
1 
 

 

 

Drodzy Klubowicze! 

 

 Minął kolejny rok działalności klubu posokowca. Rok 2018 

okazał się przełomowym w dziejach naszego klubu. Od 2002 roku 

działaliśmy w ramach struktur Związku Kynologicznego w Polsce, 

jako klub rasy z władzami wybieralnymi. Pomimo mizernych 

uprawnień, jakie posiadają kluby ZKwP z władzami wybieralnymi, 

staraliśmy się przez kilkanaście lat działać w kierunku popularyzacji 

posokowców jako użytkowych psów myśliwskich.  

 W organizowanych przez klub warsztatach dla 

przewodników wzięło udział kilkaset osób z których część stała się 

aktywnymi przewodnikami posokowców. Cyklicznie organizowany 

Memoriał im. B. Gierszewskiego jest myśliwską imprezą 

kynologiczną w której biorą udział reprezentanci wielu europejskich 

klubów posokowca, w liczbie niespotykanej na innych krajowych 

ocenach pracy psów myśliwskich. Należy on do najbardziej 

prestiżowych ocen pracy posokowców w Europie. Członkowie 

naszego klubu pracując z posokowcami w łowiskach odszukują co 

roku wiele setek postrzałków zwierzyny grubej, udowadniając 

potrzebę posiadania w kołach łowieckich prawidłowo ułożonych do 

pracy posokowców. Popularyzujemy posokowce na szeregu 

prezentacjach psów myśliwskich, targach łowieckich, klubowe 

posokowce zajmują czołowe lokaty na ocenach pracy posokowców 

na sztucznym tropie. Członkowie klubu wraz ze swoimi 

posokowcami biorą udział w zagranicznych ocenach pracy 

posokowców wracając w większości z nich z dyplomami. Jako klub 

członkowski Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV 

bierzemy czynny udział we wszystkich zjazdach i konkursach 

organizowanych przez ISHV.  

 Jednak, pomimo tych działań, ZKwP nie jest 

zainteresowany popularyzacją użytkowych psów ras myśliwskich i 

rozwojem klubów ras z władzami wybieralnymi. Na kluby te 

nakładane są coraz większe wymogi a zabierane uprawnienia. Nasze 

klubowe wnioski kierowane do władz naczelnych ZKwP 

pozostawały bez odpowiedzi. W rezultacie szereg klubów z 
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władzami wybieralnymi zrezygnowało z działalności w ramach 

struktur ZKwP. 

 Podobnie nasz klub, nie widząc możliwości dalszej 

aktywnej działalności w ramach ZKwP, zrealizował wcześniejszy 

wniosek członków klubu o zakończeniu działalności w ramach 

ZKwP i utworzenie klubu specjalistycznego przy Polskim Związku 

Łowieckim. Ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

Posokowca Członka ISHV, działający jako klub z władzami 

wybieralnymi Związku Kynologicznego w Polsce, postanowiło 

zakończyć działalność Klubu Posokowca Członka ISHV przy 

Związku Kynologicznym w Polsce z dniem 31 sierpnia 2018 roku.  

Tak więc zakończyliśmy trwający 16 lat etap działalności klubu w 

ramach ZKwP. Zakładając w 2002 roku klub z władzami 

wybieralnymi mieliśmy nadzieję, że z biegiem czasu kluby ras 

uzyskają coraz większe uprawnienia upodabniając się do klubów w 

większości krajów europejskich. W końcu to przecież 

specjalistyczne kluby ras posiadają największą wiedzę co do 

poszczególnych ras psów które reprezentują. Niestety władze ZKwP 

nie podzielają tego poglądu. 

 W dniu 3 czerwca 2018 roku, we Włodzimierzowie 

k/Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się Zebranie założycielskie 

Klubu Posokowca przy PZŁ na którym uczestnicy wyrazili swoją 

wolę  powołania Klubu Posokowca przy PZŁ w oparciu o § 113 pkt 

15 Statutu Zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego.  

Na zebraniu podjęto uchwałę o chęci powołania klubu, zatwierdzono 

i przyjęto projekt Statutu Klubu Posokowca przy PZŁ, powołano 

Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną, podjęto uchwałę w sprawie 

wysokości wpisowego i składki do klubu. 

W oparciu o złożony wniosek Zarząd Główny PZŁ w dniu 11 lipca 

2018 roku powołał Klub Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim, zatwierdzając równocześnie statut klubu. 

Tak więc rozpoczęliśmy kolejny etap działalności. Nie obowiązuje 

nas już limit minimum 100 członków, członkiem klubu może zostać 

osoba nie należąca do ZKwP, może nim być również obcokrajowiec. 

Zgodnie ze statutem do głównych celów i zadań klubu należy;  

- Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami 

ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny, 

dzięki fachowemu prowadzeniu  posokowca bawarskiego i 

posokowca hanowerskiego. 
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-  Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu 

FCI i ISHV, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki 

łowieckiej. 

 Będziemy kontynuować działalność zapoczątkowaną przez 

Benedykta Gierszewskiego i Jana Kierznowskiego oraz będziemy 

kontynuatorami działań prowadzonych przez 16 lat przez Klub 

Posokowca Członka ISHV przy ZKwP. 

 Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Klub Posokowca 

przy PZŁ jest nowym klubem działającym w ramach struktur 

Polskiego Związku Łowieckiego i przystąpienie do klubu wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, dostępnych na naszej stronie 

internetowej oraz uchwały zarządu klubu. Byli członkowie Klubu 

Posokowca przy ZKwP, którzy wyrażą chęć członkostwa do Klubu 

Posokowca przy PZŁ, również są zobowiązani do złożenia deklaracji 

członkowskiej natomiast przy przyjęciu będą zwolnieni z wpłaty 

wpisowego do klubu. Zarząd klubu przy podejmowaniu decyzji o 

przyjęciu do klubu będzie się kierował przede wszystkim chęcią 

użytkowania łowieckiego posokowca przez kandydatów na 

członków. Nie będziemy przyjmować do klubu „producentów 

szczeniąt” ani posiadaczy posokowców nie mających nic wspólnego 

z użytkowością.  

 Będąc członkiem ISHV musimy dostosować nasz regulamin 

hodowlany do zasad obowiązujących w innych klubach 

członkowskich. Będzie to wymagać wprowadzenia dużych obostrzeń 

w stosunku do istniejących zapisów. Dotyczyć one będą zasad 

uzyskiwania uprawnień hodowlanych, kojarzenia posokowców, 

zakupu i sprzedaży szczeniąt. Chcąc być pełnoprawnym członkiem 

ISHV musimy realizować wspólną politykę mającą na celu hodowlę 

posokowców pod kontem ich użytkowości łowieckiej.  

 Utworzenie Klubu Posokowca w strukturach PZŁ zbiegło 

się w czasie z okresem dużych zmian w prawie łowieckim i w 

samym Polskim Związkiem Łowieckim. 

Wprowadzona w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku nowelizacja 

ustawy Prawo Łowieckie doprowadziła do zmian które w znacznym 

stopniu zmniejszają możliwości układania psów myśliwskich oraz 

weryfikacji ich umiejętności podczas testów i ocen pracy. Zmiany 

nastąpiły również w PZŁ. Wybrano nową Naczelną Radę Łowiecką, 

powołany został nowy Łowczy Krajowy i nowy Zarząd Główny 

PZŁ. Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy Statut PZŁ. 
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Powołano nową Komisję Kynologiczną NRŁ. Mamy nadzieję że 

nowo powołane osoby wchodzące w skład tych organów będą więcej 

uwagi poświęcać sprawom kynologii łowieckiej. A spraw do 

załatwienia jest bardzo wiele. Trzeba min. zdefiniować pojęcie 

użytkowego psa myśliwskiego i jego pozycji w łowiectwie. 

Koniecznym jest zawarcie nowego porozumienia z ZKwP 

dotyczącego psów ras myśliwskich oraz rozwiązać problem 

uzyskiwania uprawnień przez kandydatów na sędziów pracy psów 

myśliwskich. Trzeba na nowo opracować regulaminy testów i ocen 

pracy psów myśliwskich tak aby dostosować je do istniejących 

potrzeb i uregulowań prawnych. Te i inne problemy czekają na 

rozwiązanie. Musimy zdawać sobie sprawę, że wymagać to będzie 

zaangażowania sporej ilości organizacji, urzędów i osób  oraz wiele 

czasu. 

 

 Jako Klub Posokowca chcielibyśmy w tych pracach 

uczestniczyć dla dobra łowiectwa i rozwoju kynologii myśliwskiej w 

Polsce. 

 

 

 

       

         Prezes 

 

       

      Klubu Posokowca przy PZŁ 

 

       

   Wojciech Galwas 
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Nazwa Klubu: 

 Klub Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim 

Adres Klubu: 

Polski Związek Łowiecki, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 

Adres do korespondencji: 

 Wojciech Galwas, 47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7 

Konto bankowe: 

 BNP Paribas 

 Nr rachunku IBAN: 04 1600 1462 1829 6668 7000 0001 

 Kod SWIFT banku: PPABPLPK 

Zarząd Klubu: 

  Prezes - Wojciech Galwas 

  Doradca ds. Hodowlanych - Małgorzata Schram 

  Doradca ds. Użytkowości - Maciej Kopeć 

  Skarbnik - Rafał Malec 

  Sekretarz - Marcin Kunikowski 

Komisja Rewizyjna: 

  Przewodniczący - Wiesław Burdzy 

  Członek Komisji - Marian Paweł Bocianowski 

  Członek Komisji - Piotr Iwicki 
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Dane kontaktowe członków Zarządu Klubu: 

Wojciech Galwas 

 

tel. +48 605 850 288 

wojciechgalwas@wp.pl 

 

Małgorzata Schram 

 

tel. +48 605 105 409        

schrammargaret@gmail.com 

Maciej Kopeć 
 

tel. +48 606437272 

maciekbosco@o2.pl 

Rafał Malec 

 

tel. +48 531 534 347 

admin@rmuchwyty.com.pl 

 Marcin Kunikowski     

 

tel. +48 604 087 381    

canisrubra@gmail.com 

 

 

 

mailto:wojciechgalwas@wp.pl
mailto:schrammargaret@gmail.com
mailto:maciekbosco@o2.pl
mailto:admin@rmuchwyty.com.pl
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Posokowca 

za 2018 rok. 

 

 Pierwsze posiedzenie zarządu klubu w 2018 roku odbyło się 

16 lutego w Bogacicy. Realizując wnioski z Walnego Zgromadzenia 

w sprawie umocowania Klubu Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim zarząd stwierdził, że nie jest możliwe automatyczne 

przejście klubu który działa w ramach ZKwP pod patronat PZŁ. W 

związku z powyższym zarząd zamierza podjąć działania aby 

utworzyć specjalistyczny Klub Posokowca przy PZŁ.  Zarząd 

opracuje projekt Statutu specjalistycznego Klubu Posokowca przy 

PZŁ. Zarząd opracował plan pracy klubu na 2018 rok. Klub 

zorganizuje lub weźmie udział w następujących imprezach 

kynologicznych: 

- 3.05 – Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Jeleśni, 

- 4-6.05 – Warsztaty dla przewodników psów tropiących w 

Korbielowie, 

- 2.06 – Międzynarodowy Konkurs Posokowców w Piotrkowie 

Trybunalskim, 

- 3.06 – Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze we 

Włodzimierzowie, 

- 8.07 – Klubowa Wystawa Posokowców w Piotrkowie, 

- 24-26.08 – Warsztaty Kluczbork, 

- 13.10 – MKP im. J. Kierznowskiego, 

- 3-5.11 – Ocena Pracy Posokowców Bory Stobrawskie 

- 14-18.11 – MFK Słowacja 

 

 Przedstawiono treść pisma przekazanego od R. Scherr – 

Prezydenta Światowego Związku Posokowca Bawarskiego. Pismo 

informuje że FCI przyjęło sugerowaną nowelizację wzorca rasy 

posokowca bawarskiego. W znowelizowanych wzorcach ras 

posokowca hanowerskiego i bawarskiego wymaga się aby 

posokowce, zgodnie ze swoim pierwotnym myśliwskim 

zastosowaniem jako rasy wyspecjalizowane w poszukiwaniu 

postrzałków zwierzyny grubej, musiały posiadać wszystkie 

wymagane cechy użytkowe pozwalające im skutecznie pracować 

nawet na najtrudniejszych tropach postrzałków. Użytkowość musi 

być potwierdzona odpowiednimi myśliwskimi próbami pracy 

przeprowadzonymi przez organizacje zrzeszone w FCI. Nowe 
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wzorce rasy FCI 213 i FCI 217 zostały zamieszczone na stronie 

internetowej klubu.  

 Zarząd podjął decyzję że klub włączy się w organizację 

Międzynarodowego Konkursu Posokowców im. Jana 

Kierznowskiego w dniu 13.10. 2018 roku. Postanowiono również że 

poprosimy rodzinę J. Kierznowskiego o przekazanie pamiątki po 

Janku jako nagrody przechodniej konkursu jego imienia. 

 Zarząd zapoznał się z nowym Statutem ISHV 

obowiązującym od 01.01.2018 roku. 

Statut ten wprowadza bardziej demokratyczne zasady kierowania 

związkiem ale wymaga tez aby poszczególne kluby członkowskie 

kierowały się jednakowymi zasadami w hodowli posokowców.  

 Na następnym posiedzeniu zarządu w dniu 5 maja w 

Korbielowie zarząd przyjął projekt Statutu Klubu Posokowca przy 

PZŁ. Postanowiono zwołać zebranie założycielskie w dniu 03.06. 

2018 r.  we Włodzimierzowie. 

Zarząd podjął uchwałę o nadaniu honorowych odznak Klubu 

Posokowca dla przewodników którzy uczestniczyli w zagranicznych 

konkursach posokowców na naturalnych postrzałkach, są nimi: 

- Jerzy Sokół 

- Wojciech Łażewski 

- Michał Fornalczyk 

- Andrzej Filipiak 

- Rafał Malec 

- Maciej Kopeć 

 

 

 2 czerwca po Międzynarodowym Konkursie Pracy 

Posokowców i Tropowców w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się 

biesiada członków klubu i miłośników posokowców. 

 Następnego dnia odbyło się Walne Zgromadzenie  

Członków Klubu Posokowca Członka ISHV. W trakcie obrad, 

którym przewodniczył Wojciech Galwas wręczono odznaczenia 

Kolegom którzy reprezentowali Klub w zagranicznych konkursach 

posokowców na naturalnym tropie. 

Po przedstawionych sprawozdaniach i zatwierdzeniu ich przez WZ 

udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. 
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Następnie przewodniczący przedstawił treść uchwały dotyczącej 

zakończenia działalności Klubu Posokowca przy ZKwP.  

Przewidywała ona; 

1. Zakończyć działalność Klubu Posokowca Członka ISHV przy 

Związku Kynologicznym w Polsce z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

2. W związku z zakończeniem działalności nie dokonywać nowych 

wyborów zarządu i komisji rewizyjnej. 

3. Upoważnić dotychczasowy Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną 

Klubu do wykonania wszelkich działań związanych z zakończeniem 

działalności klubu. 

4. Wspierać działalność, nowo utworzonego, specjalistycznego 

Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim. 

5. Po spłacie wszelkich zobowiązań, przekazać posiadane środki 

finansowe, jako darowiznę na rzecz Klubu Posokowca przy Polskim 

Związku Łowieckim. 

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Walne Zgromadzenie. 

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zamknął 

obrady. 

Po przesłaniu dokumentów z WZ do ZG ZKwP  w dniu 28 września 

2018 roku, na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej, Zarząd 

Główny ZKwP rozwiązał Klub Posokowca z władzami 

wybieralnymi. O uchwale ZG nie zostaliśmy poinformowani. 

 Również w dniu 3 czerwca we Włodzimierzowie odbyło się 

zebranie założycielskie Klubu Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim w którym wzięły udział 33 osoby. Po wyborze 

przewodniczącego i komisji przedstawiony został projekt statutu. 

Każdy z rozdziałów Statutu omawiany i dyskutowany był kolejno, 

tak aby umożliwić zgłaszanie uwag co do poszczególnych 

rozdziałów. Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto uchwałę 

dotyczącą przyjęcia i zatwierdzenia Statutu Klubu Posokowca przy 

PZŁ. Następnie podjęto uchwałę w sprawie chęci powołania Klubu 

Posokowca przy PZŁ w oparciu o § 113 pkt 15 Statutu Zrzeszenia 

Polskiego Związku Łowieckiego.  

Przeprowadzone zostały wybory Zarządu Klubu i Komisji 

Rewizyjnej. W ich wyniku ukonstytuował się Zarząd i Komisja 

Rewizyjna w następującym składzie: 

Zarząd Klubu: 

Przewodniczący - Wojciech Galwas 

Doradca ds. Użytkowości - Maciej Kopeć 
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Doradca ds. Hodowlanych - Małgorzata Schram 

Sekretarz - Marcin Kunikowski 

Skarbnik - Rafał Malec 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący - Wiesław Burdzy 

Członek - Marian Paweł Bocianowski 

Członek - Piotr Iwicki  

Podjęto również uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składki 

do klubu oraz uchwałę dotyczącą dodatkowych wymogów 

hodowlanych obowiązujących członków Klubu Posokowca przy 

PZŁ. 

 Po przesłaniu kompletu dokumentów Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 11 lipca 2018 roku podjął 

uchwałę o powołaniu Klubu Posokowca przy PZŁ i przyjęciu statutu 

klubu. 

 W końcu czerwca, na zaproszenie słowackiego Klubu 

Posokowca, prezes W. Galwas i skarbnik R. Malec wzięli udział w 

obchodach  60 rocznicy powstania Klubu Chovatelov Farbiarov. 

 Pierwsze posiedzenie zarządu Klubu Posokowca przy PZŁ 

odbyło się 25 sierpnia w Bożejowie. Prezes Klubu przedstawił 

zebranym członkom Zarządu treść pisma z dnia  

19-05-2018, skierowanego przez Klub Posokowca ZKwP z 

władzami wybieralnymi do Pani Doroty Witkowskiej, 

Wiceprzewodniczącej ds. Hodowlanych Zarządu Głównego ZKwP. 

Pismo dotyczyło: 

- wprowadzenia zgodnie z aktualnymi standardami rasy FCI dla 

posokowców bawarskich i hanowerskich, dodatkowych wymogów 

hodowlanych w postaci zaliczonych odpowiednich prób pracy i 

zbadanym współczynniku dysplazji ze stopniem nie gorszym niż 

HD-B. 

- określenia rodzaju testu pracy na żywej zwierzynie jaki muszą 

zaliczyć posokowce bawarskie i hanowerskie aby otrzymać tytuł 

Międzynarodowego Championa Piękności FCI (C.I.B.)  

- możliwości nadawania podczas Memoriału ks. Benedykta 

Gierszewskiego wniosku CPC. 

Niestety zarówno to jak i poprzednie pisma w tej sprawie pozostają 

bez odpowiedzi ze strony ZKwP. 
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 W związku z rezygnacją Łukasza Dzierżanowskiego z 

udziału w Memoriale F. Konrada na Słowacji zarząd nominował 

Wojciecha Dulskiego z posokowcem bawarskim AKIM Biały Trop. 

 Podjęto również działania dotyczące założenia konta 

bankowego. Jak się okazało był to bardzo złożony problem, którego 

rozwiązanie trwało wiele miesięcy i wymagało zaangażowania ZG 

PZŁ, Łowczego Krajowego i Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. 

Działania te zakończyły się utworzeniem konta Klubu Posokowca w 

banku BNP PARIBAS dopiero w marcu 2019 roku. 

 W dniach 24-26 sierpnia na terenie OHZ Kluczbork 

przeprowadziliśmy kolejne warsztaty dla przewodników 

posokowców i tropowców, które jak zwykle cieszyły się dużym 

zainteresowaniem 

 

Klub wsparł organizacyjnie Międzynarodową Ocenę Pracy 

Posokowców im. Jana Kierznowskiego, organizowaną przez ZO 

PZŁ w Opolu w dniu 13 października 2018 r.  

Na podsumowaniu wyników wnuczka J. Kierznowskiego wręczyła 

zwycięzcy pamiątkowy obraz ze zbiorów Janka, który będzie 

stanowił nagrodę przechodnią na tej cyklicznej imprezie 

upamiętniającej postać wieloletniego Prezesa naszego Klubu oraz 

Honorowego Prezesa Klubu Posokowca Członka ISHV.  

 W dniach 2-5 listopada odbyła się w Borach Stobrawskich 

Ocena Pracy Posokowców w Naturalnym Łowisku. Do oceny 

zostało zgłoszonych 7 posokowców bawarskich i jeden posokowiec 

hanowerski. Pracowały też 2 psy kontrolne. W trakcie oceny zostały 

odnalezione 2 byki jelenia, 1 łania jelenia i 3 dziki.  

 Również w listopadzie członkowie klubu wzięli udział w 

XVII Memoriale F. Konrada na Słowacji. Nasz klub początkowo 

miał reprezentować Ł. Dzierżanowski, który jednak zrezygnował z 

udziału. Kolejnym nominowanym został W. Dulski. Jednak AKIM 

Biały Trop odniósł kontuzję kręgosłupa i nie mógł wyjechać na 

memoriał. W tej sytuacji, w ostatniej chwili zastąpił go posokowiec 

bawarski Rex z Doliny Dojcy z przewodnikiem Mikołajem Husem. 

Tym razem ich udział w memoriale zakończył się niepowodzeniem. 

 

 Na zakończenie sprawozdania należy podkreślić, że 

najważniejszą działalnością członków klubu jest poszukiwanie 

postrzałków. To jest podstawa naszej działalności wobec której inne 
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działania stanowią tylko środki do jej realizacji. Nowo powstały 

Klub Posokowca przy PZŁ, będzie klubem ukierunkowanym na 

użytkowość posokowców. Przy przyjmowaniu członków klubu, 

zarząd będzie kierował się głównie kryterium przydatności 

kandydatów do pracy w łowisku.  

 Rok 2018 otworzył nowy etap naszej działalności. Mamy 

nadzieję że utworzenie nowego klubu posokowca, które zbiegło się 

w czasie z reformami jakie dokonują się w PZŁ, 

pozwoli na realizację ambitnych celów jakie sobie wyznaczyliśmy. 

 

       

         Darz Bór 

 

       

    Wojciech Galwas 

         

   Prezes Klubu Posokowca przy PZŁ 
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Statut ISHV. 

 

(obowiązuje od 01.01.2018 r.) 

§1 

Nazwa i siedziba zrzeszenia 

Związek nosi nazwę Internationaler Schweisshundverband – ISHV 

(Międzynarodowy Związek Klubów Posokowców). Siedziba 

związku znajduje się w miejscu zamieszkania aktualnego 

Przewodniczącego.  

Związek został założony 19 lipca 1930 roku w Lipsku przez 

następujące kluby: 

 

Verein Hirschmann (VH) 

Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde (KBGS) 

Österreichischer Schweißhundeverein (ÖSHV) 

Ungarischer Schweißhundverein (USHV) 

§2 
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Cele związku 

Członkowie ISHV wspierają przez fachowe prowadzenie 

posokowców hanowerskich i bawarskich etyczne, a przez to zgodne 

z ochroną praw zwierząt poszukiwanie postrzałków zwierzyny 

grubej, hodują z dbałością o czystość ras kierując się wzorcem rasy 

zarejestrowanym w FCI oraz surowymi kryteriami hodowli 

użytkowej zapewniającej wartość łowiecką oraz zapewniają sobie 

współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.  

ISHV dąży w pierwszej kolejności do współpracy swoich członków 

w dziedzinie hodowli, układania i użytkowości a także w szerzeniu 

użytkowości w łowiskach dwóch ras posokowców – posokowca 

hanowerskiego i posokowca bawarskiego. 

Związek ma wyłącznie na celu bezpośrednią działalność służącą 

dobru publicznemu w rozumieniu odpowiedniego działu ordynacji 

podatkowej pt: „Cele objęte zwolnieniem podatkowym”. 

Związek działa bezinteresownie, a jego działalność nie jest 

działalnością zarobkową. 

Środki związku mogą być wydawane wyłącznie na cele statutowe. 

Członkowie nie otrzymują (za wyjątkiem dofinansowania 

organizacji ISHV Suche) żadnych dotacji ze środków związku. Nikt 

nie powinien się wzbogacać przez wydatki niezgodne ze statutem 

lub nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia. 

§3 

Członkowie 

1. Członkami są: 

Verein Hirschmann e.V. – Niemcy, 

Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. – Niemcy, 
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Österreichische Schweißhundeverein – Austria, 

Ungarische Schweißhundeverein – Węgry, 

Schweizerische Schweißhundclub – Szwajcaria. 

 

Członkami mogą zostać takie hodowlane lub łowieckie kluby 

posokowców, które są upoważnione do organizowania i 

przeprowadzania imprez kynologicznych uznawanych przez FCI.  

 

2. Pozostałymi członkami są: 

Kluby posokowców hanowerskich i/lub bawarskich, które zostały 

przyjęte w poczet członków uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Pozostali członkowie są wymienieni wraz z datą ich przyjęcia w 

Załączniku 1 do tego statutu. 

 

3. Członkowie tymczasowi: 

Członkowie tymczasowi mogą być zostać przyjęci uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. Członkowie tymczasowi nie mają 

uprawnienia do głosowania i są wymienieni wraz z datą ich 

przyjęcia (względnie z datą wygaśnięcia ich członkostwa w 

załączniku 2 do tego statutu).  

 

Nowych członków lub członków tymczasowych przyjmuje Walne 

Zgromadzenie po złożeniu przez klub pisemnego wniosku do 

zarządu lub na wniosek zarządu. Przyjęcie w poczet członków 

wymaga co najmniej połowy głosów wszystkich członków. 

Odrzucenie wniosku odbywa się bez podania powodów. 

 

Członkowie tymczasowi powinni w czasie 4 lat udowodnić swoją 

skuteczną i pewną współpracę oraz wspieranie celów związku. Ich 

statuty i inne przepisy nie mogą być sprzeczne z zasadami 

obowiązującymi w związku. Powinni oni wykonywać swoje 

zadania samodzielnie, przestrzegając obowiązujących w ich krajach 

przepisów prawa i regulacji. Po upływie 4 lat rozstrzyga się o ich 
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przyjęciu w poczet członków. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może zostać przedłużony o 2 lata.  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki członków 

 

Wszyscy członkowie mają obowiązek dążyć do wypełnienia 

wspólnych celów ISHV. Ich statuty, a także kryteria hodowlane i 

regulaminy konkursów i prób nie mogą być sprzeczne z celami 

związku.  

Przepisy krajowe są uwzględniane w przepisach ISHV tak, aby 

mogły służyć realizacji statutowych celów. Zainteresowany klub ma 

obowiązek poinformować zarząd ISHV o obowiązujących w ich 

kraju przepisach prawnych. Regulacje FCI są zawsze obowiązujące. 

 

Do zmiany przepisów ISHV wymagana jest zwykła większość.  

Na wprowadzenie zmienionych przepisów hodowlanych i 

regulaminów konkursów i prób w regulacje krajowe kluby mają 24 

miesiące. W przypadku niedotrzymania terminu o konsekwencjach 

rozstrzyga zarząd.  

Kluby członkowskie mają obowiązek na swoim terenie podejmować 

działania przeciwko hodowlom łamiącym przepisy ISHV i 

prowadzonym w celach zarobkowych.  

 

Krajowe regulaminy konkursów i prób oprócz zgodności z wzorcem 

rasy muszą poświęcać szczególną uwagę następującym elementom: 

trzymanie tropu, punktowanie, głoszenie na tropie czy na oko, 

usposobienie, socjalizacja i prawidłowe prowadzenie. 

 

Regulaminy Verein Hirschmann i KBGS powinny służyć za wzór.  

 

Ustalona przez Wale Zgromadzenie składka członkowska powinna 

być opłacona w styczniu każdego roku.  
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Wszyscy członkowie mają równe prawo do głosowania. 

Członkowie tymczasowi nie mają prawa do głosowania. Wszyscy 

członkowie  mają prawo uczestniczyć w imprezach organizowanych 

przez związek. O dopuszczeniu do udziału w imprezach członków 

tymczasowych decyduje zarząd.  

 

§5 

Zadania związku 

 

ISHV dąży do współpracy klubów członkowskich w dziedzinie 

hodowli, prowadzenia i użytkowości posokowców hanowerskich i 

bawarskich jak i do wymiany doświadczeń między klubami w w/w 

dziedzinach. Temu celowi służy ujednolicenie regulaminów 

konkursów i prób pracy.  

 

Intensywna współpraca i kontakt pomiędzy doradcami hodowlanymi 

w poszczególnych klubach jest kwestią nadrzędną i należy ją 

wspierać.  

Szczególny nacisk należy kłaść na wspieranie użytkowości poprzez 

wymianę strategii hodowlanych i analizę działań mających na celu 

zwalczanie dziedzicznych defektów.  

Środkami umożliwiającymi to zadanie są przede wszystkim: 

Wydawanie rodowodów obydwóch ras posokowców przez kluby 

członkowskie i ich wzajemna wymiana. Rodowody powinny 

informować o stanie zdrowia i użytkowości psa. Dyskwalifikacja 

hodowlana w jednym klubie członkowskim jest wiążąca dla 

wszystkich klubów.  

Oznakowanie winietą użytkowości rodowodów tylko tych psów, 

które spełniają wymogi hodowlane ISHV. 
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Działania mające na celu rygorystyczne przestrzeganie przez kluby 

członkowskie uznanych przez FCI, a poprzez to obowiązujących 

wzorców ras posokowców bawarskich i hanowerskich.   

Wymiana szczeniąt i psów hodowlanych przy pośrednictwie 

doradców hodowlanych uczestniczących klubów lub ich wzajemny 

kontakt w sytuacji gdy hodowca bezpośrednio wydaje szczeniaki.  

 

Rodowody szczeniąt, które zostają wydane za granicę z pominięciem 

doradców hodowlanych nie mogą być oznakowane winietą 

użytkowości. 

 

Przeprowadzanie wspólnych imprez, wystaw i odpowiednich 

sprawdzianów użytkowości, przy czym do sprawdzianów każdy klub 

powinien wysłać wymaganą przez ISHV liczbę sędziów.  

 

Wymiana sędziów eksterieru i użytkowości. 

 

Na żądanie klubu organizującego ISHV Suche, klub tymczasowy 

może zostać zobligowany do wysłania dodatkowych sędziów. Z 

ważnych powodów klub członkowski może odstąpić od wysłania 

sędziów.  

 

Ostateczny wynik prac konkursowych jest omawiany i ustalany po 

ukończeniu wszystkich prac na naradzie sędziów lub kierowników 

grup sędziowskich. 

 

Doradcy hodowlani lub ich zastępcy oraz osoby odpowiedzialne za 

użytkowość w klubach mogą brać udział w naradach sędziów i mają 

prawo do głosowania. Przewodniczący ISHV i Sekretarz mogą brać 

udział w naradzie, ale nie mają prawa do głosowania. 
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§ 6 

Zadania komisji hodowlanej 

Do komisji należą doradcy hodowlani lub ich zastępcy. 

Opierająca sie na zaufaniu współpraca doradców hodowlanych z 

klubów członkowskich ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej 

pracy ISHV w dziedzinie hodowli i prowadzenia posokowców 

hanowerskich i bawarskich. 

Pod przewodnictwem doradców hodowlanych odpowiedzialnych za 

wzorzec FCI, tj. Doradców hodowlanych z Verein Hirschmann i 

KBGS, doradcy hodowlani zarówno klubów członkowskich jak i 

członków tymczasowych powinni wymieniać się doświadczeniami i 

przemyśleniami dotyczącymi hodowli każdej z ras, przez co mogą 

umożliwić wspólne działanie. 

Doradcy hodowlani są obowiązani przedstawić statystyki, które 

powinny zawierać dane dotyczące wielkości krajowej populacji 

(zarówno z papierami FCI jak i bez), zdobyte certyfikaty 

użytkowości, stan zdrowia i ocenę z wystawy, a ponadto mogą 

wskazać nieprawidłowości w innych klubach. Na podstawie tych 

danych opracowywane są strategie i plany hodowlane, które są 

przedkładane zarządowi do głosowania. 

Każdy członek komisji hodowlanej ma jeden głos. Głosowania są 

rozstrzygane zwykłą większością (dyskusja i głosowanie drogą 

elektroniczną jest dopuszczalna). 

Prowadzenie protokołu jest zadaniem sekretarza. 

Posiedzenie komisji hodowlanej musi odbyć się co najmniej raz do 

roku. Przewodniczący klubów członkowskich i ich sekretarze mogą 

brać udział w posiedzeniu i mają głos doradczy.  
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Miejsce i czas posiedzenia jest ustalane przez doradców 

hodowlanych odpowiedzialnych za standard rasy w FCI w 

porozumieniu z sekretarzem związku, który informuje o nim 

pozostałych doradców z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.     

Doradcy odpowiedzialni za standard składają zarządowi i Walnemu 

Zgromadzeniu raport dotyczący rozwoju hodowli i informują o 

szczególnie istotnych zdarzeniach. 

§7 

Organy związku 

Organami ISHV są: 

 Walne Zgromadzenie 

 Zarząd Wykonawczy 

 Zarząd Główny 

 

Walne Zgromadzenie składa się z:  

Zarządu Głównego i dwóch delegatów z każdego z klubów 

członkowskich. Upoważnienie do głosowania mają jednak 

maksymalnie trzy osoby z jednego klubu członkowskiego.   

Zadaniami Walnego Zgromadzenia są: 

Przyjęcie i dyskusja następujących sprawozdań: 

 Sprawozdanie Przewodniczącego 

 Sprawozdanie Sekretarza 

 Sprawozdanie Skarbnika 

 Sprawozdanie Rewidenta 

 Sprawozdanie Doradcy hodowlanego HS 

 Sprawozdanie Doradcy hodowlanego BGS  
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Podjęcie następujących uchwał: 

 

 Udzielenie absolutorium dla zarządu  

 Ustalenie wysokości składki członkowskiej 

 Rozpatrywanie wniosków 

 Wybór zarządu 

 Wybór dwóch rewidentów 

 Zatwierdzenie regulaminów 

 Ustalenie czasu i miejsca kolejnego Walnego Zgromadzenia 

 

Większość 2/3 obecnych Zgromadzonych jest konieczna podczas 

głosowania nad następującymi uchwałami: 

 

 Wybór Prezesa honorowego 

 Zmiana statutu i innych dyrektyw 

 Wykluczenie ze związku 

 Rozwiązanie związku 

 

Prezes honorowy jest upoważniony do brania udziału i doradzania 

podczas wszelkich uroczystości i zebraniach organizowanych przez 

związek. Powstałe koszty podróży ponosi związek za 

pokwitowaniem, o ile nie zostały one pokryte przez klub 

członkowski. 

 

Wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia mają równe prawo 

głosu. Podczas głosowania decydująca jest zwykła większość, o ile 

w szczególnych przypadkach statut nie przewiduje innych 

przepisów. W sytuacji równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  

 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego, co 

najmniej raz na dwa lata i wyznaczane najpóźniej przy kolejnym 

Walnym Zgromadzeniu 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez 

Przewodniczącego na żądanie co najmniej 50 procent wszystkich 

klubów w terminie 3 miesięcy.  

 

W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie podaje sie porządek obrad 

oraz informuje o terminie składania wniosków do Walnego 

Zgromadzenia. Ewentualne projekty uchwał muszą zostać 

dostarczone klubom członkowskim najpóźniej miesiąc przed 

terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i jego zastępcę na 

dwa lata.  

 

Zastępca przewodniczącego powinien zostać wybrany w taki sposób, 

aby umożliwić mu organizację kolejnej ISHV Suche.  

 

Reelekcja Przewodniczącego jest dopuszczalna. 

 

Zgodnie z § 3 ust 1 i 2 kluby członkowskie powinny wystawić do 

wyborów swoich Przewodniczących. 

 

Przewodniczący ISHV lub w jego zastępca reprezentują związek na 

zewnątrz oraz we wszystkich sprawach publicznych.  

 

W nadzwyczajnych przypadkach mogą oni być zastąpieni 

przewodniczącymi klubów członkowskich. 

 

Sekretarz i Skarbnik są wybierani przez Walne Zgromadzenie na 

okres dwóch lat. Reelekcja jest dopuszczalna. Członkowie Zarządu 

Wykonawczego mogą być wybierani spośród członków klubów 

wymienionych w § 3 ust. 1. 

 

Zarząd Wykonawczy składa się z: 
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Przewodniczącego 

Zastępcy Przewodniczącego 

Sekretarza 

Skarbnika 

 

Zarząd Wykonawczy zajmuje się administrowaniem majątku ISHV i 

jest obowiązany używać go oszczędnie na cele związku. Skarbnik 

składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z tej działalności. 

Skarbnik jest również obowiązany przedłożyć rewidentom konieczne 

dokumenty i rachunki. 

 

Zarząd Główny składa się z: 

Przewodniczących klubów członkowskich lub ich zastępców, 

doradcy hodowlanego odpowiedzialnego za utrzymanie standardu 

rasy BGS oraz doradcy hodowlanego odpowiedzialnego za 

utrzymanie standardu rasy HS. Wymienieni doradcy hodowlani są 

jednocześnie reprezentantami doradców hodowlanych klubów 

członkowskich. 

Decyzje są podejmowane zwykłą większością. Przy równej ilości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Prowadzenie protokołu z obrad należy do zadań Sekretarza.  

 

§8  

Wygaśnięcie członkostwa 

 

Członkostwo wygasa przez: 

 Rozwiązanie się klubu członkowskiego, 

 Decyzje o wystąpienia, 

 Wykluczenie. 

 

Podjęcie uchwały przez klub członkowski o jego rozwiązaniu jest 

jednoznaczne z wygaśnięciem jego członkostwa w związku.  

Klubowi nie przysługuje roszczenie do części majątku związku. 
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Wystąpienie jest możliwe tylko z dniem 31 grudnia. Wystąpienie 

powinno być zakomunikowane najpóźniej 3 miesiące przed 

upływem roku kalendarzowego listem poleconym przesłanym do 

Przewodniczącego związku. Roszczenie do części majątku związku, 

klubowi występującemu ze związku nie przysługuje. 

 

Powodami prowadzącymi do wykluczenia z ISHV są przede 

wszystkim: 

 Rażące naruszenie statutu, 

 Rażące złamanie regulaminów i innych obowiązujących 

dyrektyw,    

 Niewystarczająca dbałość o zachowanie kryteriów 

hodowlanych obowiązujących w ISHV, 

 Wspieranie zarobkowej hodowli psów, 

 Zachowanie naruszające prawa zwierząt, 

 Czyny mogące zaszkodzić interesowi związku. 

 

Wnioski o wykluczenie mogą być składane przez Zarząd lub przez 

kluby członkowskie do zarządu.  

 

W poważnych przypadkach Zarząd może wstępnie zawiesić 

członkostwo w związku. 

  

Przed wykluczeniem należy wysłuchać klub co do stawianych mu 

zarzutów. 

 

§ 9  

Rozwiązanie związku 

 

Rozwiązanie związku może nastąpić poprzez podjęcie stosownej 

uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

Wymagana jest w tym celu obecność co najmniej 2/3 wszystkich 

uprawnionych do głosowania klubów. Oprócz wymaganej  
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kwalifikowanej większości 2/3 wymagana jest także większość  4/5 

wymienionych w § 3 klubów.  

Rozwiązanie związku dokonuje się samoistnie, w sytuacji gdy składa 

się z jedynie dwóch klubów.  

W przypadku rozwiązania związku lub ustaniu zwolnienia od 

podatku jego majątek przepada na podstawie uchwały, którą 

podejmuje Walne Zgromadzenie na rzecz innego zwolnionego z 

podatku, kynologicznego, charytatywnego lub służącemu dobru 

publicznemu stowarzyszeniu wspierającemu badania naukowe. 

 

§10 

Język urzędowy i prawo właściwe 

 

Korespondencja i obrady prowadzone są w języku niemieckim. Za 

obecność odpowiednich tłumaczy odpowiedzialne są kluby. Wiążący 

prawnie jest tylko niemiecki tekst statutu. Spory prawne 

rozwiązywane są na podstawie prawa niemieckiego.  

 

§ 11 

Wejście w życie 

 

Statut wchodzi w życie 01 stycznia 2018 roku. 

 

Załącznik nr 1 do Statutu ISHV 

 

Pozostali członkowie: 

 

VH Niemcy 

KBGS Niemcy 

ÖSHV Austria 

USHV Węgry 
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SSC Szwajcaria 

CFCRHB Francja od 1993 

KCHF Słowacja od 1995 

CMKCHB Czechy od 1995 

KPPL Polska od 1997 

SVSHK Szwecja od 2017 

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu ISHV 

 

Członkowie tymczasowi: 

 

NSHK Norwegia 

UKSHA Wielka Brytania 

SHCI Włochy 

BCBGS Belgia 

KZSVKB Słowenia 

LCR Rumunia 
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Protokół z zebrania założycielskiego 

Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim 

Włodzimierzów dnia 03.06.2018 roku 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji uchwał i 

wniosków oraz komisji skrutacyjnej. 

3. Przedstawienie projektu Statutu Klubu Posokowca przy 

Polskim Związku Łowieckim. 

4. Dyskusja na projektem Statutu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

Statutu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie chęci powołania Klubu 

Posokowca przy PZŁ w oparciu o § 113 pkt 15 Statutu 

Zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego.  

7. Przeprowadzenie wyborów Zarządu Klubu i Komisji 

Rewizyjnej. Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję 

Skrutacyjną. 

8. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwały o powołaniu organów klubu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i 

składki do Klubu.  

11. Przedstawienie planu działań na 2018 rok. 
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12. Dyskusja, wolne wnioski. Zatwierdzenie wniosków. 

13. Zakończenie Zebrania.  

 

Ad.1 Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego, kol. Wojciech Galwas 

dokonał otwarcia zebrania, stwierdzając również prawomocność 

obrad. 

 

Ad.2 Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji uchwał i 

wniosków oraz komisji skrutacyjnej. 

Kol. Jakub Rudziński zaproponował kandydaturę Wojciecha 

Galwasa na przewodniczącego zebrania. Kol. Wojciech Galwas 

wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Kandydatura Wojciecha Galwasa została przyjęta (za: 32 głosy, 

wstrzymał się: 1 głos) 

 

Kol. Wojciech Galwas zaproponował kandydaturę Marcina 

Kunikowskiego na sekretarza zebrania. Kol. Marcin Kunikowski 

wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Kandydatura Marcina Kunikowskiego została przyjęta (za: 32 głosy, 

wstrzymał się: 1 głos). 

 

Do składu komisji skrutacyjnej zaproponowano kandydatury: 

Wiesława Cholewy, Wojciecha Dulskiego i Wojciecha Dębińskiego. 

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych 
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kandydatur nie zgłoszono. Komisja skrutacyjna w w/w składzie 

osobowym została przyjęta (za: 30 głosów, wstrzymało się: 3 głosy).  

 

Do składu komisji uchwał i wniosków zaproponowano kandydatury: 

Andrzeja Filipiaka i Małgorzaty Schram. Zaproponowani kandydaci 

wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja uchwał i wniosków w w/w składzie osobowym została 

przyjęta (za: 31 głosów, wstrzymało się: 2 głosy).  

 

Ad.3 Przedstawienie projektu Statutu Klubu Posokowca przy 

Polskim Związku Łowieckim. 

Treść projektu Statutu Klubu Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim, przedstawił przewodniczący zebrania, kol. Wojciech 

Galwas. Każdy z rozdziałów Statutu omawiany i dyskutowany był 

kolejno, tak aby umożliwić zgłaszanie ewentualnych wątpliwości co 

do poszczególnych rozdziałów zaraz po ich przedstawieniu. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału I. 

Omawiając poszczególne paragrafy poinformował miedzy innymi, 

że wstępne ustalenia przewidują, iż Klub afiliowany będzie 

prawdopodobnie przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bielsku Białej 

oraz że logo Klubu zachowa formę graficzną dotychczasowego 

Klubu Posokowca ZKwP z władzami wybieralnymi. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału I.   

 



31 
 

Rozdział II. Cele i zadania Klubu. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału II.  

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału II.   

Rozdział III. Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału  

III. Omawiając poszczególne paragrafy poinformował miedzy 

innymi, że istnieje konieczność złożenia deklaracji członkowskich 

do Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim przez 

wszystkich członków Klubu Posokowca ZKwP, którzy zdecydują się 

na członkowstwo w Klubie Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału III.   

Rozdział IV. Władze i organy Klubu. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału IV. 

Uwagi do treści Rozdziału IV. 

Michał Fornalczyk zaproponował skrócenie kadencyjności władz 

Klubu z 5 do 3 lat, motywując swój wniosek koniecznością częstszej 

oceny i weryfikacji  pracy Zarządu Klubu, podczas Walnego 

Zebrania.  

Robert Iwicki złożył kontrpropozycję pozostawienia kadencyjności 

władz klubu zgodnie z treścią projektu Statutu (5 lat). Wniosek swój 

motywując koniecznością prowadzenia stabilnej współpracy zarządu 

Klubu z władzami Polskiego Związku Łowieckiego.  

Małgorzata Schram zgłosiła wniosek o wydłużenie terminu 

zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  z 14 do 30 dni. 
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Komisja Uchwał i wniosków przyjęła zgłoszone uwagi celem ich 

procedowania w pkt. 4 porządku obrad. 

Rozdział V. Zasady organizacyjne. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału V. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału V. 

Rozdział VI. Gospodarka finansowa Klubu.  

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału VI. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału VI. 

Rozdział VII. Postępowanie porządkowe. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału 

VII. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału VII. 

Rozdział VIII. Nadzór nad działalnością Klubu.  

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału 

VII, informując, że jest ona zgodna z wymogami Polskiego Związku 

Łowieckiego, stawianymi Klubom Specjalistycznym, działającym na 

mocy statutu Polskiego Związku Łowieckiego. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału VIII. 

Rozdział IX. Likwidacja Klubu.  

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału IX. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału IX. 
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Rozdział X. Postanowienia końcowe i dodatkowe. 

Kol. Wojciech Galwas przedstawił proponowaną treść Rozdziału X. 

Nie zgłoszono uwag do treści Rozdziału X. 

 

Ad.4. Dyskusja na projektem Statutu. 

Michał Fornalczyk złożył wniosek o powołanie Komisji 

Hodowlanej, jako statutowego organu Klubu. W odpowiedzi 

Wojciech Galwas poinformował, że statut przewiduje możliwość 

powoływania komisji problemowych przez Zarząd Klubu i nie musi 

być ona organem statutowym Klubu. 

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła do głosowania zgłoszone 

wnioski zmieniające treść projektu Statutu: 

1. Wniosek zmiany kadencji Zarządu Klubu na 3-letnią. -  nie 

został przyjęty 

2. Wniosek zmiany terminu zawiadomienia o Walnym Zebraniu 

Klubu na 30 dni - został przyjęty. 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

Statutu. 

Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą przyjęcia i 

zatwierdzenia Statutu Klubu Posokowca przy PZŁ. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie chęci powołania Klubu 

Posokowca przy PZŁ w oparciu o § 113 pkt 15 Statutu 

Zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego.  

Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą woli  powołania Klubu 

Posokowca przy PZŁ w oparciu o § 113 pkt 15 Statutu Zrzeszenia 

Polskiego Związku Łowieckiego.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. Przeprowadzenie wyborów Zarządu Klubu i Komisji 

Rewizyjnej. Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję 

Skrutacyjną. 

Kol. Wojciech Galwas zaproponował na funkcję: 

Doradcy Hodowlanego - Jakuba Rudzińskiego 

Doradcy ds. Użytkowości - Macieja Kopcia 

Sekretarza - Marcina Kunikowskiego 

Skarbnika - Rafała Malca 

Kol. Jakub Rudziński zaproponował na funkcję: 

Przewodniczącego - Wojciecha Galwasa 

Kol. Krzysztof Jaszczuk zaproponował na funkcję: 

Doradcy Hodowlanego - Małgorzatę Schram 

Kol. Wojciech Galwas zaproponował kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej: 

Wiesław Burdzy 

Marian Paweł Bocianowski 

Kol. Wiesław Burdzy zaproponował jako kandydata do Komisji 

Rewizyjnej: 
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Piotra Iwickiego 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i ogłosiła wyniki. 

W skład Zarządu Klubu weszli: 

Wojciech Galwas - 33 głosy 

Maciej Kopeć - 33 głosy 

Małgorzata Schram- 23 głosy 

Marcin Kunikowski - 33 głosy 

Rafał Malec - 30 głosów  

Nie wszedł w skład Zarządu: 

Jakub Rudziński - 10 głosów 

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Wiesław Burdzy - 33 głosy 

Marian Paweł Bocianowski - 33 głosy 

Piotr Iwicki - 33 głosy 

Ad.8. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd Klubu: 

Przewodniczący - Wojciech Galwas 

Doradca ds. Użytkowości - Maciej Kopeć 

Doradca ds. Hodowlanych - Małgorzata Schram 

Sekretarz - Marcin Kunikowski 

Skarbnik - Rafał Malec 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący - Wiesław Burdzy 

Członek - Marian Paweł Bocianowski 
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Członek - Piotr Iwicki  

 

Ad.9. Podjęcie uchwały o powołaniu organów Klubu. 

Uchwała dotycząca powołania organów Klubu przyjęta została 

jednogłośnie. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i 

składki do Klubu. 

Uchwała w sprawie wysokości wpisowego i składki do Klubu 

przyjęta została jednogłośnie. 

 

Ad.11. Przedstawienie planu działań na 2018 rok. 

Przedstawiając plan działań na 2018 rok, Prezes Klubu dokonał 

analizy sytuacji w jakiej znalazła się kynologia po nowelizacji 

Ustawy - Prawo Łowieckie. Zwrócił uwagę na ograniczenia i 

zagrożenia jakie niosą za sobą zmiany legislacyjne. Poinformował 

również o zmianie oficjalnych wzorców rasy przez FCI dla 

posokowców bawarskich i hanowerskich, które pomimo monitów ze 

strony Klubu, niestety nie są dotychczas honorowane przez ZKwP. 

W dniach 24-26.VIII.2018 roku na terenie OHZ Nadleśnictwa 

Kluczbork, Klub organizuje Warsztaty dla przewodników 

tropowców i posokowców. Planujemy również wesprzeć 

organizacyjnie Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców im. 

Jana Kierznowskiego, organizowany przez Z.O. PZŁ w Opolu w 

dniu 13.X.2018 r. Będzie to cykliczna impreza upamiętniająca 

postać wieloletniego Prezesa naszego Klubu oraz Prezesa 
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Honorowego Klubu Posokowca członka ISHV. Na terenie 

Nadleśnictwa Kluczbork, w dniach 2-5.X.2018r. odbędzie się Ocena 

Pracy Posokowców w Naturalnym Łowisku. Do wzięcia udziału we 

wspomnianych imprezach, w charakterze organizatorów, 

uczestników bądź korony zaproszeni zostali wszyscy chętni 

członkowie Klubu.     

 

Ad.12. Dyskusja, wolne wnioski. Zatwierdzenie wniosków.      

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wynik wszystkich 

głosowań na Uchwałami i Wnioskami, które procedowane były w 

trakcje obrad Zebrania Założycielskiego. 

Ponadto Komisja przedstawiła treść uchwały dotyczącej 

dodatkowych wymogów hodowlanych obowiązujących członków 

Klubu Posokowca przy PZŁ. Uchwała została przyjęta. 

Komisja przedstawiła również wniosek dający Zarządowi Klubu 

możliwość powoływania Komisji Hodowlanej i jej Członków. 

Wniosek został przyjęty. 

Ad.13. Zakończenie Zebrania. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący 

zebrania zakończył Zebranie Założycielskie Klubu Posokowca przy 

PZŁ.  
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Sprawozdanie hodowlane za 2018 rok. 

 

 

 

Sprawozdanie hodowlane z roku 2018 ograniczę do okresu czasu , 

od którego objęłam funkcję doradcy hodowlanego nowo wybranego 

Klubu Posokowca przy PZŁ. 

 

Mioty w 2018: 

 

I. Hodowla CANIS RUBRA 

miot H z 15.07.2018  

PIES: DIABLO Zimny Trop, ur. 04.07.2010, nr PKR. VI - 14990 

SUKA: DAISY z Brzozowej Akacji ur. 12.06.2010, nr PKR. VI - 

15042 
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Psy szt. 5 

HADES - nr tat. 267K  

HAGRID - nr tat. 264K  

HARLEY- nr tat. 266K  

HARRY- nr tat. 265K  

HORT- nr tat. 268K  

 

Suki szt. 4 

HANA- nr tat. 269K  

HEIDI - nr tat. 270K  

HERA  - nr tat. 271K  

HIKO- nr tat. 272K  

 

Jedna suka eksport do Austrii (ÖSHV), reszta miotu wydana polskim 

myśliwym, członkom PZŁ. 

 

II. Hodowla LEŚNY AKORD 

Miot z 6.08.2018. 

suka: ELZA z Brzozowej Akacji, PKR.IV-16673, 

pies:  OLSEN vom Nieplitzthal, BGS. 11-059  
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1. EMIR - pies - nr tat. M267,   

2. ERGO – pies - nr tat. M268,  

3. ESTOR  - pies - nr tat. M269,  

4. ELCH  - pies - nr tat. M270,  

5. ETER  - pies - nr tat. M271,  

6. ERO - pies - nr tat. M272,   

7. EMIL  - pies - nr tat. M273,  

8. EVAN  - pies - nr tat. M274,  

9. EVOLUCION – pies - nr tat. M275 

10. ETNA – suka - nr tat. M276,  

11. EMILI  - suka - nr tat. M277, 

12. ERA  - suka - nr tat.  M278,  

 

Cztery psy zostały wyeksportowane do Niemiec, członków KBGS, 

reszta wydana polskim myśliwym członkom PZŁ. 

 

III.  Hodowla z Beskidzkiej Ostoi 

Miot z 20.07.2018r. 

Suka: Bona Kralova Hola  

Pies: Canto z Ivetkinho Dvora 

 

Psy szt. 5: 

1. KOKS - nr tat. B300 

2. KALIBER - nr tat. B301 

3. KANTOR - nr tat.B302 

4. KARO - nr  tat.B303 

5. KARMEL - nr tat.B304 
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Suki szt. 4: 

1. KORA - nr tat. B305 

2. KAMA - nr tat. B306 

3. KANIA - nr tat.B307 

4. KUNA - nr tat. 308 

 

Jeden pies został wyeksportowany do Niemiec ( KBGS), reszta 

wydana polskim myśliwym członkom PZŁ. 
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Strategia Hodowlana Klubu Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim. 

 

§1. Założenia ogólne 

1. Zgodnie ze swoim pierwotnym myśliwskim zastosowaniem 

posokowiec hanowerski oraz posokowiec bawarski zostały 

wyselekcjonowane jako rasy wyspecjalizowana w poszukiwaniu 

postrzałków zwierzyny grubej. Muszą więc posiadać wszystkie 

wymagane  cechy użytkowe  i eksterierowe pozwalające im 

skutecznie pracować nawet na najtrudniejszych tropach postrzałków 

a użytkowość musi być potwierdzona odpowiednimi próbami pracy. 

Tworząc regulamin hodowlany, regulamin oceny użytkowości oraz 

regulamin oceny eksterieru, należy zawsze mieć powyższe na 

uwadze.  

 

2. Rozpatrując metody hodowlane, metody oceny cech użytkowych i 

eksterieru, należy kierować się wynikami dostępnych badań 

naukowych, stosować nowe technologie pozwalające na ocenę 

potencjału zdrowotnego psów a także możliwe do zastosowania 
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technik oceny cech użytkowych. W miarę możliwości uczestniczyć 

w projektach badawczych dotyczących w/w zagadnień. 

 

3. Podejmowane działania powinny być poprzedzone analizą stanu 

krajowej populacji posokowców hanowerskich i posokowców 

bawarskich oraz uwzględniać możliwości jakie daje członkostwo w 

ISHV i współpraca miedzy zrzeszonymi tam klubami. Celowe jest 

więc dążenie do unifikacji procedur i metod związanych z oceną 

użytkowości, oceną eksterieru, badaniem potencjału zdrowotnego i 

prowadzeniem polityki hodowlanej. 

 

 

§2 Polityka hodowlana 

1. Ilość miotów należy tak regulować aby zabezpieczyć potrzeby 

osób chcących użytkować psy łowiecko, w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. Tylko odpowiednie ułożenie i prowadzenie 

posokowców w łowisku, umożliwia wyeksponowanie ich cech 

wrodzonych i ocenę pod kontem hodowli.  

2. Do dalszej hodowli należy przeznaczać tylko najlepsze psy z 

poszczególnych miotów, które zostały wcześniej przetestowane pod 

względem użytkowym i zdrowotnym oraz ocenione pod względem 

eksterieru. 

3. Należy dążyć do poszerzania puli genetycznej krajowej populacji 

posokowców w związku z tym: 

a. Należy krzyżować psy możliwie jak najbardziej oddalone 

genetycznie (których potomstwo będzie posiadało możliwie 

najniższy współczynnik inbredu). 

b. Powtarzanie miotów może odbywać się tylko w wyjątkowych 

sytuacjach i jako absolutny wyjątek. 

c. Należy ustalić limit potomstwa względem reproduktorów i suk 

hodowlanych. 
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d. Należy prowadzić wymianę hodowlaną między krajami ISHV. 

Zarówno poprzez krycia zagranicznymi reproduktorami jak i import 

szczeniąt. 

§2 Selekcja użytkowa 

1. Istotnym elementem strategii hodowlanej jest selekcja użytkowa, 

umożliwiająca  przeznaczanie do hodowli osobników najlepszych 

pod względem cech istotnych dla pracy w łowisku.  

 

2. Należy prowadzić ciągły monitoring cech użytkowych w oparciu 

o progresywny system ocen. Zaczynając od oceny cech wrodzonych 

poprzez ocenę pracy na sztucznym tropie po ocenę pracy w łowisku 

z uwzględnieniem jakości gonu, stanowienia i skłonności do 

głoszenia. 

 

3. System ocen powinien w sposób przejrzysty i jednoznaczny 

definiować jakość poszczególnych cech użytkowych tak aby 

umożliwić sprawną identyfikację mocnych i słabych stron osobnika. 

Ponadto ułatwić kontrolę postępu hodowlanego w odniesieniu do 

poszczególnych cech a także umożliwić sprawną statystyczną 

analizę dziedziczenia badanych cech.  

 

4. Istotnym elementem selekcji użytkowej jest udział 

najwybitniejszych osobników  krajowej populacji w 

międzynarodowych ocenach pracy na naturalnym tropie, 

organizowanych przez kluby członkowskie ISHV. Dlatego należy w 

miarę możliwości dążyć do ujednolicenia systemu i kryteriów oceny 

w ramach ISHV. 
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Po co profilujemy genetycznie psy? 

 
„Profil genetyczny” to certyfikat psa, który potwierdza jego 

indywidualny i niepowtarzalny kod osobniczy. Wraz z postępem 

technologii, wcześniej drogie i dostępne tylko w kryminologii 

techniki genetyczne, stały się popularne i znajdują zastosowanie w 

profesjonalnej hodowli zwierząt. 

Rodowody psów są sporządzane na podstawie danych zgłoszonych 

przez hodowcę. Osoba kupująca szczeniaka można tylko ufać, że 

dane te są prawdziwe. Szczenię  z rodowodem jest często długo 

wyczekiwane, a przyszli właściciele mają co do niego konkretne 

oczekiwania. W zasadzie bez profilu dna, czyli testu na 

rodzicielstwo, możemy tylko ufać  ze wszystkie szczenięta z jednego 

miotu maja tego samego ojca i że pochodzą od tej, konkretnej matki. 

 Zakupując sportowe konie czy drogie zwierzęta mające spełniać 

określone funkcje, takie jak użytkowe psy myśliwskie, nie można 

pozwolić sobie na przypadek. Dlatego w wielu krajach przyjęto za 

standard, że kupowane szczenię jest oznakowane w sposób trwały  

(ma wszczepiony microchip, bo tylko on umożliwia jednoznaczną 

 identyfikację) oraz posiada certyfikat pochodzenia poświadczony  

profilem genetycznym.  

 

Dla członków naszego klubu czeskie laboratorium „Genomia” 

udziela 10 %  rabatu na profilowanie pojedynczych psów i 20% na 

profilowanie powyżej 10 sztuk. Pobieranie próbek jest łatwe i 

bezbolesne. Jest to wymaz  mikroszczoteczką z wewnętrznej strony 

policzka , wysyłany w kopercie normalna pocztą do Czech. 

 

    Małgorzata Schram 
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Epigenetyka  - czyli dziedziczenie doświadczeń, podwaliny 

hodowli użytkowych psów myśliwskich 

 

Epigenetyka co to znaczy? 

Czy dziedziczenie genów jest jak przetasowywanie na nowo  genów 

rodzicielskich, które od pokoleń są niezmienione? Otóż nie, geny  w 

trakcie życia organizmu ulegają modyfikacji są aktywowane , 

wzmacniane lub wygaszane, a nieużywane z czasem zupełnie  

wyłączane. 

Dużo poruszenia w świecie kynologii pojawia sie z w związku z 

nowo rozwijającą się dziedziną jaką jest epigenetyka. Do tej pory 

liczyła się tylko genetyka czyli dziedziczenie materiału 

genetycznego i cech na stałe zapisanych w chromosomach komórek. 

Odcinki DNA spakowane w struktury zwane chromosomami, są w 

stanie w zależności od zapotrzebowania komórki, włączać i 

wyłączać aktywność poszczególnych genów.  Przykładem jest 

produkcja melaniny np. u człowieka, barwnika chroniącego skórę. 

Gen melaniny jest aktywowany tylko wtedy gdy jesteśmy 

wystawieni na działanie dużej ilości światła. W okresie zimowym  

gen melaniny jest aktywnie wyłączany, aby nie produkował 

niepotrzebnego barwnika. Oczywiście to w jakim stopniu jest on 

blokowany w naszym DNA jest również dziedziczne. Jeśli ktoś od 

pokoleń pochodzi  z krajów północy , to przez pokolenia zatracił 

możliwość szybkiego włączania genu melaniny , które to 

natychmiastowo przyciemni odsłoniętą na działanie światła skórę. 

Gen jest obecny w naszym DNA, ale  mocno zblokowany, a jego  

aktywacja i aktywna produkcja barwnika nie jest szybka i sprawna, 

co z reguły  kończy sie  poparzeniem słonecznym. Nasza opalenizna 

, czyli ilość produkowanej melaniny jest też nieefektywna, a w 

regionach równika, gdzie ilość światła jest nieporównywalnie  
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większa niż w Europie. To jest bardzo prosty przykład na to jak 

ważna jest epigenetyka i ze cechy genetyczne ulegają modyfikacji 

zgodnie z doświadczeniami organizmu i zmodyfikowane są 

dziedziczone dalej. 

Wracając do kynologii, a szczególnie łowieckiej. Sztandarowym 

przykładem ważnej cechy, która jest warunkowana wielogenowo, ale 

modyfikowana środowiskowo w zależności od potrzeb , jest 

odporność na zimno. Oprócz cechy jaką jest wyrastanie podszerstka , 

która rozwija sie tylko u psów nieprzebywających w cieple i jak 

wynika z badań obserwacyjnych nie poddanych działaniu sztucznego 

światła, ( skrócenie dnia I wydłużenie nocy stymuluje wzrost 

podszerstka). Ważne są również procesy termogenezy, czyli 

przekierowanie procesów metabolicznych komórek mięśniowych i 

tłuszczowych tak by produkowały energię cieplną potrzebną do 

utrzymania stałej temperatury w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Takie procesy nie są aktywowane z dnia na dzień, 

a oprócz jakości sierści i ilości tkanki tłuszczowej ważne są strategie 

utrzymywania ciepłoty ciała, których to pies uczy się od maleńkości. 

Na podstawie badań obserwacyjnych już szczenięta uczą się 

zachowań ułatwiających im utrzymanie ciepła. Lekki stres w postaci 

chłodu powoduje ze szukają ciepła matki i rodzeństwa. To 

automatycznie kondycjonuje młode psy , że przebywanie w grupie i 

bliski kontakt cielesny  z innymi psami co działa kojąco w obecności 

czynnika stresogennego jakim jest zimno. Ślepe jeszcze szczenięta 

doświadczają stresu tylko w postaci głodu, zimna lub bólu. Ważne 

jest żeby juz w tej fazie rozwojowej uczyły się prawidłowych 

zachowań redukujących stres, w tym przypadku uczą się tzw. 

socjalizacji wewnątrzgatunkowej. Szczenięta przegrzewane pod 

lampą typu kwoka , nie szukają kontaktu cielesnego z rodzeństwem i 

w wieku dojrzałym mają dużo gorsze umiejętności deeskalacyjne 

(umiejętności rozgrywania konfliktów bez przelewu krwi), czyli 

częściej mają problemy z kręgu agresywno-lękowych w kontaktach z 

innymi psami. Każdy z nas wypracowuje już we wczesnym 
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dzieciństwie strategie radzenia sobie ze stresem. W tym procesie jest 

niezbędna oczywiście zrównoważona i pewna swoich instynktów 

rodzicielskich suka , która się szczeniętami zajmuje i dając im 

przykład w zachowaniu, rozwija w nich strategie zachowań 

niezbędnych w dorosłym życiu. W tym wczesnym procesie człowiek 

nie powinien zbyt dużo ingerować , tylko dać zadziałać instynktom 

suki. 

Odbieranie suce szczeniąt ich sztuczne dogrzewanie lampą , 

materacykami elektrycznymi itp. zaburza wyżej wymienione 

procesy. Posokowce muszą być odporne na warunki pogodowe , 

pracując w przede wszystkim w sezonie łowieckim w zimie. 

Posiadanie podszerstka i mocnego gęstego włosa, pełnego 

owłosienia okolic brzucha  jest ważnym kryterium eksterieru  psa 

użytkowego.  Szczenięta nie mogą oczywiście z wychłodzenia 

chorować , stąd apel do hodowców o krycia tylko na wiosnę lub lato 

, kiedy suka będzie w stanie własnym ciałem dogrzać szczenięta. 

Temperatury w nocy nie spadają poniżej 10 stopni Celsjusza i nie  

potrzebne są sztuczne ingerencje w rozwój młodych psów. Tutaj  

ważna jest rola hodowcy i jego znajomość tematyki łowieckiej, by 

wiedział jakie cechy muszą być promowane w odchowie szczeniąt. 

Tak świadomy  odchów  jest kluczowy w dalszych sukcesach psa 

pracującego w łowisku. Szczenięta muszą sprawnie i pewnie  

poruszać  się w lesie . Brzmi to może banalnie, ale często 

obserwujemy  u  młodych psów  deficyty związane z odchowem w 

mieście i brakiem umiejętności poruszania się po lesie, podczas 

deszczu , burzy itp. Szczenięta podążające za matką w lesie uczą sie 

zapachów lasu, sprawdzają za matką przejścia zwierzyny, uczą się 

przechodzenia przez przeszkody , pokrzywy, maliniaki , tarniny, 

uczą się pływać, wszystko to procentuje na przyszłość i praca w 

łowisku nie jest wtedy stresem dla psa tropiącego. To może być 

decydować o sukcesach i porażkach na początku szkolenia psa, oraz 

wpływać na relacje pies-przewodnik w ich dalszej wspólnej karierze.  
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W hodowli rasowych, użytkowych psów myśliwskich kluczowe jest 

nie tylko spełnianie standardu wyglądu dla danej rasy, czyli 

eksterieru, ale przede wszystkich dbanie o zachowanie cech 

użytkowych w eksterierze i psychice psów. Warunkiem koniecznym 

jest zgodny z naturą odchów szczeniąt i kwalifikacja do hodowli 

zwierząt dojrzałych psychicznie i doświadczonych w łowisku. Te 

kilkuletnie użytkowanie w łowisku utrwala cechy przekazane 

genetycznie. Tylko takie zwierzęta rodzicielskie, w szczególności 

tak pracujące  suki są w stanie przekazać i aktywować, z punktu 

widzenia epigenetycznego tak bardzo potrzebne w łowisku cechy. 

Stąd wynika cała filozofia oddawania myśliwskich w ręce czynnych 

myśliwych, którzy mają dostęp do łowiska i oczywiście tym którzy 

mają chęć pracy z psem zgodnym z wrodzonym  instynktem 

łowieckim. 

 

     Małgorzata Schram 
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Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2018 rok. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 BGS 
ABI  

Biały Trop 
Mateusz Czech 2015 21/4 16 

4 jelenie 

12 dzików 
1210 17,9 8 1450 4 60 3 842 

2 BGS 
AGAT  

Biały Trop 
Hubert Prais 2015 18/5 9 

7 dzików 

2 sarny 
406 8,4 4 2860 6 105 6 229 

3 HS 

AIRIN od 

Zatraceneho 

Parohu 

Zygmunt 

Krzemień 
2012 20/3 3 

2 jelenie 

1 daniel 
141 29,7 6 - - - - 436 

4 BGS 
AKIM  

Biały Trop 

Wojciech 

Dulski 
2015 

120/ 

29 
74 

35 jeleni 

1 daniel 

31 dziki 

 7 sarny 

6067 466,4 10 35650 40 218 40 9705 

5 BGS 
ANA 

Biały Trop 

Andrzej 

Filipiak 
2015 94/37 39 

20 jeleni 

18 dzików 

1 sarna 

3032 134,8 6 4380 27 400 22 2473 
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6 HS 

ARES 

Kołobrzeski 

Rewir 

Robert Iwicki 2011 
114/ 

34 
48 

10 jeleni 

5 danieli 

29 dzików 

4 sarny 

2007 161,2 8 21800 14 86 12 3073 

7 HS 
ARKA 

Skąpa Farba 

Zygmunt  

Krzemień 
2016 43/17 16 

6 jeleni 

7 daniel 

1 dzik 

2 sarny 

728 61,2 5 1750 6 14 6 757 

8 BGS 
ARON 

Biały Trop 

Arkadiusz 

Czerw 
2015 

124/ 

32 
66 

29 jeleni 

32 dzików 

5 saren 

3515 52,9 3 9800 17 159 17 5210 

9 BGS 

ATAMAN 

z Krainy 

Przodków 

Rafał Malec 2015 60/12 26 

8 jeleni 

16 dzików 

2 sarny 

- - - - - - - - 

10 BGS 

ATAN 

Czeladnik 

Łowiska 

Andrzej Kuna 2012 25/5 11 
4 jeleni 

7 dziki 
701 24,2 7 800 2 30 2 1282 

11 HS 

AVAR 

Nagykunsági 

Szikes 

Marcin Jaros 2016 20/3 12 

8 jeleni 

3 dziki 

1 sarny 

873 6,5 6 170 1 8 1 1733 

12 BGS 

AVAR z 

Romanova 

Chovu 

Waldemar 

Abucewicz 
2017 10/0 9 

4 jelenie 

4 dziki 

1 sarna 

528 11,8 9 1200 4 80 4 

 

460 
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13 BGS 

BACO 

z Babskiego 

Jaru 

Krzysztof 

Wyleziński 
2010 16/1 15 

8 jeleni  

6 dzików 

1 sarna 

1008 12,7 4 2700 9 193 9 979 

14 BGS 

BASKILA z 

Ditrowej 

Zagrody 

Wojciech 

Dębiński 
2016 30/11 8 

4 jelenie 

4 dziki 
890 42,6 8 - - - - 792 

15 HS 

BAS  

Z Tropu 

Kamionki 

Rafał 

Walczyński 
2015 27/4 23 

4 jelenie  

2 daniele 

14 dzików 

3 sarny 

1264 21,2 8 4510 5 79 5 562 

16 HS 

 Szépvölgyl 

Nyomkövetö 

BLANCO 

Łukasz 

Dzierżanowski 
2017 7/0 5 

4 jelenie 

1 dzik 
440 3,5 7 200 2 5 1 140 

17 HS 
BEN Złota 

Pszczoła 
Piotr Iwicki 2007 2/0 2 2 dziki 95 0,6 2 - - - - 30 

18 BGS 

BETINA 

z Ditrowej 

Zagrody 

Krzysztof 

Mielczarek 
2016 40/20 20 

8 jeleni  

12 dzików 
825 21 11 3500 4 60 4 1590 

19 BGS 

BETTI z 

Mszczonowskiej 

Sfory 

 

Krzysztof  

Witkowski 
2013 16/1 11 

3 jelenie  

8 dzików 
704 9 3 - - - - 352 

20 BGS 
BIMBA  

Czarci Nos 

Sławomir 

Szabelski 
2013 11/2 6 6 dzików 391 6,3 3 - - - - 48 
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21 BGS 
BONA Kralova 

Hola 

Robert 

Maślanka 
2014 30/- 17 

11 jeleni 

1  daniel 

 3 dziki 

 2 sarny 

1188 53,1 7 1600 5 35 5 4190 

22 BGS 
BRUNO z 

Babskiego Jaru 

Krzysztof 

Wyleziński 
2010 13/3 10 

4 jeleni 

6 dzików 
740 12,7 5 1400 6 105 6 864 

23 BGS 

BRUNO 

Mutnanska 

Dolina 

 

Jerzy Worek 

 

2012 10 7 

3 jelenie 

3 dziki 

1 sarna 

544 - - - - - - - 

24 BGS 
CELT 

Leśny Akord 

Mirosław 

Andrzejewski 
2015 20/10 8 

1 jeleń 

6 dzików 

1 sarna 

486 6,8 3 - - - - 600 

25 BGS 

CANTO  

z Ivetkinho 

Dvora 

Rafał Malec 2012 23/5 14 
8 jeleni 

6 dzików 
- - - - - - - - 

26 BGS 
CRUX  

Czarci Nos 

Mikołaj 

Włocławski 
2016 97/33 56 

20 jeleni 

 4 danieli 

27 dzików 

 5 saren 

3780 145,1 3 17180 25 390 23 2304 

27 BGS 

DAISY 

z Brzozowej 

Akacji 

Marcin 

Kunikowski 
2010 6/1 3 3 dziki 145 9,3 11 5900 4 120 4 140 
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28 BGS 
DAKOTA 

Leśny Akord 
Maciej Kopeć 2017 36/6 17 

8 jeleni  

6 dzików 

2 sarny 

1 lis  

1009 44,1 11 10400 11 35 6 1317 

29 BGS 
DIANA Leśny 

Akord 
Marcin Janik 2017 6/- 5 5 dzików  270 1,7 4 70 1 5 1 16 

30 BGS 

DIABLO 

"DOCENT" 

Zimny Trop 

Łukasz 

Dzierżanowski 
2010 41/12 15 

10 jeleni 

 2 daniele 

 3 dzików 

1060 79,4 9 3550 4 79 4 2305 

31 BGS 
DONA ze Starej 

Grobli 

Grzegorz 

Maciąg 
2014 36/3 21 

8 jeleni 

9 dzików 

4 sarny 

1407 98,2 10 13702 15 166 12 1223 

32 BGS 

DORA z  

Grodziskich 

Borów 

Michał 

Fornalczyk 
2016 18/5 10 

7 jelenie 

3 dziki 
789 - - - - - - - 

33 BGS 
DONAR 

Mutanska dolina 
Piotr Kość 2017 26/3 17 

8 jeleni 

9 dzików 
1131 18,3 5 6820 5 80 3 1057 

34 BGS 
DRAKO ze 

Starej Grobli 

Przemysław 

Ozga 
2014 31/10 18 

5 jelenie 

1 daniel 

9 dzików 

3 sarny 

904 60,4 8 2200 4 110 4 1175 

35 BGS 
DUMKA ze 

Starej Grobli 
Grzegorz Dera 2014 49/9 27 

8 jelenie 

13 dzików 

6 saren 

1928 82,3 6 5900 11 210 11 3325 
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36 HS 

EBBIE z 

Mihalikovho 

Dvora 

Piotr Iwicki 2016 54/11 23 

 8 jeleni 

 2 daniele 

13 dzików 

1392 265,0 7 11800 10 120 9 1530 

37 BGS 

ELIS  

z Ditrowej 

Zagrody 

Krzysztof 

Mielczarek 
2017 10/5 4 4 dziki 155 6,8 5 200 2 20 2 320 

38 BGS 

ELZA  

z Brzozowej 

Akacji 

Maciej  

Kopeć 
2011 53/28 13 

3 jelenie 

6 dzików 

4 saren 

555 30,7 5 11000 8 50 5 900 

39 BGS 
ETER 

Zimny Trop 

Michał 

Fornalczyk 
2011 

104/ 

31 
48 

25 jeleni 

20 dzików 

3 sarny 

2995 - - - - - - - 

40 BGS 
FARRO 

z Mutneho 

Tomasz 

Bocian 
2018 8/3 5 

3 jelenie 

2 dziki 
452 4,8 9 430 1 39 2 112 

41 BGS 
FATA  

Vratna Dolina 

Andrzej 

Filipiak 
2011 30/11 9 

5 jeleni 

1 daniel 

 3 sarny 

598 156,2 8 14300 10 95 6 909 

42 BGS 
GALA 

Canis Rubra 

Marcin 

Kunikowski 
2015 24/7 13 

5 jelenie 

6 dzików 

2 sarny 

1063 24,9 7 200 1 15 1 1220 

43 BGS 
GREY ze 

 Starej Rzeki 

Waldemar 

Abucewicz 
2010 31/2 21 

7 jeleni 

11 dzików 

 3 sarny 

1320 50,5 9 5650 12 260 11 1810 
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44 HS 
HERA Apel na 

Łowy 

Tomasz 

Wiktorczyk 
2017 23/8 8 

6 jeleni 

2 dziki 
815 51 6 150 1 - - 1409 

45 BGS 
ICEK z Klanu 

Posokowców 

Paweł 

Łukaszewicz 
2017 26/5 9 

1 jeleń 

6 dzików 

2 sarny 

493 63,8 7 2601 8 46 8 410 

46 BGS 
JURA 

ze Starej Rzeki 

Mariusz 

Pawelczyk 
2014 19/6 12 

3 jelenie 

8 dzików 

1 sarna 

756 12,3 3 2200 8 160 8 647 

47 BGS 

KAJA z  

Tymbarskiej 

Kniei 

Mzłgorzata 

Schram 
2015 80/36 33 

14 jeleni 

 1 daniel 

11 dzików 

 1 muflon 

 6 sarna 

1610 59,6 13 1600 5 40 5 3010 

48 BGS 
KSENA z 

Bańskiego Boru 

Józef 

Żurowski 
2011 28/20 8 

3 jelenie 

4 dziki 

1 sarna 

369 10,8 4 800 3 65 5 4200 

49 BGS 
NABILA 

Red Samir 

Bartosz 

Płucieniczak 
2014 35/8 19 

11 jeleni 

6 dzików 

2 sarny 

1739 71,4 7 500 3 17 3 1382 

50 BGS 
REX   z  

Doliny Dojcy  
Mikołaj Hus 2014 26/9 9 

3 jelenie 

6 dziki 
606 54,5 10 1700 3 15 2 

 

2670 
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51 BGS 

SEEKER/ 

SATYR 

Bayerisches 

Blut Tesab 

Asked 

Wojciech 

Galwas 
2014 23/9 12 

4 jelenie 

6 dzików 

2 sarny 

598 16,9 4 1700 4 85 4 700 

52 BGS 

UNIKAT z 

Krainy 

Przodków 

Karolina 

Płońska 
2010 10/2 8 

3 jelenie 

2 kozice 

1 muflon 

1 dzik 

1 sarna 

361 10,3 4 1950 5 42 5 160 

  RAZEM   1844 918 

373 jeleni 

28 danieli 

429 

dzików 

83 saren 

5 inne 

67039 

kg 

2755 

km 

6 

godz. 

214690 

m 
316 

3900 

min. 
287 

69167 

km 
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Praca w łowiskach 
 

Sprawozdanie z działalności Klubu związane z 

użytkowością. 

 

1.Praca w łowiskach.  
Sprawozdań za  2018 rok spłynęło 52 od 41 przewodników. 

Odnotowano: 

- 1844 prac, 

- odnalezionej zwierzyny 918 sztuk, na łączną wagę 67039 kg. 

- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 69167 km. 

- łączna praca na otoku to ponad 2755 km.  

 Porównanie z rokiem 2017 przedstawia się następująco:  

- ilość sprawozdań wzrosła o 6% , 

- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 24%, 

- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 24%, co dało wzrost masy 

w kilogramach o 43%, 

  Dziękuję przewodnikom posokowców za dokumentowanie 

prac i przesłania ich celem opublikowania w klubowym biuletynie.  

 

2. Szkolenia.  
 Zostały zorganizowane „Warsztaty dla przewodników 

posokowców i tropowców”. Wiosną odbyły się przy Beskidzkiej 

Radzie Okręgowej PZŁ w Korbielowie, w których udział wzięło 16 

osób, a jesienią przy Opolskiej Radzie Okręgowej PZŁ na terenie 

Nadleśnictwa Kluczbork z 27 uczestnikami. Dziękuję kadrze 

instruktorskiej za poświęcony czas i dzielenie się z uczestnikami 

swoim doświadczeniem i wiedzą.  Udział w warsztatach jest 

warunkiem koniecznych dla kandydatów na członka klubu. 

 

  

 

3. Ocena pracy posokowców w naturalnych łowiskach. 

 W roku 2018r. dyplomy z pracy posokowców w naturalnym 

łowisku uzyskali: 

 

1. 05.04.2018r. - DAISY z Brzozowej Akacji, BGS, przewodnik 

Marcin Kunikowski, 

2. 04.11.2018r. – ANA Biały Trop, BGS, przewodnik  
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Andrzej Filipiak, 

3. 05.11.2018r. – HERA Apel na Łowy, HS, przewodnik Tomasz 

Wiktorczyk, 

4. 25.11.2018r. – AVAR z Romanova Chovu, BGS, przewodnik 

Waldemar Abucewicz, 

5. 08.12.2018r. – ARES Kołobrzeski Rewir, HS, przewodnik Robert 

Iwicki, 

 

 Zachęcamy członków Klubu do przystąpienia do „Ocena pracy 

posokowców w naturalnym łowisku” i przypominam również o 

możliwości podjęcia „próby głównej” na terenie Nadleśnictwa 

Kluczbork w trakcie sezonu polowań zbiorowych po uprzednim 

uzgodnieniu terminów z organizatorem polowań i sędziami pracy. 
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4. Imprezy klubowe. 

 

 Po raz pierwszy została zorganizowana „Międzynarodowa Ocena 

Pracy Posokowców i Tropowców im. Jana Kierznowskiego” przez ZO PZŁ 

Opole i przy dużym zaangażowaniu członków Klubu Posokowca przy PZŁ. 

Ocena cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie wszyscy chętni 

mogli wziąć udział w ocenie. Kolejna planowana Ocena w 2019r. będzie 

wyłącznie oceną posokowców z większą ilością miejsc startowych. Zawsze 

mile widziani są chętni do pomocy przy organizacji tak prestiżowego 

konkursu im. Jana Kierznowskiego.  

Kolejny raz na terenie Borów Stobrawskich, przy współpracy ZO 

PZŁ Opole i Nadleśnictwa Kluczbork zorganizowaliśmy „Ocenę pracy 

posokowca w naturalnym łowisku” dla uczestników krajowych. Do Oceny 

zgłosiło się 8 uczestników: 

 

1. ANA Biały Trop, BGS, przewodnik Andrzej Filipiak, 

2. BASKILA z Ditrowej Zagrody, BGS, przewodnik Hanna i Wojciech 

Dębińscy, 

3. CELT Leśny Akord, BGS, przewodnik  Mirosław Andrzejewski, 

4. CRUX Czarci Nos, BGS, przewodnik Mikołaj Włocławski, 

5. DAKOTA Leśny Akord, BGS, przewodnik Maciej Kopeć 

6. FILIE FACILE Hazba, BGS, przewodnik Małgorzata Lewandowska, 

7. HERA Apel na Łowy, HS, przewodnik Tomasz Wiktorczyk, 

8. NABILA Red Samir, BGS, przewodnik Bartosz Płucieniczak, 

 

Z dyplomami ukończyły 2 psy. Pozostałe prace nie spełniły 

wymogów na uzyskanie dyplomu. Zgłaszane prace w większości 

przypadków były sprawdzeniami strzałów do zwierzyny (brak 

potwierdzenia farby na zestrzale i tropie) oraz lekkimi obcierkami.  

Zachęcamy członków Klubu do uczestnictwa jako korona w 

imprezach zagranicznych oraz do pomocy przy organizacji naszych 

krajowych.  
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5. Podsumowanie 
 Miniony rok był bardzo ważny dla naszego klubu. Zaszły  ważne 

zmiany organizacyjne. Wszystkie  te zmiany mają na celu lepszą pracę 

klubu i poprawę użytkowości naszych posokowców. Ciągle pracujemy nad 

regulaminami oceny użytkowej posokowców, kryteriów zdrowotności i 

najważniejsze kwalifikacji hodowlanej. Stajemy przed szansą, że zasady 

które ustalimy, będą spełniały oczekiwania członków klubu, a przede 

wszystkim  przyczynią się do postępu hodowlanego, a co za tym idzie, 

użytkowości posokowców. 

 

 

 

 

 Z łowieckim pozdrowieniem 

 

DARZ BÓR 

 

Maciej Kopeć 
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XVII Memoriał Fridricha Konrada na Słowacji 

 

 W dniach od 14 do 18 listopada 2018 roku odbył się, już 

XVII z kolei Memoriał im. F. Konrada. Tym razem zmagania 

posokowców odbywały się na wschodzie Słowacji w rejonie Koszyc 

na terenie Gór Slańskich, które wyglądem i drzewostanem zbliżone 

są do naszych Bieszczad. Centrum memoriałowe znajdowało się w 

małej wiosce Herlany, której atrakcją jest jedyny w Europie gejzer z 

zimną wodą, znajdujący się w centrum dawnego parku 

uzdrowiskowego. 

 Do udziału w memoriale przyjęto 9 posokowców, 4 ze 

Słowacji i 5 z zagranicznych klubów posokowca, z Węgier, Włoch, 

Niemiec, Czech i Polski. Pewnym zaskoczeniem był fakt że Węgrzy 

wystartowali z posokowcem bawarskim, a Słowacy wystawili aż 3 

posokowce hanowerskie. Najmłodszym ze stawki była  3,5 letnia 

suka posokowca bawarskiego w rękach włoskiego przewodnika, 

pochodząca ze słowackiej hodowli. Cztery posokowce urodziły się w 

2014 roku, dwa w 2013, jeden w 2012, a najstarszą ze stawki była 

bawarka z Niemiec urodzona w 2011 roku. 

 Nasz Klub Posokowca nominował do udziału w memoriale 

3,5 letniego posokowca bawarskiego Akim (vel Cezar) Biały Trop, 

którego właścicielem i przewodnikiem jest Wojciech Dulski. 

Niestety złośliwość losu sprawiła, że ten doskonale przygotowany 

przez swojego przewodnika pies, uległ w przeddzień memoriału 

poważnej kontuzji i jego start w memoriale stał się niemożliwy. W 

tej sytuacji, w ostatniej chwili zastąpił go posokowiec bawarski Rex 

z Doliny Dojcy z przewodnikiem Mikołajem Husem. W skład 

komisji sędziowskich weszli Tadeusz Wójcik i Wojciech Galwas. 

Również liczna była korona z Polski. Stanowiliśmy najliczniejszą 

zagraniczną ekipę na memoriale. 

 Tradycyjnie do memoriałowych konkurencji należały; 

- podchód z odłożeniem 

- odnalezienie zestrzału 

- praca na sztucznej ścieżce tropowej 

- odnalezienie znaków na sztucznej ścieżce tropowej 

- poszukiwanie postrzałka na otoku 

- gon 
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- głośne stanowienie 

- chęć do pracy 

 Prace na sztucznych ścieżkach tropowych odbywały się w 

górzystym, niezbyt trudnym terenie, porośniętym drzewostanem 

liściastym z podszytem głównie bukowym. Rozpoczynały się one 

odnalezieniem zestrzału na kwadracie 30x30 metrów. Tam też 

zaczynała się 18-22 godzinna, ścieżka tropowa założona przy 

pomocy butów tropowych i farby. Na jej 1000 – 1100 metrowej 

długości znajdowały się dwa załamania i trop powrotny oraz 3 znaki 

do odnalezienia przez przewodnika. 

 Poszukiwania postrzałków, to głównie praca na zranionych 

jeleniach. Większość odnajdowanych postrzałków była martwa, 

część z nich znacznie nadgryziona przez wilki. Jedynie jedna praca 

odbyła się z gonem i stanowieniem, co przyniosło przewodnikowi ze 

Słowacji drugą lokatę.  

 W wyniku 3-dniowych zmagań, po podsumowaniu punktów 

z wszystkich konkurencji, komisja sędziowska ogłosiła wyniki 

memoriału. Zwycięzcą XVII Memoriał F. Konrada został 

przewodnik z Włoch – Corrado Casagrande z posokowcem 

bawarskim Baxa, który uzyskał 390 pkt, dyplom I stopnia, CACIT 

oraz tytuł Zwycięzca Słowacji. Jako jedyny wykonał on prace na 

postrzelonej łani jelenia, na tropie starszym niż 12 godzin i dłuższym 

niż 400 metrów. Odnalazł on zgasłą łanię po pracy na otoku na 

dystansie 2900 metrów. Lokata druga z dyplomem II stopnia, 370 

pkt, przypadła w udziale Jakubowi Basista ze Słowacji z 

posokowcem hanowerskim Luna Krigov. On z kolei jako jedyny 

wykonał  pracę z gonem i stanowieniem na postrzałku dzika ale nie 

starszym niż 12 godzin, co zmniejszyło liczbę uzyskanych punktów. 

Trzecia lokata, 320 pkt, dyplom III stopnia dla  Romana Trojka z 

Czech z posokowcem bawarskim Freya Klobusice. Dyplomy III 

stopnia uzyskali również; Peter Lani ze Słowacji, z posokowcem 

bawarskim Gero Tri studne – 320 pkt, lokata 4. Lokata 5, 290 pkt dla 

Joachima Decker z KBGS z posokowcem bawarskim Karda vom 

Hohehahn. Lokata 6, 270 pkt, dla Ludovita Pitonak ze Słowacji z 

posokowcem hanowerskim Astrid Silva zovolan. 

Trzy posokowce pozostały bez dyplomu. Niestety wśród tej trójki 

znalazł się również Rex z Doliny Dojcy z Mikołajem Husem, który 

nie ukończył sztucznej ścieżki tropowej oraz nie odnalazł dwóch 

rannych postrzałków łani jelenia. Start w tak prestiżowej imprezie, 



68 
 

jaką jest słowacki memoriał, wymaga odpowiedniego przygotowania 

posokowca i sporego doświadczenia ze strony przewodnika, a tego 

zabrakło naszej parze. 

 Na podkreślenie zasługuje wspaniała atmosfera i oprawa 

memoriału. Słowacki Klub Posokowca, pomimo kłopotów z 

zakwaterowaniem wszystkich uczestników, zadbał o odpowiedni 

wikt i opierunek. Nikt z uczestników i gości nie odchodził od stołu 

głodny i spragniony, jedzenie było dla wszystkich bez sprawdzania 

czy zostało opłacone. Większość ludzi to starzy znajomi z innych 

imprez kynologicznych, a i nowych znajomości nie brakowało. 

Miałem przyjemność sędziować w zespole sędziowskim, któremu 

przewodził Branislav Porubcanski. Pisząc te słowa, niestety nie ma 

Brania wśród nas. Zmarł nagle w marcu 2019 roku. Odszedł 

wspaniały człowiek o niespożytej energii, doskonały przewodnik i 

hodowca, „bywalec” wielu imprez dla posokowców, na Słowacji, 

Europie i w Polsce. Będzie go brakować wśród nas. 

 W trakcie memoriału odbyła się również bonitacja 

posokowców na której następowała kwalifikacja do hodowli.  

 Zakończenie memoriału poprzedziła msza myśliwska w 

miejscowym kościele, po której odbyła się uroczystość zakończenia 

konkursu. Przewodników z posokowcami wprowadzały na salę 

mażoretki trzymające w dłoniach flagi poszczególnych państw. 

Odegrany został hymn Słowacji oraz na cześć zwycięzcy hymn 

Włoch. Nie brakowało nagród i pucharów dla wszystkich 

uczestników. Upominki wręczono również 27 osobowej komisji 

sędziowskiej.  

Po części oficjalnej nastąpiły występy mażoretek, zespołów 

folklorystycznych, wspólna biesiada połączona z zabawą taneczną. 

 Tegoroczny memoriał nie przyniósł sukcesów do których 

przyzwyczaili nas w ostatnich latach przewodnicy z naszego klubu. 

Takie życie, już za rok następny XVIII Memoriał Fridricha Konrada 

na Słowacji. 

 

 

 

     Wojciech Galwas 
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Poszukiwanie postrzałków w obecności wilków 

 Szacowana wielkość populacji wilka w Polsce oceniana jest 

na 2-3 tys. osobników. Oznacza to, że średnio w jednym 

nadleśnictwie w Polsce bytuje co najmniej jedna wataha tego 

gatunku. Przy czym  należałoby podkreślić słowo średnio, gdyż są 

miejsca gdzie jest ich znacznie więcej. Nie ma już chyba miejsca w 

naszym kraju, gdzie wilk nie zaznaczył swojej obecności. 

Dynamiczny wzrost populacji tego gatunku spowodowany jest 

zapewne wpisaniem go, przed ponad dwudziestu laty, na listę 

zwierząt chronionych, jak również brakiem czynników 

ograniczających ten wzrost np. wścieklizna.  

 Docierające do mnie od kilku lat informacje na temat 

pokazania się wilków na naszym terenie, wzbudzały we mnie 

pytanie, kiedy nastąpi czas, gdy ich obecność powodować będzie 

znaczne utrudnienia w efektywnym odnajdywaniu postrzałków. 

I stało się. W minionym roku dwukrotnie doświadczyłem  wpływu 

ich obecności na jakość pracy psa. Wcześniej mój ojciec miał 

doświadczenia z pracą na postrzałkach w łowiskach, gdzie bytowały 

wilki, lecz nie dotyczyło to terenów Borów Tucholskich. 

Pierwsza sytuacja miała miejsce na początku listopada. Wówczas 

dochodziłem postrzałka cielaka jelenia. Praca była praktycznie na 

ciepłym tropie, dwie godziny od postrzału. Cielak początkowo 

uciekał z chmarą przez pola, po czy po kilometrze zaległ w 

niewielkim bagienku. Gdy się do niego zbliżyłem poderwał się i 

uciekł w kierunku kompleksu leśnego. Spuściłem psa z otoku i 

podążając za nim obserwowałem jego prace na ekranie garmina. Po 

około półtora kilometrowym gonie, zawrócił i podążał w moją 

stronę. Zdziwiło mnie to, gdyż zazwyczaj w takich sytuacjach nie 

odpuszczał i pracę kończył stanowieniem bądź dławieniem. 

Postanowiłem pracę wznowić od łoża. Gdy je odszukałem, 

przypiąłem ARESA na otok, lecz ten nie okazywał zainteresowania 
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tropem. Szedł po nim kilka bądź kilkadziesiąt metrów, a następnie 

zbaczał z niego nie wiadomo czemu. W końcu przemógł się i 

trzymając trop doprowadził mnie do drogi asfaltowej nieopodal 

miejsca, gdzie zakończył on gon za rannym cielakiem. Tam pracę 

musiałem przerwać, gdyż zbliżał się czas popołudniowego wyjścia z 

myśliwym dewizowym.  

Wieczorem, tego samego dnia, otrzymałem telefon od miejscowego 

leśniczego, że oddział dalej, gdzie zakończyłem poszukiwania, 

znalazł on rozszarpanego przez wilki cielaka jelenia.  Zrozumiałem, 

dlaczego ARES nie chciał iść za nim w rejon, gdzie stacjonowały 

wilki.    

 

 Podobna historia wydarzyła się w sąsiednim obwodzie 

tydzień później. Miejsca te są oddalone od siebie o 20 km w linii 

prostej i oddziela je Zalew Koronowski. Raczej mało 

prawdopodobne, że bohaterami i tego wydarzenia mogła by być ta 

sama wataha.  

Wieczorem, w przededniu tego zdarzenia, otrzymałem zgłoszenie o 

postrzelonej łani jelenia. Po wywiadzie z myśliwym, zapadła decyzja 

że, rozpoczniemy poszukiwania następnego dnia rano. Po przybyciu 
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na miejsce i dokonaniu oględzin zestrzału, podłożyłem psa i 

ruszyliśmy naprzód. Początkowo trop wyglądał obiecująco. Była 

farba, choć niewiele, pies pracował dobrze wskazując co jakiś czas 

zagubione w runie krople farby. Po przejściu około kilometra, coś 

znowu w pracy psa się popsuło. Zaczął on się bezwładnie kręcić, 

gubić trop, podążać w kierunku niezgodnym z logiką. Nie 

wiedziałem co się stało ? Po kilku powrotach na ostatnią farbę, 

ARES jakby się przemógł i od tej pory tropił bezbłędnie. Nie 

przeszkodziła mu nawet zalana przez bobry łąka i szeroki rów. Po 

trzech kilometrach doszliśmy do zgasłej łani. Była jeszcze ciepła.  

Miała przestrzelony tylny badyl i zdartą skórę w okolicach żołądka. 

Pomyślałem, że przecież nie mogła ona na to paść. Spojrzałem na 

szyję i zauważyłem tam farbę. Sięgnąłem po nóż i przeciąłem  skórę 

w okolicach krtani, tak jak się to robi przy patroszeniu. Moim oczom 

ukazała się uszkodzona tchawica zwierzęcia. W tym momencie nie 

było już wątpliwości. Przede mną  były wilki, które  wyręczyły mnie 

w oddaniu strzału łaski.  
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 Czy takie historie będą się powtarzać coraz częściej i czy 

musimy być na nie gotowi ? Wydaje się, że tak.  

W tej sytuacji poszukiwania postrzałków nabierają innego wymiaru. 

Co kiedyś przeżywało i wylizało się z ran, obecnie zostaje na zawsze 

wyeliminowane z łowiska przez wilki.  

Obecność wilków w naszym środowisku wymusza na nas 

zwiększoną czujność i ostrożność, również w stosunku do naszych 

czworonogów. Czasami musimy być wyrozumiali dla 

niezrozumiałych zachowań naszych psich partnerów, gdyż ich 

zmysły są bardziej czułe na zagrożenia czyhające od ich bliskich 

krewnych – wilków.     

 

Robert Iwicki 
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Czego należy wymagać od hodowcy psów myśliwskich? 

Odpowiadając na tytułowe pytanie należy najpierw sobie 

uzmysłowić, kto je zadaje. Może to być myśliwy zainteresowany 

zdobyciem towarzysza łowów na następnych kilkanaście lat, 

może to być też osoba nie związana z łowiectwem, chcąca 

posiadać psa myśliwskiego z powodu jego urody. Naturalnie w 

każdym z powyższych przypadków należałoby udzielić innej 

odpowiedzi. 

 

Minimalne wymagania. 

Wspólnym mianownikiem dla obydwu tych sytuacji powinien być 

wymóg aby hodowca był w stanie udokumentować pochodzenie psa 

na kilka pokoleń wstecz. Tylko wtedy możemy skontrolować czy nie 

doszło do krzyżowania osobników zbyt blisko spokrewnionych i 

tylko wtedy możemy stwierdzić że mamy do czynienia z psem 

rasowym. W obecnej sytuacji prawdopodobnie tylko ZKwP może 

zagwarantować wiarygodne rodowody, choć wycofanie się z 

profilowania genetycznego na pewno tej wiarygodności nie podnosi. 

Należy również wymagać aby w książeczce zdrowia psa były 

potwierdzone adekwatne do wieku odrobaczenia i szczepienia. Dla 

osoby, która nie oczekuje od czworonoga cech użytkowych 

wymagania te są w zasadzie wystarczające. Może ewentualnie 

pokusić się o sprawdzenie sukcesów wystawowych protoplastów 

oczekiwanego szczeniaka i wybrać hodowlę, która, w swoich 

rodowodach może poszczycić się osobnikami zdobywającymi laury 

na ringach wystawowych.  

Minimalne wymagania myśliwego. 

Czy to jednak wystarczy aby można było liczyć na dobrego psa do 

pracy w łowisku? Niestety nie. Wśród wielu ras psów myśliwskich 
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mamy do czynienia z ewidentnym podziałem na hodowle psów 

pracujących i wystawowych. Ma na to wpływ kilka czynników. Po 

pierwsze znacznie łatwiej jest osiągać zamierzone efekty hodowlane 

ograniczając ilość cech która nas interesuje. Czyli jeżeli hodowca 

założy sobie, że chce uzyskać psy o pokroju, który cieszy się 

popularnością na wystawach, to osiągnie to znacznie łatwiej jeśli nie 

będzie brał pod uwagę dodatkowo cech psychicznych i pasji 

łowieckiej przyszłych rodziców. Jeśli ponadto będzie próbował 

przyspieszyć osiągnięcie zamierzonego wyglądu przez krzyżowanie 

osobników spokrewnionych, a dodatkowo aby nie komplikować 

sobie zadania nie będzie zważał na  to czy  nie mają one chorych 

stawów lub innych dolegliwości o podłożu genetycznym, to możemy 

już mówić o degeneracji rasy. Oczywiście degeneracji z punktu 

widzenia myśliwego, który chce mieć psy zdrowe i z odpowiednią 

pasją łowiecką. Bo z punku widzenia hodowcy, któremu zależy tylko 

na wyglądzie czworonoga wszystko będzie w porządku. Inną sprawą 

jest to że trendy panujące na wystawach często zaczynają odbiegać 

od oficjalnych wzorców ras. Wystawy wygrywają więc przerośnięte 

foksteriery, jamniki, które nie zmieszczą się do lisiej nory czy dla 

odmiany, cherlawe posokowce o słabej psychice. Należało by 

jeszcze wspomnieć o tym, że wiele oficjalnych wzorców psów 

myśliwskich przewiduje konieczność zaliczenia sprawdzianów pracy 

aby potwierdzić że dany osobnik jest rzeczywiście przedstawicielem 

rasy a nie tylko z wyglądu ją przypomina. Czemu jednak Związek 

Kynologiczny w Polsce nie stosuje sie do tych wymogów? Trudno 

powiedzieć. Klub Posokowca  przy PZŁ wysyła do ZKwP pisma 

dotyczące interesujących go ras. Jak do tej pory pozostają one jednak 

bez odpowiedzi. Z powyższych rozważań wynika więc, że myśliwi 

powinni skupić się na hodowlach, które w swojej pracy krzyżują 

osobniki o udokumentowanym pochodzeniu oraz sprawdzone pod 

względem zdrowotnym i użytkowym. Nie dajmy się zbyć hasłami 

"papier nie poluje" gdyż często w takiej sytuacji nabędziemy 

szczeniaka który za kilka miesięcy będzie miał niewiele wspólnego z 

wybraną rasą. Szukajmy kenelu, który stawia sobie poprzeczkę 
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znacznie wyżej niż wymaga tego Związek Kynologiczny. Nie bójmy 

się zapytać o potwierdzone przez sędziów sprawdziany pracy 

(najlepiej z naturalnego łowiska - o ile jest to możliwe), albo badania 

w kierunku dysplazji. Nie dajmy się zwieść samemu stwierdzeniu 

"miot po polujących rodzicach" gdyż najczęściej będzie to puste 

stwierdzenie nie poparte obiektywną oceną, a hodowca zapytany o 

szczegóły dotyczące pracy pary rodzicielskiej będzie miał niewiele 

do powiedzenia na ten temat, a na pewno nie będzie w stanie  

 

 

przedstawić wiarygodnego dowodu jej  jakości użytkowej. Nie 

zawsze też fakt, że hodowla znajduje się w rękach myśliwego będzie 

gwarantował użytkowość czworonogów. Obserwuję ostatnio 

tendencję panującą wśród hodowców psów z linii typowo 

wystawowych. Chcąc poszerzyć krąg ewentualnych odbiorców o 

osoby polujące, kryją suki nieużytkowe reproduktorami będącymi w 

rękach myśliwych, sprzedając szczenięta "po polującym ojcu".  
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To kolejny z wybiegów który najczęściej poza przekazem 

marketingowym nie niesie spodziewanych efektów w postaci 

właściwych cech użytkowych potomstwa.  

Wymagajmy więcej. 

Dbałość o dobór zdrowej, o odpowiednich cechach użytkowych oraz 

potwierdzonym pochodzeniu pary rodzicielskiej to nie wszystko. 

Jako myśliwi powinniśmy wymagać aby miot był prawidłowo 

socjalizowany. Zwróćmy uwagę w jakich warunkach przebywają 

psiaki. Darujmy sobie zakup szczeniaków, które całe dwa miesiące 

spędziły w zamkniętym pomieszczeniu, lub osowiałe siedzą w  

brudnym kojcu. Pieski nie mogą bać sie obcych osób. Wypuszczone 

z kojca muszą czuć się swobodnie i pełne energii eksplorować 

udostępniony większy teren. Nie mogą bać się odgłosów ulicy, czy 

dźwięków maszyn pracujących w gospodarstwie domowym. Może 

przesadą byłoby wymaganie aby 2 miesięczny szczeniak był 

ostrzelany ale nie powinien reagować lękiem na głośne klaskanie czy 

stukanie metalową miską w betonową posadzkę. Od właściciela 

hodowli powinniśmy również oczekiwać merytorycznego wsparcia 

podczas odchowu, układania i pracy w łowisku z naszym 

czworonożnym przyjacielem. Powinien służyć radą w doborze 

literatury czy warsztatów pozwalających nabyć nam wiedzę 

niezbędną do prawidłowego ułożenia psa. Jeśli poważnie myślimy o 

pracy z psem w łowisku nie bójmy się wymagań, które hodowca 

kieruje w tym względzie pod naszym adresem. To oznacza że  jest 

świadom wartości jaką przedstawiają psy z jego hodowli i dba aby w 

pełni rozwinęły swoje łowieckie talenty. 

Na co uważać 

Na zakończenie 3 „sygnały ostrzegawcze” które powinny absolutnie 

odwieść nas od kupna psiaka jeszcze przed spotkaniem z hodowcą: 
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Jeśli hodowca sprzedaje szczenięta przed ukończeniem 8 tygodnia 

życia.  

Przejście z pokarmu matki na karmę jest procesem rozłożonym w 

czasie i odbywa sie stopniowo. Fakt że 5 tygodniowy szczeniak 

potrafi pobierać karmę z miski nie świadczy o tym że nie potrzebuje 

mleka matki. Niezmiernie ważne jest też aby do zakończenia 8 

tygodnia życia przebywał wraz z matką w stadzie ucząc się "psiego 

języka" i "psich norm zachowania". 

Jeśli hodowca sprzedaje szczenięta bez metryki ZKwP, umowy czy 

książeczki zdrowia.  

Jak ważny jest wiarygodny dokument potwierdzający pochodzenie 

psa pisałem w artykule "Rodowód psa - jak nie dać się oszukać", 

który ukazał się w styczniowym wydaniu "Braci Łowieckiej". W 

aspekcie doboru czworonożnego towarzysza łowów nie mniej ważna 

jest też umowa, określająca nie tylko cenę zakupu ale i obowiązki 

oraz zakres odpowiedzialności hodowcy w przypadku np. śmierci 

szczeniaka czy wystąpienia chorób dziedzicznych. Slogan "papier 

nie poluje" nie jest w tym przypadku żadnym wytłumaczeniem.   

Jeśli hodowca chce się umówić na przekazanie szczeniaka poza 

siedzibą hodowli.  

W żadnym wypadku nie należy kupować szczeniąt odchowywanych 

w niewłaściwych warunkach i źle socjalizowanych. Umawiając się 

na przekazanie psa poza miejscem hodowli, nie możemy stwierdzić 

w jakich warunkach były trzymane szczenięta a hodowca może 

przekonywać że szczeniak jest lękliwy bądź osowiały ponieważ 

znalazł się w obcej dla siebie sytuacji. Z tych samych powodów nie 

kupuje się szczeniaków na targowisku, bazarze czy giełdzie 

samochodowej.   
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Życzę wszystkim przyszłym przewodnikom psich profesorów 

przemyślanych i trafnych decyzji. Pamiętajmy psa kupujemy na 

kilkanaście lat. Ma on być naszym towarzyszem łowów i 

niezastąpionym pomocnikiem. Warto więc dobrze wybrać. 

 

     Marcin Kunikowski 
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Czego powinien wymagać hodowca od osoby kupującej psa 

myśliwskiego? 

 

Tytuł artykułu mógłby sugerować, że jego treść skierowana 

będzie tylko do hodowców psów myśliwskich. Nic bardziej 

mylnego. Również każda osoba nosząca się z zamiarem kupna 

przyszłego czworonożnego towarzysza łowów powinna się z nim 

zapoznać. Zrozumie wtedy, jakim jest ważnym elementem 

układanki, zwanej kynologią łowiecką. 

 

Po co hodujemy psy myśliwskie? 

Cóż za pytanie - przecież każdy z nas wie. Po to aby pomagały nam 

w polowaniu. Ale to nie wszystko, świadoma hodowla powinna 

dążyć do tego aby kolejne pokolenia psów były coraz lepsze w 

swoim fachu. W tym celu tworzone są programy hodowlane a 

przynajmniej powinny być tworzone przez każdą poważną 

organizację kynologiczną czy klub rasy. W programach tych opisuje 

się wymogi jakim powinny sprostać psy przeznaczone do hodowli 

oraz określa się kryteria doboru par rodzicielskich. Ponadto szacuje 

zapotrzebowanie na szczenięta i w końcu stawia wymagania 

przyszłym właścicielom. 

Czy nadprodukcja szczeniąt może być szkodliwa ?  

Mogło by się wydawać, że im więcej szczeniąt psów myśliwskich 

będzie przychodziło na świat tym lepiej. Bo osoby, którym wpadnie 

do głowy pomysł kupna psa myśliwskiego będą miały niemal 

nieograniczony dostęp do szczeniaków a hodowcy liczną populację z 

której znacznie łatwiej będą mogli dobierać pary rodzicielskie. 

Niestety ma to tyle wspólnego z prawdą co twierdzenie, że 

łowiectwo jest niepotrzebne bo przyroda sama osiągnie poziom 
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równowagi i to bez szkody dla bioróżnorodności i gospodarki. W 

Polsce niewątpliwie mamy do czynienia z nadprodukcją szczeniąt 

wielu ras psów myśliwskich. W związku z tym znaczna ich ilość 

trafia do przypadkowych osób. Wybór rasy i zakup psa jest często 

nieprzemyślany, a przyszły właściciel zupełnie nie przygotowany do 

układania i prowadzenia czworonoga. W efekcie pies staje się w 

najlepszym przypadku maskotką domowników a często też kończy 

w kojcu, z którego jest wyciągany od wielkiego dzwonu. Dodatkowo 

towarzyszy temu wielkie zdziwienie, że tak traktowany czworonóg 

nie jest profesorem psiej profesji. Innymi słowy, psy które mogły by 

efektywnie pomagać w polowaniu i jednocześnie stanowić 

doskonały materiał hodowlany przepadają, bo właściciel nie ma 

czasu albo ochoty aby się nimi odpowiednio zająć. Dlatego hodowcy 

powinni stawiać wymagania osobom, którym przekazują psy. 

Niestety, nadprodukcja szczeniąt prowadzi do tego, że część miotów 

nie wzbudza spodziewanego zainteresowania, więc hodowca, który 

ma na karku 4 półroczne podrostki odda je każdemu chętnemu aby 

tylko nie generować dodatkowych kosztów. Ale pamiętajmy, że 

przecież tylko dobrze przygotowany i posiadający odpowiednie 

predyspozycje przewodnik będzie potrafił wydobyć z psa jego talent, 

sławiąc przy okazji hodowlę, z której czworonóg pochodzi. Warto 

więc postarać się aby szczenięta trafiały w odpowiednie ręce. 

Dlaczego powinniśmy stawiać wymagania przyszłym 

właścicielom psów myśliwskich? 

Zanim odpowiem na postawione wyżej pytanie, przytoczę historię 

przekazania posokowców hanowerskich polskim przewodnikom 

przez niemiecki klub, którą to na łamach "Łowca Polskiego" opisał 

ksiądz Benedykt Gierszewski. 

 "Po dziesięciu latach bezowocnych starań, przez przypadek, który 

wart jest osobnego opisu, nawiązałem kontakt z Verein Hirshmann 

(niemiecki klub posokowców hanowerskich przyp. red.). Warunkiem 

otrzymania odpowiedniej pary posokowców hanowerskich dla 
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hodowli w Polsce było wzięcie udziału w szkoleniu dla menerów w 

lasach Solling. Szkolenie przeprowadził Doradca Hodowli Verein 

Hirshmann, Karl Bergien. Ponadto przyjechał on do Polski aby 

sprawdzić warunki, w których zwierzęta mają być chowane i 

łowiska, w których mają w przyszłości pracować. W ten sposób 

otrzymałem suczkę AMSEL Donnershagen, a kol. Raducki spod 

Wielunia - pieska ALFA v.d. Eifel"  
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Z powyższego opisu wynika jednoznacznie, że klub niemiecki był 

świadomy wartości jaką przedstawiają szczenięta pochodzące z ich 

hodowli i nie chciał ryzykować, że trafią w przypadkowe ręce. 

Zapewne powodem tak wysokich wymagań stawianych przyszłym 

właścicielom nie jest historia 10 hanowerów, które miały być 

zaczątkiem polskiej hodowli tej rasy, a które przekazane w latach 

powojennych Lasom Państwowym przepadły w większości bez 

śladu. Takie wymogi stawiane są do tej pory przewodnikom 

chcącym kupić posokowca w wielu europejskich klubach i nikt się 

temu nie dziwi. 
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Po prostu dobór par rodzicielskich, z uwzględnieniem wysokich 

wymogów zdrowotnych i użytkowych a do tego z zachowaniem 

odpowiednich współczynników genetycznych jest bardzo 

pracochłonny i kosztowny. Siłą rzeczy ogranicza też ilość 

osobników hodowlanych gdyż w rozrodzie biorą udział naprawdę te 

najlepsze. Dlatego zwykłym marnotrawstwem byłoby przekazanie 

szczeniąt z takich skojarzeń nieodpowiednim osobom, które ze 

względu na brak czasu czy umiejętności zaprzepaszczą wysiłek i 

środki zainwestowane w pracę hodowlaną.   

 

Czym więc powinien cechować się przyszły właściciel 

szczeniaka? 

Chyba najważniejszą jego cechą musi być umiejętność 

wygospodarowania odpowiedniej ilości czasu, który może poświecić 

psiakowi. Trzeba mu uświadomić, że nie może traktować 

czworonoga jak kolejnego myśliwskiego gadżetu, który wystarczy 

właściwie zaprogramować a następnie od czasu do czasu wyjąć z 

szuflady - jeśli akurat okaże się potrzebny. Najlepiej niech ułoży psa 

samodzielnie (oczywiście może liczyć na nasze wsparcie). Pozwoli 

mu to zbudować odpowiednią więź i poznać specyfikę pracy 

swojego podopiecznego. Nawet jeśli istnieją psie specjalizacje, 

których naukę może zlecić zawodowcom, to jeżeli właściciel nie 

będzie miał czasu na zgłębienie prawideł rządzących prowadzeniem 

psa i nie pozna jego specyfiki, to najczęściej ułożony już pies 

zacznie cofać się w rozwoju. I tu dochodzimy do kolejnego etapu. 

Właściciel powinien posiadać również wiedzę konieczną do 

prawidłowego prowadzenia psa w łowisku. Niestety, lektura 

podręcznika "Kynologia Łowiecka" nie wystarczy aby taką wiedzę 

posiąść. Po pierwsze informacje zawarte w dostępnych na rynku 

książkach dotyczących tego zagadnienia są zbyt ogólne, po drugie 

część z nich zawiera po prostu błędy. Najlepiej więc niech przyszły 

lub nowo-upieczony właściciel zainwestuje wygospodarowany czas 
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w warsztaty kynologiczne, które w sposób praktyczny pozwolą mu 

zgłębić interesujące go zagadnienie. Co prawda wybór odpowiednich 

zajęć terenowych też nie jest łatwy ponieważ w ostatnim czasie 

zaczęły one być organizowane przez osoby, które nie koniecznie są 

praktykami łowieckimi z bogatym doświadczeniem kynologicznym. 

Ale to temat na osobny artykuł. Ułożenie psa i odpowiednie 

kwalifikacje do prowadzenia go w łowisku, to jednak nie wszystko. 

Pies aby w pełni pokazać swoje możliwości musi mieć po prostu 

sposobność do częstej pracy. Zatem jego przyszły właściciel musi 

zapewnić mu możliwość pracy w łowiskach właściwych dla jego 

specjalności. Innymi słowy, ciężko będzie wykazać się 

posokowcowi w typowo polnym obwodzie, zasobnym w pióro a 

ubogim w zwierzynę grubą i na odwrót, niewiele będzie pożytku z 

pointera w rewirze w 100% leśnym. Załóżmy więc, że udało nam się 

znaleźć osobę gotową poświęcić czas na zdobycie wiedzy potrzebnej 

do prawidłowego ułożenia i prowadzenia psa, załóżmy że dzięki jej 

zaangażowaniu szczeniak wyrasta na wybitnego, pracującego 

czworonoga. Nie pozostaje wtedy nic innego jak włączyć go do 

programu hodowlanego, ale jak sprawić aby jego właściciel chciał 

wziąć w nim udział i to spełniając dodatkowe wymogi, które zakłada 

hodowca bądź klub rasy? Chyba jedynym sposobem jest omówienie 

takiej ewentualności jeszcze przed kupnem szczeniaka i zawarcie 

odpowiednich zapisów w umowie, która jasno określi konieczne 

warunki i zobowiązania związane z włączeniem psa do hodowli. 

Później pozostaje już tylko wypełnienie zapisów umowy, znalezienie 

odpowiedniego psa bądź suki spełniających założone kryteria 

hodowlane (zdrowotne, użytkowe, eksterierowe, genetyczne) aby 

historia zatoczyła koło a postęp hodowlany stał się faktem. I tego 

życzę wszystkim hodowcom i klubom, którym na sercu leży rozwój 

ukochanej rasy.       

 

Marcin Kunikowski 
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Dla kogo posokowiec. 

Bywa, że po kilku niefortunnych strzałach, pechowy nemrod 

wpada na pomysł aby kupić sobie posokowca, którego w razie 

problemów wyciągnie kilka razy do roku z kojca, wypuści na 

sfarbowany trop a pies bez problemu doprowadzi go do 

postrzałka. Jest to pogląd powszechny ale niestety w całej swej 

treści fałszywy. 

 

Nie każdy posiada naturalne zadatki i możliwości do prowadzenia 

jakiejkolwiek rasy psa myśliwskiego.  Ponadto do pracy z 

posokowcem predysponują nas zupełnie inne cechy niż na przykład 

do przewodzenia sforze terierów. Dlatego zanim podejmiemy 
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decyzje o kupnie posokowca zastanówmy się czy zdarzyło nam się 

na przykład przedkładać obserwację pracy psów ponad przyjemność 

samego polowania, czy jesteśmy w stanie zaakceptować naturalne 

"niedogodności" związane z posiadaniem czworonoga (chociażby 

dodatkowa przestrzeń w aucie czy często zdarzające sie sytuacje, że 

gdy wszyscy celebrują pokot albo świętują ostatni miot, przewodnik 

posokowca nadal przeciera młodniki w poszukiwaniu postrzałków). 

Czy będziemy w stanie powściągnąć swoje emocje i pozwolimy 

spokojnie pracować psu który w całkowitym skupieniu od 20 minut 

kluczy w jednym miejscu starając się wypracować zawiłość tropu. 

Czy w końcu warunki życiowe pozwalają nam na utrzymywanie psa, 

któremu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń życiową, karmę 

czy  opiekę weterynaryjną. Jeżeli na powyższe pytania możemy 

odpowiedzieć - "tak". To pozostaje jeszcze jedno, nie wiem czy nie 

najważniejsze pytanie. Czy będziemy w stanie poświęcić swój czas 

na pracę z psem? 
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Chyba najistotniejszą cechą jaką musi posiadać przewodnik 

posokowca jest umiejętność wygospodarowania odpowiedniej ilości 

czasu poświęconego psiakowi. Trzeba sobie uświadomić, że 

myśliwy nie może traktować czworonoga jako kolejnego 

myśliwskiego gadżetu, który wystarczy właściwie zaprogramować a 

następnie od czasu do czasu wyjąć z szuflady - jeśli akurat okaże się 

potrzebny. Posiadanie psa a w szczególności psa myśliwskiego to 

nieustające zajęcia, od szkolenia po regularną pracę w łowisku a 

najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne ułożenie czworonoga 

(oczywiście należy poszukać odpowiedniego wsparcia w procesie 

szkolenia ale o tym za chwilę). Osobista praca z psem pozwala 

zbudować więź i poznać specyfikę swojego podopiecznego. Nawet 

jeśli istnieją psie specjalizacje, których naukę można zlecić 

zawodowcom, to jeżeli właściciel nie będzie miał czasu na 

zgłębienie prawideł rządzących prowadzeniem czworonoga i nie 

pozna jego specyfiki, to najczęściej ułożony już  pies zacznie cofać 

się w rozwoju. I tu dochodzimy do kolejnego etapu. Przewodnik 

powinien posiadać również wiedzę konieczną do prawidłowego 

ułożenia i prowadzenia psa w łowisku.  

Polskojęzyczna literatura traktująca o kynologii łowieckiej nie jest 

zbyt bogata, nie znajdziemy w niej np. monografii poświęconej 

użytkowaniu łowieckiemu posokowców. Ostatnie takie opracowanie 

autorstwa Leona Ossowskiego powstało w okresie międzywojennym 

i choć jest bardzo ciekawą lekturą to ze względu na upływ czasu 

nieco się już zdezaktualizowało. Pojawiające się w ostatnich latach 

poradniki, w części dotyczącej układania i prowadzenia 

posokowców zawierają wskazówki, których część jest niestety 

szkodliwa dla praktyki łowieckiej. Jest też rzeczą naturalną że kilka 

godzin wykładów nt. kynologii łowieckiej podczas kursu dla nowo 

wstępujących nie uczyni z przyszłych myśliwych w pełni 

świadomych kynologów. 
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Dlatego warto aby osoby noszące się z chęcią nabycia 

czworonożnego towarzysza łowów lub posiadacze młodych psów 

pogłębiali swoją wiedzę podczas  warsztatów organizowanych przez 

praktyków danej specjalności łowieckiej. Na pewno kluby ras 

działające przy Polskim Związku Łowieckim zrzeszają takich 

mentorów. Klub Posokowca przy PZŁ organizuje dwa razy w roku 

trzydniowe warsztaty podczas, których uczestnicy mają okazję 

zapoznać się ze specyfiką rasy, prawidłami dotyczącymi układania 

posokowców i zasadami prowadzenia ich w łowisku. Wiedza 

teoretyczna przekazywana w trakcie wykładów przez 

doświadczonych przewodników, ich wskazówki podczas ćwiczeń w 

terenie a nawet luźne, wieczorne rozmowy pozwalają zdobyć wiedzę 

niezbędną do rozpoczęcia pracy z posokowcem a przede wszystkim 

zmieniają świadomość kursantów co do roli jaką ma do odegrania w 

gospodarce łowieckiej posokowiec oraz czym powinien cechować 

się pracujący w rewirze pies i jego przewodnik. Uzbrojeni w zdobytą 

podczas warsztatów wiedzę kursanci, mogą dodatkowo liczyć na 



90 
 

wsparcie instruktorów w razie pojawiających się w trakcie 

prowadzenia psa problemów. 

 

Ułożenie posokowca i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia go 

w łowisku, to jednak nie wszystko. Pies aby w pełni pokazać swoje 

możliwości, musi mieć  sposobność do częstej pracy. Proszę więc 

nie myśleć że "obsługa" niefortunnych strzałów właściciela zapewni 

posokowcowi odpowiednią ilość zajęcia. Przyjmuje się że potrzebuje 

on minimum 30 prac w roku aby mógł się rozwijać. Zatem jego 

przyszły właściciel musi być przygotowany na to aby służyć pomocą 

kolegom i to najczęściej z kilku ościennych kół. Jeśli nie jest się 

gotowym na takie poświęcenie warto rozejrzeć się za bardziej 

wszechstronną rasą. Za psem, który oprócz tego, że kilkukrotnie 

podejmie próbę odszukania postrzałków właściciela, będzie mógł mu 

towarzyszyć podczas łowów wypracowując możliwość oddania 

przez niego strzału. W łowiskach bogatych w grubego zwierza może 

to być jamnik, gończak lub szpic. Natomiast w rewirach zasobnych 

w pióro warto zastanowić się nad płochaczem, retriverem czy 
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legawcem. Wszystkie psy myśliwskie są w stanie dojść do średnio 

skomplikowanego postrzałka a umiejętność pracy na otoku zależy od 

ich osobistych predyspozycji i wysiłku włożonego w proces 

układania. Jeśli natomiast zdarzy się że nie uda im się znaleźć 

ranionego zwierza, należy wtedy poprosić o pomoc przewodnika 

posokowca. Takie zachowanie bezsprzecznie nie przyniesie nikomu 

ujmy, wręcz odwrotnie będzie świadectwem etyki i dbałości o dobro 

wspólne.  Mógłby w tym miejscu ktoś zapytać, czy nie można by w 

takim razie z posokowca bawarskiego zrobić psa wszechstronnego? 

Odpowiem - można, tylko po co... rasa ta została 100 lat temu 

wyselekcjonowana jako wąsko wyspecjalizowany ekspert w 

dochodzeniu postrzałków zwierzyny grubej. Co prawda cechy 

wrodzone bawara pozwalają mu pracować w charakterze dzikarza 

czy płochacza i zdarza się, że czasami jest w ten sposób 

prowadzony. Niestety zawsze ze szkodą dla swojego pierwotnego 

przeznaczenia. Przekładając to na język motoryzacyjny można by to 

porównać do sytuacji, w której kupujemy sobie Ferrari, zakładamy 

terenowe opony i śmigamy po leśnych duktach. Oczywiście nikt tego 

właścicielowi nie zabroni, tylko niech ten się nie dziwi że 

inżynierowie tworzący to auto w najlepszym przypadku popukają się 

w głowę a sprzedawca nie uzna ewentualnych roszczeń 

gwarancyjnych. Pies, który pracuje na zdrowej zwierzynie zawsze o 

wiele chętniej zejdzie na gorący trop zwodniczy, odpuszczając 

ledwo wyczuwalny, skomplikowany odwiatr dwudziestogodzinnego 

tropu postrzałka, który na dodatek nie farbuje. Warto więc 

pielęgnować w posokowcach to co w nich najcenniejsze, czyli 

umiejętność wypracowania nawet najtrudniejszych, najbardziej 

zawiłych, zimnych tropów i to w przypadku gdy postrzałek nie daje 

kropli farby. Niewątpliwie jest to bardzo wartościowa umiejętność i 

myślę że należy zrobić wszystko aby posokowiec mógł się nią 

wykazać.  

Zatem komu można polecić posokowca bawarskiego? Posiadaczem 

tej szlachetnej rasy powinna zostać osoba, która przede wszystkim 
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dobrze czuje specyfikę tych psów, ich potrzeby i przeznaczenie 

łowieckie. Potrafi panować nad emocjami i spokojnie analizować 

pracę psa. Posokowiec doskonale wyczuwa emocje właściciela, 

które w zależności od jego nastroju potrafią wpłynąć na psa w 

sposób pozytywny bądź negatywny. Poza tym w sytuacji wzburzenia 

emocjonalnego, tracimy możliwość chłodnej analizy, która jest 

niezbędna podczas pracy na tropie. Osoba decydująca się na kupno 

posokowca, musi ponadto posiadać czas na układanie psa oraz częstą 

pracę w łowisku i to w sytuacjach, których z reguły nie da się 

zaplanować. Ponadto musi bezustannie uczyć się odczytywać 

zachowanie swojego czworonoga, czerpać z wiedzy przekazywanej 

przez doświadczonych przewodników i umiejętnie analizować swoje 

doświadczenia, wyciągając wnioski na przyszłość. Jednym słowem 

musi mieć otwarty umysł i chłonąć wszystko co dotyczy pracy z 

posokowcem. 

Jeśli , drogi czytelniku jesteś taką osobą.... być może jest to rasa dla 

Ciebie.       

 

     Marcin Kunikowski 
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Plany Klubu Posokowca na 2019 rok. 

 

 W 2019 rok weszliśmy jako nowo utworzony Klub 

Posokowca przy PZŁ. Uchwałą ZG PZŁ klub został powołany w 

lipcu 2018 roku. Wcześniej wybrany został Zarząd Klubu i Komisja 

Rewizyjna. Zgodnie z zasadami powołania klubów specjalistycznych 

PZŁ i zgodnie ze Statutem Klubu Posokowca rozpoczęliśmy nabór 

członków do naszego klubu. Na posiedzeniu zarządu w lutym 2019 

roku, zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie i przyjął członków. 

Druga tura deklaracji rozpatrzona została w końcu kwietnia na 

posiedzeniu zarządu w Korbielowie. Zgodnie z wcześniejszą 

uchwałą byli członkowie Klubu Posokowca przy ZKwP, którzy 

zostaną przyjęci do Klubu Posokowca przy PZŁ, zwolnieni są z 
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obowiązku wpłaty wpisowego do klubu. Jednak żeby byli przyjęci 

do klubu są zobowiązani do złożenia deklaracji członkowskiej. 

 Znacznym utrudnieniem w rozpoczęciu prawidłowej 

działalności klubu, były kłopoty z utworzeniem klubowego konta 

bankowego. Wydawać by się mogło, że to dość prozaiczna sprawa 

ale okazała się ona problemem trudnym do rozwiązania przez okres 

wielu miesięcy. Wymiana pism pomiędzy bankiem a ZG PZŁ 

doprowadziła w końcu do otwarcia rachunku bankowego dla 

naszego klubu, dopiero w końcu marca 2019 roku. Inne kluby w 

dalszym ciągu borykają się z problemem otwarcia rachunku 

bankowego. 

Brak konta uniemożliwiał wpłaty min. składek członkowskich, 

dokonanie jakichkolwiek zakupów, wykonanie pieczątek 

klubowych, wydrukowanie legitymacji członkowskich, utrudniał 

prowadzenie korespondencji. Na szczęście ten etap mamy za sobą. 

Członkowie mogą dokonywać wpłat, a zarząd może dysponować 

zgromadzonymi środkami finansowymi. 

 Miesiąc marzec zaskoczył nas inną smutną wiadomością. 

Dowiedzieliśmy się o śmierci  Branislava Porubčanskiego, członka 

Zarządu Klubu Posokowca na Słowacji, wybitnego przewodnika 

posokowców, międzynarodowego sędziego kynologicznego, 

właściciela hodowli Vrátna dolina. Od wielu lat przyjaźnił się z 

Polakami, zwyciężał na wielu konkursach posokowców w tym 

również na Memoriale im. B. Gierszewskiego. Był człowiekiem 

wielkim ciałem i duchem. Odszedł nagle nie dożywszy 50-ciu lat. 

Delegacja naszego klubu, w liczbie sześciu osób uczestniczyła w 

uroczystościach pogrzebowych w Terchovej na Słowacji. 

Środowisko przewodników posokowców poniosło niepowetowaną 

stratę. 

 Tradycyjnie w miesiącu kwietniu, w Korbielowie 

zorganizowaliśmy wiosenne warsztaty dla przewodników 
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posokowców i tropowców. W zajęciach zorganizowanych przez nasz 

klub i ZO PZŁ Bielsko Biała wzięło udział 16 myśliwych. Po 

zakończeniu warsztatów odbyło się również posiedzenie zarządu 

klubu. 

 3 maja w Jeleśni odbyła się Międzynarodowa Ocena Pracy 

Posokowców na sztucznym tropie, na której wszystkie czołowe 

lokaty zajęli członkowie naszego klubu. 

Po zakończeniu konkursu klub przeprowadził bonitację, czyli 

punktową ocenę eksterieru posokowców bawarskich. Oceny dokonał 

doradca hodowlany słowackiego klubu – Jan Čurlik przy udziale 

Jana Maruščaka i doradcy ds. hodowlanych naszego klubu – 

Małgorzaty Schram. 

W ocenie wzięło udział 15 posokowców. Uzyskane punkty 

uzmysłowiły właścicielom mocne i słabsze cechy ich posokowców. 

Pokazały również że ocena punktowa różni się często od ocen 

przyznawanych na wystawach przez sędziów eksterieru. 

 Kolejną imprezą orgaznizowaną przez klub będą warsztaty 

dla przewodników posokowców, które zaplanowaliśmy na terenie 

OHZ Kluczbork w dniach 29-31 sierpnia. 

Po zakończeniu warsztatów w sobotę 31 sierpnia, planujemy 

przeprowadzić biesiadę dla członków i sympatyków klubu. 

Następnego dnia, w niedzielę 1 września, odbędzie się Walne 

Zebranie Członków Klubu Posokowca przy Polskim Związku 

Łowieckim. 

Bazą logistyczną wszystkich imprez będzie Zamek Myśliwski w 

Bożejowie koło Kluczborka. Mamy nadzieję, że ten urokliwy 

zakątek, dysponujący obecnie 100 miejscową bazą hotelową, 

przyciągnie w ostatni weekend sierpnia wiele osób.  
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 Na 12 października zaplanowana jest Międzynarodowa 

Ocena Pracy Posokowców na sztucznym tropie im. Jana 

Kierznowskiego. Oczywiście klub nasz włączy się w promocję, 

organizację i oprawę tej imprezy noszącej imię naszego śp. Prezesa. 

 W dniach od 6 do 10 listopada odbędzie się na terenie 

Brandenburgii w Niemczech kolejny Zjazd Klubów Posokowca – 

ISHV Suche, w którym wezmą udział członkowie i zarząd naszego 

klubu. W ramach ISHV Suche przewidziany jest jak zawsze konkurs 

posokowców na naturalnych postrzałkach. Reprezentantem Klubu 

Posokowca będzie Rafał Malec z posokowcem bawarskim Canto z 

Ivetkinho dvora. 

 Przedstawiłem kalendarium imprez w 2019 roku, które 

chcemy zorganizować lub w których zamierzamy wziąć udział. Na 

co dzień czeka nas jednak żmudna praca w łowiskach. Sprawdzanie 

rezultatów niepewnych strzałów, pokonywanie dziesiątek 

kilometrów na tropach postrzałków, satysfakcja z dobrze 

wykonanych prac, adrenalina podczas gonów i stanowienia, smutek i 

żal z prac nie zakończonych sukcesem. To właściwy sens pracy z 

posokowcem. Oprócz tego musimy zmierzyć się z realiami 

prawodawstwa w jakich nam przyszło działać. Utrudniające rozwój 

kynologii myśliwskiej prawo łowieckie, konieczność zmian 

istniejących regulaminów pracy psów myśliwskich, brak 

wystarczającej ilości sędziów pracy, niedocenianie przez ZKwP 

znaczenia roli psów myśliwskich, to problemy które wymagają 

rozwiązania. Mam nadzieję że zmiany które nastąpiły w ostatnich 

miesiącach we władzach PZŁ doprowadzą do poprawy tej sytuacji.  

Jako specjalistyczny klub rasy deklarujemy swoją pomoc i udział w 

realizacji tych zmian. 

   Prezes Klubu Posokowca przy PZŁ 

    Wojciech Galwas 
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