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Okładka: Zimowa Wystawa POP 
Od lewej: Aurelia Skoczylas i pies BOŻYDAR 
Polska Biel, Tadeusz Wirmański, Bartłomiej 
Koszarek, Robert Skoczylas i pies CHABER 
z Butorowego Wierchu. 
Fot. A. Skoczylas
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Życzenia 
błogosławionych, 
radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie 

wraz z czworonożnymi przyjaciółmi 
oraz pasma sukcesów i spełnienia 

marzeń w nadchodzącym 
Nowym Roku  składa 

Zarząd Główny Związku 
Kynologicznego w Polsce
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FCI

Pod takim hasłem została zorganizowana w Sejmie RP 
w dniach 3-9. listopada 2022 r. wystawa ukazująca 
kulturotwórczą wartość kynologii łowieckiej, 
poświęcona psom myśliwskim.

„Ogary poszły w las”
3–9.11.2022 r.

Od lewej: Tomasz Borkowski, Małgorzata Supronowicz, Izabella Krasowska-Salamon, Leszek Salamon, Małgorzata Wieremiejczyk-
-Wierzchowska, posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak, Elżbieta Augustyniak, Gabriela Łakomik-Kaszuba

Wystąpienie Przewodniczącego ZG ZKwP 
Leszka Salamona podczas otwarcia 
wystawy.

Organizatorem wystawy byli 
poseł Urszula Pasławska – Prze-
wodnicząca Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa oraz Polski Związek Łowiecki, 
Związek Kynologiczny w  Polsce i  Klub 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Wystawę przygotowano ze zbio-
rów  prywatnych członków ZKwP Ga-
brieli Łakomik-Kaszuby  oraz Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ 
Bogdana Kowalcze, Heleny i  Marka 
Stańczykowskich, Leszka Szewczyka 
i Wacława Gosztyły.

Wśród eksponatów znalazły się 
rzeźby, reliefy, talerze ścienne, por-
celana, książki z  XIX wieku i  przed-
wojenne, pierwsze wydania  czaso-
pisma „Pies”  – organu ZKwP, katalogi 
z  pierwszych powojennych wystaw 
psów rasowych i myśliwskich organi-
zowanych przez oddziały ZKwP. 

Wśród zaproszonych gości byli 
myśliwi, leśnicy, kynolodzy z  ca-

ZKwP

łej Polski, posłowie i  politycy, któ-
rych niezależnie od poglądów 
łączy szacunek do zwierząt i  dba-
łość o  ochronę przyrody. Były wy-
stąpienia posłów i  działaczy PZŁ. 
O  zabranie głosu poproszono 
również Przewodniczącego ZKwP 
Leszka Salamona, który podkreślił 
85-letni dorobek Związku Kyno-
logicznego w  Polsce w  tworzeniu 
kultury łowieckiej, wychowaniu po-
koleń w szacunku do psa rasowego 
– przyjaciela, towarzysza i pomocni-
ka człowieka. Zgromadzeni goście 
otrzymali z  rąk Przewodniczącego 
ZKwP książkę „100 lat kynologii 
w wolnej Polsce ” oraz opracowanie 
„Rasy Polskie”.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie 
podkreślali, że bardzo ważna jest ta 
wystawa dla promocji dorobku kul-
tury i kynologii łowieckiej.

ELŻBIETA AUGUSTYNIAK
RZECZNIK PRASOWY ZG ZKwP
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Pro memoria

24 października 2022 roku pożegnaliśmy naszego 
Przyjaciela śp. Jerzego Okońskiego.
Jego tragiczne odejście było dla nas wszystkich 

bolesnym zaskoczeniem. Jeszcze trzy tygodnie wcześniej 
świętowaliśmy wspólnie Jubileusz 100-lecia Koła Łowiec-
kiego Łoś w Gostyninie, dla którego miał ogromne zasługi. 
Miał plany i marzenia związane z popularyzacją kynologii 
łowieckiej, umówione spotkania, polowania, wystawy... 
W jednej chwili wszystko się zmieniło...
Życiową pasją Jerzego była kynologia i łowiectwo. Od 
niemal sześćdziesięciu lat był członkiem Polskiego Związku 
Łowieckiego. W latach 1976 – 1984 pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Zarządu Wojewódzkiego PZŁ – Łowczego 
Wojewódzkiego. Za swoje zasługi dla polskiego łowiectwa 
został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym łowieckim odzna-
czeniem Złom, a także Medalem Zasługi dla Łowiectwa 
Województwa Płockiego, Medalem Zasługi dla Łowiectwa 
Wrocławskiego, Medalem Zasłużony dla Województwa 
Płockiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi meda-
lami i odznaczeniami, w tym Złotym Medalem za Walkę 
z Powodzią. 
Oprócz myślistwa pasją Jerzego była kynologia, szczególnie 
łowiecka. W jego domu zawsze były psy myśliwskie – wyżły, 
jagdteriery, jamniki, wachtelhundy. Do ostatniej tragicznej 
chwili była z nim jamniczka szorstkowłosa Aga. 
Jerzy należał do Związku Kynologicznego w Polsce od 1968 
roku. Był organizatorem wystaw psów rasowych, prób 
i konkursów pracy oraz hodowcą psów myśliwskich.  
Od 1990 roku nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczą-
cego Płockiego Oddziału ZKwP. Był cenionym w kraju i za 
granicą międzynarodowym sędzią pracy psów myśliwskich. 
Jako wybitnego sędziego zapraszano go na Światowe Kon-
kursy Wyżłów Niemieckich Krótkowłosych „IKP” w Niem-
czech (dwukrotnie) i we Francji, na Memoriał Pamięci 
Clausa Kifera, Memoriał dr. Klemmana w Niemczech,  
a także Memoriał im. Milana Novotneho w Czechach  
(dwukrotnie), na I i II Międzynarodowy Konkurs Wyżłów  
na Litwie, którego był inicjatorem. Sędziował ponad 200 
konkursów krajowych i międzynarodowych. Współpracow-
nicy zapamiętają go jako człowieka pracowitego, sumien-
nego, precyzyjnego i odpowiedzialnego, w pracy stawia-
jącego wysokie wymagania nie tylko innym, ale przede 
wszystkim sobie. 
Wyrazem docenienia jego zaangażowania i zasług było 
przyznanie mu Złotej Odznaki Honorowej oraz Członko-
stwa Honorowego Związku Kynologicznego w Polsce. 
Od 2013 roku śp. Jerzy Okoński był Członkiem Zarządu 

Jerzy Okoński

Głównego ZKwP , przez trzy kadencje Członkiem Główne-
go Sądu Koleżeńskiego, a także Przewodniczącym Kapituły 
Odznaczeń oraz członkiem Komisji Kynologii Łowieckiej 
przy Zarządzie Głównym.
Był człowiekiem ogromnej wiedzy, którą chętnie dzielił 
się z myśliwymi i kynologami. Miał doskonałą pamięć – 
opowiadał o swoich przygodach łowieckich i sportowych 
z młodości tak, jakby wydarzyły się wczoraj. Pamiętał psy 
i ich przewodników. Dzięki ogromnemu talentowi strzelec-
kiemu mógł polować z wybitnymi myśliwymi, którzy wiele 
razy mieli okazję gratulować mu tytułu króla polowania. 
Był świetnym znawcą broni myśliwskiej. 
Jurku, Twoje przedwczesne i tragiczne odejście sprawiło 
nam ogromny ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia 
o Tobie i pamięć, którą nosić będziemy w sercach i myślach. 
Swoją kulturą, życzliwością, uczynnością, a przede wszyst-
kim ogromną wiedzą zjednywałeś każdego z nas.  
Byłeś autorytetem i takim Cię zapamiętamy.
Żegnaj Przyjacielu, spoczywaj w pokoju, a umiłowana  
knieja niech szumem drzew przypomina nam o Tobie, 
pośród wszystkich, którzy Cię znali i cieszyli się Twoją 
przyjaźnią. Niebo to takie miejsce, w którym na spotkanie 
wybiegną Ci wszystkie Twoje ukochane psy.
Myśląc o Tobie, Drogi Przyjacielu, dedykujemy Ci  
wiersz Juliana Ejsmonda:
„Gdy wybije mej śmierci godzina
pochowajcie mnie w kniei zielonej...
niech nade mną zaszumi gęstwina,
hymn myśliwski radości minionej
kiedy wiosna radosna nastanie
niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,
niechaj słonek miłosne chrapanie
do snu mogiłę kołysze.
Gdy po letnim szaleństwie zieleni
szczere złoto okryje konary,
gdy nadejdzie cudny czas jesieni
niech nade mną zagrają ogary...
Na ten głos mojej duszy tak miły
żar zakipi w sercu wystudzonym
i ożyję i wstanę z mogiły
chwycę broń i polecę za gonem...”

ZARZĄD GŁÓWNY ZKwP

(1938 – 2022) 

WSPOMNIENIE 
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VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Zakopanem

„Dom Ludowy”, gdzie wystawa się od-
bywa. Tak też było i w tym roku – w so-
botę 12 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbyła się XI Zimowa Wystawa Polskich 
Owczarków Podhalańskich w  ramach 
jubileuszowego 50. Góralskiego Karna-
wału. Zgłoszono na nią aż 49 psów, które 
reprezentowały wszystkie możliwe kla-
sy, od młodszych szczeniąt po weterany. 
Oceniał je sędzia międzynarodowy pan 
Maciej Lipiec, który z odpowiednią uwa-
gą poświęcił czas każdemu osobnikowi 
oraz wybrał stawkę finałową, a  następ-
nie zwycięzców. Rasę, a  jednocześnie 
całą wystawę, wygrała suka z klasy po-
średniej – ŚLIWKA Catonium (wł. Tomasz 
Czaplicki), zaś Zwycięzcą Płci Przeciwnej 
został BOHUN HARDY z  Borowej Strągi 
(kl. championów, wł. Jan Tarasek), który 
– jak się okazało kilka miesięcy później 
– w  lutym właśnie rozpoczynał swój 
tryumfalny sezon w  Zakopanem. Naj-
lepszym Juniorem wystawy został pies 
SIUCHAJ Dziedzictwo Górali (wł. Krzysz-
tof Kieta, Ewelina Sitko), zaś Najlepszym 
Weteranem – HEPHZIBAH Du Domaine 
des Dhalbergs (wł. Dora de Jong), któ-
ry przybył do Bukowiny aż z  Holandii. 
Puchary dla zwycięzców ufundował 
Zarząd Oddziału ZKwP w  Zakopanem, 
zaś karmę – firma TropiDog, która od 
lat jest głównym sponsorem zakopiań-
skich wystaw. Publiczność jak zwykle 
dopisała i z entuzjazmem obserwowała 
rywalizację owczarków, podziwiając je 
na tle wspaniałego górskiego krajobra-
zu, który uwydatniał ich piękno, zwłasz-
cza że widok szczytów tatrzańskich 
rozciągający się spod bukowiańskiego 
„Domu Ludowego” jest niezapomniany. 
Wystawa tradycyjnie zakończyła się pa-
miątkowymi zdjęciami i zapewnieniami 
o niedalekich spotkaniach na kolejnych 
wystawach w tym roku.

XIII Europejskie Targi 
Produktów Regionalnych
Zanim jednak nadeszła następna wy-
stawa, nadarzyła się okazja do innego 
rodzaju spotkania i prezentacji polskich 
owczarków podhalańskich z  przypo-
mnieniem ich naturalnej roli jako psów 
pastersko-stróżujących przy stadach 
owiec. W  ramach XIII Europejskich Tar-
gów Produktów Regionalnych, które 
co roku odbywają się w Zakopanem, 15 
sierpnia 2022 r. owczarki wraz ze swymi 
właścicielami przeszły ulicami miasta 

w  uroczystej Paradzie Bacowskiej, in-
augurując tym samym Festiwal Oscyp-
ka i  Serów Wszelakich. Jest to święto 
baców – pasterzy owiec, na którym 
nigdy nie może zabraknąć owczarków 
podhalańskich, wszak przecież od da-
wien dawna towarzyszyły one bacom 
i  juhasom na tatrzańskich halach oraz 
pilnowały i  broniły owiec przed ataka-
mi wilków. Dla władz Oddziału ZKwP 
w  Zakopanem i  Klubu – Komisji POP 
była to natomiast kolejna możliwość do 
promocji tej pięknej rasy. Chętnie zatem 
wzięli udział w tym wydarzeniu, groma-
dząc na paradzie kilkanaście rodowodo-
wych przedstawicieli, których prowa-
dzili ich właściciele, członkowie ZKwP. 
Było to o tyle istotne z punktu widzenia 
promocji rasy, że targi odbywają się 
w czasie, w którym przypada szczyt se-
zonu turystycznego, a Parada Bacowska 
i  Festiwal Oscypka zawsze przyciągają 
tłumy zainteresowanych. Owczarki pro-
wadzące pochód prezentowały sie im-
ponująco. Uważni obserwatorzy mogli 
dostrzec ich łagodny dla ludzi charakter 
i zdyscyplinowanie, a jednocześnie nie-
zwykłą godność, czujność i  gotowość 
do obrony w razie ataku. Pochód zakoń-
czył się zasłużonym odpoczynkiem na 
Równi Krupowej, gdzie w dalszej części 
festiwalu bacowie prezentowali, jak na-
leży się zajmować owcami i odpowiada-
li chętnie na pytania zainteresowanych. 
Są to doświadczeni pasterze, którzy zna-
ją dobrze owczarki od użytkowej strony, 
doceniają ich ogromną rolę w wypasie 

Troska o promocję rasy 
przejawia się między 
innymi w stworzeniu 
możliwości jej prezenta-
cji oraz uwidocznienia 
jej niezaprzeczalnych 
walorów w jej natural-
nym środowisku.

oraz ich towarzystwo podczas długich 
dni spędzanych w bacówkach na odda-
lonych od domów halach. 

Klubowa Polskich Owczarków 
Podhalańskich
Tydzień później – w niedzielę 21 sierp-
nia – podobny pochód ulicami miasta 
zainaugurował 53. Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru Ziem Górskich w  Za-
kopanem. Tym razem otwierającym 
go owczarkom towarzyszyły śpiew 
i muzyka górali przybyłych na festiwal 
z  różnych stron świata. Mimo kapry-
śnej pogody hodowcy z  owczarkami 
z  całej Polski stawili się bardzo licznie, 
aby zaprezentować międzynarodowej 
publiczności swe psy i  towarzyszyć 
im w  pięknych tradycyjnych strojach  
regionalnych. Parada owczarków 
otwierająca festiwalowy korowód była 
jednocześnie swego rodzaju wstę-
pem do klubowej wystawy polskich 
owczarków podhalańskich, która od 
lat (z  nielicznymi przerwami) odbywa 
się w Zakopanem w ramach festiwalu. 
Roztańczony i  rozśpiewany korowód 
z owczarkami na czele podążył na Dol-
ną Rówień Krupową, do wioski festiwa-
lowej, w której czekał już obszerny ring 
przygotowany na przeprowadzenie 
rywalizacji, a  przede wszystkim – pre-
zentacji najpiękniejszych owczarków 
na najbardziej prestiżowej wystawie 
owczarkarskiej. 

Na Klubową Wystawę POP zgłoszo-
nych zostało 55 psów, od młodszych 
szczeniąt po weterany. Po krótkim przy-
witaniu wystawców i  zgromadzonej 
publiczności przez Przewodniczącego 
Klubu – Komisji POP pana Tadeusza 
Wirmańskiego do oceny owczarków 
przystąpił zaproszony przez władze 
klubu sędzia międzynarodowy Dariusz 
Skorek. Wystawę tradycyjnie otwarły 
konkurencje hodowlane, w  których 
wystawcy licznie wzięli udział. Zgodnie 
z  oceną sędziego Najlepszą Hodowlą 
Klubu POP w roku 2022 została hodow-
la Polska Biel (wł. Aurelia Skoczylas),  
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Zakopiański oddział Związku Kynologicznego 
w Polsce od lat jest organizatorem wystaw psów 
rasowych, na które zjeżdżają wystawcy i hodowcy 
z całej Polski i różnych zakątków świata, ponieważ 
– jak sami często przyznają – klimat tych wystaw 
jest unikalny, a wygrana smakuje wyjątkowo.

Polskie owczarki podhalańskie w festiwalowym korowodzie

Szczególną grupę stanowią wśród 
nich hodowcy i  właściciele pol-
skich owczarków podhalańskich, 

którzy urzeczeni pięknem i  inteligencją 
tych psów obrali je sobie za towarzyszy 
i zawsze chętnie przybywają z nimi pod 
Tatry, by wziąć udział w  poświęconych 
rasie wystawach, paradach, korowodach 
oraz zaprezentować swoje psy na tle 
niepowtarzalnego krajobrazu górskich 
hal, z których rasa ta wzięła swój począ-
tek i gdzie sięgają jej korzenie. Nieprzy-
padkowo w  logotypie zakopiańskiego 
oddziału ZKwP znajduje się wizerunek 
polskiego owczarka podhalańskiego, 
bowiem od początku swojego istnienia 
oddział ten obrał sobie za cel dbałość 
o  właściwą jakość wzorca tej rasy oraz 
promowanie jej na całym świecie. Za-

kopane jest ponadto siedzibą Klubu 
Polskiego Owczarka Podhalańskiego 
– Komisji przy ZG ZKwP, którego misja 
pokrywa się z nieustającymi dążeniami 
i działaniami władz oddziału w zakresie 
pieczy nad tą rasą, rdzennie związaną 
z  Podhalem. Troska o  promocję rasy 
przejawia się między innymi w  stwo-
rzeniu możliwości jej prezentacji oraz 
uwidocznienia jej niezaprzeczalnych 
walorów w  jej naturalnym środowisku. 
Piękno podhalanów zasługuje bowiem 
na to, aby je pokazywać w  różnorod-
nych okolicznościach przyrody, zgodnie 
z  rytmem pór roku, zmieniającego się 
krajobrazu i  warunków pogodowych, 
bo tylko takie spektrum pozwoli do-
strzec pełnię ich charakteru, na który 
składają się inteligencja, wytrwałość, 

Wystawy psów rasowych 
w Zakopanem w 2022 roku

ZAKOPANE 2022

wierność i  posłuszeństwo połączone 
z jednoczesną stanowczością i  niezwy-
kle silną wolą. 

Góralski karnawał 
w Bukowinie Tatrzańskiej
Dlatego już od kilkunastu lat zakopiań-
ski oddział sezon wystawowy rozpo-
czyna bardzo wcześnie, bo już w lutym 
– zimową porą, kiedy mróz skrzypi pod 
butami, a zwierzęta pogrążone we śnie 
ani myślą o przebudzeniu. Nie śpią jed-
nak owczarki podhalańskie. Chociaż 
daleko jeszcze do wiosennego redyku, 
czyli wyprowadzenia owiec na hale na 
wypas, one jak zawsze czujne, gotowe 
do działania i  piękne na tle zimowego 
krajobrazu przybywają pod Tatry pre-
zentować swe walory na XI Zimowej 
Wystawie Polskich Owczarków Podha-
lańskich, zwanej również karnawałową, 
ponieważ od początku organizowana 
jest ona w  ramach Góralskiego Karna-
wału w  Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to 
wielkie święto góralskich tradycji zwią-
zanych z zimową porą roku. Jego orga-
nizatorzy nie wyobrażają go sobie bez 
udziału owczarków podhalańskich, któ-
re przyciągają tłumy pod bukowiański 
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a Najlepszą Parą Psów – BOŻYDAR Polska 
Biel oraz Nasledie Guraley AFRODYTA  
(wł. Aurelia Skoczylas). Najlepszym Re-
produktorem został wybrany TICO Ca-
nis Magnificus (wł. Natalia Rzeszutko), 
zaś Najlepszą Suką Hodowlaną – EURY-
DYKA z  Kuesty (wł. N. A. Tokareva). Po 
przeprowadzeniu konkurencji hodow-
lanych nastąpiła ocena indywidualna 
wszystkich zgłoszonych psów. Sędzia 
oceniał je wnikliwie i  rzetelnie, nie 
spiesząc się z rozstrzyganiem poszcze-
gólnych konkurencji i  przyznawaniem 
tytułów, co było jak najbardziej uzasad-
nione, biorąc pod uwagę stawki w po-
szczególnych klasach, wysoki poziom 
wystawy i przygotowania zgłoszonych 
psów. Poświęcał dużo uwagi każdemu 
osobnikowi, aby w  finale dokonać jak 
najtrafniejszego wyboru, który nie był 
łatwy. Po przyznaniu lokat w  poszcze-
gólnych klasach nadszedł w  końcu 
czas na ostateczną decyzję i  ogłosze-
nie finalistów wystawy oraz rozdanie 
głównych nagród: pucharów (ufundo-
wanych przez Zakopiańskie Centrum 
Kultury oraz Klub – Komisję POP) oraz 
karmy od głównego sponsora wysta-
wy – firmy TropiDog. Zwycięzcą Rasy 
i Zwycięzcą Wystawy Klubowej Polskich 
Owczarków Podhalańskich w  roku 
2022 została ogłoszona Nasledie Gura-
ley AFRODYTA (wł. Aurelia Skoczylas). 
Zwycięzcą Klubu – Psem, a  jednocze-
śnie BOS-em, został (podobnie jak na 
Zimowej Wystawie w  Bukowinie Ta-
trzańskiej) BOHUN HARDY z  Borowej 
Strągi (wł. Jan Tarasek). Najlepszy Junior 
Klubu to APOLLO Spiska Watra (wł. Kin-
ga Topolska). Wybrano również Najlep-
sze Młodsze Szczenię Klubu (LAWENDA 
Spiska Watra, wł. K. Topolska) Najlepsze 
Szczenię Klubu (CZORT Spiska Watra, 
wł. K. Topolska), oraz Najlepszego Wete-
rana Klubu (DUNAJ, wł. Szymon Chyc). 
Oklaskom dla pięknych owczarków nie 
było końca. Choć pogoda tego dnia nie 
dopisywała i  nie szczędziła deszczu, 
tym bardziej najwierniejsi widzowie 
nagradzali w  ten sposób wytrwałość 
i  udane występy czworonogów oraz 
ich właścicieli. Udało się również zro-
bić kilka pamiątkowych zdjęć. Pomimo 
kaprysów pogody zdjęcia te oddają ra-
dość zwycięzców oraz wszystkich zgro-
madzonych owczarkarzy ze spotkania 
na tegorocznej wystawie klubowej, 
która tym samym zapisała się w historii  

Klubu Polskiego Owczarka Podha-
lańskiego i  organizowanych w  jego  
ramach  wystaw. 

Dwa tygodnie później, w  pierwszy 
weekend września, przyszedł natomiast 
czas na organizowaną przez oddział 
Zakopane wystawę międzynarodową, 
która wróciła pod Tatry po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pandemią. VIII 
Międzynarodowa Wystawa Psów Raso-
wych w Zakopanem odbyła się 3–4 wrze-
śnia 2022 r. na stadionie biathlonowym 
w Kościelisku Kirach. Tym razem pogoda 
dopisała, dzięki czemu zarówno orga-
nizatorzy, jak i wystawcy wraz ze swymi 
czworonogami mogli komfortowo spę-
dzić ten weekend, ciesząc się z  udanej 
imprezy i sukcesów kynologicznych. Na 
wystawę zgłoszonych zostało 1250 psów 
z  Polski i  z  zagranicy – przedstawicieli 
blisko 200 ras. Oceniało je wybitne gro-
no sędziowskie, które stanęło przed nie 
lada wyzwaniem, gdyż na niektórych 
ringach stawki były imponujące, a  ry-
walizacja na bardzo wysokim poziomie. 
W  drugim dniu wystawy, w  niedzielę  
4 września, na ringu trzecim prezentowa-
ły się polskie owczarki podhalańskie, któ-
re oceniała sędzia międzynarodowy pani 
Maria Zasada. Owczarki jak zwykle przy-
ciągnęły sporą publiczność, zwłaszcza że 
znaczna część wystawców towarzyszyła 
im w  strojach regionalnych, co miało 
podkreślić podhalański rodowód tej rasy, 
która jest dumą naszego regionu. Do 
oceny na VIII MWPR w Zakopanem zgło-
szono 35 polskich owczarków podhalań-
skich, spośród których pani Maria Zasada 
po uważnej i rzeczowej ocenie wskazała 
Zwycięzcę Rasy (BOB). Został nim pies 
BOHUN HARDY z Borowej Strągi (wł. Jan 
Tarasek), dla którego bynajmniej nie był 
to koniec sukcesów w  tym dniu. Pod-
czas konkurencji finałowych zdobył tytuł  

Najlepszego Psa Ras Polskich, a następ-
nie sięgnął po pierwszą lokatę w grupie 
I  FCI, otrzymując tytuł Best of Group 
(BOG). Ostatecznie uwieńczył dzieło, 
zdobywając zaszczytny tytuł Best In 
Show – decyzją sędzi p. Izabelli Krasow-
skiej-Salamon, która rozstrzygała główną 
konkurencję finałową, został wybrany 
Najpiękniejszym Psem VIII Międzynaro-
dowej Wystawy Psów Rasowych w  Za-
kopanem. Tuż za nim uplasowały się: 
seter szkocki ICE EDGE Kochanej Emilki 
(lok. II, wł. A. Cetnarowska), pudel mi-
niaturowy czarny XENA THE ONLY ONE 
WARRIOR PRINCESS Czarna Fuga (lok. III,  
wł. A. Głowa-Łobodzińska) oraz siberian 
husky JUST TOO COOL FOR TROUBLE 
(lok. IV, wł. S. Goszka, J.L. Gomez San-
chez). Polskie owczarki podhalańskie 
świętowały sukcesy również w  innych 
konkurencjach na wystawie w  Zakopa-
nem. Najlepszym Juniorem został wybra-
ny KASZMIR Polska Biel (wł. Z. Izdebski) 
zaś Najlepszym Psem Oddziału Zakopa-
ne – DWORNY Dziedzictwo Górali (FCI)  
(wł. M. Karpiel, S. Karpiel).

Nie tylko właściciele owczarków nie 
kryli swej radości ze zwycięstwa. Cieszyli 
się również członkowie Oddziału ZKwP 
w Zakopanem oraz przybyli na wystawę 
mieszkańcy Podhala, bowiem zwycię-
stwo owczarka podhalańskiego na za-
kopiańskiej wystawie zawsze spotyka się 
u nich z wielką radością i wzruszeniem. 
Było to wspaniałe uwieńczenie sezonu 
wystawowego w  Zakopanem, którego 
nikt nie planował, a  jednak na pewno 
każdy podświadomie pragnął, żeby 
w  tak doskonały sposób podsumować 
istotę całorocznych dążeń i starań władz 
oddziału. Aby ta rdzennie podhalańska 
rasa, której wizerunek znajduje się w jego 
logotypie, coraz mocniej zapisywała się 
w  świadomości szerokiej publiczności 
jako nasze polskie „dobro naturalne” – 
jako piękna rasa psów pełnych godności, 
wiernych i będących ozdobą niejednego 
domostwa, a  jednocześnie niezastąpio-
nych w swej użytkowej roli na górskich 
halach, gdzie człowiek zawsze może na 
nie liczyć. Dlatego nieustannie wska-
zując na genezę i pochodzenie tej rasy, 
warto o nią dbać  oraz troszczyć się o jej 
wizerunek, rozsławiając ją na całym świe-
cie i dzieląc się jej pięknem z innymi.

TEKST: TADEUSZ WIRMAŃSKI
ZDJĘCIA: ARCHIWUM ODDZIAŁU ZKwP 

W ZAKOPANEM

Owczarki jak zwykle  
przyciągnęły sporą  
publiczność, zwłaszcza  
że znaczna część wystaw-
ców towarzyszyła im 
w strojach regionalnych, 
co miało podkreślić pod-
halański rodowód tej rasy, 
która jest dumą naszego 
regionu. 

ZAKOPANE 2022
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Począwszy od średniowiecza, aż po wiek XX psy wykorzystywane były w Europie jako zwierzęta pociągowe

Grudzień to czas prezen-
tów i świętego Mikołaja. 
Z położonego na kole 
podbiegunowym fińskie-
go Rovaniemi wyjeżdża 
on saniami zaprzężonymi 
w renifery. No tak, 
ale ostatnio można 
tak dojechać, powiedzmy, 
do Helsinek.

Adalej nie ma śniegu, a  już 
szczególnie nie ma go w za-
chodniej Europie. Może więc 

pora przypomnieć sobie o psach po-
ciągowych i   ciągniętych przez nie 
wózkach?

Psy rzeźnickie w XX wieku
Psy pociągowe były bardzo roz-
powszechnione w  średniowieczu, 
a  w  nowszych czasach ich popu-
larność ograniczała się głównie do 
Belgii i  – w  nieco innym zakresie 
– Szwajcarii.  Jak pisze Hans Bauer 
w swej książce Z psem przez stulecia 
(1957): 

Tak wyglądać mógł przodek  europejskich 
psów w typie mastyfa

„W  latach dwudziestych (zeszłego 
wieku) pewne czasopismo zwróciło się 
do niejakiej Augusty Henschke, han-
dlującej psami pociągowymi i wypoży-
czającej je. Była to chyba jedna z ostat-
nich osób w Niemczech uprawiających 
ten rzadki proceder. (...) Pani Henschke 
z ubolewaniem skonstatowała, że po-
sługiwanie się psami pociągowymi 
coraz bardziej zamiera.  Odpowiedzial-
nym zaś za to czyniła nie tyle rozwój 
komunikacji, ale raczej skrępowanie 
(…), aby nie być posądzonym o znęca-
nie się nad zwierzętami”.

W  tej kwestii zdania były mocno 
podzielone – jedni uważali, że pies 

PSY
pociągowe

FIT FOR FUNCTION
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psom sławę, ale po niej pozostały 
one powszechnie wykorzystywany-
mi zwierzętami pociągowymi. Już 
od 1900 roku istniał wzorzec masty-
fa belgijskiego, a  rasa uznana była 
przez FCI. Pierwsze ćwierć XX wieku 
to jej złote lata. Mastyf belgijski miał 
być dużym, ale nie olbrzymim psem, 
masywnym, ale nie ciężkim ani lim-
fatycznym. Wzorcowe umaszczenia 
to płowe i pręgowane, ale fotografie 
z tego okresu pokazują też psy czar-
ne i czarne podpalane. Być może był 
to wpływ bouvierów. Często miały 

W  wydanej w  roku 1915 książce 
Wiliama Masona Dogs of All Nations 
w  rozdziale o  wykorzystaniu psów 
podczas działań wojennych czytamy, 
że w Belgii było około 50 000 psów 
pociągowych, a ich przydatność była 
bezsporna. Psy te to w większości ma-
styfy belgijskie, bouviery i  mieszań-
ce obydwu ras. Zapewne częstym 
kojarzeniom z mastyfami flandryjski 
bouvier zawdzięcza swą masyw-
ną budowę i  kościec, bo wcześniej 
najbardziej przypominał owczarka 
pikardyjskiego. Wojna przyniosła 

Do ciągnięcia 
wózków najczęściej 
załadowanych 
produktami rolnymi, 
zwożonymi 
na miejskie targi 
nadawały się rozmaite 
psy, byle duże, 
masywne, ze spokoj-
nym temperamentem.
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O plebejskim pochodzeniu bernardyna, kiedyś psa pociągowego serowarów szwajcarskich, niemal zupełnie zapomniano

FIT FOR FUNCTION

do takiej pracy jest zupełnie nie-
przystosowany, a  zaprzęgnięcie go 
do wózka jest wyjątkowym bestial-
stwem, inni (w tym na przykład słyn-
ny kynolog szwajcarski prof. Heim), 
że nie ma nic milszego dla oka niż 
zadbany pies pociągowy, który swą 
doskonałą kondycję zawdzięcza co-
dziennej pracy.  

Do ciągnięcia wózków, najczę-
ściej załadowanych produktami rol-
nymi, zwożonymi na miejskie targi, 
nadawały się rozmaite psy, byle duże 

i masywne, z szeroką i rozbudowaną 
klatką piersiową, krótką, mocną szyją 
i  spokojnym temperamentem. Okre-
ślano je zbiorową nazwą „psów rzeź-
nickich”, a  łączy je wszystkie obec-
ność w  ich genotypie allelu ACSL4, 
warunkującego, lub co najmniej 
związanego, z  dużymi rozmiarami 
ciała i  masą. W  krajach, w  których 
pociągowe wykorzystanie psów było 
najbardziej rozpowszechnione, po-
wstały ich lokalne rasy. W  Belgii był 
to mastyf belgijski i bouvier (którego 

wielkość i budowa jest zapewne skut-
kiem dolewki krwi mastyfa), w Szwaj-
carii – bernardyn i  szwajcarskie psy 
do bydła. W  Belgii obie te rasy stały 
się sławne w czasie I wojny światowej. 
Użyto wtedy po raz pierwszy cięż-
kich działek szybkostrzelnych, zbyt 
ciężkich, aby mogli transportować je 
ludzie, bo działko razem z  wózkiem 
ważyło około 300 kg, a konie były do-
brze zauważalne i  łatwo się płoszyły. 
Powstało więc pole, na którym wyka-
zać się mogły psy pociągowe. 
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la de la Thudinie, z  której pochodziły 
pierwsze psy w  Polsce. Ukształtowa-
nie  i ujednolicenie wyglądu bouviera 
to głównie jego zasługa. A zaczęło się 
wszystko dość niezwyczajnie w  roku 
1924. Kilkunastoletni wówczas Justin  
miał sukę tej rasy i pełną głowę idei, jak 
flandryjski bouvier powinien wyglą-
dać. Zaledwie kilka ulic dalej mieszkał 
pies, który doskonale pasował do wizji 
Justina, ale jakakolwiek opłata za kry-
cie nie wchodziła w rachubę, bo Justin 
nie miał na to pieniędzy. Chodził więc 
nocami z suką w cieczce wzdłuż posia-
dłości, której pilnował ten samiec, aż 
wreszcie przeskoczył on przez płot… 
Uspokójmy Czytelników – kiedy uro-
dziły się szczenięta, matka Justina za-
płaciła właścicielowi psa ekwiwalent za 
krycie w wysokości 50 franków. 

Współczesny bouvier flandryjski to 
pies masywny i silny, ale jest coś, nad 
czym Chastel by zapłakał... Tym czymś 
jest sierść – kiedyś twarda, szorstka 
i  nastroszona, dziś długa i  miękka, 
wymagająca wielogodzinnej pielę-
gnacji, przez co bouvier, mimo swych 
doskonałych predyspozycji fizycznych 
i  psychicznych,  praktycznie przestał 
być psem służbowym, a stał się wymu-
skanym cackiem wystawowym, spo-
tykanym zresztą znacznie rzadziej niż 
kiedyś, bo komuż chce się tak męczyć!

Psy szwajcarskie i alpejskie
Psy pociągowe były powszechnie zna-
ne w Szwajcarii, a wykorzystywano je 
na co dzień w  wioskach położonych 
w  alpejskich dolinach do zwożenia 

mleka z udoju wypasanego w górach 
bydła, wożenia serów na targ, a zimą – 
do zwożenia siana i wywożenia gnoju. 
Los tych psów nie był zbyt szczęśliwy, 
bo często po latach pracy trafiały do 
garnka. Dolę psów pociągowych pró-
bowano nieco złagodzić za pomocą 
ustaw kantonowych, regulujących ich 
wykorzystywanie. Zgodnie z  przepi-
sami pies pociągowy powinien mieć 
przynajmniej 55 do 65 cm (w  zależ-
ności od kantonu) i  wiek 1,5–2 lat. 
Niektóre kantony ustalały maksymal-
ne obciążenie wózka na 120–150 kg 
(belgijscy chłopi zmuszali swe psy 
do wożenia ciężarów nawet o wadze 
350 kg).

Szwajcarskie psy, przodkowie dzi-
siejszych bernardynów, berneńczy-
ków i  dużych psów szwajcarskich, 
mają wśród swych przodków rzym-
skie molosy, którym zawdzięczają 
pokaźny wzrost i  mocną budowę, 
jaka predestynowała je do  pracy 
pociągowej. W  końcu XIX wieku psy 
te obecne były wszędzie – ciągnę-

ły wózki handlarzy i  domokrążców, 
pilnowały zagród  i  zaganiały bydło, 
woziły bańki z mlekiem i sery. Rzadko 
jednak były trójbarwne, przeważało 
umaszczenie płowe, i dopiero plano-
wa hodowla i selekcja doprowadziły 
do ustalenia obecnego „szwajcar-
skiego” umaszczenia.

Szczególnie chłopi z  kantonu 
berneńskiego dzięki korzystnemu 
klimatowi, stosunkom ziemskim i po-
litycznym osiągnęli nieznaną w  in-
nych kantonach zamożność i  mogli 
pozwolić sobie na utrzymywanie 
dużych psów.  W drugiej połowie XIX 
wieku kanton berneński stał się naj-
większym producentem i  eksporte-
rem „psów szwajcarskich” albo „alpej-
skich”, pod którą to nazwą kryły się 
wówczas bernardyny, a przynajmniej 
psy podobne do tych, jakie utrzy-
mywano w  alpejskim klasztorze św. 
Bernarda. Wtedy to niejeden wiejski 
kundel, byle tylko biało-rudy i  duży, 
stawał się z dnia na dzień „bernardy-
nem”, aż w końcu, dzięki sławie psów 
z  klasztoru, o  plebejskim pochodze-
niu tej rasy prawie całkiem zapomnia-
no. Jednak jeszcze na pocztówkach 
z  lat dwudziestych XX wieku zoba-
czyć można biało-rude psy, podobne 
trochę (ale tylko trochę) do dzisiej-
szych krótkowłosych bernardynów, 
zaprzężone  do wózków, na których 
rozwożono mleko i  inne produkty. 
Typ rasy kształtował się długo – jedni 
hodowcy optowali za typem klasz-
tornym, reprezentowanym przez 
słynnego psa o  imieniu Barry (choć 

Na wystawach klubowych szwajcarskich psów do bydła pokazy wózków stanowią dodatkową atrakcję,  fot. Agnieszka Stężycka

Pod koniec wieku 
psy trójbarwne 
i długowłose zachowały 
się jedynie w najbardziej 
niedostępnych 
zakątkach kantonu 
berneńskiego, gdzie 
pracowały jako 
„psy serowarów”
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one obcinane ogony, co także może 
być zwyczajem przeniesionym od  
bouvierów. 

Postępująca mechanizacja spo-
wodowała, że w  czasie II wojny 
światowej psy pociągowe nie były 
już potrzebne; także i po wojnie ich 
popularność dramatycznie spadła, 
a  ostatecznym ciosem było wpro-
wadzenie w  Belgii (a  później także 
w  Holandii i  Niemczech) w  latach 
pięćdziesiątych zakazu wykorzysty-
wania psów jako zwierząt pociągo-
wych, bo uznano to za niepotrzebne 
okrucieństwo – zdaniem „miłośni-
ków zwierząt” popieranych przez 
większość zoologów tylko zwierzęta 
kopytne mogą być wykorzystywa-
ne w  tym celu. W  latach sześćdzie-
siątych mastyfy belgijskie przestały  
istnieć, a  w  końcu wyrzucono  
je także z rejestru FCI. 

Próby odrestaurowania 
mastyfa belgijskiego
Z  początkiem naszego stulecia  
pewien belgijski hodowca Alfons 
Bertels postanowił odtworzyć tę 
rasę; nie było to łatwe, bo wymar-
ła ona zupełnie. Bertels kojarzył 
więc rozmaite duże kundle wiej-
skie z  mastyfami angielskimi, rot-
tweilerami  i  tylko on wie, z  czym 
jeszcze, i  już w  2003 był w  stanie 
zaprezentować psa o  imieniu Ba-
con, który odpowiadał  wzorcowi 
dawnego mastyfa belgijskiego. Po-
wstał klub, którego zamiarem było 
odtworzenie rasy według wzorca 
znowelizowanego w  2010 roku, 
a  belgijski związek kynologiczny 
dał temu programowi swe „błogo-
sławieństwo”. Ponieważ mastyfy 
belgijskie nie mogły już być wyko-
rzystywane do pracy pociągowej 
(możliwe były tylko pokazy, któ-
rych kilka widziałem na wystawach 
belgijskich), klub propagował 
mastyfy jako doskonałe psy stró-
żujące i  do towarzystwa. Kilka lat 
temu podjęto decyzję o  dokona-
niu kojarzeń z dużymi szwajcarski-
mi psami pasterskimi. Wydaje się  
jednak, że początkowy entuzjazm 
wygasł i  ostatnio coraz mniej  
słychać o  belgijskich mastyfach, 
nie istnieje też wspomniany wcze-
śniej  klub.

Bouvier des Flandres
W  znacznie lepszej sytuacji znalazł 
się bouvier. Gdy psi transport stał się 
„niemodny”, aż w  końcu  nielegalny, 
rasa wróciła do swej pierwotnej roli 
psów do bydła, a zasługi wojenne dały 
jej ponadto  status psów policyjnych 
i służbowych – w odróżnieniu od ma-
stifów były szybkie i  skoczne, łatwiej 
też dawały się szkolić. Przez wiele lat 
czołowi hodowcy spierali się o ich  wy-
gląd, ale kres tym sporom położył Ju-
stin Chastel i  jego wiele lat działająca 
(bo jeszcze za mojej pamięci) hodow-

Postępująca mechanizacja 
spowodowała, że w czasie 
II wojny światowej psy 
pociągowe nie były po-
trzebne, ich popularność 
dramatycznie spadła, 
a ostatecznym ciosem było 
wprowadzenie w latach 
pięćdziesiątych zakazu 
wykorzystywania psów 
jako zwierząt pociągowych.

FIT FOR FUNCTION

Tak wygląda odtworzony mastyf belgijski. Wydaje się jednak, że początkowy zapał  wygasł 
i ostatnio nic o programie rekonstrukcji rasy nie słychać, fot. Vanessa Grossemy

Rozmiary i masywność flandryjskiego bouviera  zdradzają, że był on kiedyś psem 
pociągowym.
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w  końcu XIX wieku takich psów już 
w klasztorze nie było), inni hodowali  
(i sprzedawali za duże pieniądze) jak 
największe psy z  ciężkimi głowami, 
ale prawie niezdolne do ruchu. 

Pod koniec wieku psy trójbarwne 
i  długowłose zachowały się jedynie 
w  najbardziej niedostępnych zakąt-
kach kantonu berneńskiego, gdzie 
pracowały jako „psy serowarów”, zwo-
żące codziennie bańki z  mlekiem, 
a  zimą także paszę dla bydła. Ho-
dowcy zajęli się nimi w  początkach 
XX wieku, a szczególną rolę odegrali 
w tym „panowie z Burgdorfu” – grupa 
skupiona wokół  Fritza Probsta.  Obec-
na nazwa rasy pochodzi z roku 1913, 
a dziś należy ona do najpopularniej-
szych na całym świecie.

Krótkowłose duże szwajcarskie psy 
pasterskie to typowe psy rzeźnickie, 
powszechnie wykorzystywane jako 
pociągowe.  Zawsze były  mniej licz-
ne od długowłosych  berneńczyków, 
a  w  latach pięćdziesiątych zeszłego 
wieku rasa była już tak nieliczna, że 
zdecydowano się na krycie berneń-
czykiem, a  pochodzące z  tego sko-
jarzenia psy były dość intensywnie 
wykorzystywane w  hodowli. Z  tego 
powodu jeszcze i  dzisiaj w  miotach 
zdarzają się szczenięta długowłose.  

W  samej Szwajcarii nie wprowa-
dzono nigdy zakazu użytkowania 
psów jako zwierząt pociągowych, 
a  dziś wszystkie pociągowe rasy 
szwajcarskie zobaczyć można zo-
baczyć w  tej roli na pokazach or-
ganizowanych przy okazji wystaw 
klubowych. Jedynie klub dużych 
szwajcarskich psów pasterskich w ich 
ojczyźnie nie daje wygasnąć trady-
cji i  regularnie organizuje konkursy 
psów pociągowych. 

Psy z Nowej Fundlandii
Pociągowe psy znane były też po 
drugiej stronie oceanu, w  Nowej 
Fundlandii. Istniały tam dwa typy 
psów, z  których większy jest przod-
kiem obecnego nowofundlanda. 
Choć dzisiaj cieszą się one sławą ra-
towników wodnych, to ma ona nie-
wiele wspólnego z  rzeczywistością, 
a  jest głównie dziełem angielskie-
go romantyzmu. W  rzeczywistości 
duże psy były pomocnikami ryba-
ków – owszem, aportowały z  wody 

takich celebrytów, jak Lord Byron, 
ten plebejski kawałek ich historii  
starannie wymazano.

A  jakie psy miała w  swej psiarni 
cytowana na początku pani Hen-
schke? Tego dokładnie nie wiemy, 
zdjęcie w  książce Bauera pokazuje 
psa pociągowego, który stosunkowo 
najbardziej przypomina rottweilera, 
tyle że jednolicie rudej maści. 

MIROSŁAW REDLICKI

Przodkowie dzisiejszych dużych szwajcarskich psów pasterskich musieli pracować codzien-
nie i na serio, a nie tylko pozować z wózkiem do rodzinnych zdjęć, fot. Paweł  Karłowicz

sieci i  różne przedmioty, ale ich 
głównym zajęciem było zwożenie 
złowionych ryb z  portu do zagród 
i  na targ. Przypuszcza się, że wśród 
przodków nowofundlanda znalazły 
się psy imigrantów z  Kraju Basków 
i francuskich znad Zatoki Biskajskiej, 
w tym duże psy pirenejskie, i to wła-
śnie one wniosły do wyspiarskiej  po-
pulacji gen ACLS4. Gdy psy z Nowej 
Fundlandii trafiły do Anglii i  w  ręce 

FIT FOR FUNCTION
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Uogólnione znaczne powiększenie obwodowych węzłów chłonnych u Fiony. 
W odróżnieniu od zapalenia węzły objęte naciekiem chłoniaka nie są bolesne.

Fiona w trakcie kolejnego podawania che-
mioterapii, tym razem w postaci krótkiego 
wlewu dożylnego. Dziś spędzi w lecznicy 
tylko około godziny. 

Pisząc o  rozpoznawaniu chłonia-
ków, chciałabym zwrócić szczegól-
ną uwagę na badanie krwi. Zaled-
wie  ok. 15% ze wszystkich chorych 
psów ma nieprawidłowe wyniki 
badań krwi (zaburzenia dotyczące 
liczby płytek kwi, anemię, podwyż-
szony poziom wapnia). Większość 
ma wzorcowe wyniki i w momencie 
rozpoznania choroby czuje się do-
brze, co wcale nie oznacza, że są to 
zwierzęta zdrowe. Dlatego bardzo 
ważne jest, żeby nie kończyć poszu-
kiwać  przyczyn złego stanu zdrowia 
tylko na samym pobraniu krwi. 

Po postawieniu dokładnego roz-
poznania chłoniaka, przed rozpo-
częciem leczenia, konieczne jest 

prowadzenie u  Fiony testu z  krwi 
w kierunku chorób odkleszczowych. 
Wynik niestety był negatywny – Fio-
na nie była nosicielką żadnej z nich. 
Czekała ją więc dalsza diagnostyka, 
która obejmowała całą serię badań: 
pełne badanie krwi, moczu, USG 
jamy brzusznej i  klatki piersiowej, 
a  na końcu pobranie wycinka wę-
zła chłonnego do badania histopa-
tologicznego. To ostatnie badanie 
jest rozstrzygające w  przypadku 
chłoniaków. Ponieważ chłoniaki to 
nowotwory tzw. bogatokomórko-
we (czyli zawierające bardzo liczne 
komórki położone blisko siebie), 
czasem do postawienia rozpoznania 
wystarczające są biopsja i  badanie 
cytologiczne. Biopsję można wyko-
nać podczas wizyty lekarskiej tylko 
w  znieczuleniu miejscowym, przy 
użyciu zwykłej igły. Następnie uzy-
skany materiał, czyli grupę komórek, 
przenosi się na specjalne szkiełko 
laboratoryjne, utrwala, barwi i oglą-
da pod mikroskopem. Dodatkowo 
należy zlecić tzw. immunohistoche-
mię, czyli badanie pozwalające za-
kwalifikować chłoniaka  do grupy B 
lub T. U Fiony stwierdzono chłoniaka 
wieloogniskowego wywodzącego 
się z  komórek B. Postać wieloogni-
skowa, czyli taka, w której nowotwór 
zajmuje wiele narządów (ognisk), 
węzły chłonne, śledzionę, wątrobę, 
to najczęstsza wersja chłoniaka. 

te dodatkowe badania naszemu 
psu podejrzanemu o  zachorowa-
nie na chłoniaka. Badanie PARR nie 
tylko pozwala ocenić, czy chłoniak 
złożony jest z komórek T czy B, lecz 
także określa ich klonalność (iden-
tyczność). Tylko w nowotworach ko-
mórki są monoklonalne, czyli wywo-
dzą się z jednej grupy, w przypadku 
powiększenia węzłów na skutek np. 
choroby zębów czy innej reakcji 
zapalnej komórki układu odporno-
ściowego zbierające się w  okolicy 
zapalenia są różnego pochodzenia, 
zróżnicowane. 

Kolejny podział bierze 
pod uwagę stopień złośliwo-
ści chłoniaka – niskiego/
wysokiego stopnia.
Chłoniaki niskiego stopnia złośli-
wości rozwijają się powoli, reagują 
na łagodniejsze leczenie, pacjen-
ci mogą żyć nawet 2–3 lata, ale nie 
udaje się ich całkowicie wyleczyć. 
Chłoniaki wysokiego stopnia złośli-
wości, czyli większość nowotworów 
tej grupy, rozwijają się szybko, mają 
agresywny przebieg i  bez leczenia 
mogą doprowadzić do śmierci w cią-
gu 4–6 tygodni.  Z drugiej strony, je-
śli zastosowane zostanie odpowied-
nie leczenie, można doprowadzić 
do całkowitego ustąpienia objawów 
lub nawet do wyleczenia.  Liczą na 
to opiekunowie Fiony,  suczki rasy 
grzywacz chiński, która jest bohater-
ką tego artykułu i  psem chorym na 
chłoniaka z limfocytów B, wieloogni-
skowego. 

Fiona czuła się zupełnie dobrze, 
gdy opiekunowie zwrócili uwagę 
na „guzki” w okolicy szyi. Na wizycie 
w  lecznicy weterynaryjnej okazało 
się, że guzki to znacznie powięk-
szone węzły chłonne żuchwowe. 
Oprócz nich Fiona miała powięk-
szone wszystkie inne węzły, też pod 
kolanami, pod pachami, w  pachwi-
nach. W  trakcie badania stwierdzo-
no też nieznaczne podwyższenie 
temperatury ciała. Takie objawy nie 
są patognomoniczne, czyli charak-
terystyczne wyłącznie dla chłoniaka. 
Lekarz brał też pod uwagę uogól-
nioną reakcję zapalną, np. na skutek 
zakażenia chorobą odkleszczową. 
Kolejnym krokiem było więc prze-
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Część chłoniaków rozwija się 
bardzo agresywnie i  szybko 
doprowadza do śmierci zwie-

rzęcia, nawet mimo podjętego lecze-
nia, inne postępują powoli. Najczęściej 
wywodzą się z komórek węzłów chłon-
nych, chociaż mogą atakować też inne 
narządy.

Predyspozycje rasowe
Uważa się, że boksery, golden retrieve-
ry, teriery szkockie, buldogi angielskie 
i francuskie, airedale teriery, doberma-
ny, owczarki niemieckie, dogi niemiec-
kie, rottweilery są predysponowane 
do zachorowania na chłoniaka. Były 
też opisywane skłonności rodzinne, 
np. wśród rottweilerów, bullmastiffów. 
Najbardziej odporne na zachorowanie 
wydają się jamniki i pomeraniany. Naj-
częściej chorują psy w średnim wieku. 

Przyczyny rozwoju nowotworu nie 
są znane. Przypuszcza się, że ma na to 
wpływ stan układu odpornościowego 
zwierzęcia, zanieczyszczenia środowi-
ska, takie jak chlorowane węglowo-
dory używane jako preparaty owado-
bójcze i herbicydy, wdychanie farb czy 
rozpuszczalników, bliskość terenów 
przemysłowych, narażenie na substan-
cje wywołujące mutacje w  materiale 
genetycznym. 

Klasyfikacja chłoniaków
Do tej pory najczęściej posługujemy 
się podziałem anatomicznym, czyli 

 CHŁONIAK U PSA

Fiona przygotowywana przez technika i lekarza do podania chemioterapeutyku. Wła-
śnie założono jej wenflon, a lekarz podłącza specjalne urządzenie Pha Seal. Preparaty 
do chemioterapii są bardzo toksyczne, nie można ich dotykać ani wdychać ich oparów, 
dlatego są podawane tylko przez lekarza w specjalnym systemie zamkniętym. 

np. chłoniak wieloogniskowy (obej-
mujący wiele różnych węzłów chłon-
nych), chłoniak przewodu pokarmo-
wego, skóry, gałki ocznej. 

Chłoniaki można też podzielić ze 
względu na fenotyp komórek, z  ja-
kich są zbudowane, odpowiednio 
na chłoniaki T-komórkowe, jeśli są 
złożone głównie z limfocytów T, oraz 
B-komórkowe – z  limfocytów B. To, 
z  jakich komórek chłoniak się wy-
wodzi, ma zasadnicze znaczenie dla 
przeżycia. U psów 60 do 80% stano-
wią chłoniaki typu B, które są podat-
niejsze na leczenie i wiążą się z dłuż-

szym przeżyciem. Chłoniaki typu T, 
powszechne u  bokserów, wiążą się 
z dużo gorszym rokowaniem. Chore 
na nie psy często dodatkowo cierpią 
z  powodu podwyższonego pozio-
mu wapnia we krwi, co powoduje 
wymioty, biegunki, brak apetytu, 
zwiększone pragnienie. Do stwier-
dzenia, z  jakich komórek zbudowa-
ny jest nowotwór, stosuje się m.in. 
badanie immunohistochemiczne 
lub PARR (metoda PCR w  kierunku 
rearanżacji receptora antygenowe-
go). Warto poznać powyższe termi-
ny, ponieważ onkolog może zlecić 

Historia suczki Fiony
Chłoniaki to jedne 
z najczęściej występu-
jących nowotworów 
u psów. Stanowią na-
wet do 25% wszystkich 
nowotworów, jakie 
występują u tego gatun-
ku. Jest to grupa bardzo 
zróżnicowana.

WETERYNARIA
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Summary
Paulina Sowik, DVM

Malignant lymphoma is a common cancer in dogs. It is 
a disease caused by the harmful growth of lymphocytes. 
Possible causes of the lymphoma include  disfunction of the 
immune system, environmental contamination with herbi-
cides, genetic abnormalities. The most common form of the 

disease is multiucentric lymphoma. Because usually  
all lympo nodes become large, lymphoma is relatively  
easy to diagnose by a needle biopsy of the one of them. 
Lymphoma is treated with chemiotherapy. There are 
a variety of procedures used but the most common is the 
CHOP protocol.  In this article  I described  the case of Fiona, 
Chinese Crested Dog, diagnosed with B-cell lymphoma,  
one of the most common types .  

jeszcze ustalenie stopnia zaawan-
sowania choroby. Ma to znaczenie 
zarówno przy wyborze leków do 
chemioterapii, jak i określeniu roko-
wania. Podział chłoniaków ze wzglę-
du na zaawansowanie choroby za-
proponowało WHO. 

Objawy
Objawy choroby zależą od jej za-
awansowania i  lokalizacji. Niestety 
najczęściej są bardzo skąpe i  nie-
specyficzne. Należą do nich łagodny 
spadek apetytu, utrata masy ciała, 
czasem osowiałość. U  psów, które 
mają podwyższony poziom wapnia, 
występuje zwiększone pragnienie, 
oddawanie moczu, czasem też bie-
gunki. Ponieważ powiększeniu ule-
gają też wewnętrzne węzły chłon-
ne, m.in. te w  klatce piersiowej czy 
w  jamie brzusznej, psy mogą mieć 
problemy z oddychaniem, charczeć, 
mieć kłopoty z  połykaniem, ataki 
bólu brzucha. Nasza Fiona czuła się 
i czuje bardzo dobrze, mimo poważ-
nej choroby. 

Leczenie
Chłoniak jest nowotworem uogól-
nionym, czyli dotyczy najczęściej 
całego organizmu. Z  tego względu 
leczeniem z wyboru jest chemiotera-
pia. Składa się ona z dwóch etapów, 
indukcji i leczenia podtrzymującego. 
W  przypadku chłoniaka oba etapy 
trwają łącznie kilkanaście do nawet 
25 tygodni. Początkowo tzw. chemia 
jest podawana co tydzień, potem 
zwykle w  odstępach dwutygodnio-
wych. Każde podanie preparatu po-
przedzone jest wizytą u  lekarza on-
kologa, badaniem klinicznym, żeby 
ocenić stan pacjenta. Pobierana jest 
też krew do badania morfologicz-
nego, żeby sprawdzić, czy w trakcie 
chemioterapii nie doszło do uszko-
dzenia szpiku. Jeśli liczba białych lub 

czerwonych krwinek uległa znaczne-
mu obniżeniu, lekarz może zdecydo-
wać o  odroczeniu podania kolejnej 
dawki chemii. Psy na szczęście zno-
szą leczenie dużo lepiej niż ludzie. 
Zwykle zupełnie normalnie funkcjo-
nują, bawią się, mają apetyt. Dostają 
leki osłonowe zabezpieczające prze-
wód pokarmowy przed uszkodze-
niem. Istnieje wiele tzw. protokołów 
chemioterapii chłoniaka. O wyborze 
decyduje onkolog w  oparciu o  stan 
zwierzęcia, rodzaj chłoniaka i  moż-
liwości finansowe opiekuna. Fiona 
jest w  trakcie chemioterapii opartej 
o  leki CHOP, czyli cztery preparaty 
o  różnym działaniu: cyklofosfamid, 
doksorubicynę, winkrystynę i  pred-
nizon. Prednizon dostaje stale w po-
staci tabletek, a pozostałe chemiote-
rapeutyki zamiennie w  przychodni 
w  postaci kroplówek lub krótkich 
wlewów dożylnych. Na razie znosi 
leczenie bardzo dobrze. Do domu 
dostaje leki wspomagające wątrobę, 
osłaniające żołądek i jelita, a w dniu 
wizyty otrzymuje kroplówkę nawad-
niającą z  lekami przeciwwymiotny-
mi i przeciwzapalnymi. 

Rokowanie
Leczenie chłoniaka ma dwa cele:  
po pierwsze w przypadku psa, któ-

ry źle się czuje, ma poprawić jego 
komfort życia, po drugie – to życie 
wydłużyć. Niestety całkowite wyle-
czenie udaje się osiągnąć zaledwie 
u  ok. 10% pacjentów. Pozostałej 
części można przedłużyć czas prze-
życia do 8–12 lub więcej miesięcy. 
Jeśli opiekun zdecyduje się na tzw. 
leczenie paliatywne, czyli mające 
tylko na celu zmniejszenie dolegli-
wości, to długość życia od momen-
tu rozpoznania choroby jest znacz-
nie krótsza i  najczęściej wynosi  
ok. 4–6 tygodni. 

Podziękowanie
Chciałam szczególnie podziękować 
opiekunowi Fiony za wyrażenie zgo-
dy na zamieszczenie zdjęć i historii 
swojej pupilki w artykule. Redakcja 
i Czytelnicy magazynu „Pies” na pew-
no będą mocno dopingować Fionę 
w dalszej walce z chorobą.

Bibliografia:
Rafał Sapierzyński, „Onkologia praktyczna psów i ko-
tów”, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, wydanieI I.
Larry Tilley, Francis Smith jr, „5 minut konsultacji  
weterynaryjnej. Psy i koty”, Wydanie pierwsze 
polskie, Urban&Partner, Wrocław
David M. Vail i Barbara A. Suran, „Chłoniaki – 
rozpoznawanie i leczenie”, Magazyn Weterynaryjny 
09/2012.

LEK. WET. PAULINA SOWIK

Tab.1. Podział chłoniaków ze względu na zaawansowanie 
choroby zaproponowało WHO. Obejmuje on pięć stadiów. 

Stadium

I

II

III

IV

V

Kryterium

■ Jeden węzeł chłonny

■ Liczne węzły chłonne w jednej okolicy 

■ Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

■ Zmiany w wątrobie i (lub) śledzionie razem z powiększe-

niem węzłów chłonnych lub bez powiększenia 

■ Zmiany w szpiku kostnym lub we krwi, lub w innym  

narządzie poza tkanką limfatyczną, np. w jelicie
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Zżalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  byłego  
Prezydenta FCI Hansa Müllera, który odszedł  
7 września 2022 roku. Funkcję tę pełnił od 1984  

do 2013 roku. Jak możemy przeczytać na stronie FCI,  
jest do tej pory jedynym honorowym prezesem FCI,  
co jest wyjątkowym i zasłużonym tytułem.
Dla nas był przyjacielem, często oceniał psy na wystawach 
organizowanych przez nasz Związek. Gdy na zebraniu  
sekcji europejskiej FCI w głosowaniu tajnym  przyznano 
nam prawo organizacji wystawy europejskiej w 2000 roku,  
zaangażował się osobiście,  ponieważ wiele krajów  człon-
kowskich  FCI sceptycznie podchodziło do organizacji 
dużych imprez w dawnych krajach bloku wschodniego. 
Udzielił nam wielu cennych rad dotyczących organizacji 
tak dużych wystaw.
Po dobrej ocenie wystawy europejskiej aplikowaliśmy 
o przyznanie  organizacji wystawy światowej w 2006 roku 
przy osobistym poparciu Hansa Müllera. 
O wystawie światowej napisał m.in. tak: Związkowi  
Kynologicznemu w Polsce udało się zorganizować tę dużą 
wystawę z brawurą. Za to osiągnięcie należy się podzięko-

Hans Müller

wanie i wysokie uznanie. Będziemy zawsze z przyjemnością 
wspominać te dni polskiej kynologii.
Zaangażował się również we wstępną rejestrację rasy goń-
czy polski; informację o wstępnej rejestracji rasy ogłoszono 
podczas światowej wystawy w 2006 roku.
Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

ANDRZEJ MANIA PREZES HONOROWY ZKwP
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁU W POZNANIU

Najlepszy pies grupy VIII światowej wystawy 
w  2006 roku wybrany przez  H. Müllera

Z okazji 50 -lecia ZKwP Hans Müller przekazał od FCI 
na ręce  A. Mani puchar oraz życzenia powodzenia 
w realizacji zaplanowanych działań. 

WSPOMNIENIE 
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Aby wykonać pełny panel badań krwi, 
zazwyczaj wystarczy ok. 2 ml krwi.

ło 4–5 ludzkich lat, w  zależności od 
wielkości i rasy. Psy dużych ras rosną 
dłużej, a starzeją się szybciej niż psy 
małych ras. Zanim twój pies skończy 
siedem lat, będzie albo w  średnim 
wieku (jeśli jest to pies małej lub 
średniej rasy), albo starszy (jeśli jest 
przedstawicielem rasy dużej lub ol-
brzymiej). 

Biorąc pod uwagę, że psy ras ma-
łych (do 10 kg masy ciała) żyją śred-
nio dłużej (ok. 16–18 lat), to przez 
dłuższą część swojego życia są psimi 
seniorami. Z  tego powodu są bar-
dziej narażone na choroby wieku po-
deszłego, więc tym bardziej u  nich 
należy wziąć pod uwagę dobroczyn-
ne efekty badań profilaktycznych.

Kiedy wykonywać badania 
profilaktyczne?
■ u psów przed osiągnięciem wieku 
starszego – raz do roku;
■ u psów w wieku starszym lub po-
wyżej 7–8 roku życia – co 6 miesięcy;
■ przed planowanym zabiegiem 
chirurgicznym;
■ przed planowanym zwiększeniem 
intensywności treningów, sezonem 
wystawowym;
■ u suk przed planowanym kryciem.

Jakie badania profilaktycz-
ne należy wykonywać?
W ramach pełnego badania profilak-
tycznego oprócz badania kliniczne-
go najczęściej wykonuje się: pełne 
badanie krwi – morfologia i  profil 
biochemiczny, wraz z  badaniem 
hormonów tarczycy, analizą moczu 
i  badaniem kału. U  psów w  śred-
nim wieku i  starszych korzystnie 
jest wykonać RTG klatki piersiowej 
lub/i  jamy brzusznej. Badanie USG 
dostarcza wielu informacji o wielko-
ści i strukturze narządów wewnętrz-
nych, m.in. serca, nerek, wątroby, 
układów moczowego i rozrodczego. 

BADANIE KLINICZNE
To badanie wykonywane przez le-
karza weterynarii, które polega 
na dokładnych oględzinach psa 
„od czubka nosa do końca ogona”, 
sprawdzeniu stanu jamy ustnej, 
wydolności krążeniowej, zbadaniu 
pulsu, osłuchaniu klatki piersiowej 
za pomocą stetoskopu i  omacaniu 

określonych obszarów ciała (bada-
nie palpacyjne między innymi stanu 
węzłów chłonnych). Podczas bada-
nia lekarz zadaje opiekunom pyta-
nia (przeprowadza wywiad), które 
dostarczają ważnych informacji 
o warunkach życia i utrzymania psa, 
aspektach zdrowotnych i  pozwalają 
na dokładniejsze ukierunkowanie 
zalecanych badań profilaktycznych. 
Pytania zazwyczaj dotyczą sposobu 
żywienia, poziomu aktywności, pra-
gnienia, oddychania, zachowania, 
nawyków, wzorców wypróżniania 
się, tj. oddawania moczu i kału, sty-
lu życia i  ogólnego stanu zdrowia  
zwierzęcia. 

BADANIA KRWI
■ Badanie morfologiczne krwi naj-
częściej wykonuje się z  rozmazem, 
ocenia się nie tylko liczbę, lecz także 
kształt poszczególnych elementów 
morfotycznych krwi. Pełna morfolo-
gia krwi przynosi informacje o stanie 
nawodnienia psa, niedokrwistości, 
toczących się infekcjach i  stanach  
zapalnych, zdolności krzepnięcia 
krwi i  odpowiedzi układu odpor-
nościowego. Podczas badania opi-
sywane są najczęściej następujące 
parametry:
■ hematokryt (HCT): mierzy pro-
cent czerwonych krwinek w  celu 
wykrycia niedokrwistości i stanu na-
wodnienia;
■ hemoglobina (Hb) i średnie stę-
żenie hemoglobiny korpuskular-
nej (MCHC): barwniki przenoszące 
tlen czerwonych krwinek;
■ liczba białych krwinek (WBC): to 
liczba komórek  odpornościowych 
organizmu. Wzrosty lub spadki WBC 
wskazują na pewne choroby lub  
infekcje;

■ granulocyty i  limfocyty/mono-
cyty (GRAN i L/M): są to specyficzne 
typy białych krwinek, których waha-
nia mogą świadczyć o toczącym się 
procesie zapalnym;
■ eozynofile (EOS): to specyficzne 
rodzaje białych krwinek, które mogą 
wskazywać na stany alergiczne lub 
infekcje pasożytnicze;
■ liczba płytek krwi (PLT): są to 
komórki odpowiedzialne za proces  
krzepnięcia krwi, tworzące skrzepy 
krwi;
■ retikulocyty (RETICS): są to nie-
dojrzałe, młode czerwone krwinki. 
Wysokie poziomy wskazują na pro-
ces regeneracyjny, np. w  przebiegu 
niedokrwistości;
■ fibrynogen (FIBR): ten wskaźnik 
dostarcza ważnych informacji na te-
mat krzepnięcia krwi. 

Badanie biochemiczne krwi 
ocenia funkcję narządów wewnętrz-
nych, poziom elektrolitów, hormo-
nów i innych wartości. Lekarz ustala 
odpowiedni panel diagnostyczny, 
najczęściej w  badaniach profilak-
tycznych zalecane są następujące 
oznaczenia:
■ białko całkowite: poziom określa 
stan nawodnienia i dostarcza dodat-
kowych informacji na temat pracy 
wątroby, nerek i chorób zakaźnych;
■ albuminy (ALB): to białka suro-
wicy, przydatne w ocenie nawodnie-
nia, obniżony poziom może wska-
zywać na choroby jelit, wątroby 
i nerek, a także np. stany, gdy nastą-
piła utarta krwi pełnej;
■ globuliny (GLOB): jest to biał-
ko krwi, które często wzrasta wraz 

Profil biochemiczny 
krwi to panel testów, 
który dostarcza informa-
cji o narządach i tkan-
kach ciała oraz pomaga 
wykryć wiele chorób, 
przede wszystkim 
choroby nerek, choroby 
wątroby, cukrzycę.
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Badanie profilaktyczne należy wykonywać częściej u psów powyżej 7 roku życia, 
zdjęcie Monika Tuliszewska.

JAK DBAĆ O PSA, ZANIM ROZWINIE SIĘ CHOROBA

Właściciele, obserwujący 
psa na co dzień, mogą nie 
wychwycić powoli rozwi-

jających się objawów choroby. Jeśli 
uda się rozpoznać schorzenie, zanim 
pojawią się objawy kliniczne choro-
by, to leczenie można podjąć odpo-
wiednio wcześnie, a terapia szybciej 
przyniesie pożądane efekty. Dzięki 
badaniom profilaktycznym niejed-
nokrotnie można wykryć dysfunk-
cje narządów, zanim dojdzie do ich 
trwałego, poważnego uszkodzenia 
lub niewydolności. Tym sposobem 
można przyczynić się do polepszenia 
komfortu życia psa, a także wydłuże-
nia jego życia. Jednocześnie wcze-
śniej podjęta terapia bywa mniej in-
tensywna, co może przekładać się na 
niższe koszty dla właściciela.

Profilaktyczne badania zdrowia 
często noszą nazwę badań wellness, 
odnoszącą się do faktu, iż badamy 
zwierzę zdrowe, aby zapewnić mu 
optymalne samopoczucie. Głów-
nym celem tych badań jest utrzy-
manie optymalnego zdrowia 
zwierzęcia. Badania profilaktyczne 
powinny być wykonywane regu-

się szybciej niż ludzie. Publikacje su-
gerują, że w rzeczywistości w ciągu 
jednego roku kalendarzowego pies 
może starzeć się o  równowartość 
czterech do piętnastu lat w  życiu 
człowieka. Powodem tej dramatycz-
nej różnicy u większości ras psów jest 
to, że szczenięta osiągają dojrzałość 
bardzo szybko i są zasadniczo nasto-
latkami lub młodymi dorosłymi już 
w  wieku roku, dlatego są uważane 
za odpowiednik 15-latka w momen-
cie ukończenia pierwszego roku ży-
cia. W drugim roku tempo starzenia 
się nieco zwalnia, więc przed drugi-
mi urodzinami przeciętny pies jest 
uważany za odpowiednik 25-latka. 
Następnie szacuje się, że pies wraz 
z upływem każdego kolejnego roku 
kalendarzowego starzeje się o  oko-

Każdy z nas – troskliwych 
właścicieli i hodowców 
psów – stara się, aby jego 
podopieczni mieli długie 
i komfortowe życie. 
Aby to osiągnąć, zalecane 
jest wykonywanie badań 
kontrolnych pod opie-
ką lekarza weterynarii. 
Pozwoli to na wykrycie 
wczesnej lub ukrytej cho-
roby u psów, które wydają 
się być zdrowe. 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

larnie. Można połączyć te badania 
z  corocznym obowiązkowym szcze-
pieniem przeciwko wściekliźnie lub 
szczepieniem przeciwko chorobom 
zakaźnym. Prowadzący lekarz wete-
rynarii może zalecić częstsze bada-
nia w zależności od wieku psa, jego 
predyspozycji lub historii proble-
mów zdrowotnych. Regularne moni-
torowanie stanu zdrowia psa ułatwia 
lekarzowi weterynarii wykrywanie 
drobnych zmian, które sygnalizują 
wystąpienie choroby.

Długość życia psa a starość
Bardzo popularne przekonanie, że 
jeden rok kalendarzowy równa się 
siedmiu latom w  życiu psa (w  po-
równaniu do wieku człowieka), jest 
błędne. Wiemy, iż zwierzęta starzeją 
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z  przewlekłym stanem zapalnym 
i niektórymi stanami chorobowymi;
fosfataza alkaliczna (ALKP, AP): pod-
wyższenie w  tym teście może wska-
zywać na uszkodzenie wątroby, cho-
robę Cushinga lub aktywny wzrost 
kości u młodego psa;
■ aminotransferaza alaninowa 
(ALAT, ALT): to enzym będący wy-
znacznikiem do oceny funkcji wątro-
by, wzrasta przy zaburzeniu funkcjo-
nowania tego narządu;
■ aminotransferaza asparaginia-
nowa (AspAT, AST): to enzym we-
wnątrzkomórkowy, który wzrasta 
podczas uszkodzenia wątroby, serca 
lub mięśni szkieletowych;
■ bilirubina całkowita: zwiększe-
nie stężenia w  tym badaniu może 
wskazywać na chorobę wątroby lub 
hemolityczną. Ten test pomaga zi-
dentyfikować problemy z  drogami 
żółciowymi i niektóre rodzaje niedo-
krwistości;
■ gamma glutamylotransferaza 
(GGT): jest to enzym, którego pod-
wyższenie  wskazuje m.in. na choroby 
wątroby związane z zastojem w dro-
gach żółciowych;
■ glukoza (GLU): glukoza potocznie 
nazywana „cukrem” we krwi. Podwyż-
szone poziomy mogą wskazywać na 
cukrzycę. Niski poziom może być przy-
czyną zapaści, drgawek lub śpiączki;
■ liipaza (LIP): to enzym, który może 
wskazywać na zapalenie trzustki, 
szczególnie dokładniejszym bada-
niem jest specyficzna lipaza trzustko-
wa cPL, które pozwala wykryć nawet 
subkliniczny proces zapalny tego  
narządu;
■ mocznik lub BUN: określa głów-
nie czynność nerek. Podwyższony 
poziom może być spowodowany nie-
wydolnością nerek lub zastojem mo-
czu, a także niewydolnością wątroby;
■ kreatynina (CREA): informuje 
o czynności filtracyjnej nerek;
■ wapń (Ca): zmiany w normalnym 
poziomie mogą wskazywać na różne 
choroby, najczęstsze przyczyny wzro-
stu poziomu wapnia to guzy, nad-
czynność przytarczyc, choroba nerek 
i niski poziom albumin;
■ cholesterol (CHOL): ten test słu-
ży do uzupełnienia diagnozy niedo-
czynności tarczycy, choroby wątroby, 
choroby Cushinga i cukrzycy;

■ amylaza (AMYL): zwiększenie 
w  tym teście wskazuje na zapalenie 
trzustki lub chorobę nerek;
■ elektrolity: ich poziom odpowiada 
za osmolalność krwi i jest wyznaczni-
kiem w wielu schorzeniach; 
■ chlorki (Cl): elektrolity, które są 
zwykle tracone wraz z  wymiotami 
lub w trakcie choroby Addisona. Pod-
wyższony poziom często wskazuje na 
odwodnienie;
■ potas (K): niski poziom tego elek-
trolitu może towarzyszyć wymiotom, 
biegunkom lub nadmiernemu odda-
wania moczu. Zwiększone poziomy 
mogą wskazywać na niewydolność 
nerek, chorobę Addisona, odwodnie-
nie lub niedrożność cewki moczowej. 
Wysoki poziom może prowadzić do 
zatrzymania akcji serca;
■ sód (Na): zmiany w poziomie tego 
elektrolitu mogą oznaczać choroby 
nerek i chorobę Addisona;
■ fosfor (PHOS): podwyższenia po-
ziomu są często związane z chorobą 
nerek, nadczynnością tarczycy i  za-
burzeniami krzepnięcia;
■ tyrozyna, tyroksyna (T4) T3, wol-
na tyroksyna FT4 (FT3): obniżone 
poziomy często sygnalizują niedo-
czynność tarczycy u psów.

Tarczyca to narząd hormonotwór-
czy, który reguluje, ustawia tempo 
metabolizmu zwierzęcia. Najczęst-
szą chorobą tarczycy u  psa jest 
niedoczynność tarczycy, która wy-
stępuje, gdy tarczyca nie wytwarza 
wystarczającej ilości hormonów tar-

czycy. Badanie poziomu hormonów 
tarczycy zalecane jest u psów w śred-
nim i  starszym wieku, szczególnie 
gdy obserwuje się niewyjaśniony 
przyrost masy ciała, brak energii, 
nawracające infekcje skóry lub uszu, 
obniżenie libido i  płodności, wypa-
danie włosów na ciele i ogonie. Stop-
niowo rozwijające się objawy mogą 
umknąć właścicielowi.

Jeśli w  wynikach badań zostaną 
stwierdzone drobne nieprawidło-
wości, lekarz weterynarii może za-
lecić powtórzenie testów w  ciągu 
kilku dni, tygodni lub miesięcy. Jeśli 
nieprawidłowości są poważniejsze, 
konieczne będą szersze badania dia-
gnostyczne. 

BADANIE MOCZU
Analiza moczu dostarcza informacji  
o  właściwościach fizycznych i chemicz-
nych moczu zwierzęcia i  dostarcza in-
formacji o pracy nerek i całego układu 
moczowego, a  szczególnie  o  stanach 
zapalnych i  infekcjach układu moczo-
wego. Badanie osadu moczu przynosi 
również informacje dotyczącą obecno-
ści kryształów lub kamieni moczowych. 
Najczęściej w  badaniach profilaktycz-
nych stosuje się rutynowe badanie mo-
czu – pobranie do sterylnego pojem-
niczka, który można zakupić w aptece. 
Dawniej zalecane sposoby pobieranie 
moczu „na łyżkę wazową” niosą ze sobą 
duże ryzyko zafałszowania pozostało-
ściami  na łyżce.

BADANIE KAŁU
Próbka kału psa oceniana jest pod 
kątem koloru, konsystencji, a  także 
obecności krwi lub śluzu – to pozwala 
uzyskać ważne informacje dotyczące 
procesu trawienia, strawności karmy. 
Kał badany jest także mikroskopowo 
w kierunku pasożytów jelitowych, grzy-
bów lub pierwotniaków. Badanie prze-
prowadzane jest w  laboratorium ze-
wnętrznym lub w  lecznicy. Aktualnie 
nowością jest nowoczesny sprzęt, 
który przy użyciu sztucznej inteli-
gencji wyszukuje w próbce kału jaja 
pasożytów, identyfikuje je i przedsta-
wia fotografie znalezionych jaj na wy-
druku indywidualnego wyniku. Dzięki 
precyzji badań można ustalić bardziej 
celowane odrobaczenia – przeciwko 
konkretnym pasożytom.

Jeśli w wynikach 
badań zostaną 
stwierdzone drobne 
nieprawidłowości, 
lekarz weterynarii 
może zalecić powtó-
rzenie testów w ciągu 
kilku dni, tygodni 
lub miesięcy. 
Jeśli nieprawidłowości 
są poważniejsze, 
konieczne będą 
szersze badania 
diagnostyczne.

DOMINIAK(2)EO•.indd   22 23/11/2022   00:05

23Pies 4 (388) 2022

W ramach pełnego ba-
dania profilaktycznego 
oprócz badania klinicz-
nego najczęściej wyko-
nuje się: pełne badanie 
krwi – morfologia i pro-
fil biochemiczny wraz 
z badaniem hormonów 
tarczycy, analizą moczu 
i badaniem kału. U psów 
w średnim wieku i star-
szych korzystnie jest 
wykonać RTG klatki 
piersiowej lub/i jamy 
brzusznej. 

PRZEGLĄDOWE BADANIE 
OBRAZOWE: RTG, USG
U psów w średnim wieku i starszych 
korzystnie jest wykonać badania 
przesiewowe takie jak RTG klatki 
piersiowej lub/i jamy brzusznej

U  ras predysponowanych do 
choroby zwyrodnieniowej stawów 
korzystne jest także wykonanie ra-
diogramów układu kostnego w celu 
wykrycia zmian, zarówno w obrębie 
kończyn, jak i kręgosłupa.

U  suk hodowlanych badanie 
USG jest przydatne w  wykrywaniu 
nieprawidłowości dotyczących ma-
cicy i  jajników (np. stan zapalny, cy-
sty jajnikowe). U psów reprodukto-
rów badanie USG prostaty pozwala 
wykryć cechy łagodnego rozrostu 
prostaty BPH, który nieleczony ma 
negatywny wpływ na jakość nasie-
nia i płodność.

JAK PRZYGOTOWAĆ PSA 
DO BADAŃ?
Najdokładniejszych informacji 
udzieli lekarz weterynarii, zwyczajo-
wo jednak zaleca się, aby do badań 
krwi pies był na czczo lub minimum 
8 godzin bez jedzenia.

W  praktyce oznacza to, że ostat-
ni posiłek pies dostaje wieczorem, 
jeśli pobranie krwi wykonywane 
jest rano, lub ostatni posiłek dostaje 
rano, jeśli pobranie krwi wykonywa-
nie jest po południu. U  psów wy-
stępuje lipemia poposiłkowa, czyli 
wysoki poziom lipidów w krwi, któ-
ry powoduje zmętnienie próbki. To 
utrudnia lub uniemożliwia oznacze-
nie niektórych parametrów. Również 
badanie poziomu glukozy może być 
zafałszowane po spożyciu posiłku. 
Niektóre hormony wykazują waha-

nia, także dobowe, dlatego zwycza-
jowo bada się je z próbek pobranych 
rano.

Po pobraniu krwi, które jest bez-
bolesne, lekarz weterynarii prze-
kazuje próbkę do laboratorium 
zewnętrznego lub lecznicowego. 
Aktualnie wiele lecznic weterynaryj-
nych dysponuje bardzo precyzyjnym 
nowoczesnym sprzętem diagno-
stycznym, co pozwala na omówienie 
wyników jeszcze podczas tej samej 
wizyty.

Wyniki badań krwi prezentowa-
ne są wraz z  przedziałem wartości 
referencyjnych, czyli podanym za-
kresem, w  którym mieści się wynik 
badania laboratoryjnego u  zwierząt 
zdrowych. Każde laboratorium po-
siada swoje normy referencyjne, 
zależne od właściwości sprzętu i me-
tody oznaczenia. Mogą występować 

wahania pomiędzy laboratoriami, 
jednak nie powinny mieć znaczenia 
klinicznego.

Niektóre wartości wykazują wa-
hanie zależnie do indywidulanych 
czynników, podawanych wcześniej 
leków, a także stanu fizjologicznego 
zwierzęcia (np. ciąża). Tak więc inter-
pretację wyników w  świetle stanu 
klinicznego psa należy koniecznie 
i  zawsze pozostawić jedynie do-
świadczonemu  w diagnostyce labo-
ratoryjnej lekarzowi weterynarii.

Jak przygotować psa 
do badań RTG i USG?
Te informacje również poda lekarz pro-
wadzący. Większość zdjęć RTG wyko-
nuje się w  precyzyjnym ułożeniu psa 
na stole, aby osiągnąć właściwą, po-
żądaną projekcję – wtedy potrzebna 
może być lekka sedacja – krótkotrwałe 
uspokojenie zwierzęcia farmakolo-
gicznie. Aktualnie lekarze dysponują 
odwracalną sedacją, po podaniu któ-
rej w krótkim czasie pacjent odzyskuje 
świadomość. 

Lekarz zadecyduje, czy można 
poddać pacjenta sedacji i  jak go do 
tego przygotować, czy ma być na 
czczo i  bez picia. Okresowe badanie 
przeglądowe jamy brzusznej najczę-
ściej nie wymaga przygotowania, 
choć może być konieczne ograni-
czenie jedzenialub powstrzymanie 
psa od oddawania moczu – do oceny  
pęcherza moczowego.

Systematyczne badania profilak-
tyczne to prosty i  skuteczny sposób 
monitorowania zdrowia psa. Wczesne 
wykrywanie problemów zdrowot-
nych pozwala na szybkie podjęcie  
leczenia. Warto badać nasze psy!

LEK. WET. ANNA DOMINIAK

Tab.1 Etapy życia psa w zależności od wielkości i masy ciała, wg  „The dog encyklopedia”, 
praca zbiorowa pod redakcją D. Granjean i F. Hayman.

MASA CIAŁA 
(KG)

ZAKOŃCZENIE WZROSTU 
–  MIESIĄC ŻYCIA DOROSŁOŚĆ WIEK STARSZY

Po 8 r.ż.

Po 7 r.ż.

Po 5 r.ż.

Po 4 r.ż.

Rasy małe

Rasy średnie

Rasy duże

Rasy olbrzymie 

Do 10 

11–25

26 –44

Powyżej 45

Ok. 10 

Ok. 12

Ok. 15–18

Ok. 18–24

10 mies. – 8 lat

1–7 lat

15/18 mies. – 5 lat

18/24 mies. – 4 lat
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z południowego krańca Europy

ka o  istnieniu tych psów pochodzi 
z 1773 roku z aktów prawnych usta-
nowionych przez Wielkiego Mistrza 
Zakonu Maltańskiego, Francisca Xi-
menesa. Na kształtowanie się rasy 
miały wpływ – oprócz maltańskich 
kelb tal-fenek – również psy myśliw-
skie docierające na Maltę z innych 
krajów  Europy, wśród których wy-
mienia się przede wszystkim wyżły 
włoskie krótkowłose bracco italiano 
i francuskie braque de l’Ariege.

Hodowane przez myśliwych klieb 
tal-kaċċa były dosć ujednolicone, 
jednak w  ostatnich czasach groziło 
im wyginięcie, ponieważ na Maltę za-
częto importować coraz więcej psów 
w  tym popularnych ras myśliwskich, 
i coraz częściej krzyżowano je z psa-
mi lokalnymi. Na dodatek z powodu 
importu psów z  kontynentu zainte-
resowanie maltańską rasą zaczęło 
maleć. Na szczęście klieb tal-kaċċa 
miały oddanych miłośników, którzy 
w  porę dostrzegli problem. Rozpo-
częto działania w celu ratowania klieb 
tal-kaċċa. W 2012 roku powstał klub, 
którego celem jest rejestrowanie po-
zostałych osobników, prowadzenie 
ksiąg rodowodowych i  popularyza-
cja rasy. W 2015 roku badanie gene-
tyczne próbek DNA od dwudziestu 
osobników potwierdziło odrębność 
rasy kelb tal-kaċċa. W  tym czasie li-
czebność rasy szacowano na około 
120 psów. 

 Jak wygląda kelb 
 tal-kaċċa ta’ Malta 
Klieb tal-kaċċa są średniej wielkości 
(wysokość w  kłębie wynosi około 40 
cm), o sylwetce wpisanej w prostokąt, 
tak że długość ciała w  wyraźny spo-

Znaczek wydany przez Pocztę Malty 
w 2001 roku przedstawiający kelb 
tal-kaċċa (z kolekcji autorów)

sób przewyższa wysokość w  kłębie. 
Przysadzisty wygląd psów tej rasy 
mógłby świadczyć o  ich ociężałości 
i  powolności. Nic bardziej mylnego. 
Klieb tal-kaċċa są niezwykle zwinne 
i  żywiołowe. Mogą pokonywać wy-
trwale duże dystanse w  trudnym te-
renie. Niepowtarzalnego uroku rasie 
kelb tal-kaċċa nadaje proporcjonalna 
do ciała, pięknie ukształtowana głowa. 
Jej niewątpliwą ozdobą są oczy bursz-
tynowego koloru, raczej okrągłe, ani 
wypukłe, ani zbyt głęboko osadzone, 
o inteligentnym i przyjaznym wyrazie. 
Mózgoczaszka i kufa są tej samej dłu-
gości. Kufa o  lekko wypukłym grzbie-
cie skrywa komplet mocnych białych 
zębów układających się w zgryz noży-
cowy. Zakończona jest dużym nosem 
cielistego koloru. Cielisty kolor poja-
wia się nie tylko na nosie, lecz także na 
powiekach i  faflach proporcjonalnych 
do kufy, zakrywających żuchwę, do-
datkowo nadających głowie charakte-
rystycznego wyglądu. Ozdobą głowy 
psów tej rasy są również długie, opa-
dające, nieco odstające uszy o zaokrą-
glonych końcach. 

Głowę z muskularnym ciałem łączy 
mocna, raczej długa szyja, która dalej 
przechodzi w  prosty, mocny grzbiet 
i  równie mocne lędźwie. Zad zakoń-
czony jest raczej wysoko osadzonym 
ogonem. Bardzo często ogon jest skra-
cany o  kilka końcowych kręgów, bo-
wiem istnieje przekonanie (zwłaszcza 
wśród myśliwych), że jest to część ciała, 
która bardzo często ulega zranieniom. 
Niecięty ogon sięga stawu skokowego. 
W  ruchu lub podczas przeszukiwa-
nia terenu ogon noszony jest wysoko 
i często działa jak flaga sygnalizacyjna. 
Klatka piersiowa psów tej rasy jest głę-
boka i sięga stawu łokciowego.

Zarówno przednie, jak i  tylne koń-
czyny są proste, silnie umięśnione, za-
kończone zwartymi łapami o elastycz-

nych i  sprężystych poduszeczkach. 
Taka budowa kończyn sprawia, że 
klieb tal-kaċċa swobodnie i  sprawnie 
poruszają się w trudnym skalistym, pa-
górkowatym terenie. 

Klieb tal-kaċċa są krótkowłose, 
o  charakterystycznym umaszczeniu, 
zwłaszcza głowy. Na białym podsta-
wowym kolorze sierści widoczne są 
pomarańczowe lub ciemnopoma-
rańczowe plamy. Zdarzają się też 
osobniki o  jaśniejszych – cytryno-
wych plamach na białym tle – tak  
wyglądające psy miejscowi nazywają 
kelb tal-kaċċa ta’ Ghawdex, czyli pies 
myśliwski z  wyspy Gozo. Wyjątkowa 
jest biała plama na głowie psów. Pożą-
dane jest, by na głowie białe znaczenie 
miało kształt rozdwojonego jaskółcze-
go ogona, przez niektórych zwanego 
ramieniem krzyża maltańskiego. Biały 
ogon jest widoczny na tle roślinności, 
co pozwala zlokalizować psy. Na koń-
czynach i pysku występują drobne cęt-
ki w kolorze plam.

 Jaki jest kelb 
 tal-kaċċa  ta’ Malta 
Klieb tal-kaċċa są niezwykle zwinne, 
potrafią sprawnie i wytrwale pokony-
wać trudny, nierówny teren. Woda też 

Kelb tal-kaċċa dobrze czuje się w upalnym 
klimacie (zdjęcie dzięki uprzejmości Fran-
ka Borga, przewodniczącego The Maltese 
National Canine Federation)
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Leżąca na Morzu Śródziemnym 
Malta jest europejskim pań-
stwem sięgającym najdalej na 

południe. Ten położony między Sy-
cylią a Tunezją archipelag jest, mimo 
niewielkiej powierzchni (tylko 316 
km2) i gęstego zaludnienia, ważnym 
przystankiem dla ptaków migrują-
cych wiosną i jesienią między Europą 
a  Afryką. Odpoczywające w  czasie 

wędrówki ptaki są od najdawniej-
szych czasów obiektem polowań  
mieszkańców Malty. W  polowaniach 
na króliki pomagały tutejszym myśli-
wym psy znane na całym świecie pod 
nazwą pies faraona, którą zyskały, 
gdy zaczęto ich hodowlę w Wielkiej 
Brytanii. Psy tej rasy, które pozosta-
ły na Malcie, hodowane są tutaj pod 
nazwą kelb tal-fenek, co oznacza do-

Sylwetka kelb tal-kaċċa wpisuje się 
w prostokąt, tak że długość ciała jest 
wyraźnie większa od wysokości w kłębie 
(zdjęcie dzięki uprzejmości Franka Borga, 
przewodniczącego The Maltese National 
Canine Federation)

słownie „pies królika”. Pies faraona to 
rasa od dawna uznana przez FCI. 

Do polowania na ptaki wykorzy-
stywano jednak inne psy. Nazywane 
są kelb tal-kaċċa ta’ Malta, czyli mal-
tański pies myśliwski, lub krócej – kelb 
tal-kaċċa (pies myśliwski), a  w  licz-
bie mnogiej klieb tal-kaċċa. Rasa ta 
nie jest jeszcze uznana przez FCI.  
Uważa się, że pierwsza wzmian-

Myśliwy 
z południowego krańca Europy

Pies o charakterystycz-
nym białym znaczeniu 
na głowie przypomi-
nającym rozdwojony 
jaskółczy ogon, przez 
niektórych kojarzonym 
z ramieniem krzyża mal-
tańskiego, to kelb tal-
kaċċa ta’ Malta.  To mal-
tańska rasa nieuznana 
jeszcze przez FCI – wy-
bitny myśliwy przemie-
rzający trudne tereny.

PORTRET RASY
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András KorÒzs
(1963–2022)

Z bratem Gaborem angażował się w propago-
wanie ras węgierskich, razem zaczęli również 
organizować cieszącą się bardzo dużą popular-
nością wystawę w Szilvasvarad, która odbywa się 
cyklicznie, co dwa lata. 
Wielokrotnie bywał w Polsce sędziując  
na wystawach, czy też odwiedzając przyjaciół. 
Bardzo lubił nasz kraj i był sympatykiem Związku 
Kynologicznego w Polsce oraz jego członków, 
a swoje wybitne psy udostępniał polskim hodow-
com. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem 
bardzo chętnie dzielił się z innymi, zawsze otwar-
ty na konstruktywną dyskusję, chętny do pomocy 
i wyrozumiały.   
Swoje życie poświęcił rodzinie i kynologii – wysta-
wiał, hodował, sędziował, działał prężnie zarówno 
w swojej rodzimej organizacji kynologicznej,  
jak i na arenie międzynarodowej. 
Postać Andrasa pozostanie niezapomniana dla 
kynologów na całym świecie, których strasznie 
zasmucił swoim odejściem!  

 ZARZĄD GŁÓWNY ZKwP

WSPOMNIENIE 

CRUFTS 2O17

10listopada 2022 roku, późnym wieczorem 
odszedł po krótkiej, ciężkiej chorobie, w wie-
ku 59 lat András Koròzs – znana, zasłużona 

postać kynologicznego świata – hodowca foksterie-
rów krótkowłosych i szorstkowłosych z przydomkiem 
Agria, ceniony na całym świecie sędzia wszystkich ras, 
wieloletni Prezydent Węgierskiego Związku Kyno-
logicznego, Prezydent Klubu Teriera na Węgrzech.  
Swoją wielką pasję dzielił z żoną Judit Koròzs-Papp 
i synem Balintem, córkami Bernadett i Doriną. 
Swojego pierwszego foksteriera szorstkowłosego 
otrzymał w 1972 roku od rodziców. W międzycza-
sie hodował również dogi niemieckie oraz golden 
retrievery. Był niezwykle utalentowanym hodowcą 
– jego psy wygrywały największe na świecie wystawy 
(europejskie, światowe, Crufts etc.), są znane  
na każdym kontynencie i mają duży wpływ na świato-
we pogłowie rasy. 
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nie jest im straszna, są bowiem do-
brymi pływakami. Doskonale znoszą 
upały, ale już nie chłody, ponieważ są 
mało odporne na niskie temperatury.

Już w wieku szczenięcym wykazu-
ją umiejętność delikatnego chwyta-
nia i przynoszenia różnych przedmio-
tów bez jakiegokolwiek uszkodzenia. 
Jest to niezwykle cenna cecha psów 
tej rasy, dzięki której wyśmienicie 
sprawdzają się w przynoszeniu drob-
nych, delikatnych ptaków, jak drozdy, 
przepiórki czy turkawki. 

Klieb tal-kaċċa przywiązują się do 
swojego właściciela i  całej rodziny, 
którym będą szczerze oddane. Stró-
żowanie jest jednak ich słabą stroną. 
Nie należy więc liczyć na to, że własną 
piersią obronią domostwo, chociaż 
mogą alarmować właściciela i całą ro-
dzinę donośnym szczekaniem i  war-
czeniem, co może robić wrażenie na 
intruzie, zwłaszcza gdy ten nie będzie 
widział źródła docierających do niego 
dźwięków.   

Klieb tal-kaċċa chętnie współpra-
cują z właścicielem. Obdarzone dużą 
inteligencją szybko uczą się poleceń, 
które potem z  zapałem wykonują. 
Bywają jednak bardzo samodzielne, 
a  chęć pogoni za zwierzętami może 
być u  nich silna, dlatego ważna jest 
praca z  psami tej rasy już od szcze-
nięcia. Dobrze wyszkolone psy mogą 
tolerować innych czworonożnych 
członków rodziny, ale jeśli chodzi 
o tych spoza niej, bywa różnie.

Klieb tal-kaċċa są przyjaznymi 
psami o tzw. miękkim pysku, jak na-
zywa się umiejętność delikatnego 
chwytania. Sprawia to, że mogą być 
dobrymi kompanami dzieci. Będą się 
nimi opiekowały i  będą im wyjątko-
wo oddane. Pamiętajmy jednak, że 
nawet najspokojniejszy pies może 
nie wytrzymać nadmiaru czułości 
ze strony małych czy nieco więk-
szych rączek. Dlatego też należy 
dwunożnych i  czworonożnych przy-
jaciół bacznie obserwować i  jak naj-
wcześniej uczyć ich prawidłowego  
zachowania. 

 Kto może być 
 właścicielem kelb 
 tal-kaċċa  ta’ Malta  
Klieb tal-kaċċa są niezwykle aktywne. 
Właściciele psów tej rasy powinni być 

cierpliwi, wyrozumiali, a przy tym sta-
nowczy. Dobrze byłoby, gdyby mieli 
doświadczenie w  wychowywaniu 
i  szkoleniu psów. Oczywiście psy tej 
rasy będą czuły się najlepiej wśród pól, 
goniąc zdobycz, co nie oznacza, że – 
pod pewnym warunkami – nie mogą 
być trzymane w mieszkaniu w bloku. 
Przede wszystkim przyszli właściciele 
powinni zapewnić psom wiele uwagi 
i  ruchu. Przynajmniej jeden godzin-
ny czy nawet dwugodzinny spacer 
dziennie to podstawa. Oznacza to, że 
klieb tal-kaċċa nie będą najlepszymi 
towarzyszami zapracowanych osób. 
Brak wystarczającej uwagi i  możli-
wości upustu energii może bowiem 
skutkować nie tylko pojawieniem się 
niepożądanych zachowań, przeja-
wiających się chociażby uporczywym 
szczekaniem, wyciem czy nieposłu-
szeństwem, lecz także niebezpiecz-
nej dla psów tej rasy otyłości, do 
której mają skłonność (uwielbiają bo-
wiem jeść). Podczas spacerów w mie-
ście, gdzie panuje duży zgiełk uliczny, 
najlepiej trzymać psy na smyczy lub 
lince, bowiem każdy ruch, czy to zry-
wającego się do lotu ptaka, wiewiór-
ki, czy to zwykłej piłeczki, będzie dla 
nich tak interesujący, że pobiegną za 
nimi, nie bacząc na nic. Oczywiście 
dobrze wyszkolone psy mogą biegać 
swobodnie, ale raczej w spokojnych, 
oddalonych od ulic miejscach. 

Tak więc najlepszym właścicielem 
psa tej rasy będzie każda osoba lu-
biąca aktywność fizyczną, chociażby 
długie i energiczne spacery. 

 Perspektywy rasy 
Zwolennicy rasy poczynili wiele wy-
siłków, by ją zachować i  rozpropa-
gować. W  latach 2001 i  2020 Pocz-
ta Malty wydała znaczki pocztowe 
przedstawiające kelb tal-kaċċa, aby 
promować w  ten sposób narodową 
rasę psów.

Klieb tal-kaċċa wciąż pozostają 
jednak rasą bardzo nieliczną i  za-
grożoną zawężeniem puli genowej. 
Ze względu na swoją wytrzymałość 
na wysokie temperatury psy tej rasy 
stają się coraz bardziej doceniane 
(zwłaszcza wśród myśliwych) nie 
tylko na Malcie. Pierwsi przedstawi-
ciele rasy opuścili już rodzinną Maltę  
i dotarli aż do Australii. 

IZABELLA OLEJNICZAK I PAWEŁ BONIECKI

Kelb tal-kaċċa warto szkolić już od 
szczenięcia, aby zdobyć oddanych, 
niezawodnych i wyjątkowych przyjaciół 
(zdjęcie dzięki uprzejmości Franka Borga, 
przewodniczącego The Maltese National 
Canine Federation)

PORTRET RASY

Podczas oceny kelb tal-kaċċa sędziowie 
zwracają dużą uwagę na budowę głowy 
(zdjęcie dzięki uprzejmości Franka Borga, 
przewodniczącego The Maltese National 
Canine Federation) 
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WYSTAWA

Zwierzęta wykorzystują uczenie 
się społeczne, czyli uczą się od 
siebie. Potrafią zdobywać in-

formacje lub uczyć się nowych zacho-
wań, obserwując zachowania innych. 
Młode osobniki obserwują matkę 
i w ten sposób uczą się unikać niebez-
pieczeństw oraz nabywają umiejęt-
ności niezbędne do przeżycia. Nauka 

Komenda „zostań”, po której następuje demonstracja. Fot.  Łukasz Jakubowski, na zdjęciu Pozor i Katarzyna Jakubowska 

Demonstracja. Zdjęcie: Łukasz Jakubowski

Metoda „Do as I do” 
wykorzystuje społeczne 
uczenie się psów. Od daw-
na wiadomo, że psy uczą 
się, obserwując przedsta-
wicieli swojego gatunku. 
Przełomowe było odkry-
cie, że psy potrafią się 
uczyć, naśladując zacho-
wania ludzi. Pozwoliło 
to na opracowanie nowej 
metody szkolenia psów.

społeczna w  obrębie jednego gatun-
ku nie budzi wątpliwości. 

Badania etologiczne ujawniły przy-
padki nauki społecznej u licznych ga-
tunków. Pokazano także, iż niektóre 
gatunki potrafią kopiować zachowa-
nia innych gatunków. Na przykład 
delfiny podczas zabawy naśladują 
zachowania żółwi czy pingwinów, 

a  szympansy potrafią naśladować  
zachowania ludzi. 

Czy psy potrafią 
naśladować ludzi?
Pierwsze doniesienia, że psy potrafią 
naśladować ludzi, pojawiły się dzię-
ki badaniom Adama Miklosi i  Josefa 
Topala. W 2006 roku opublikowali oni 

„DO AS I DO”, 
czyli społeczne uczenie się psów
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SZKOLENIE EO•.indd   28 23/11/2022   00:20

29Pies 4 (388) 2022

Wprowadzenie komendy „do it” („zrób to”). Fot. Łukasz Jakubowski

Pies kopiuje zachowanie, nagrodzenie. Fot. Łukasz Jakubowski

mi i komendami. Podczas drugiej fazy 
szkolenia uczy się psa generalizacji za-
sady powtarzania. Pracuje się wtedy na 
przykładzie sześciu zachowań. Kolej-
nym etapem jest zastosowanie zasady 
powtarzania do uczenia psa nowych 
zachowań.

W  uproszczeniu szkolenie odby-
wa się następująco:
■ Komenda „zostań”, po której nastę-
puje pokazanie psu jednego z zacho-
wań.
■ Wprowadzenie komendy „do it” 
(„zrób to”).
■ Użycie – jako pomocy – komendy 
słownej do wykonania określonego 
zachowania.
■ Powtórzenie przez psa zachowania 
przewodnika.
■ Nagrodzenie psa.

W  miarę jak pies uczy się reguły 
powtarzania zachowań przewodnika, 
wycofuje się komendy słowne ozna-
czające działania, pozostawiając tylko 
komendę „do it”. 

Metoda „Do as I  do” nie ogranicza 
się wyłącznie do tego, że pies naśla-

artykuł opisujący psa, który nauczył 
się powtarzać ludzkie zachowania i se-
kwencje zachowań. Pies przewodnik, 
owczarek belgijski o  imieniu Filip, po 
kilku tygodniach treningu potrafił na-
śladować zachowania przewodnika. 
Artykuł spotkał się ze sceptycyzmem 
środowiska naukowego. 

Dalsze badania nad możliwościami 
poznawczymi psów udowodniły, że 
potrafią się one uczyć, obserwując za-
chowania ludzi. Psy, żyjące w  bliskiej 
relacji z  ludźmi, rozwijały umiejętność 
obserwacji i naśladowania ludzkich za-
chowań. Wydaje się także, iż psy, które 
nauczyły się lepiej obserwować i rozu-
mieć ludzi, zyskały przewagę ewolu-
cyjną nad innymi.

Claudia Fugazza, badaczka pracu-
jąca nad doktoratem pod opieką prof. 
Miklosi, poczyniła olbrzymie postępy 
nad badaniem umiejętności uczenia 
się psów przez naśladowanie ludzi. 
Stworzyła także podstawy metody 
szkoleniowej  „Do as I do”.

Metoda szkolenia
Tradycyjne metody szkolenia psów 
opierają się klasycznym warunkowa-
niu  i uczeniu się asocjacyjnym. 

Metoda „Do as I  do” wykorzy-
stuje uczenie się społeczne, oparte 
przede wszystkim na naśladowaniu 
zachowań. W procesie tym niezbęd-
ne składowe to:
■ motywacja (pies musi być odpo-
wiednio zmotywowany, aby chcieć 
powtarzać zachowania),
■ uwaga (pies musi posiadać umiejęt-
ność uważnego obserwowania zacho-
wania opiekuna),
■ zapamiętywanie (pies musi zapa-
miętać zachowania lub sekwencje po-
kazane przez opiekuna),
■ odtworzenie (pies powtarza zacho-
wania opiekuna).

Aby rozpocząć szkolenie metodą 
„Do as I  do”, pies musi znać podsta-
wowe komendy: „siad” oraz „zostań”, 
a  także musi potrafić wykonywać na 
komendę słowną trzy różne zachowa-
nia. Celem pierwszego etapu treningu 
„Do as I do” jest nauczenie psa reguły 
powtarzania. Pies uczy się komendy 
„do it” („zrób to”), oznaczającej „wy-
konaj zachowanie, które właśnie po-
kazałam”.  Pies uczy się podczas pracy 
z  trzema znanymi sobie zachowania-

duje zachowanie przewodnika i  po-
trafi wyłącznie kopiować to, co mu 
pokazano. Podczas końcowego etapu  
można włączyć także komendę słow-
ną oznaczającą dane zachowanie. Pies 
początkowo powtarza zachowanie 
przewodnika, ale uczy się wiązać je 
z komendą słowną, aby w efekcie wy-
konywać daną czynność na komendę. 
Efekt szkolenia jest taki jak przy tra-
dycyjnych metodach szkoleniowych, 
chociaż sposób osiągnięcia celu jest 
nieco inny.

Wykorzystanie uczenia 
społecznego w praktyce
Społeczne uczenie się wykorzystywa-
ne jest w praktyce nawet przez osoby, 
które nie trenują zgodnie z  metodą 
„Do as I do”. Naśladowanie zachowań 
wykorzystywane jest na przykład na 
spacerach równoległych czy w  przy-
padku psów z  problemami behawio-
ralnymi. Spokojny, zrównoważony 
pies ma być wzorem do naśladowa-
nia. Obserwując go, drugi pies uczy się 
pewnych zachowań.
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W dniach 7–11 września 2022 roku w malowni-
czym miasteczku Roudnice nad Labem w Czechach 
odbyły mistrzostwa świata FCI IGP, w których to 
kolejny raz mogli rywalizować najlepsi zawodnicy 
z całego świata wraz ze swoimi psimi partnerami.

Wtegorocznych mistrzo-
stwach wzięło udział 149 
zawodników z  34 krajów. 

Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeśli 
napiszę, iż na płycie można było zo-
baczyć głównie owczarki belgijskie 
malinois oraz owczarki niemieckie, ale 
nie zabrakło też przedstawicieli takich 
ras jak rottweiler, sznaucer olbrzymi 
oraz owczarek holenderski, które to 
pokazały, że śmiało mogą rywalizo-
wać o  wysokie lokaty (sznaucer Xaro 
von der Schönburg zajął 14 miejsce, 
uzyskał jedną z  trzech najwyższych 
punktacji w konkurencji śladowej – 99 
punktów, a owczarek holenderski One 
Devil von der Herdergang  uplasował 
się tylko oczko niżej).

Jak to na zawodach tej rangi bywa, 
walka o  podium trwała do końca, 
a każdy najmniejszy błąd potrafił prze-
kreślić szanse na wyższą lokatę. Bole-
śnie przekonał się o tym Matus Balun, 
kiedy to po pięknym posłuszeństwie 
jego pies Bono na wysyłaniu, zamiast 
pobiec prosto przed siebie zatrzymał 

Mistrzostwa FCI IGP 
Czołówka Dark Belrott i pozorant Vojtěch Konečný 

się parę metrów od przewodnika, aby 
obejrzeć kwiatki, które rosły na płycie 
boiska – stracił na tym ćwiczeniu punk-
ty i  prawdopodobnie drugie miejsce 
na podium. Tego samego dnia mie-
liśmy również okazję oglądać chyba 
najbardziej spektakularne posłuszeń-
stwo ostatnich lat, które zaprezento-
wał ukraiński duet Vika Bezus z suczką 
owczarka belgijskiego Camino Bril-
lante Blicka. Radosna praca, balans 
i  szybkość połączona z  dokładnością 
w  wykonywaniu ćwiczeń doczekały 
się najdłuższych braw od publiczno-
ści i 97 punktów oraz oceny doskona-
łej od niemieckiego sędziego. Jak się 
okazało, posłuszeństwo Ukrainki było 
kropką nad i w drodze do mistrzostwa, 
gdyż uzyskała łącznie 288 punktów 
i  została nowym Mistrzem Świata FCI 
IGP 2022. Dwa pozostałe miejsca 
zajęli kolejno: Francuz Eric Lapoin-
te z  psem Orus des pas des bêtes, 
którzy uzyskali łącznie 286 punktów 
oraz wspomniany wcześniej Słowak 
Matus Balun i Bono Extreme Arakon 

Estera Szeliga i Grip Reunion

Land. Warto tutaj wspomnieć, że na 
podium w związku z tym pojawił się 
polski akcent, gdyż pies Bono po-
chodzi z polskiej hodowli pana Rafa-
ła Kostrząba.

Nasza reprezentacja wyruszyła 
na mistrzostwa w pełnym pięciooso-

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
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Zdaniem propagującej „Do as I do” 
Katarzyny Jakubowskiej metoda po-
zwala przede wszystkim na zbudo-
wanie dobrej relacji z  psem. Podczas 
treningów konieczna jest ścisła współ-
praca, wzajemne obserwowanie się. 
Pies i  opiekun uczą się interpretować 
swoje ruchy, przekładają je na swoje 
możliwości fizyczne. Praca z psem daje 
dużo radości. Pozwala lepiej zrozumieć 
możliwości poznawcze psa, „wejść” 
do psiego umysłu i  spojrzeć na świat 
z jego perspektywy.

Minusem metody jest czasochłon-
ność pierwszego etapu szkolenia. Aby 
pies zrozumiał zasadę powtarzania 
zachowania człowieka, trzeba zbudo-
wać solidne podstawy. Ten etap może 
wydawać się bardzo mozolny, jednak 
później postępy są bardzo szybkie. Za 
pomocą metody „Do as I  do” psy są 
w stanie uczyć się nowych rzeczy szyb-
ciej niż za pomocą tradycyjnie używa-
nych metod.

Psy wyszkolone metodą „Do as I do” 
doskonale sprawdzają się w  pracy 
z  dziećmi czy w  dogoterapii. Dziecko 
czerpie dużo radości, ponieważ może 
pokazywać psu czynności i  patrzeć, 
jak ten je powtarza. W przypadku ma-
łych dzieci pokazywanie ruchów psu 
wymaga także integracji sensorycznej. 
Praca z psem odbywa się na dystans, 
z poszanowaniem przestrzeni psa.

Metoda sprawdza się dobrze także 
przy szkoleniu psów dla osób niepeł-
nosprawnych. W  taki sposób łatwiej 
jest nauczyć psa bardziej skompliko-

wanych zachowań, jak na przykład 
otwierania szuflady czy podawania 
przedmiotu.

„Do as I do” w Polsce
Metoda ta znalazła zwolenników 
także w  Polsce. Jedną jej z  najbar-
dziej zaangażowanych popularyza-
torek jest Katarzyna Jakubowska, 
prowadząca na Facebooku grupę 
„Do as I do – Nauka Społeczna Psów 
– Official Poland Group”. Grupa jest 
cennym źródłem wiedzy. Uczestnicy 
grupy dzielą się postępami w  pra-
cy ze swoimi psami, inspirują się 
i  wspierają. Katarzyna Jakubowska 
jako pierwsza Polka wraz z psem Po-
zor zdała egzamin u  twórczyni me-
tody. Obecnie zdobywa kwalifikacje, 
aby być certyfikowaną instruktorką 
metody „Do as I do”.

Tegoroczne seminarium Do As I Do w Polsce z dr Claudią Fugazzą orgaznizowane w Contact Dogs. 
Fot.  Magdalena Pawlik - Jałocha, na zdjęciu uczestnicy seminarium. 

Współuczesnictwo w naśladowaniu skoku,zdjęcie Katarzyna Jakubowska. 
Na zdjęciu Pozor i Katarzyna Jakubowska

W  Polsce organizowane są warsz-
taty i seminaria poświęcone metodzie 
„Do as I  do”. Społeczność światowa 
jest w  kontakcie także dzięki wyda-
rzeniom online. Jednym z  nich jest 
coroczny konkurs na filmy przedsta-
wiające pracę z  psem. Rozgrywany 
jest w  takich kategoriach jak naj-
śmieszniejsze czy najtrudniejsze za-
dania wykonywane przez psa. Więcej 
informacji na temat wydarzeń moż-
na znaleźć na stronie www.doasido.
it. Trening z wykorzystaniem metody 
został szczegółowo opisany w  książ-
ce Claudii Fugazzy „Do as I do. Using  
social learning to train dogs”.

Dziękujemy Katarzynie Jakubow-
skiej za zdjęcia, bez jej pomocy ten tekst 
by nie powstał. 

DR MAGDALENA DĄBROWSKA,
BEHAWIORYSTKA, ZOOPSYCHOLOG 

SZKOLENIE

SZKOLENIE EO•.indd   30 23/11/2022   00:21



„Królewskie polowanie na jelenia”, akwarela na pergaminie, Biblioteka Uniwersytecka 
w Heidelbergu, ok. 1300 r. , pocztówka ze zbiorów autorkiDawno, dawno temu...

Zatrudnieniem tak starym 
jak gatunek ludzki było i jest 

polowanie. Ludzie z natury wolniej-
si, obdarzeni mniej wyostrzonymi 
zmysłami i  fizycznie słabsi od wielu 
dzikich zwierząt od zarania dziejów 
polowali zbiorowo, wykorzystując 
swoje największe atuty, którymi 
są abstrakcyjne myślenie, umie-
jętność planowania i  zdolność do 

Rogi i inne instrumen-
ty muzyczne służące do 
podawania słyszalnych 
informacji podczas po-
lowania znane były już 
w starożytności. To za 
ich pomocą nasi antenaci 
dowiadywali się, co dzieje 
się w borze, jak wygląda 
potyczka ze zwierzem i na 
czyją szalę przechyla się 
zwycięstwo. Ta swoista 
muzyka, ewoluując i ob-
rastając w coraz to nowe 
instrumenty i utwory, 
przetrwała do naszych 
czasów. Niektóre z tych 
dzieł sławią naszych czwo-
ronożnych towarzyszy 
łowów, a wśród nich  
warto wspomnieć ten 
poświęcony najmłodszej 
polskiej rasie psów  
– polskim spanielom  
myśliwskim.

RETRO

komunikowania się. W  ten sposób 
nasi przodkowie tworzyli niezwykle 
skuteczne grupy łowieckie, zdoby-
wające pożywienie wystarczające 
dla całej społeczności. Rzecz jasna, 
naturalny sposób komunikowania 
się głosem ma swoje ograniczenia, 
dlatego zaczęto używać w tym celu 

odpowiednich instrumentów. W śre-
dniowieczu róg myśliwski był częścią 
ekwipunku każdego rycerza. Służył 
do odnajdywania drużyny myśliw-
skiej w  borze i  do komunikowania 
się na duże odległości.

Najstarsze archeologiczne zna-
leziska szczątków myśliwskich in-
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bowym składzie: Barbara Szoblik-
-Cieśla i Dark Belrott, Estera Szeliga 
i  Grip Reunion, Piotr Zdaniewicz 
i  Frank Reunion, Michał Wiśniew-
ski i Xabu von der Germanenquelle 
oraz Milena Przedwojewska i Fiona 
Marshall Dogs.

Pierwszy dzień zmagań miał 
dla nas gorzko-słodki smak. Zma-
gania rozpoczął Piotr z  Frankiem, 
który w  obronie wywalczył solidne 
81 punktów. W  tym samym czasie 
na płycie na polu walczył Michał, dla 
którego zawody rozpoczęły się w naj-
gorszy możliwy sposób, gdyż Xabo 
pomimo długiej walki o  odnalezie-
nie ścieżki śladu zgubił się na dru-
gim załamaniu – tym samym uzyskał 
28 punktów i  pogrzebał – pomimo  
zdobytych później dobrych punk-
tów w  pozostałych konkurencjach  
(B 84 oraz C 87) – swoje szanse na  
zajęcie lokaty.

Następnie na płycie pojawili się 
Basia i  Dark, którzy rozpoczęli swoje 
starty od obrony. Początek okazał się 
nieco nerwowy, kiedy to Dark, zamiast 
udać się do ostatniego namiotu, stracił 
na moment orientację i  skierował się 
z powrotem w stronę czwartej kryjów-
ki; na szczęście druga komenda skie-
rowała go we właściwą stronę. Potem 
pokazał już doskonałą pracę z pełnymi 
mocnymi chwytami, aktywnymi pil-
nowaniami, a przy tym z czystą głową 
w posłuszeństwie. Ostatecznie uzyskał 
u  tak wymagającego sędziego, jakim 
był Igor Lengvarski, ocenę doskonałą 
i 97 punktów (co – jak pokazały kolej-
ne dni – było barierą nie do przesko-
czenia, jeśli chodzi o  tę konkurencję 
– taki sam wynik uzyskał jedynie pies 
Cane Codi-Fin z Czech).

Starty polskiej reprezentacji tego 
dnia kończyły Milena z  Sarą (Fioną). 
Jako ciekawostkę dodam, że był to naj-
starszy pies na tej imprezie. Uzyskując 
na śladach ładny wynik 90 punktów, 
a następnie 77 punktów na posłuszeń-
stwie i 83 punkty w obronie, udowod-
niły, że niejeden młodszy pies mógłby 
pozazdrościć im formy startowej.

Kolejne dni również przyniosły 
nam wiele emocji. Grip od Estery za-
prezentował efektowne pilnowanie 
na obronie, które ożywiło atmosferę 
na trybunach, gdyż koniecznie chciał 
zmierzyć się oko w  oko z  pozoran-

tem, przy każdym szczeknięciu wy-
skakując na wysokość jego twarzy. 
Ostatecznie uzyskał w  części C 89 
punktów. Tym bardziej więc szko-
da pechowego śladu, gdyż jak ina-
czej można nazwać ślad, na którym 
pies gubi się na ostatnim załamaniu 
i przekreśla swoje szanse na ukończe-
nie mistrzostw.

W  sobotę zaś nadeszły dobre 
wieści ze śladów. Najpierw Piotr 
z  Frankiem po delikatnym błędzie 
na załamaniu i  bardzo dobrej pracy 
na ścieżce zdobyli 92 punkty, a parę 
godzin później Basia i Dark 94.

Tym samym w Top 10 światowej 
czołówki mogliśmy zobaczyć naszą 
reprezentantkę Barbarę Szoblik-
-Cieślę z  psem Dark Belrott; duet 
ten zajął ostatecznie 10 miejsce 
(94, 88, 97).

Następnie uplasowali się debiutu-
jący na zawodach takiej rangi:
■ Piotr Zdaniewicz i Frank Reunion – 
53 miejsce (92, 86, 81),
■ Milena Przedwojewska i Fiona Mar-
shall Dogs – 75 miejsce (90, 77, 83).

Poza lokatami:
■ Estera Szeliga i  Grip Reunion  
(60, 84, 89),
■ Michał Wiśniewski i  Xabu von der 
Germanenquelle (28, 84, 87).

Tym samym 30 Mistrzostwa Świa-
ta FCI IGP 2022 oficjalnie zostały  
zakończone i na kolejną dawkę emo-
cji przyjdzie nam poczekać do przy-
szłego roku.

BARBARA SZOBLIK- CIEŚLA
Michał Wiśniewski i Xabu von der 
Germanenquelle

Milena Przedwojewska i Fiona Marshall Dogs - ślady 90 punktów

Piotr Zdaniewicz i Frank Reunion

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
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poznański, napisał o  tym tak: „Jeśli 
na czym w myślistwie zależy, jest na 
trąbieniu; bo iż myślistwo na biega-
niu psów, ale ledwie nie nawięcej 
po lasach, gdzie myśliwca rzadko 
widzą, należy, jako głosem ludzkim 
między nimi rząd się trzyma, tak też 
i trąbieniem nie ladajako się wspiera. 
Trąbienie tedy do każdego zamysłu 
i potrzeby myśliwczej ma być inksze. 
Kiedy psów zwoływać, tedy trzeba 
trąbić z przewłoką, to jest tonem jed-
nym, co nadłużej dodymając, a rzad-
ko oktawę wynosząc i  mało prze-
bierając; takim trąbieniem strębują 
psy doma do karmienia, takim do 
sworowania doma, takim do odpra-
wy w  polu, póki jedno którego psa 
nie dostawa…”. Tako zalecał mistrz, 
a  dzisiaj menerzy używają bezgło-
śnych gwizdków. Może jest to jakieś 
nawiązanie do dawnego postępo-
wania z psami myśliwskimi?
Rogu myśliwskiego używał również 
Piotr Kartawik do zwoływania swo-
ich ogarów, a  i dzisiaj podobny sto-
sują niektórzy zamiłowani w tradycji 
gończarze.

W  Polsce ewolucja sygnalistyki 
łowieckiej ma ścisły związek z  roz-
wojem od XV wieku dworu królew-
skiego, a w ślad za nim także dworów 
magnackich i  szlacheckich. Wielkie 

Róg myśliwski Piotra Kartawika, którym 
zwoływał ogary, fot. z arch. rodzinnego 
rodziny Kartwików

„Odtrąbienie”, Alfred Wierusz-Kowalski, pocztówka, pocz. XX w., własność autorki

łowy, czasem z  udziałem setek my-
śliwych, naganiaczy, psiarczyków 
oraz osób towarzyszących, wyma-
gały odpowiedniej oprawy, ceremo-
niału i  oczywiście zrozumiałych dla 
wszystkich komunikatów, przekazy-
wanych poprzez łowieckie sygnały. 
Bez nich zakrojone na wielką skalę 
puszczańskie polowania nie mo-
głyby się w ogóle odbywać. Wiemy, 
że używano wówczas co najmniej 
kilkudziesięciu różnych sygnałów, 
zarówno służących do wydawania 
poleceń, jak i  tych, które stanowiły 
element obrzędowo-uroczysty.

Załamanie się w  XVIII wieku pol-
skiej państwowości, regres gospo-
darczy wielkich dóbr ziemskich 
i  polityka państw zaborczych do-
prowadziły do zaniku tak wybujałej, 
rodzimej kultury związanej z  polo-
waniami. Nie przeszkodziło to jed-
nak polskiemu wieszczowi Adamowi 
Mickiewiczowi (1798–1855) w  przy-
pomnieniu w „Panu Tadeuszu” z roku 
1834 magii dawnych łowów pod po-
stacią opisu gry na rogu Wojskiego 
Hreczechy (nomen omen również 
o imieniu Tadeusz). Ponieważ nawią-
zuje on do pracy używanych w  ło-
wach psów i  ich grania, zacytujmy 
go więc:

„Natenczas Wojski chwycił na taśmie 
przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, 
kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go 
przycisnął,

Gończarz ze sforą ogarów grający na 
rogu, fot. z arch. „Łowca Polskiego”
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Wzdął policzki jak banię, w oczach 
krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął 
w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas 
ducha.
I zagrał: róg jak wicher niewstrzyma-
nym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja 
echem.
Umilkli strzelce, stali szczwacze 
zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją 
pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś 
w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców 
rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje  
i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpo-
czął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja 
krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki 
– to pobudka;
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POLOWANIA Z CHARTAMIRETRO

Polowanie na niedźwiedzia w Alpach, 
ryc.Karl Girardet, drzeworyt, Francja, 
1844 r.,własność autorki

Królewskie polowanie na dziki w lesie Compiègne, ryc. Bertrand, drzeworyt, 
Francja, 1863 r.,własność autorki

strumentów muzycznych pochodzą 
sprzed ponad 30 tysięcy lat. Były 
to różnorodne formy kościanych 
gwizdków i  piszczałek. Od starożyt-

ności datuje się pojawienie instru-
mentów bardziej skomplikowanych, 
wykonanych z  dużych rogów zwie-
rzęcych. To pierwsze instrumenty 

Piguer ze swoimi psami, mal. Jacob Jordaens (1593–1678), pocztówka, Bruksela, 1909 r., 
własność autorki

„Myśliwy”, mal. Adriaen Cornelisz Beeldemaker (1618–1709), pocztówka, XIX w., 
własność autorki

sygnałowe, które zasługują na na-
zwę muzycznych. Dało się bowiem 
wydobywać z  nich kilka dzięków 
o różnych tonach. Od tego momen-
tu datuje się początki sygnalisty-
ki myśliwskiej wykraczającej poza 
funkcję czysto użytkową, a  stającej 
się częścią łowieckiej kultury i  ob-
rzędowości. Powstawanie bardziej 
skomplikowanych form muzycznych 
wiąże się z  doskonaleniem instru-
mentów, a  szczególnie wprowadze-
niem w późnym średniowieczu tych 
wykonanych z  metalu, a  więc dają-
cych dźwięki czystsze i donioślejsze. 
Artystyczna muzyka myśliwska naro-
dziła się w XIV-wiecznej Francji i swój 
rozkwit przeżywała za panowania 
kolejnych Ludwików (XIII, XIV i  XV). 
To na ich cześć i  dla ich łowieckich 
upodobań tworzono marsze, fanfa-
ry, symfonie, divertimenta, a  nawet 
opery.

Używanie rogu na ziemiach 
polskich ma dawną tradycję, nie-
odmiennie związaną z  psiarstwem. 
Za jego pomocą psiarczykowie „strę-
bowali” psy gończe do parzy, czyli 
specjalnie przygotowywanej stra-
wy, co było doskonałym treningiem 
skłaniającym je potem do powrotu 
na dźwięk rogu w borze. Jan hrabia 
Ostroróg (1565–1622), wojewoda 
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Przykładem niech będą nasi sąsiedzi 
z południa – Słowacy. To tam inż. Mi-
chał Olos skomponował „Hymn kopo-
viarov”, który jest muzyczną pochwalą 
gończych słowackich. Jest to utwór 
zarówno na instrumenty muzyczne (4 
rogi myśliwskie), jak i śpiewany.

Mamy i  my specjalne kompozycje 
muzyczne na cześć czworonożnych 
pomocników myśliwych. Wielki znaw-
ca psów myśliwskich Erwin Dembi-
niok (1921–2013) skomponował przy 
współpracy Krzysztofa Kadleca dwa 
utwory kynologiczne na dwa plessy 
i  dwa rogi par force: „Fanfarę kynolo-
giczną” i „Posokowce górą!”.

Wiwat polskie spaniele 
myśliwskie!
Pomimo wielu akcentów i ważności 
sygnalistyki łowieckiej nie mieliśmy 
dotychczas utworu poświęconego 
stricte psom ras polskich. Niezwykle 
udanego wyłomu w  tej materii do-
konał Marek Kałka. Po rozmowach 
z  zarządem Klubu Polskiego Spa-
niela Myśliwskiego PZŁ zasiadł do  
papieru nutowego i  tak powstał 
„Marsz Polskiego Spaniela Myśliw-
skiego”. Jak na sygnał myśliwski 
przystało, jest to utwór krótki, choć 

pierwotna wersja była nieco bardziej 
rozbudowana.

Autor jest myśliwym, a  z  zawodu 
nauczycielem fortepianu i akompania-
torem. Skomponował również „Hymn 
kynologiczny”, który miał premierę na 
Ogólnopolskim Hubertusie Spalskim 
w 2016 roku. 

Jest również autorem prezentacji 
łączącej fotografie z  polskich łowisk 
z  muzyką myśliwską, a  także inicjato-
rem założenia i  pierwszym prezesem 
Stowarzyszenia Miłośników Gończe-

go Polskiego. Psy te darzy szczególną 
estymą i posiada użytkowe samce we 
wszystkich wariantach umaszczeń. Ma-
rek Kałka jest miłośnikiem gończarstwa 
oraz psów myśliwskich ras polskich, co 
znalazło swoje odbicie w drugiej jego 
pasji – muzyce. „Hymn kynologiczny” 
grany był wielokrotnie podczas pre-
zentacji psów ras polskich, m.in. na 
międzynarodowych wystawach psów 
rasowych, a  także podczas pokazów. 
Ponownie powrócił do Spały w  ubie-
głym roku, gdzie uświetnił pokaz psów 
myśliwskich ras polskich w  konwencji 
historycznej i współczesnej.

Dbanie o nasze rasy narodowe po-
winno być dla nas sprawą szczególnej 
wagi. Tak postępują kynolodzy i miło-
śnicy psów w wielu krajach o wysokiej 
kulturze kynologicznej. Tym bardziej 
cieszy nas, że 11 września w  Prusz-
kowie podczas III Klubowej Wystawy 
PSM-ów odbyła się uroczysta pra-
premiera „Marszu polskiego spaniela 
myśliwskiego”, który odegrał inż Piotr 
Kowal. Wydarzenie zaszczycił swoją 
obecnością twórca współczesnej po-
pulacji polskich spanieli myśliwskich 
dr inż. Andrzej Krzywiński. 

GABRIELA ŁAKOMIK-KASZUBA 
I IRENEUSZ WASILEWSKI

Erwin Dembiniok „Posokowce górą!” 

Sygnał Polski Spaniel Myśliwski, 
komp. Marek Kałka

Fanfara na koniec polowania w lesie Foret de Dreux, Francja, ok. 1900 r., 
pocztówka zdjęciowa, własność autorki

Rzeźba pomnikowa z ogrodów cesarskich. 
Psiarczyk nasłuchuje sygnałów myśliwskich, 
pocztówka, Wiedeń, 1910 r., własność 
autorki

Pokaz psów ras polskich Hubertus Spalski 2021, fot. Piotr Kaszuba
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Gra Wojskiego na rogu, ryc. Michał Elwiro Andriolli, 1881 r., pocztówka pocz. XX wieku, 
własność autorki

Potem jęki po jękach skomlą 
– to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak 
grzmot – to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; 
wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze,  
a to echo grało”.
„Pan Tadeusz”, ks. IV – Dyplomatyka 
i łowy, wersy 664–684

Franko- i anglomania
W  połowie XVIII wieku zagościła na 
naszych ziemiach moda na czerpanie 
wzorów z  kultury francuskiej, a  na-
stępnie angielskiej. Miało to również 
odzwierciedlenie w  urządzaniach 
przez znane rody polowań par force 
(do sforsowania zwierzyny). W  póź-
niejszych czasach ich substytutami są 
hubertowskie pogonie za lisem, któ-
rego dzisiaj zastępuje przytroczona 
do ramienia najlepszego jeźdźca lisia 
kita. Ich specyfiką było używanie spe-
cjalnych trąb myśliwskich, tak zwanych 
„dampierowskich”, od nazwiska kom-
pozytora muzyki myśliwskiej Marca-
-Antoine’a  Dampierra. Instrument ten 
nosi się przełożony na skos przez ramię 
i  klatkę piersiową gracza, co jest bar-
dzo praktyczne podczas jazdy konnej. 
Czara głosowa jest we wnętrzu koloru 
czarnego, co ponoć miało zapobie-
gać odbiciom słońca i  płoszeniu koni 
podczas galopu. Podczas wydawania 
dźwięku skierowana jest do tyłu (poza 
plecy), co zapewnia dobrą słyszalność 
reszcie drużyny myśliwskiej, a podczas 
koncertów powoduje, że gracze stoją 
tyłem do słuchaczy.

Za trendami podążali również 
znani polscy malarze, portretując 
jeźdźców na koniach w  pełnym 
rynsztunku, z  zachowaniem reżimu 
co do strojów, ich kolorów i  oczy-
wiście doborowych złai psów goń-
czych ras francuskich lub angielskich. 
Najsłynniejsze polowania par force 
odbywały się w Antoninach i Łańcu-
cie u przedstawicieli rodu Potockich. 
Niezastąpionymi malarzami uwiecz-
niającymi te oryginalne polowania 
byli Kossakowie (głównie Wojciech) 
i  Maksymilian Gierymski, a  okazjo-
nalnie i  inni wielcy malarze. W  tym 
czasie sprowadzano również głównie 
z  Francji prace znanych rzeźbiarzy, 
aby zdobiły rezydencje, podobnie 

jak w krajach sąsiednich. Jedną z nich 
jest rzeźba pomnikowa z austriackich 
ogrodów cesarskich przedstawiają-
ca psiarczyka ze sforą dużych goń-
czych francuskich wsłuchujących się 
w dźwięk rogu myśliwskiego.

Dzisiejsza sygnalistyka myśliw-
ska, jak większość współczesnej oby-
czajowości łowieckiej, wywodzi się 
z  XIX-wiecznych państw niemieckich, 
Saksonii, Austrii czy Prus. Na Śląsku 
wielkim orędownikiem ceremoniału 
myśliwskiego i  odpowiedniej oprawy 
muzycznej był książę Pszczyny i Książa 
Jan Henryk XI Hochberg von Pless. Od 
jego nazwiska pochodzi róg pszczyń-
ski zwany plessem, a także jego odmia-
na – tak zwany róg wentylowy. Drugim 
nie mniej znanym instrumentem słu-

Polowanie w lesie de Dreux, piguer z trompe de Chasse oraz złają psów gończych, 
pocztówka, Francja, koniec XIX w., własność autorki

RETRO

żącym do grania muzyki myśliwskiej 
jest róg par force. 

Wielcy polscy muzycy, którzy przy-
czynili się do popularyzacji muzyki 
myśliwskiej, to bez wątpienia: Krzysz-
tof Kadlec, Mieczysław Leśniczak, Ze-
non Olendrowicz i  Jacek Smoczyński. 
Najczęściej myśliwym i  kynologom 
towarzyszą najkrótsze utwory, zwane 
sygnałami. Cieszy nas ogromnie, że 
coraz częściej są one poświęcone na-
szym wiernym czworonożnym towa-
rzyszom łowów.

Na cześć czworonożnych 
towarzyszy łowów
Muzyczne tematy poświęcone psom 
myśliwskim podejmowali i  podejmu-
ją kompozytorzy polscy i zagraniczni. 

HYMNY_E.indd   36 23/11/2022   00:36



39Pies 4 (388 ) 2022

Rola muzyki w kulturze 
pasterskiej

MELODIE POŚRÓD OWCZARKÓW

Łączenie tych dwóch, na pierw-
szy rzut oka odmiennych od 
siebie pasji od najmłodszych 

lat sprawiło, że naturalnie widziałam 
między nimi ścisłą zależność: zarów-
no dźwięki, jak i  zwierzęta otaczają 
człowieka, harmonizują z jego wnę-
trzem i ubarwiają mu życie. Towarzy-
szą mu podczas obrzędów, ważnych 
wydarzeń, w pracy, w trudach i rado-
ściach życia codziennego. Dobrym 
przykładem na takie muzyczno-ky-
nologiczne porozumienie jest pra-
ca pasterzy, którzy, nawet w  dobie 
zaawansowanych technologicznie 
zdobyczy XXI wieku, wciąż polegają 
na psach pasterskich jako opieku-
nach stad i  swoich pomocnikach. 
Dodatkowo konieczność komunika-
cji zarówno z psami, jako  „współpra-
cownikami”, czy innymi pasterzami 
na oddalonych od siebie o  wiele 
kilometrów halach sprawia, że pa-
sterze i pasterki używają rozmaitych 
instrumentów muzycznych: od ludz-
kiego głosu, przez gwizdanie, aż po 
mniej lub bardziej zaawansowane 
aerofony, dudy, skrzypce, czy pisz-
czałki. Na ziemiach Polski korzystano 
z szerokiej palety pasterskich instru-
mentów, a  przyśpiewki i  zawołania, 

MUZYKA

Pasterz grający na flecie, Jaques Callot (1592 –1635)

David Teniers (1610–1690 La Noblesse du berger 

Jako że jestem wioloncze-
listką, studentką śpiewu 
operowego na akademii 
muzycznej i równolegle 
byłą młodą prezenterką, 
miłośniczką sportu  
kynologicznego, muzyka 
i kynologia to dziedziny, 
które zajmują szczególne  
miejsce w moim sercu.

przekazywane ustnie z  pokolenia 
na pokolenie, stały się inspiracją 
dla wielu znanych polskich kom-
pozytorów, jak na przykład Feliks 
Nowowiejski, Fryderyk Chopin czy 
Stanisław Moniuszko. Przykładem 

fascynacji naszym folklorem zna-
nych światowych artystów muzyki 
rozrywkowej jest piosenka Davida 
Bowiego „Warszawa”, w której można 
usłyszeć tradycyjne pasterskie na-
woływanie – helokanie. 
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HODOWLA 

Pewnego dnia, 13 lat 
temu, policja przywiozła 
do hotelu dla psów, w któ-
rym pracowałam, psa 
podobnego do amstaffa. 
Jego właściciel został 
zatrzymany w związku 
z handlem narkotykami 
i najbliższy czas miał 
spędzić w areszcie. 

Dokąd zmierza 
hodowla psów?

Był właścicielem psa, w  związku 
z czym w pełni za niego odpowia-
dał, a  policja nie wyraziła zgody 

na przekazanie czworonoga nikomu in-
nemu, ponieważ wyglądał na amstaffa. 
Właściciel twierdził, że nie jest to rasowy 
american staffordshire terrier, nie miał 
jednak dowodów na pochodzenie psa, 
zatem nie był w  stanie udowodnić ani 
że pies nie jest rasowy, ani też jakich ras 
jest mieszanką. Wystarczyło, że wyglądał 
jak jedna z ras zabronionych w Norwegii. 
Po kilku tygodniach przebywania w ho-
telu, kiedy pokazał, jak cudownym, mi-
łym i wesołym jest psem, otrzymaliśmy 
policyjny nakaz uśpienia go. Nikogo nie 
obchodziło, jakim jest osobnikiem, wy-
starczyło, że wyglądał jak rasa uznana za 
potencjalnie niebezpieczną. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mattilsy-
net (Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności) zabronione jest trzymanie 
na terenie kraju sześciu ras uznanych za 
niebezpieczne:   pitbull terrier, american 
staffordshire terrier, fila brasileiro, tosa, 
dogo argentino, ceskoslovensky vlcak, 
jak również ich mieszańców. Zabronione 
jest również rozmnażanie, sprowadza-
nie psów, nasienia lub embrionów tych 
ras. Powodem zakazu jest to, że rasy te 
(choć można by zadać pytanie „czemu 
akurat te?”) uważane są za potencjalnie 
niebezpieczne, szczególnie agresywne 
i waleczne.

W  przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości co do zachowania zwierzęcia poli-
cja i organy celne mogą zażądać od wła-
ściciela udokumentowania rasy, a  gdy 
i to budzi zastrzeżenia, policja ma prawo 
zabić lub wywieźć psa za granicę. 

Norwegia to niestety nie jedyny 
kraj wprowadzający różnego rodzaju 

restrykcje związane z  posiadaniem 
psów, jednak na początku tego roku 
o  tym skandynawskim kraju znowu 
zrobiło się głośno na skutek werdyktu 
Sądu Okręgowego w  Oslo opubliko-
wanego 31 stycznia. Norweska orga-
nizacja praw zwierząt Dyrebeskyttel-
sen pozwała Norsk Kennel Klub (NKK; 
Norweski Związek Kynologiczny), dwa 
kluby działające przy NKK – Norweski 
Klub Buldoga i Norweski Klub Cavalier 
King Charles Spaniela oraz sześciu ho-
dowców za naruszenie sekcji 25 nor-
weskiej ustawy o  dobrostanie zwie-
rząt. Pozew bazował na fakcie, że rasy, 
którymi zajmują się ww. kluby, często, 
w porównaniu do innych, zmagają się 
z problemami zdrowotnymi, tj. kłopo-
tami z oddychaniem, chorobami oczu, 
wadami serca czy stawów. 

Wszyscy pozwani przyznają jedno-
głośnie, że dobro psów jest dla nich 
na pierwszym miejscu. Ich celem jest, 
aby hodowane psy były zdrowe i dłu-
gowieczne. Przegrali jednak sprawę, 
przez co zakazana została hodow-
la buldogów angielskich i  cavalier 
king charles spanieli. Wyrok wzbudził 
ogromne kontrowersje na całym świe-
cie i reakcje innych organizacji kynolo-
gicznych. Zakaz uderza w  hodowców 
psów rasowych, z udokumentowanym 
pochodzeniem, a  więc w  hodowców 
zrzeszonych w NKK. Nie obejmuje jed-
nak psów z pseudohodowli czy impor-
towanych z niepewnych źródeł. Popyt 
na obie rasy jest bowiem ogromny, 
a  niekontrolowana hodowla grozić 
może jeszcze większymi problemami 
niż te, z którymi w chwili obecnej mie-
rzą się zakazane rasy. 

Od razu po wyroku sądu NKK wspar-
ły inne organizacje kynologiczne, m.in. 
Svenska Kennelklubben (SKK; Szwedzki 
Związek Kynologiczny), komentując wy-
darzenia w  Norwegii bardzo negatyw-
nie pod kątem przyszłości tych ras na 
świecie. Norwegia bowiem, choć pierw-
sza, niekoniecznie będzie ostatnim kra-
jem zabraniającym hodowli niektórych 

ras. Być może też organizacje praw zwie-
rząt nie poprzestaną tylko na buldogach 
i cavikach?

„SKK nie wierzy, że zakaz hodowli 
dla całej rasy jest właściwą drogą, ale 
opowiada się za ciągłym dialogiem 
między hodowcami, sędziami, klubami, 
lekarzami weterynarii i  władzami, aby 
wpłynąć na hodowlę we właściwym 
kierunku” – pisze na swojej stronie www 
organizacja. Jednocześnie SKK postrze-
ga orzeczenie w Norwegii jako wyraźny 
sygnał do intensyfikacji działań w kwe-
stii dobrostanu i  poprawy zdrowia ho-
dowanych zwierząt. Już od 2009 roku 
w Szwecji wprowadzone zostały specjal-
ne instrukcje dla sędziów eksterieru, zo-
bowiązujące ich do zwracania specjalnej 
uwagi na specyficzne problemy u  po-
szczególnych ras i wypełniania raportów 
po każdym sędziowaniu. Instrukcje te 
zostały uzupełnione o szkolenia sędziów 
i konferencje dla hodowców.

SKK zwróciło się także z  prośbą do 
lekarzy weterynarii o  zgłaszanie opera-
cji wykonanych z  powodu problemów 
z  oddychaniem. Sędziowie natomiast 
mają możliwość dyskwalifikacji psa z po-
wodu złego stanu zdrowia, co skutkuje 
wykluczeniem psa z hodowli. Szwedzki 
Związek Kynologiczny współpracuje 
także z władzami, uniwersytetami i orga-
nizacjami weterynaryjnymi w kwestiach 
zdrowotnych psów.

Choć w  chwili obecnej wydawać 
się może, że problem nas, w Polsce, nie 
dotyczy, to warto się nad nim pochylić 
i podjąć działania i prace nad polepsze-
niem zdrowia hodowanych psów, zanim 
będzie za późno. Warto też pamiętać, 
że choć problemy prawne w  Norwegii 
obejmują jedynie dwie rasy, to być może 
na dwóch się nie skończy, dlatego kwe-
stie zdrowia psów, niezależnie od rasy, 
należy traktować priorytetowo. 

Norweska sprawa nadal jest w toku , 
a jej przebieg można śledzić na a stronie: 
www.nkk.no/lawsuit

OLGA K. FORLICZ 
Źródła:  Norsk Kennel Klub, Svenska Kennelklubben, Mattilsynet
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kom. Zawracaniu owiec służy ostry, 
krótki gwizd na palcach, składający 
się z  dwóch elementów: szybkiego 
gwizdu – glissandowego podjaz-
du oraz chwilowego zatrzymania 
i krótkiego zakończenia na dźwięku 
początkowym. Oczywiście dawniej 
funkcjonowały także inne komuni-
katy, z  których najważniejszym jest 
ostrzegawczy.  

Różnego rodzaju zawołania i  ko-
munikaty są rozpoznawane przez 
wrażliwy psi narząd słuchu, który 
wychwytuje je na dużych otwartych 
przestrzeniach. Dzięki gwizdom czy 
zawołaniom współpraca przebiega 
sprawniej, co jest niezwykle pomoc-
ne w  pracy przy dużych stadach. 
Można więc z całą pewnością stwier-
dzić, że dźwięki otaczają psy paster-
skie, a  muzyka jest stałym elemen-
tem pracy na halach i pastwiskach.  

Na jakich instrumentach 
grywali pasterze?
„Do rozweselenia przyczynia się 
i muzyka hal – kobza jest ochoczym 
instrumentem do tańca, ale fujarka 
pasterska budzi echa skał [...]”.
Wincenty Pol, Obrazy z życia natury

Instrumenty musiały być lekkie 
i  przenośne, a  materiały potrzebne 
do ich wykonania łatwe do zdo-
bycia. Pasterz nie miał możliwości 
zakupu instrumentu, musiał go 
wykonać sam (najczęściej podczas 
wypasu). Niektórzy grali nawet na 
trąbkach robionych z  kory drzew 
czy listkach, a motyw muzykujących 
podczas wypasu pasterzy pojawiał 
się często w literaturze pięknej.

„Zadęli juhasi i wolarze we fujery 
i  trombity, zabrzęczeli na kobzach, 
gwizdnęli na piszczałkach, zadźwię-
czeli na gęślach, zazberczały meta-
lowe kółka przy ciupagach i obijane 
metalowemi obrączkami maczugi; 
huknęli ci, co nie grali, krzyknęły 
na krowy pasterki i klasnęli w bicze 
wolarze. Szczeknęły psy i  zatętniał 
tupot racic owczych i bydlęcych i tę-
tent kopyt końskich. Ale cudownie, 
melodyjnie, uroczyście zagrały ty-
siące spiżowych dzwonków u  szyi 
trzód. I pochód ruszył. Konno i pie-
szo otoczone stada, wiedzione przez 
bacę, naprzód w olbrzymiej wydłu-
żonej gromadzie, potem krowy, 

potem woły, poczęły się sunąć dro-
gą przez Toporową polanę. A  wraz 
rozległo się wyskanie, wysoki krzyk, 
pasterek i  młodych gońców i  kilka-
naście głosów, przy jęczeniu fujar 
i trombit, rzępoleniu gęśli i piszcza-
łek, przy basowaniu kóbz zawiodło” 
K. PrzerwaTetmajer Wyście w Góry

 
Piszczałki
Piszczałki bezotworowe, piszczałki 
dwoiste, piszczałki sześciootworowe 
– to proste w  budowie instrumenty 
z  grupy aerofonów. Do wydobycia 
dźwięku potrzebna jest siła wydechu 
i, jeśli instrument posiada otwory, 
umiejętne zakrywanie ich palcami, 
aby uzyskać konkretną wysokość 
dźwięku. Naturalną skalą, którą moż-
na wygrać na takich instrumentach, 
jest tak zwana skala góralska, która 
posiada podwyższony czwarty i  ob-
niżony siódmy dźwięk. 

Takie ułożenie całych tonów i pół-
tonów sprawia, że melodia brzmi 
tajemniczo i  zmysłowo, co pasuje 
do tematyki wspomnianego przeze 
mnie wcześniej toposu pastersko-ar-
kadyjskiego.

Wśród pozostałych aerofonów 
pokrewnych piszczałce znajdują się 
flety proste, syringi (fletnie Pana) czy 
okaryny – formy fletu naczyniowego, 
wykonanego z  gliny małego instru-
mentu z  wypalonymi odpowiednio 
otworami palcowymi oraz otworem 
zadęciowym.

Dudy (koza, gajdy, kobza)
Składają się z jednej lub kilku piszcza-
łek melodycznych i zbiornika powie-
trza wykonanego z koziej skóry. Prze-
niesione z  Azji do Europy w  epoce 
średniowiecza dudy są popularnym 
instrumentem muzycznym Podhala, 
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego.

Ligawki
Jedne z  najstarszych instrumentów 
muzycznych, wykonywane z drewnia-
nych gałązek. Ich długość wynosi ok. 
30–40 cm. Na ligawce grywa się krót-
kie sygnały oparte na dźwiękach sze-
regu harmonicznego, tzw. alikwotach.

Gęśle (złóbcoki)
Rodzaj ludowych skrzypiec, o pudle 
rezonansowym przypominającym 

kształtem żłób, posiadających 3 lub 
4 struny strojone kwartami. Kiedyś 
struny zrobione były z jelit baranich, 
wołowych czy kocich, a dźwięk uzy-
skiwano, podobnie jak w  przypad-
ku skrzypiec klasycznych, pociera-
jąc o  nie nasmarowanym żywicą 
końskim włosiem. Gęśle brzmią bar-
dziej skrzekliwie od tradycyjnych 
skrzypiec, jednak nadaje im to swo-
iste pierwotne brzmienie.

Instrumenty sygnałowe
Miały szczególne znaczenie, po-
nieważ służyły do porozumiewania 
się z  innymi pasterzami w  czasach, 
kiedy nie było jeszcze telefonów 
komórkowych, a  także w  lesie czy 
podczas wypasu, gdzie stadom czę-
sto zagrażało niebezpieczeństwo ze 
strony drapieżników. Wśród takich 
instrumentów wymienić można róg 
pasterski i trombitę. 

Dlaczego kynolodzy 
powinni dbać o pamięć 
o kulturze pasterskiej?
Aż dwie z  naszych polskich ras  
są cenionymi na całym świecie 
psami pasterskimi: polski owcza-
rek nizinny i  polski owczarek pod-
halański. Obserwując pracę pa-
sterza i  jego psów, rozumiejąc 
tradycje pasterskie, muzykę, gesty, 
zawołania, jesteśmy w stanie jeszcze  
lepiej zrozumieć przeznaczenie 
i  prawdziwą naturę tych wspania-
łych psich ras. Opieka nad dużymi 
stadami zwierząt może brzmieć 
i  wyglądać idyllicznie i  sielankowo, 
w  rzeczywistości jednak wymaga 
ciężkiej pracy i  idealnej symbiozy 
pomiędzy pasterzem i  jego psami. 
Bogactwo folklorystyczne, jakim 
dysponujemy na ziemiach Polski, 
jest bardzo zróżnicowane i stanowi 
bardzo ciekawy temat do rozważań 
dla muzyków, muzykologów i  et-
nomuzykologów, ale także bada-
czy z  innych dziedzin, na przykład  
kynologii. 

Skoro nasz kraj może się pochwa-
lić tak bogatym dorobkiem wspa-
niałych, użytkowych ras polskich, 
bądźmy z nich dumni i godnie pre-
zentujmy je zarówno w  Polsce, jak 
i za granicą. 

JULIA GLUBIŃSKA
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MUZYKA

Trombita, Zalewski F. Żywiec, nakł. R. Faruzel 1935

Arkadia
Sztuka powiązana z  motywem pa-
sterskim przenosi odbiorcę do kra-
iny ładu, spokoju, wiecznej radości 
i sielanki. Wystarczy wyobrazić sobie 
pasterza, który leżąc na trawie, ob-
serwuje swoje stado, podśpiewując 
cicho melodie do akompaniamentu 
poruszanych przez wiatr traw i szcze-
kania psów. Topos arkadii – fikcyjnej 
krainy uważanej przez twórców za 
krainę wiecznego szczęścia pojawiał 
się w  sztuce, w  tym muzyce, już od 
czasów starożytnych. W  epoce ba-
roku, tak ważnej dla historii muzyki 
między innymi przez ukształtowanie 
się dobrze nam dziś znanych gatun-
ków, form i zasad muzycznych, pro-
ste życie pasterzy było inspiracją do 
upraszczania form, rezygnowania 
z  zawiłych renesansowych linii me-
lodycznych. Na przełomie XVII i XVIII 
wieku motyw arkadii pojawiał się 
często w librettach dzieł, które zwy-
kle opisywały idylliczną i  doskonałą 
codzienność pasterzy. W  muzyce 
cechy pastoralności można bardzo 
łatwo zauważyć poprzez analizę 
metrum dzieła (metrum musi być ta-
neczne – 3/4, 6/8, 12/8), części utwo-
ru (najczęściej taniec, na przykład 
siciliana, courant czy menuet) czy 
analizę aparatu wykonawczego (styl 
arkadyjski najczęściej zakłada wy-
korzystanie dźwięku fletu prostego, 
fletu traverso czy oboju). Fascynacja 
życiem i kulturą prostego człowieka 
zdawała się odwzorowywać natural-
ną tęsknotę za beztroskim, harmo-
nijnie zespolonym z naturą życiem. 

Zawołania i wywoływacze
Jak wyjaśnia Ludwik Bielawski 
w książce Tradycje ludowe w kulturze 
muzycznej, zawołania są wykony-
wanymi głosem (przeważnie solo) 
umuzycznionymi komunikatami, 
wysyłanymi przez nadawców w celu 
nawiązania kontaktu z  odbiorcą 
(człowiekiem lub na przykład psami 
pasterskimi) i przekazania mu komu-
nikatu. Zawołania najczęściej wyko-
nywane są na wolnym powietrzu, na 
otwartych przestrzeniach. 

Polskie zawołania pasterskie mają 
prostą budowę, zawierają powtarza-
ne motywy ze zmiennym tekstem. 
Można tutaj wyodrębnić zawołania 

David Teniers (1610 –1690 La Noblesse du berger

wyliczające [por. L. Bielawski Tra-
dycje ludowe w  kulturze muzycznej], 
w których pasterz wyliczać może na 
przykład nazwy swoich psów, nazwy 
członków rodziny czy rzeczy do je-
dzenia, na które ma akurat ochotę.

Do zawołań pasterskich należy 
także wyskanie/holokanie, heloka-
nie/lukanie. Te cztery terminy ozna-
czają gardłowe okrzyki, wydawane 
w celu pozdrowienia się lub porozu-
mienia na hali na znaczną odległość. 
Technicznie rzecz biorąc, wyskanie to 
specjalne glissando („zjazd” z  jednej 
wysokości dźwięku na inną) przezna-
czone do wykonywania w  plenerze. 
W rzeczywistości ostry wokalny atak 
na dźwięk i powstały przy tym duży 
wolumen głosu pozwalał na nawoły-
wanie się pasterzy i pasterek, rozsia-

nych po oddalonych od siebie pola-
nach. Współcześnie wyskanie można 
usłyszeć podczas występów folklory-
stycznych jako przerywnik czy rozpo-
częcie lub zakończenie sekwencji.

Nie sposób także nie wspomnieć 
o  helokaniu, pasterskim nawoływa-
niu dialogowym, charakterystycz-
nym dla Karpat, którego podstawą 
są słowa „helo! helo!” – stąd jego 
nazwa. Nawoływania te mają najczę-
ściej budowę trzyczęściową: zawoła-
nie, zaproszenie do kontaktu, część 
recytacyjna z  komunikatem, zakoń-
czenie, nawiązujące czasem do czę-
ści pierwszej. 

Pasterze stosują także gwizdy, 
umożliwiające im kierowanie sta-
dem i  sprawne komunikowanie 
swoich intencji pracującym owczar-
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wziąć udział w  szóstej już edycji za-
wodów pasących corgi, organizo-
wanych tym razem pod Płońskiem, 
więc w sporym oddaleniu od miejsca  
wystawy.

XIX Klubowa Wystawa 
Welsh Corgi
Zgodnie z  prognozami pogody 
w  sierpniu nie spodziewaliśmy się 
armagedonu, miało być jedynie zde-
cydowanie chłodniej niż w pierwszej 
części lata. Życie szybko zweryfiko-
wało te zapowiedzi. 

Po raz pierwszy w  historii liczba 
psów zgłoszonych na naszą klubową 
wystawę przekroczyła 170, więc nawet 
przy podziale na dwa ringi sędziowie, 
oboje z  Wielkiej Brytanii, mieli pełne 
ręce roboty. Welsh corgi cardigan oce-
niała Fran Horton (hodowla Kerman) 
– kilka lat wcześniej oceniała obie rasy 
na wystawie specjalistycznej i  byli-
śmy bardzo ciekawi, jak oceni postęp 
w hodowli polskich cardiganów. Pem-
broki oceniał bardzo ceniony w Anglii 
Geoff Duffield, sam hodujący collie 
i  sheltie. Już kilka dni przed wystawą 
meteorolodzy zaczęli zmieniać zdanie 
co do temperatury, z  każdym dniem 
podając coraz to wyższe wartości, 
ostatecznie w pełnym słońcu było 36 
stopni. W  Rozalinie jest trochę drzew 
i krzewów, jednak ringów nie dało się 
ukryć w  cieniu. Wielkie brawa należą 
się sędziom, którzy dzielnie znieśli tro-
pikalny upał. Hasło tegorocznej wysta-
wy narzucało dość sztywny protokół 
strojów – The Royal Family – więc stro-
je  były formalne, damy występowały 
w  kapeluszach, a  odsłonięte ramiona 
czy bose stopy stanowczo odpadały, 
choć trzeba przyznać, że wystawcy 
okazali się mniej wytrzymali niż sę-
dziowie i szybko ten sztywny protokół 
złamali. Hasło wystawy narzucał hucz-
nie obchodzony w  Wielkiej Brytanii 
platynowy jubileusz panowania naj-
starszej hodowczyni corgi – królowej 
Elżbiety II. Na wystawę zgłoszono 103 
pembroki, a klasy suk, zwłaszcza mło-
dzieży i  pośrednia, były nader licznie 
obsadzone. 

Na każdej wystawie klubowej 
staraliśmy się uczcić długoletnich 
hodowców okolicznościowymi pla-
kietami w  uznaniu wytrwałej pracy 
hodowlanej. W  tym roku specjalne 

BIS XIX Wystawy Klubowej BOB welsh corgi cardigan BLACK PEARL Controversia

BIS 2 XIX Wystawy Klubowej BOB welsh corgi pembroke ONE AND ONLY House Wityk

pamiątkowe rozety dostali wszyscy 
hodowcy. Ci starzy za – nazwijmy to 
nieco żartobliwie – wysługę lat, ci 
początkujący – na zachętę, bo to oni 
za chwilę przejmą pałeczkę i  będą 
nadawać ton, a przy ogromnej popu-

larności rasy dbałość o  poziom jest 
niesłychanie ważna. Wiele ciepłych 
słów usłyszeli też zwykli właściciele 
corgi, bo przecież my hodowcy bez 
nabywców naszych szczeniąt wiele 
byśmy nie zdziałali.
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Zwycięzcy Wystawy Specjalistycznej WCC Uszaki  RIVER SONG (BIS1)
WCP KICIA KOCIA LIsiura (BIS 2), fot. Z.Gołębiewski

Zaplanowana była przez nowe 
władze klubu przy warszaw-
skiej wystawie międzynarodo-

wej w  pierwszy weekend kwietnia. 
Piękna wiosenna pogoda dawała 
nadzieję na miły dzień na świeżym 
powietrzu w nowym, doskonałym na 
niewielkie wystawy ośrodku szkole-
niowo-wypoczynkowym w Rozalinie. 
Niestety na nadziejach się skończyło. 
Załamanie pogody w piątek przynio-
sło opady. Niby nic zaskakującego 
o  tej porze roku. Udało się szybko 
wypożyczyć i rozstawić duży namiot. 
Ale to nie był koniec niespodzianek: 
gwałtowne ochłodzenie przyniosło 
śnieg, mokry i  ciężki, i  tak o  szóstej 
rano po namiocie zostały nędzne 
resztki. Dobrze, że właściciel ośrodka 
wpuścił psy do większej z sal restau-
racyjnych, gdzie – pomimo okropne-
go ścisku – zmieściliśmy się wszyscy 
wokół jednego ringu. A tłok był spory, 
bo psów zgłoszono 120 i  znakomita 
większość, mimo kiepskich warun-
ków drogowych, jednak dojechała. 
Przy tak dużej liczbie zgłoszeń był 
nawet plan zaproszenia w  ostatniej 
chwili drugiego sędziego, przynaj-

mniej dla tych klas, które nie wchodzą 
do głównych konkurencji, jednak peł-
na energii Norweżka pani Christine 
Cethania Løken Sonberg stwierdziła, 
że doskonale da sobie radę, a szcze-
nięta i weterany interesują ją na równi 
z  innymi klasami. Sędzia, która sama 
od lat hoduje welsh corgi cardigan, 
wielokrotnie oceniała obie rasy na 
całym świecie, więc jej opinia była 
dla nas bardzo cenna. Ocena trwała 
długo, czemu nie można się dziwić 
ze względu na liczbę psów i warunki. 
Uczestnicy zachowali jednak dobry 
humor, a  na koniec przyjemnie było 
usłyszeć tyle ciepłych i pełnych uzna-
nia słów o  znakomitym poziomie 
polskich cardiganów i  całkiem nie-
złym pembroków. Lancashire heelery 
tradycyjnie dzielnie reprezentowała 
jedenastoletnia już Bovenop Minnie 
Heeler, jedyna przedstawicielka rasy 
w Polsce.

Zwycięczy BIS 
X Specjaitycznej wystawy
■ BIS
– Uszaki RIVER SONG (WCC) – BISS 1
– KICIA KOCIA Lisiura (WCP) – BISS 2

Dwie ekstremalne wystawy corgi w 2022 r.
Obie wystawy welsh corgi 
– specjalistyczna klubu 
z władzami wybieralny-
mi oraz klubowa klubu 
– komisji przy ZG ZKwP 
odbywały się w tym roku 
w ekstremalnych warun-
kach pogodowych. Cytu-
jąc klasyka: „sorry, taki 
mamy klimat”. 
Coraz częściej organiza-
torzy wystaw pod chmur-
ką muszą się mierzyć 
z takimi wyzwaniami.

X Specjalistyczna Wystawa Klubu Welsh Corgi 
i Lancashire Heeler

–Bovenop MINNIE HEELER (LH) 
– BISS 3
■ BIS Junior
– Corgon Blue KILI MANDŻARO (WCP) 
– BISS 1
– Chris Team TAMA GOTCHI (WCC) 
– BISS 2
Wyniki wystawy znajdują się  
na stonie klubu www.corgiklub.pl
Zważywszy na okoliczności tradycyj-
ne after party trwało nieco krócej niż 
zwykle, zwłaszcza że część uczest-
ników następnego dnia zamierzała 

Jeszcze niedawno bardzo rzadkie 
rude cardigany zyskują coraz większą 
popularność.
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Po 10 latach po raz trzeci 
w historii dogarze  
z całej Europy zostali  
zaproszeni do Polski 
na europejską wysta-
wę dogów niemieckich 
Eu.D.D.C.  Wystawa, 
organizowana co roku 
w innym kraju, odbywa 
się w ramach działalno-
ści Europejskiego Klubu 
Doga Niemieckiego.

Klub ten funkcjonuje w struktu-
rach FCI i  skupia aktualnie 20 
krajów. Co roku równocześnie 

z  wystawą europejską odbywa się 
kongres klubu i  w  tym roku również 
w  czwartek i  piątek przed wystawą 
delegaci poszczególnych klubów 
europejskich obradowali w  hotelu 
Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Na 
specjalnym sympozjum spotkali się 
również Komisja Zdrowia i Komisja Ho-
dowlana Klubu EuDDC oraz sędziowie 
rasy. W tym roku zaprosiliśmy dogarzy 
do pięknego ośrodka OSiR w Wawrz-
kowiźnie, gdzie 11 września 2022 
roku odbyła się wystawa europejska, 
a  dzień wcześniej wystawa klubowa 
dogów niemieckich. Wyposażenie 
ośrodka i pobliski hotel Wodnik umoż-
liwiają zakwaterowanie wystawców na 
czas obu wystaw, dzięki czemu jest to 
spotkanie również towarzyskie, dające 
możliwość rozmawiania o  dogach do 
późnych godzin nocnych.

Na wystawę klubową zgłoszono 
267 psów, a na europejską 295. Na obu 
wystawach pracował ten sam zespół 
sędziowski. Ivo Ingraffia (IT) w sobotę 
oceniał arlekiny, w niedzielę dogi prę-

EUROPEJSKA WYSTAWA DOGÓW NIEMIECKICH
XXXV KLUBOWA WYSTAWA DOGÓW NIEMIECKICH

gowane i żółte, Joao Casco Ppocas (PT) 
w  sobotę oceniał dogi czarne, w  nie-
dzielę błękitne, Jose Garcia (ES) w so-
botę oceniał dogi  błękitne, w niedzielę 
czarne, Gerard Mignot (FR) w  sobotę 
oceniał dogi pręgowane i żółte, w nie-
dzielę arlekiny.

Zaprezentowano dogi z  różnych 
krajów Europy, m.in. z Portugalii, Hisz-
panii, Włoch, Francji, Cypru, Chorwacji, 
Rumunii, Niemiec, Belgii, Węgier, Ukra-
iny, Austrii, Słowacji, Czech i Polski.

W ocenie wystawców i organizato-
rów wystawa przebiegała we wspa-
niałej atmosferze i  wielu wystawców 
już umówiło się na spotkanie pod-
czas kolejnej wystawy europejskiej 
w  przyszłym roku – organizowanej 
przez Francuski Klub Doga, które-
mu zgodnie z  tradycją przekazaliśmy  
flagę klubu.
Poniżej przedstawiamy wyniki 
obu wystaw: 

WYSTAWA KLUBOWA  
10.09.2022
■ Najlepsza Grupa Hodowlana:
1. z  Kuźni Napoleońskiej – hod. Jo-
anna Mróz Gabrysiak, Polska

Wawrzkowizna, 10–11 września 2022 r. 

WYSTAWA

Zw. BIS Europejskiej Wystawy i Klubowej 
Dogów

Przekazanie flagi
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Dama z minionej epoki w towarzystwie 
uroczego fluffika.  Nie całkiem wystawo-
we corgi zawsze znajdą swoje miejsce 
wśród utytułowanych kuzynów.

Wyniki wystawy:
■ BIS
– BLACK PEARL Controversia (WCC)
– ONE AND ONLY Haus Wityk (WCP)
■ BOS BIS
– KICIA KOCIA Lisiura (WCP)
– RARUG Wielki Ptak (WCC)

Sędziowie nie szczędzili słów uzna-
nia dla poziomu ocenianych psów, i to 
obu ras, podkreślali zwłaszcza znako-
mity ogólny poziom cardiganów, czo-
łowa stawka pembroków też wzbudzi-
ła uznanie,  choć – co oczywiste przy tak 
dużej liczbie psów – trafiły się i słabsze  
egzemplarze.

Tropikalny upał st awiał pod zna-
kiem zapytania imprezę zaplanowa-
ną na dzień następny – nieformalne 
międzynarodowe wyścigi corgi, ale 
ze względu na ogromne zaintereso-
wanie ich nie odwołaliśmy, tyle że 
zaczęliśmy wcześnie rano, a  i  tem-
peratura spadła poniżej 30 stopni. 
Zabawa była znakomita, bo pędzą-
ce na dystansie 200 metrów krót-
kołape pieski to widok niesłychanie 
śmieszny, a emocje właścicieli sięgały  
zenitu. 

Zgodnie z  długoletnią tradycją 
negatywne emocje w trakcie samej 

Wyróżnieni hodowcy na otwarciu wystawy klubowej – jak widać, przez lata zebrała się całkiem spora grupa.

wystawy są źle widziane i  każdy 
stara się je powściągać. Ci, którzy 
nie potrafią nad nimi zapanować, 
na imprezach klubowych się zwy-
czajnie nie pojawiają. Toteż wy-
darzenie, podczas którego można 
było dać upust wszelkim emocjom, 
okazało się ogromnym sukcesem.  
Zawodnicy mieli silne grupy wspar-
cia, które przygotowały nawet 
specjalne banery. W  biegach eli-
minacyjnych cardigany i  pembroki 
biegały osobno, bez podziału na 
płcie. Na koniec po czterech najlep-
szych zawodników obu ras zmierzy-
ło się w wielkim finale o tytuł Klubo-
wego Demona Szybkości. Wygrała 
suczka z Litwy, a wszyscy już szyku-
ją się na wielki rewanż w przyszłym 
roku. 

Jak wszystkie imprezy organi-
zowane przez miłośników corgi, 
tak i  te tegoroczne przewidywały 
ogromną liczbę nagród. Dopisali 
sponsorzy, ale też miłośnicy corgi, 
nawet ci, którzy niedawno dołą-
czyli, postarali się własnoręcznie 
wykonać rozmaite gadżety dla jak 
największej liczby uczestników.

ANNA REDLICKA
ZDJĘCIA:PAWEŁ SOBUSIAK

WYSTAWA
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Najlepszy Reproduktor Wystawy Europejskiej i Klubowej Dogów

Zw. BIS Junior Wystawy Europejskiej

Zw. BIS Szczeniąt Wystawy Europejskiej

■ BIS
1. PHAROS vom Albtrauf – wł. Ingrid 
Wolfinger, Rudolf Wolfinger, Niemcy
2. MAJERANEK z  Kuźni Napoleoń-
skiej – wł. Joanna Mróz Gabrysiak, 
Polska
3. BIBIANA Cevelob – wł. Milan Krin-
ke, Czechy
■ Najstarszy Pies Wystawy  
– XPENSIVE LOVER Ego – wł. Iwona 
Mielniczuk, Polska
■ Najmłodszy Pies Wystawy  
– ADELAIN Ela Chanel, ARCHIME-
DES Ela Chanel, AMELIA Ela Chanel  
– wł. Lenka Halasova, Słowacja

EUROPEJSKI KLUB DOGA 
NIEMIECKIEGO  
EuDDC 11.09.2022
■ Najlepsza Grupa Hodowlana:
1. Modry Efekt – hod. Agnieszka  
Sowa-Halicka
2. z Kuźni Napoleońskiej – hod. Joan-
na Mróz Gabrysiak
3. Lanquesco – hod. Anna Jastrzębska
■ Najlepszy Reproduktor:
1. MAJERANEK z  Kuźni Napoleoń-
skiej – wł. Joanna Mróz Gabrysiak
■ Najlepsza Para Hodowlana:
1. EDITION DE LUXE z  Doliny  

Segiet, EVERYDAY WIN z Doliny Segiet  
– wł. Joanna Żaczek
2. Arial Evridei TODES RED BULL,  
VENUS DE MILO Univers – wł. Eweli-
na Chorłowska
■ BIS Młodszych Szczeniąt:
1. VIRTU-F Korona Borealis – wł. Mo-
nika Romanowska, Włochy
2. KOSPETHA von Mraque – wł. Klara 
Mrackova, Czechy
3. KOLYA von Mraque – wł. Jana  
Joachimovicova, Czechy
■ BIS Szczeniąt:
1. DREAM von Great Elysium  
– wł. Katalin Kuszne Szucs, Węgry
2. NEL Jon Dori Grinol – wł. Izabela 
Piechówka, Polska
3. CAILLUS Cevelob – wł. Lubor  
Klacan, Natalia Selecka, Słowacja
■ BIS Klasy Honorowej
1. XAMANTHA Modry Efektz – wł. 
Agnieszka Sowa Halicka, Polska
2. LUBCZYK z  Kuźni Napoleońskiej  
–wł. Mirosław Kuliński, Polska

3. KLEA Delta Velorum – wł. Petra 
Hlavata, Słowacja
■ BIS Weteran
1. Być Może (FCI) FASTRYGA – wł. Be-
ata Kucharczyk, Polska
2. QUILLA BAMBA Univers – wł. Anna 
Łochyńska, Polska
■ BIS Junior
1. DIONIZY Modry Efekt – wł. Anna 
Żmuda, Polska
2. RZODKIEWKA z  Kuźni Napoleoń-
skiej - wł. Anita Mikołajczyk, Polska
3. ZOUK de Dogalmar - wł. Marcos 
Leite Bras, Alvaro Teixeira Lopes,  
Portugalia
■ BIS
1. PHAROS vom Albtrauf – wł. Ingrid 
Wolfinger, Rudolf Wolfinger, Niemcy
2. EVERYDAY WIN z  Doliny Segiet  
– wł. Joanna Żaczek, Polska
3. MIRAL della Baia Azzurra – wł. Kse-
nija Oseli, Patrizio Donati, Włochy

TEKST: MAŁGORZATA SOWIŃSKA
ZDJĘCIA: ALICJA MECH
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2. Modry Efekt – hod. Agnieszka 
Sowa Halicka, Polska
3. Lanquesco – hod. Anna Jastrzęb-
ska, Polska
■ Najlepszy Reproduktor:
1. MAJERANEK z  Kuźni Napoleoń-
skiej – wł. Joanna Mróz Gabrysiak, 
Polska
■ Najlepsza Suka Hodowlana:
1. ZIRSHA Lanquesco – hod. Anna 
Jastrzębska, Polska
■ Najlepsza Para Hodowlana:
1. EDITION DE LUXE z  Doliny Se-
giet, EVERYDAY WIN z Doliny Segiet  
– wł. Joanna Żaczek, Polska
2. SANTIAGO D COMPOSTELLE des 
Petites Vernieres, WENDY DARLING 
Univers - wł. Anna Łochyńska, Polska
3. Arial Evridei TODES RED BULL,  
VENUS DE MILO Univers – wł. Eweli-
na Chorłowska, Polska
■ BIS Młodszych Szczeniąt:
1. KOSPETHA von Mraque – wł. Klara 
Mrackova, Czechy
2. VIRTU-F Korona Borealis – wł. Moni-
ka Romanowska, Włochy
3. Folton Folt APRIL, wł. Nandor  
Almasi, Węgry
■ BIS Szczeniąt:
1. CAILLUS Cevelob – wł. Lubomir 
Klacan, Natalia Selecka, Słowacja
2. DRON Mirmarel Majestic  
– wł. Petra Hlavata, Słowacja

BIS Weteran Europejskiej i Klubowej Dogów

■ BIS Klasy Honorowej
1. XCARET Modry Efekt – wł. Anna  
Katarzyna Zawada, Polska
2. XAMANTHA Modry Efekt – wł. 
Agnieszka Sowa Halicka, Polska
3. LUBCZYK z  Kuźni Napoleońskiej  
– wł. Mirosław Kuliński, Polska
■ BIS Weteran
1. Być Może FASTRYGA wł. Beata  
Kucharczyk,Polska

Najlepsza Grupa Hodowlana Wystawy Europejskiej Dogów

WYSTAWA

2. ANASTAZJA Mgliste Spojrzenie  
–wł. Agata Czeczenikow, Polska
■ BIS Junior
1. ZOUK de Dogalmar – wł. Marcos 
Leite Bras, Alvaro Teixeira Lopes,
Portugalia
2. O-ROLLS ROYCE Jantarowa Saga  
– wł. Peter Striz, Słowacja
3. DIONIZY Modry Efekt – wł. Anna 
Żmuda, Polska
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bywa różnie, ale jest miłość i  więzy 
krwi, tu PSM-owej praca dziewczyn 
w  namiocie „sezamie” i  okołoringo-
wa perfekcyjna oprawa graficzna 
ciesząca oko i  serce baza gastrono-
miczna (wytrawna i  słodka) pycha   
zaangażowanie i  zaopiekowanie 
mimo mało sprzyjających warunków 
terenowych i  pogody sprawiały, że 
ciepło się na sercu robiło. Styl sędzio-
wania i teren nazwę trudnym. Każdy 
kto był, ten wie, mam nadzieję, że 
nie wpłynie to na dalszą chęć pracy 
z  PSM, a  tylko zmobilizuje do dzia-
łania, czasami mimo wysiłków, chę-
ci i zaangażowania są rzeczy nie do 
przeskoczenia, możliwość zbadania 
psów okulistycznie i kardiologicznie 
niecodzienna i  nieoceniona. Jestem 
wdzięczna całym sercem, za tygo-
dnie ciężkiej pracy organizacyjnej 
całej ekipie (przepraszam, nie spo-
sób wszystkich wymienić) z  Dorotą 
Baranowską, Martą Zygmunt-Kisie-
lewską , Iwoną Topolską, Marcinem 
Baranowskim  na czele i  przepra-
szam, że się nie zaangażowałam fi-
zycznie, postaram się poprawić. Spo-
tkanie z  rodziną PSM-ową było dla 
mnie bezcenne i  nadrzędne. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyjechali 
(szczególnie ciepło tym najbliższym 
członkom hodowli Dzieci Diuny (FCI) 
i gratuluję bez względu na wynik.’’

Do oceny  zaproszono doświad-
czonego międzynarodowego sę-
dziego, wielkiego miłośnika i  znaw-
cę spanieli wszystkich ras i  odmian 
– Wojciecha Trzebieckiego, który od 
początku swojej kariery kynologicz-
nej interesował się właśnie spanie-
lami.  Ten sędzia w  sile wieku asy-
stentem specjalności grupy 8 został 
już w 1979 roku. Jego praca w ringu 
–  ocena psów i suk rozpoczęła się od 
konkurencji hodowlanych.
■ WYNIKI:
Najlepsza Hodowla – Sasquehanna
Najlepsza Suka Hodowlana –LULU 
z Szerokiego Boru
Najlepszy Reproduktor – FAREL
Najlepsza Para Hodowlana –Sa-
squehanna LIKIER i Sasquehanna 
LORNETKA 

Do wyboru Zwycięzcy Klubu 
sędzia poprosił cztery psy i  ten za-
szczytny tytuł otrzymał po raz drugi 
(pierwszy na I  Klubowej Wystawie 

Najlepszy Reproduktor

Zwycięzca klasy użytkowej

PSM) NOKAUT z  Krainy Bocianich 
Gniazd z klasy użytkowej.

Po ocenie psów odbyła się mała 
uroczystość wręczenia kwiatów i sta-
tuetki polskiego spaniela myśliw-
skiego panu doktorowi Andrzejowi 
Krzywińskiemu. Była to inicjatywa 
członków Klubu – Komisji PSM z oka-
zji urodzin i wystawy klubowej. 

Następnie rozpoczęła się ocena 
suk. Do wyboru Zwyciężczyni klu-
bu wyszły cztery suki. Zwyciężyła 
Sasquehanna OKOWITA z  klasy 
championów.   

I nastąpił kulminacyjny punkt wy-
stawy – wybór BIS III Klubowej Wy-
stawy PSM. O tytuł ten konkurowało  

sześcioro zwierząt: dwoje (pies i suka) 
Młodzieżowych Zwycięzców Klubu, 
dwoje (pies i  suka) Zwycięzców Klu-
bu – Weteranów i dwoje (pies i suka) 
Zwycięzców Klubu. BOB (Best of Bre-
ed) wygrała Sasquehanna OKOWI-
TA. Suka ta na I  Klubowej Wystawie 
PSM otrzymała tytuł BIS Szczeniąt; na 
II Klubowej Wystawie PSM przypadł 
jej tytuł BIS Junior i  na III Klubowej 
Wystawie PSM została wyróżniona 
najwyższym tytułem BOB i jednocze-
śnie BIS (Best In Show). BOS (Best of 
Opposite Sex) otrzymał NOKAUT 
z  Krainy Bocianich Gniazd, Naj-
lepszym Juniorem została JEMIO-
ŁUSZKA Barwny Bukiet, a  najlep-
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Odbyła się11 września 
2022 roku na terenie 
obok toru kolarskiego 
Arena w Pruszkowie.

Zgłoszono na nią rekordową 
liczbę naszych spanieli, bo aż 
105! Przygotowania do tego 

święta szóstej polskiej rasy psów 
trwały cały rok, a liczba zgłoszonych 
psów i  suk przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Planowaliśmy, by 
wystawa odbyła się w Sulejówku na 
terenach byłej posiadłości rodziny 
Grabskich, ale sytuacja epidemio-
logiczna wykluczyła tereny okolic 
Warszawy po  prawej stronie Wisły. 
Szukaliśmy odpowiedniego na wy-
stawę miejsca po lewej stronie Wisły, 
ale wszystkie dostępne w tym termi-
nie przekraczały  możliwości finan-
sowe młodego klubu rasy. Dostępny 
dla nas teren wystawy w Pruszkowie 
nie był tym wymarzonym, ale to ma-
lowniczy plac na skraju stawu z  ła-
będziami i  stadami kaczek. Pogoda 
też mogła być lepsza, choć drobny 
deszczyk przerywany okresami bez 

Najlepsza Hodowla 

Polskich Spanieli Myśliwskich 
III KLUBOWA WYSTAWA

opadów niespecjalnie przeszka-
dzał wystawcom i psom, a od 13.00 
opady całkowicie ustały i  wyjrzało 
słońce. Poniżej przytaczam anoni-
mowo opinię o wystawie znalezioną 
w  Internecie pod tytułem „Refleksje 
powystawowe: „Ile ludzi tyle opinii, 
a  gdy odniesiemy się do przysło-
wia Gdzie dwóch Polaków, tam trzy 
zdania, to wiadomo o  co chodzi. 
Wystawa Klubowa PSM się odbyła 
i  to najważniejsze święto rasy nie 
mogłoby mieć miejsca bez organi-
zacji oddanych i  pełnych pasji lu-
dzi. Organizowałam wystawy, więc 

Najlepsza Suka Hodowlana 

mam prawo powiedzieć, że wiem, 
co mówię. Takie działanie, które do-
prowadziło do naszego spotkania, 
to połączenie sprytu, inteligencji, 
wytrwałości, zaangażowania, wdzię-
ku, uroku, pracowitości i odporności 
psychicznej i  fizycznej tej grupy lu-
dzi, których tu znamy i podziwiamy. 
To bez dwóch zdań ich zasługa.Na-
grody i  upominki po prostu rzeka, 
piękne i wartościowe, jak na żadnej 
innej wystawie,atmosfera poza rin-
giem (mimo pogody) ciepła, życzli-
wa, serdeczna, przyjacielska, rodzin-
na (a  jak to w  rodzinie momentami 
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ZW/ BIS, sędziowie i organizatorzy

II miejsce BIS

Po odbywającej się w  sobotę V 
Specjalistycznej Wystawie Klubu 
Wyżła Brytyjskiego w  niedzielę 

przyszedł czas na XXVIII Klubową Wysta-
wę Wyżłów zorganizowaną przez Klub 
Wyżłów – Komisję Zarządu Głównego 
Związku Kynologicznego w Polsce wraz 
z  krakowskim oddziałem ZKwP. W  po-
chmurny niedzielny poranek przy czte-
rech ringach zgromadzili się miłośnicy 
wyżłów z  Polski, Czech, Estonii, Litwy, 
Słowacji i Serbii. 

Wystawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, zgłoszono rekordową liczbę 
330 psów, a  oceny podjęło się znako-
mite grono sędziowskie w osobach: Ni-
cola Hughes Ruigrok (hod. Truelindale) 
z Irlandii, Sjoerd Jobse (hod. Caemgen’s) 
ze Szwecji, Nikola Dumezic (hod. Mon-
tebeccaccia) z  Czarnogóry oraz Zlatko 
Jojkic (hod. Avaline) z  Serbii, któremu 
powierzono również dokonanie wyboru 
Best in Show.

Poziom psów i suk, zarówno prezen-
towanych w ringach, jak również w póź-
niejszych konkurencjach hodowlanych, 
był bardzo wysoki. Należy wspomnieć 
o bardzo licznych stawkach w poszcze-

WYSTAWA

gólnych klasach, szczególnie w  rasie 
seter irlandzki, które jeszcze bardziej 
podniosły prestiż wystawy i  zarazem 
uczyniły ją tym bardziej ekscytującą. 
Można się tylko domyślać, jak trudne 
były wybory, przed którymi stanęli po-
szczególni sędziowie. 

Wybór Best in Show był znakomitym 
zwieńczeniem tegorocznej klubowej 
wystawy wyżłów, która dla większości 
pasjonatów ras z grupy VII FCI pozosta-
nie w pamięci na długie lata. 

BEST IN SHOW 
■ I seter irlandzki Gwendariff DUTCH 
INVADER 
■ II wyżeł niemiecki krótkowłosy 
IRYS Anons
■ III wyżeł weimarski krótkowłosy 
D’Argento Vien AVALON USS ARIZONA 
■ IV pointer Weimpoint SLOW SHOW 
SHIMMER

Dziękujemy hojnym sponsorom oraz 
wszystkim Koleżankom i  Kolegom za 
wkład w  organizację XXVIII Klubowej 
Wystawy Wyżłów w Balicach. 

 AGNIESZKA WOJTALA, PAWEŁ OSAK
ZDJĘCIA: KASIA CZAPLA 

Święto wyżłów
w podkrakowskich Balicach
Weekend 17–18 września 2022 roku w urokliwym 
parku przy Pałacu Radziwiłłów w Balicach koło 
Krakowa upłynął pod znakiem wyżłów.

III miejsce BIS

IV miejsce BIS
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Sygnaliści – Piotr Kowal i Barbara Kowal

Zwycięzcy Klubu 

szym weteranem wystawy została 
ALKA z Szerokiego Boru.

W  tej samej lokalizacji tuż obok 
(można powiedzieć: już tradycyjnie) 
odbywała się XXXIII Klubowa Wy-
stawa PON-ów. Obie wystawy miały 
jeden wspólny katalog zaczynający 
się dla poszczególnych ras z  pierw-
szej i ostatniej stron książeczki. Obok 
tekstów typowych dla każdego ka-
talogu, jak nazw zgłoszonych psów, 
fragmentów regulaminów, spisu wła-
ścicieli psów, CV sędziów itd., znalazły 
się też dwa ważne, bogate w ilustra-
cje artykuły o muzyce: „Hymny, mar-
sze i fanfary kynologiczne” autorstwa 
G. Łakomik-Kaszuby i  I. Wasilewskie-
go oraz „Melodie wśród traw, czyli 
rola muzyki w  kulturze pasterskiej”, 
którego autorką jest J. Glubińska. 
Wystawy poprzedził hymn narodo-
wy, który wykonała J. Glubińska (ky-
nolog, mezzosopran koloraturowy, 
studentka AM w Łodzi). W przerwach 
wystawy śpiewała także pieśni S. Mo-
niuszki i F. Chopina. Podczas trwania 
wystawy była gospodarzem na ringu 
PSM. Na tym nie koniec oprawy mu-
zycznej naszej wystawy, para sygna-
listów – Piotr Kowal i  Barbara Kowal 
(rogi myśliwskie), mimo nienajlepszej 
pogody, w przerwach pomiędzy wy-
stawowymi konkurencjami niestru-
dzenie, dzielnie i bardzo pięknie wy-
konywali utwory i sygnały myśliwskie. 
Tu po raz pierwszy został wykonany 
utwór „Marsz Polskiego Spaniela My-
śliwskiego” napisany przez kynologa, 
myśliwego i kompozytora M. Kałkę. 

Tak więc jest to pierwszy utwór – 
sygnał myśliwski poświęcony psom 
polskiej rasy i  to właśnie polskim 
spanielom myśliwskim. Czujemy się 
wyróżnieni i  dziękujemy zarówno 
autorowi, jak i wszystkim artystom za 
niecodzienne   uświetnienie naszej 
wspólnej dorocznej uroczystości. 
Ale to jeszcze nie koniec przygoto-
wanych na ten dzień atrakcji. W od-
ległości ok. 250 metrów od terenu 
wystawy, obok Areny znajduje się 
hotel, w którym odbywały się klinicz-
ne badania przesiewowe oczu i ser-
ca, zorganizowane gratisowo przez 
Okulistyczną Przychodnię i Kardiolo-
giczny Gabinet Weterynaryjny dok-
torostwa Jacka i Magdaleny Garncarz 
– specjalistów z  Warszawy. Łącznie 
zbadano ponad 60 zwierząt obu płci 
i warto zwrócić uwagę na fakt, iż były 
to pierwsze masowe badania u PSM 
dotyczące ewentualnych schorzeń 
tych narządów. Po przeprowadzeniu 
dodatkowych badań (we wcześniej 
wyznaczonym terminie) u  psów za-
mieszkałych w  okolicach Warszawy 
(ponieważ w pierwszym rzędzie do-
stęp do badań udostępniono tym 
dalej zamieszkałym) anonimowo 
zebrany materiał zostanie przez spe-
cjalistów poddany analizie i  w  for-
mie pisemnego podsumowania 
wyników znajdzie się w materiałach 
zbieranych dla nowej rasy.  Wszelkie 
dane dotyczące zdrowia naszych 
spanieli są niezbędne dla procesu ich 
dalszego uznania przez FCI. Czeka-
ją nas jeszcze kolejne badania oczu 

i serca, a także prześwietlenia w kie-
runku dysplazji. Podsumowując całą 
wystawę, nie sposób nie zgodzić się 
z przytoczoną wcześniej opinią z In-
ternetu i do tekstu dodać tym razem 
od siebie samej: mimo różnych prze-
ciwności wystawę uważam za bar-
dzo udaną. Jestem wdzięczna całym 
sercem za tygodnie ciężkiej pracy 
organizacyjnej całej ekipie.

MAŁGORZATA SUPRONOWICZ
ZDJĘCIA: TOMASZ BORKOWSKI

ZAPRASZAMY NA STRONĘ KLUBU HTTPS://
PL-PL.FACEBOOK.COM/POLSKISPANIEL

MYSLIWSKI

WYSTAWA
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Teren wokół Areny Pruszków zapewniał latwy 
dojazd. Pomimo,że wystawa odbyła się na początku 
września pogoda była nieco kapryśna.

XXXIII Klubowa Wystawa PON-ów  

Wystawcy PON-ów nie dali 
się jednak pokonać po-
godzie, szybko rozstawili 

miasteczko namiotowe i  futrzaki 
w zdecydowanej większości siedzia-
ły pod dachem. Trzeba też podkreślić 
koleżeńskość wśród wystawców: kto 
mógł i miał miejsce, proponował in-
nym schronienie. Niestety w  związ-
ku z  pogodą ucierpiała nieco część 
integracyjna imprezy, bo jednak 
łatwiej i  przyjemniej konwersować 
w cieple, bez kapiącego deszczu. 

Ring uświetniał piękny duży ba-
ner, dzięki któremu nikt nie miał 
wątpliwości że jest to święto PON-a.

Wystawę otworzył Tomasz Bor-
kowski, Przewodniczący Klubu Ko-
misji PON-a – przedstawił międzyna-
rodowego sędziego kynologicznego 
pana Macieja Lipca. To sędzia, któ-
ry od blisko 50 lat jest członkiem 
Związku Kynologicznego w  Polsce, 
ocenia psy z  siedmiu grup FCI, wy-
ścigi chartów, wyścigi zaprzęgów, 

a  także konkurencję Młody Prezen-
ter. Z  rasami polskimi związany jest 
od dawna, był pomysłodawcą i  or-
ganizatorem I Wystawy Ras Polskich 
w  Częstochowie w  1986 roku, a  od  
1990 roku jest laureatem Złotej Od-
znaki Honorowej ZKwP.

Zanim rozpoczęła się ocena, mie-
liśmy przyjemność wysłuchać hym-
nu narodowego w  wykonaniu Julii 
Glubińskiej, studentki śpiewu opero-
wego na Akademii Muzycznej w Ło-
dzi, obdarzonej mezzosopranem 
koloraturowym. Pięknie wykonane 
pieśni towarzyszyły miłośnikom 
PON-ów i  spanieli przez cały dzień, 
mogliśmy wysłuchać utworów: Przą-
śniczka ze Śpiewnika Domowego 
S. Moniuszki i  Wiosna F. Chopina, 
a w katalogu wystawy klubowej pani 
Julia opublikowała bardzo ciekawy 
tekst „Melodie wśród traw, czyli rola 
muzyki w kulturze pasterskiej”, któ-
ry stanowi doskonałe dopełnienie 
aspektu kulturalnego wystawy. 

W PRUSZKOWIE 11.09.2022 R. ODBYŁA SIĘ  
WSPÓLNIE Z III KLUBOWĄ WYSTAWĄ POLSKICH SPANIELI MYŚLIWSKICH 

Wystawcy

Katalog wystawy klubowej już 
tradycyjnie zdobiły piękne grafiki 
autorstwa pani Ewy Dobrzyńskiej  
– artystki, miłośniczki  i hodowczyni 
PON-ów.

Na wystawę zgłoszono 31 PON-ów.  
Sędziowanie rozpoczęło się trady-
cyjnie od oceny konkurencji hodow-

WYSTAWA

Najlepsze Młodsze Szczenię
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Wystawa klubowa PON-ów w USA  

Od lewej: Zwycięzca rasy, Best of Breed Ch Ponadto Lord of Winterfell, BOS suka
– Stonebrook Never Say Never to Tramperus

Grand Select Dog Ch Swancrest Sign
of Zorro

Best of Winners,suka Sunshines’n Sundan-
cers Written in the Stars Kizmet

Wtym roku Klub PON-a 
w USA – APONC zorganizo-
wał najważniejszą wysta-

wę klubową, czyli  National Specialty 
2022 w  ramach Gateway Cluster – 
maratonu wystawowego w  St. Louis, 
Missouri, 22 września 2022 r. w pięk-
nym ośrodku Purina Farms. Cluster, 
czyli szereg wystaw, odbywał się od 
czwartku do niedzieli. W  tym czasie 
odbyły się trzy wystawy specjalistycz-
ne, na których można było otrzymać 
największą liczbę punktów (tzw. ‚‚Ma-
jor”) do championatu AKC. W  pozo-
stałych dniach odbywały się wystawy 
niespecjalistyczne.

Najważniejsza wystawa, czyli Na-
tional Specialty, odbyła się pierwsze-
go dnia rano, na  której miałam za-
szczyt oceniać psy. Jestem pierwszym 
w historii brytyjskim sędzią zaproszo-
ną do oceny psów na  amerykańskiej 
wystawie klubowej PON-ów, a  także 
sędzią Crufts dla tej rasy na rok 2023.

Zgłoszono 33 psów ze wszystkich 
zakątków USA, 16 psów w klasach, 12 
czempionów w  klasie Best of Breed 
oraz weterany i  grupy hodowlane. 
Podczas wyboru  Best of Breed w rin-
gu było jednocześnie 18 PON-ów, im-
ponujący widok!

Zwycięzca Rasy (Best in Show) to 
urodzony w Polsce pies  Ch Ponadto 
Lord of Winterfell wyhodowany przez 
Annę Dominiak (Multi Ch Ponadto Xy-
mek x Ch Pianka Rawipon) należący 
do Beverly Wilson i  Martina Cabrala 
z San Diego w Kalifornii. Wygrał BOB 
także na popołudniowej wystawie 
specjalistycznej, na której oceniał sę-
dzia William Shelton (Coventry Pem-
broke Corgis), i  ponownie w  piątek 
rano u sędzi Marii (Lilly) Russel, a na-
stępnie wygrał Grupę Herding na 
wystawie  Rolla Missouri KC. Te zwy-
cięstwa oznaczały, że  ukończył Grand 
Championat AKC w jeden weekend.

Najlepszą z  płci przeciwnej BOS 
wybrano  Ch Stonebrook Never Say 
Never to Tramperus wyhodowaną 
przez Wilson, Cabral, Busby i  Lynch 
(Ch Swancrest Silver Lining at Sto-

nebrook x GCh Ch Stonebrook Lady 
Godvia), należącą do Magdy Hiraty 
i Margaret Korzeniowskiej z Libertvil-
le w stanie Illinois.

Oprócz nagród dla zwycięskich 
BOB i  BOS, Best of Winners, najlep-
szego weterana i najlepszego szcze-
niaka na wystawie National Special-
ty sędzia przyznała trzy „Award of 
Merit” dla psów, które uznała za wy-
sokiej jakości podczas wyboru Zwy-
cięzcy rasy BOB.

Wieczorem odbyła się wyjątkowa 
uroczysta kolacja dla wszystkich wy-
stawców, miłośników i  entuzjastów 
PON-ów i  członków klubu, podczas 
której sędzia została poproszona 
do powiedzenia kilku słów o  psach, 
które oceniała – opisała je jako psy 
o  bardzo wysokiej jakości, o  dosko-
nałych temperamentach i  wykazała, 
że wiele bardzo dobrych psów nie 
przeszło do ostatecznej rozgrywki 
o tytuł BOB.

TEKST:  TERRIE COUSINS-BROWN
 ZDJĘCIA: GARDEN STUDIO.INC

American Polish Lowland Sheepdog Club (APONC) National Specialty 2022

WYSTAWA
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Zwycięzca Klubu suka KALAREP-
KA Prolog Poland (wł. i  hod. Beata 
Klawińska) to wspaniała ambasadorka 
rasy, jest zeszłoroczną Zwyciężczy-
nią Świata, Championką Polski, córką 
dwóch Zwycięzców Rasy na wysta-
wach klubowych (Ch. ŹYWCA z Gangu 
Długich i Ch. AKWARELI Rawipon).

Zwycięzca Klubu Młodzieży pies 
Pontoya IREK (wł. i  hod. Iwona Sur-
dyk) ma już na swoim koncie tytuł 
Młodzieżowego Championa Polski, 
Macedonii, Rumunii, Serbii, Bośni 
i  Hercegowiny. Jest też Młodzieżo-
wym Championem Międzynarodo-
wym. Na zeszłorocznej wystawie 
klubowej został uznany za Najlepsze 
Młodsze Szczenię Klubu. Jego rodzi-
cami są Ch. JUNIOR Dziechcinek (Zw. 
Klubu w UK) i Ch. GLĘDA Dziechcinek.

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię 
to pięciomiesięczna, pełna szczenię-
cego entuzjazmu i  uroku Ponadto 
DUMKA (wł. Magdalena Larska), córka 
Ch. Zw. Klubu Ponadto XYMKA i  Zw. 
Klubu PIANKI Rawipon, w porównaniu 
wygrała z  bardzo urodziwym psem 
INFORMATOREM z  Winory (wł. U. Ka-
sprzyk). 

Najpiękniejsze Szczenię Po-
nadto MARYNIKA (wł. A Dominiak, 
w rękach J. Wilczak) to bardzo obie-
cująca biało-czarna suka; była jedy-

nym szczenięciem tej wystawy. Nie 
zgłoszono weteranów. 

Zwycięzcy otrzymali liczne nagrody 
ufundowane przez klub, hodowców, 
sponsorów prywatnych, a  także firmy 
Botaniqua, Arion, Pokusa, Delikan, sklep 
omegkarmy.pl, Petmex oraz Brać Ło-
wiecką. Zwycięzca wystawy otrzymał 
ekspres do kawy, ufundowany przez 
kol. Agnieszkę Bartochowską (fundator-
kę upominków dla każdego wystawcy) 
oraz portret,który wykona Monika Błe-
szyńska (Pupilowe Portrety).  Najmłod-
sze i  najstarsze psy wystawy zostały 
obdarowane dodatkowymi nagrodami 
od Urszuli Kasprzyk oraz Grażyny i Woj-
ciecha Kurowskich. Kolejna wystawa 
klubowa za rok, do zobaczenia!

TEKST: ANNA DOMINIAK
ZDJĘCIA: TOMASZ BORKOWSKI

BOB pies, BOS suka, Najlepszzy Junior

Najlepsza Para

Zw.Rasy BOB
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lanych. Niestety część hodowli i par 
nie wystąpiła, czy to obawiając się 
zmęczenia przygotowanych psów 
przed głównym występem w  kla-
sach, czy to ze względu na niekom-
pletne grupy lub duży udział szcze-
niąt. Być może warto zastanowić się, 
czy ww. konkurencji nie organizo-
wać zaraz  po ocenie w klasach; jest 
to na pewno temat do rozważenia 
na przyszły rok.

Tytuł Najlepszej Hodowli otrzy-
mała jedyna zaprezentowana – 
z  Hordy Gabriela, której właścicie-
lem jest A. Bartochowska, podobnie 
w konkurencji Najlepsza Suka Ho-
dowlana tytuł i  puchar otrzymała 
jedyna ZAGRYZKA z Winory z grupą 
swego potomstwa (wł. Z. Zadroga) 
oraz w  konkurencji Najlepszy Re-
produktor jedyny ZIELNIK Via Ri-
vendall (wł. M. Wiatroszak). Spośród 
trzech par sędzia wybrał FENIKSA 
Z  Hordy Gabriela i  AMIRĘ z  Hordy 
Gabriela, których właścicielką jest A. 
Bartochowska i przyznał tytuł Naj-
lepsza Para wystawy

W  regularnych klasach najsilniej 
obsadzona była klasa młodzieży suk 
(9) i klasa pośrednia psów (7).

Sędzia dokładnie oglądał każ-
dego psa, prosił o  wykonanie tych 
samych figur w  ruchu. Ocena prze-
biegała sprawnie, sędzia z sympatią 
odnosił się do mniej doświadczo-

Najlepsze Szczenię

nych rozhasanych szczeniąt i  mło-
dych psów.
Poniżej wyniki oceny psów i  parę 
słów o zwycięzcach:
■ Najlepsze młodsze szczenię:
Ponadto (FCI) DUMKA
■ Najlepsze szczenię 
Ponadto FCI MARYNIKA
■ Młodzieżowy Zw. Klubu pies 
Pontoya IREK
■ Młodzieżowy Zw. Klubu suka, 
Najlepszy junior, Najlepszy z  Płci 
przeciwnej 
Ponadto (FCI) MAGIC BERRY
■ Zw. Klubu pies i Zw. Rasy 
Ponadto HURRAGAN
■ Zw. Klubu Suka 
KALAREPKA Prolog Poland 

W tym roku najwyższe tytuły trafi-
ły do młodych psów. Zwycięzca rasy 
Mł.Ch.PL Ponadto HURRAGAN (wł. 
i hod. Anna Dominiak), w domu woła-
ny MIŚ MIŚ, to osiemnastomiesięczny 
pies na progu kariery wystawowej, 
który miał już okazję wygrać Best in 
Show Juniorów i  stawał na lokatach 
w  grupie. Jest synem Ch. Ponadto 
JARMUŻA i  Zw. Klubu CH. PIANKI Ra-
wipon. Zyskał wiele sympatii wokół 
ringu, także swoim serdecznym tem-
peramentem.

Tytuł Najlepszy z  Płci Przeciw-
nej otrzymała suka z klasy młodzieży 
Mł.Ch.PL Ponadto MAGIC BERRY 
(wł. Barbara Danisz-Bajor), biało-czar-

na, o  prostym, grubym włosie, która 
wygrała najliczniej obsadzoną klasę. 
Suczka pochodzi z  zagranicznego 
krycia niemieckim psem ISAMU v. 
Bohlmans Land (który ma polskich 
przodków, w tym legendarną MALINĘ 
z  Gangu Długich i  pięknego ALASZA 
z Gangu Długich), jej matką jest Ch.PL. 
Ponadto LARYSZA.

Zwycięzcy klasy championów – suki. Od lewej: Zw. Klubu KALAREPKA Prolog Poland
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cy. Pomiędzy taką ustną rezerwacją a odbiorem szczenięcia 
z hodowli mamy pewien odstęp czasu, który może wynosić 
nawet kilka miesięcy, np. gdy szczenię ma powędrować za 
granicę. W tym okresie bardzo często dochodzi do sytuacji, 
w której nabywcy rezygnują z zarezerwowanego szczenię-
cia i żądają zwrotu wpłaconych kwot, na co z kolei hodow-
cy nie chcą się zgodzić. Tego typu przypadki są związane 
z tym, że strony takiego sporu w trakcie rozmów nie okre-
śliły, czy wpłacona kwota jest zaliczką, zadatkiem, czy też 
opłatą rezerwacyjną. Często bywa jednak i tak, że hodowca 
wprost mówi o zadatku, zaś nabywca np. w tytule przelewu 
bankowego świadomie wpisuje zaliczkę, po to, by móc póź-
niej upominać się o jej zwrot. Kolejną kwestią, z jaką spoty-
kają się hodowcy w omawianej sytuacji, jest nieodbieranie 
szczenięcia w umówionym terminie. Jeżeli opóźnienie jest 
kilkudniowe, to oczywiście nie ma problemu, lecz znane 
mi są przypadki opóźnień w  odbiorze wynoszących na-
wet kilka tygodni. Czy tego typu sytuacji można uniknąć? 
Oczywiście, że tak, ale pod warunkiem zawierania przez 
hodowców umów przedwstępnych lub rezerwacyjnych 
(uściślających wspomniane sporne kwestie) w  momen-
cie gdy nabywca chce zarezerwować szczenię. Potrzebna 
do tego jest zmiana nastawienia hodowców do sprzedaży 
szczenięcia na podstawie jednej tylko umowy, zawieranej 
w  momencie wydawania szczenięcia. W  proponowanym 
przeze mnie systemie hodowca zawierać będzie dwie umo-
wy: pierwszą przedwstępną/rezerwacyjną w  momencie, 
gdy nabywca wyrazi wolę rezerwacji danego szczenięcia, 
a  drugą przyrzeczoną w  momencie wydawania szczenię-
cia nabywcy. Oczywiście w pewnych sytuacjach nie będzie 
dochodziło do zawierania umowy przedwstępnej/rezerwa-
cyjnej. Jeżeli bowiem mamy szczenię gotowe do odbioru, 
zaś nabywca deklaruje, że przyjedzie po nie np. następnego 
dnia, zawieranie takiej umowy nie będzie miało jakiegokol-
wiek sensu. Jeżeli jednak pomiędzy rezerwacją szczenięcia 
a  jego wydaniem jest jakiś odstęp czasu, zdecydowanie  
rekomenduję zawieranie pisemnych umów przedwstęp-
nych/rezerwacyjnych.

Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna została zdefiniowana w  art. 389 
Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że umową przed-
wstępną jest umowa, przez którą jedna ze stron lub obie 
zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa 
przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia 
umowy przyrzeczonej. Innymi słowy, umowa przedwstęp-
na to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobo-
wiązują się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczonej 
umowy (umowy przyrzeczonej).

Zawarcie umowy przedwstępnej następuje przede 
wszystkim wtedy, gdy w  chwili jej zawierania strony  nie 
chcą lub nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej, a jed-
nak chcą zapewnić sobie możliwość jej zawarcia w przy-
szłości. Z  taką sytuacją będziemy mieli do czynienia  
np. podczas zawierania umowy, której przedmiotem  
jest dwutygodniowe szczenię.

Niezwykle istotnym jest fakt, aby umowa przedwstęp-
na określała istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. 

W przeciwnym razie będzie ona nieważna. Treść umowy 
przedwstępnej musi w  sposób niebudzący wątpliwości 
odnosić się do treści umowy przyrzeczonej. Jeżeli zatem 
sprzedajemy szczenię, treść umowy przedwstępnej po-
winna określać przedmiot (wskazywać określone szczenię 
poprzez przydomek hodowlany, datę urodzenia, a  także 
imię i  czip, o  ile szczenię w  momencie zawierania takiej 
umowy ma już nadane imię i jest zaczipowane) sprzedaży 
oraz cenę psa.

W umowie przedwstępnej można, a wręcz powinno się 
dla dobra hodowcy określić termin zawarcia umowy przy-
rzeczonej. W  umowie przedwstępnej można i  powinno 
się także uregulować  inne elementy (np. zadatek, opłata  
rezerwacyjna, kara umowna itp.).

Wykonanie zobowiązania z  umowy przedwstępnej 
polega na  zawarciu umowy przyrzeczonej, co następuje 
w momencie wydania szczenięcia nabywcy.

Umowa rezerwacyjna
Umowa rezerwacyjna, w  przeciwieństwie do przed-
wstępnej, nie ma swojego szczegółowego uregulowania 
w przepisach prawa i korzysta z zasady swobody zawie-
rania umów wyrażonej w  przepisie art. 3531  Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, że Strony zawierające umowę 
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia spo-
łecznego. Istotą tej umowy jest zobowiązanie sprzedają-
cego, że nie zaoferuje danej rzeczy – w tym wypadku psa 
– innemu potencjalnemu nabywcy. Zawarcie tej umowy 
nie pociąga za sobą zobowiązania do kupna psa. Innymi 
słowy, potencjalny nabywca może zrezygnować z zakupu 
szczenięcia. Dlatego też wraz zawarciem umowy rezer-
wacyjnej osoba zainteresowana zakupem psa dokonuje 
zapłaty  opłaty  rezerwacyjnej (możliwe są także zaliczka 
lub zadatek), bezzwrotnej w  przypadku braku zawarcia 
umowy sprzedaży szczenięcia. 

Podsumowując powyższe, zawierając umowę rezer-
wacyjną hodowca zobowiązuje się do nieoferowania 
wybranego szczenięcia innym potencjalnym nabywcom 
i  z  tego tytułu pobiera opłatę rezerwacyjną, która jest 
bezzwrotna w przypadku rezygnacji z zakupu zarezerwo-
wanego szczenięcia.

Poza umową rezerwacyjną możemy także skorzystać 
z  umowy rezerwacyjnej z  elementami umowy przed-
wstępnej. Umowa rezerwacyjna z  elementami umowy 
przedwstępnej łączy w  sobie dwa elementy: rezerwa-
cję psa i  zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczo-
nej w  przyszłości na warunkach  określonych w  umowie 
przedwstępnej. Wymaga wskazania istotnych postano-
wień umowy przyszłej, zmierzającej do przeniesienia 
własności psa, a  także określenia terminu jej zawarcia,  
czyli de facto wydania szczenięcia.

W kolejnym artykule postaram się skomentować pod-
stawowe zapisy umów przedwstępnej, rezerwacyjnej 
oraz rezerwacyjnej z elementami przedwstępnej.

CEZARY SZCZEPANIAK
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PRAWNIK RADZI§

W przypadku zdecydowanej 
większości znanych mi hodowców 
psów sprzedaż szczeniąt odbywa się 
według pewnego schematu. 

i umowa rezerwacyjna
UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Najpierw pojawia się zapowiedź miotu, a wraz z nią 
pierwsze rozmowy z  potencjalnymi nabywcami, 
potem informacja o narodzinach szczeniąt, a wraz 

z  nią rezerwowanie poszczególnych maluchów i  dokony-
wanie wpłat (zaliczka, zadatek, opłata rezerwacyjna) przez 
nabywców. Najczęściej ustalenia w zakresie rezerwacji mają 
charakter ustny, nie zaś pisemny. Pisemna umowa zawiera-
na jest dopiero w momencie wydawania szczenięcia nabyw-
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WARTO PRZECZYTAĆ

W swej książce (przeznaczonej dla lekarzy  
weterynarii, ale też dla wszystkich innych 
osób związanych z psami – sędziów, prezen-

terów, trenerów i hodowców) szczegółowo omawia 
biomechanikę ruchu w zależności od różnic w budowie 
psów różnych typów i ras. Książka podzielona jest na 
dwie części. W pierwszej, zawierającej pięć rozdziałów, 
autor omawia anatomię psa, ograniczając się do narzą-
dów związanych z ruchem (skóra, kości, stawy, mięśnie, 
ścięgna i nerwy). Druga część – biomechanika i ruch  
zawiera osiem rozdziałów poświęconych podstawom 
biomechaniki ruchu, właściwemu zrozumieniu pojęcia, 
jak poruszają się psy, definicjom związanym z prze-
mieszczaniem się psów, rodzajom i sposobom analizy 

Autor dr Rob Gillette jest lekarzem wete-
rynarii (1988 r., Kansas State University), 
studia podyplomowe poświęcił szczegóło-
wemu poznaniu fizjologii i anatomii ruchu 
psów w normalnych warunkach życiowych 
i przy zwiększonym sportowym wysiłku. 

Athletic & WORKING DOG, 
Functional Anatomy and Biomechanics

ruchu, w tym także oceny 
klinicznej parametrów ruchu 
psa i jego zaburzeń przy zasto-
sowaniu współcześnie dostęp-
nych metod. Na 130 stronach 
podano w sposób zwięzły  
i zrozumiały informacje o bu-
dowie aparatu ruchu, podsta-
wy biomechaniki ruchu u psa 
oraz zasady jego oceny. Książ-
ka jest bardzo ciekawa, za-
wiera wiele kolorowych rycin, 
zdjęć, rysunków i schematów 
ruchu w kilku płaszczyznach, 
tak aby czytelnik mógł łatwo 
zrozumieć to wszystko, co wpływa na poprawność 
poruszania się psów wielu ras w zgodzie z ich budową 
anatomiczną i funkcjami, jakie wykonują. Warto dodać, 
że spis literatury podano aż na 10 stronach.

TOMASZ BORKOWSKI
Athletic & Working Dog  Functional Anatomy  
and Biomechanics Robert L. Gillette, DVM, MSE,  
DACVSMR  Copyright 2019 by R.L. Gillette Printed in Poland 
by Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o., Wrocław

Na czwartej stronie okładki podano: „Maria 
Apoleika, autorka Psich sucharków, opiekunka 
Misiopudla, na co dzień zajmuje się rysowa-

niem i chodzeniem na spacery, czasem jednocześnie. 
Do pomocy przy swojej drugiej książce zaprosiła Adę 
Wawrzyniak – lekarkę weterynarii, jedyną w Polsce in-
struktorkę reanimacji i pierwszej pomocy dla zwierząt – 
recover”.  A dalej: „Psie sucharki; małe komiksy o psach, 
ich ludziach oraz wszystkich ich wspólnych problemach 
i sprawach”. Jest to dość gruba książka przypominająca 
encyklopedię czy leksykon i już z rysunku na tytułowej 
stronie można się domyśleć, że zawartość kolejnych 
300 stron zapowiada się śmiesznie i zabawnie oraz 
nieco z przymrużeniem oka, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rysunki! Sądzę, że zamierzeniem autorki miał być 
podstawowy zbiór słów i haseł związanych tematycznie 
z psem przeznaczony dla nowych, mało lub wcale nie-
doświadczonych posiadaczy psów. Dobór słów i haseł 

Wszystkie słowa, które musisz znać,
żeby obsłużyć swojego psa

PSIE SUCHARKI  jest dość przypadkowy i został 
przedstawiony alfabetycznie  
od A do Ż, a poszczególne 
opisy przywołanych tematów to 
teksty o różnej objętości i wadze 
merytorycznej (np. agresja). 
Bardzo dużo miejsca poświę-
cono wiedzy weterynaryjnej 
i zdrowiu psa (co wyjaśnia 
współudział autorski lek. wet. 
A. Wawrzyniak). Teksty uzupeł-
niają zabawne rysunki wyraź-
nie podkreślające przesłanie 
autorki, że w układzie człowiek 
– pies tym ważniejszym (o którego 
względy mamy zabiegać) jest pies, a nie człowiek.  
Dodatkowo podkreślono ten fakt na rysunku  
z przedostatniej strony w podtytule książki  
„Wszystko co powiedziałby twój pies, gdyby umiał  
mówić”.  Doskonale rozumiem doniosłość tego  
przesłania, co pozwala mi na polecenie tej pozycji  
każdemu kynologowi.

TOMASZ BORKOWSKI
Wydawnictwo ZNAK, Kraków, wydanie I, 2021 r., 
cena 45 zł.  ISBN 978-83-240-6 105-1
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Księga jest napisana w języku polskim i angielskim. Ma objętość 400 stron, zawiera 500 ilustracji i rycin.
Zamówienia oraz dystrybucja poprzez oddziały ZKwP.

Już jest, długo oczekiwana pozycja książkowa obejmująca historię psiarstwa 
w Polsce od czasów średniowiecznych do obecnych. 

Znajdziecie w niej opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstania naszej 
organizacji oraz bloki tematyczne poświęcone naszym rasom narodowym 
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