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się 

kolejny Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców, do udziału w 

którym namawiamy członków klubu. 

W tym samym dniu - 2 czerwca, w godzinach popołudniowych 

przeprowadzimy na terenie Ośrodka „Zielony Gościniec” we 

Włodzimierzowie koło Sulejowa, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - 

Wyborcze Członków Klubu. Kończy się 3-letnia kadencja zarządu i komisji 

rewizyjnej, pora odpowiedzialnie wybrać nowe władze, które będą 

kontynuować dzieło poprzedników. Zachęcamy do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, jakie władze wybierzemy – zależy od nas samych! 

 Liczyliśmy, że w dniu następnym uda nam się w końcu 

zorganizować przez nasz klub – Klubową Wystawę Posokowców. Niestety 

po raz kolejny, nasze plany zostały pokrzyżowane i spełzły na niczym. 

 W miesiącu wrześniu planujemy po raz kolejny zorganizować 

warsztaty szkoleniowe dla posokowców. Poprzednie cieszyły się uznaniem 

uczestników. 

 Miesiąc październik to udział w XIV Memoriale Fridricha Konrada 

na Słowacji w Wysokich Tatrach. Już teraz warto sobie zarezerwować 

wolne w dniach 18-21 października. To tuż za polską granicą, korona jest 

mile widziana. Wspaniała okazja by zobaczyć pracę czołowych 

europejskich posokowców. 

 Pierwszy weekend listopada to czas VII Memoriału im. B. 

Gierszewskiego. W tym roku odbędzie się w czasie św. Huberta, więc na 

brak postrzałków uczestnicy nie powinni narzekać. 

 Prócz tego przed nami szereg wystaw i konkursów. No i to co 

najważniejsze – codzienna praca w łowiskach. Jak ułożymy psy do pracy, 

tak będą pracować. 

 Tak więc przed nami wiele okazji do wspólnych spotkań. 

Do rychłego zobaczenia! 
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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 60 zł i składki członkowskiej w 

wysokości 50 zł, proszę przesłać na adres Sekretarza Klubu; Jerzy Karaszwski, Koło 13 c, 97-330 Sulejów. 

Wpisowe oraz składkę członkowską należy wpłacić na konto klubu 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312 zaznaczając w tytule wpłaty; 

Wpisowe do Klubu Posokowca - Składka do Klubu Posokowca za rok ... 


