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Szanowni Państwo,
w styczniu 2016 roku, w przeddzień Światowej Wystawy Ras Polskich,
odbył się w Opolu Światowy Kongres poświęcony naszym rasom.
Organizatorami obu tych ważnych dla polskiej kynologii imprez były:
Oddział ZKwP w Opolu oraz Kluby Ras Polskich – Komisje
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
Na Kongresie wystąpiło 23 prelegentów, w głównej mierze długoletnich
hodowców i specjalistów poszczególnych ras z kraju i zagranicy.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na pewno były dobrym
sposobem na popularyzację wiedzy o polskich rasach psów, o ich historii
i ludziach, którzy przyczynili się do ich odtworzenia.
Aby utrwalić tę wiedzę – a jest to naszym obowiązkiem, gdyż rasy
polskie są nierozerwalnie związane z kulturą i historią naszego kraju,
stanowią spuściznę po naszych przodkach i w pełni zasługują
na naszą troskę i szacunek – Zarząd Główny ZKwP podjął decyzję
o przygotowaniu w formie internetowej biuletynu z wybranych wykładów
i prezentacji, przedstawionych na Kongresie Ras Polskich w Opolu.
Wyboru materiałów podjął się dr Tomasz Borkowski – przewodniczący
Klubu Polskiego Owczarka Nizinnego, w uzgodnieniu z pozostałymi
przewodniczącymi klubów ras polskich:
Andrzejem Kotem – Klub Polskiego Owczarka Podhalańskiego,
Magdaleną Musiał – Klub Ogara Polskiego,
Marianem P. Bocianowskim – Klub Gończego Polskiego
i Małgorzatą Szmurło – Klub Charta Polskiego.
Mamy nadzieję, że lektura tych materiałów będzie interesująca
dla Państwa.
Elżbieta Augustyniak
Wiceprzewodnicząca
ds. Hodowlanych ZG ZKwP

Jan Gajewski
Przewodniczący
ZG ZKwP
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W imieniu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym ZKwP
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski (Wydział Biologii UAM)

On behalf of the Scientific Commission by the Main Board of the Polish Kennel Club
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski (Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University)

INTRODUKCJA/INTRODUCTION
Pies (Canis lupus forma familiaris Linné, 1758)
jest najstarszym zwierzęciem domowym.

The dog (Canis lupus f. familiaris Linné, 1758)
is the oldest domesticated animal.

F

T

ascynował człowieka od dawna, zapewne od
początków tej jedynej w swoim rodzaju koegzystencji. Nie stroniąc od antropomorfizmów sławi się
tradycyjne psie przymioty: wierność, inteligencję, ale
także zdolności adaptacyjne i wspaniale rozwinięte
zmysły, pozwalające człowiekowi na wykorzystywanie tego zwierzęcia do różnych celów.
Z biegiem lat rosła liczba psich ras (w ostatnich
dwóch stuleciach – gwałtownie), aż doszła do prawie
400. To wynik zdumiewający. Różnorodność wielkości, kształtów, rodzajów szaty, umaszczenia i szeregu
innych cech, nie tylko morfologicznych, stała m. in.
u podstaw niewiary w monofiletyczne pochodzenie
psa domowego, obecnie uważane za oczywiste
i potwierdzone badaniami molekularnymi. Tu należy
się ukłon wilkowi, praojcu psa. Wilk najpewniej liczy
sobie ca milion lat (plejstocen), co i tak czyni go
gatunkiem relatywnie młodym - a jego potomek?
Nie wiadomo. Większość specjalistów wytycza zakres
jego wieku na 14 do 18 tysięcy lat, ale są i tacy, którzy wydłużając proces synantropizacji i domestyfikacji obstają przy 44 tysiącach. Tak czy owak – z nami
jest od dawien dawna.
Jednakże psi los bywał i bywa krańcowo różny.
Z jednej strony bezdomne psy-pariasy, albo psy,
którym życie odmierza długość łańcucha przy
blaszanej beczce – a z drugiej strony członkowie
rodziny: psy kąpane, czesane, śpiące w łóżku, prowadzone do lekarza, a nawet psychologa. W końcu
opłakiwane i chowane na psich cmentarzach.
Niewątpliwie pies nas uwiódł. Odkrył, że przymilność to świetna strategia życiowa i stopniowo,
„po cichu” przeszedł z symbiozy poprzez komensalizm na jedyne w swoim rodzaju pasożytnictwo.
Pasożytnictwo, które paradoksalnie daje gospodarzowi-żywicielowi tak wiele radości i satysfakcji.

◆◆◆

he man was fascinated by the dog from the very
beginning of this unique coexistence. Not avoiding
anthropomorphisms, the dog is praised for its traditional qualities such as loyalty and intelligence, but also
adaptability and well-developed senses, which allowed
using it for various purposes.
Over the years the number of dog breeds was
growing (particularly fast within the last two centuries)
until reaching near 400. It’s a really amazing result.
The diversity of sizes, shapes, types and colours of coat,
as well as many other features, not only morphological
ones, was the cause of unbelief in the monophyletic
origin of the domestic dog. Nowadays it is taken for
granted and confirmed by molecular studies.
Today the number of dog breeds came to about
400 and their amazing diversity makes hard to believe
they all descend from the common ancestor.
The tribute should be paid here to the wolf, the dog’s
forefather. The wolf dates back ca. one million years,
still being a relatively young species, and its descendant? It’s not known. Most experts determines its age
to 14-18 thousand years but the others, elongating the
process of synanthropization and domestication, insist
it is 44 thousand years. Anyway, the dog accompanies
us for a very long time.
However the dogs fate has always been and still
is extremely different. On the one hand the homeless
pariah dogs, or dogs whose life is metered by the
length of the chain at the tin barrel - and on the other
dogs being members of the family: bathed, combed,
sleeping in the bed, brought to the doctor or even
to the psychologist. And finally mourned and buried
on dogs cemeteries.
Undoubtedly the dog has seduced us. It discovered
that fawning is an excellent life strategy and gradually,
on the quiet, moved from symbiosis, by commensalism,
up to the unique parasitism, which paradoxically gives
the host so much joy and satisfaction.
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Stosunek do psa jest miarą kultury społeczeństw
i narodów. Odnosi się to zarówno do starożytności
jak i do czasów nowożytnych. Teza śmiała, więc
narażona na kpiny tych, którzy psa nie lubią.
Prastary Egipt szczycił się już kilkunastoma
ówczesnymi rasami, a ich przedstawiciele byli
mumifikowani i chowani we wspólnych grobowcach
wraz z ich współwłaścicielami. Obecnie prawie
każda nacja pielęgnuje swoje liczne, mniej liczne
lub pojedyncze rasy narodowe. Prym w tym względzie wiodą Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy.
My mamy ich pięć, trochę mniej niż np. Włosi,
Węgrzy, Szwedzi czy Norwegowie, ale dobrze wyodrębnionych, udokumentowanych i rozpoznawalnych.
Pięć to niemało jak na kraj cierpiący w przeszłości
ponad 120-letnią niewolę. Przyjrzyjmy się im.

POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI
Reprezentuje kopalną mezolityczną linię Canis
lupus forma familiaris inostrancevi. Bliżej mu zatem
do molosów niż do „rzeczywistych” owczarków.
Imponujący i dumny. Jest przedstawicielem dużych
białych górsich psów pasterskich, takich, jak pirenejski pies górski, włoski maremmano, węgierski
kuvasz i słowacki czuwacz. Sądzi się, że w Polsce,
w Beskidach i Tatrach osiedlił się w XV wieku i do
dziś towarzyszy góralom. Propagowany w międzywojniu pod hasłem „w polskim domu polski pies”,
dzięki zaangażowaniu ówczesnego wybitnego
kynologa, Maurycego Trybulskiego doczekał się
sympozjum. obficie obsadzonego przeglądu
i wystawy w Zakopanem (wrzesień 1937).
Po wojnie, w maju 1954 miał miejsce podobny
przegląd gromadząc 120 psów pozostających
głównie w rękach użytkujących je baców.
W roku 1967 wzorzec podhalana zostaje
zatwierdzony przez FCI. W 1981 roku powstaje
Klub Owczarka Podhalańskiego. Nie sposób
pominąć tu zasług wielkiego miłośnika rasy,
wieloletniego przewodniczącego Klubu, doktora
Henryka Derezińskiego. Dziś owczarek podhalański
ma się dobrze, a ostatnio nawet coraz lepiej. Widoczny na wystawach, hodowany w wielu krajach, w których ma swoje kluby i swoich wiernych zwolenników.

POLSKI OWCZAREK NIZINNY
Genealogicznie, wraz z wieloma innymi owczarkami
związany z protoplastą C. l. f. familiaris matris opti-

◆◆◆
The attitude towards dogs is the measure of the
culture of societies and nations. It applies both to the
ancient and the modern times. It is a bold thesis and
thus exposed to the ridicule of those who do not like
dogs. The ancient Egypt boasted of more than a dozen
breeds, and their representatives were mummified
and buried in common graves with their co-owners.
Nowadays almost all nations cherishes their more or less
numerous national breeds. In this matter the French,
German and British take the lead. In Poland we have five
of them, a bit less than for example the Italians, Hungarians, Swedes or Norwegians, but they are well distinct,
documented and recognizable. That’s a pretty good
result taking into consideration the 120 years bondage
of our country.Let’s know them closer.

TATRA SHEPHERD DOG
Represents the fossil Mesolithic line of Canis lupus
forma familiaris inostrancevi. It is therefore closer
to molossoid than to the „real” shepherds. Impressive
and proud representative of large white mountain
shepherd dogs, such as the Pyrenean Mountain Dog,
Italian Maremmano, Hungarian Kuvasz and Slovakian
Chuvach. It is believed they settled in Poland, in
Beskidy and Tatra Mountains in the 15th century and
accompanies the Highlanders up to the present. In the
interwar period the breed was propagated under the
slogan: „Polish dog in Polish home” and thanks to the
engagement of Maurycy Trybulski, the eminent cynologist of that time, the symposium on the breed were
organised, as well as strongly casted breed inspection
along with the show in Zakopane (September 1937).
After the war a similar inspection took place, gathering 120 dogs, owned mainly by head shepherds who
were using them in their daily work. In 1967 the breed
standard of Tatra Shepherd Dog became recognized
by the FCI and in 1981 the Breed Club was established.
Here the contribution of dr Henryk Dereziński should
be emphasized - the great lover of the breed and the
long-time chairman of the Club. Nowadays the breed
is doing well and recently even better: frequently met
on dog shows and bred in many countries, where
it has its clubs and loyal fanciers.

POLISH LOWLAND SHEEPDOG
Genealogically, along with many others sheepdogs,
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mae z epoki brązu. Formatu średniego, mocnej
konstrukcji, obficie owłosiony, żwawy, budzi
powszechną uwagę. Pierwsze wzmianki o nim
pochodzą z XV stulecia, a więc zapewne od dawna
towarzyszył pasterzom ihodowcom owiec, zwłaszcza
na Pomorzu. Znana jest historia szlachcica, imć
Grabskiego, płynącego ze zbożem do Szkocji wraz
ze swoimi owczarkami. Miały one „zaopiekować”
się kupionymi na wyspie owcami – i uczyniły to
świetnie, wprawiając Szkotów w zachwyt. O polskim
owczarku nizinnym wspomina także dziewiętnastowieczna literatura niemiecka (von Stephanitz). Hodowane w dzisiejszym znaczeniu i wystawiane od 1924
roku. Przedwojenne plany odnośnie do rozwoju rasy
doczekały się kontynuacji pod koniec lat 40 ubiegłego wieku, kiedy to jej odrestaurowaniem zajęła się
dr Danuta Hryniewicz w swojej „Kordegardzie”.
Jej starania wspomagała Maria Dubrowinowa, autorka pierwszej wersji standardu. Pierwszy powojenny
oficjalnie zarejestrowany miot pochodził z hodowli
„z Babiej Wsi” Pani Kusionowicz. W wigilię 1949 roku
rodzi się SMOK, pies opatrznościowy dla rekonstrukcjii PON-a, „żywy wzorzec”, który niebawem trafił
w ręce Pani Danuty Hryniewicz. W 1964 roku rasa
doczekała się zatwierdzenia i rejestracji w FCI.
W latach 60. nadal prym wiedzie „Kordegarda”,
a w 1967 r. rodzi się DOMAN z Kordegardy, drugi
po SMOKU pies wybitny i ważny dla rozwoju hodowli
PON-a. Stanowi centrum radiacji początkujące
główne współczesne męskie linie tej rasy.
Przez trzy następne dekady polski owczarek nizinny był najbardziej popularną i rozpoznawalną poza
granicami polską rasą. Obecnie ta popularność chyba
nieco podupada, wciąż jednak jest znacząca i daleko
jej do stanu zapomnienia. Naszym za to, polskim
obowiązkiem jest zadbać o to, aby poza Polską nie
stały się podobne do shih-tzu czy też bolończyka,
subtelnie edukując zarówno zagranicznych hodowców jak i kolegów sędziów.

associated with the ancestor C. l. f. familiaris matris
optimae from the Bronze Age. Medium sized, strong
built, shaggy, of lively temperament, raises everyone’s
attention. First mentions about the breed date from
15th century, so probably he has long been accompanying the shepherds and sheep farmers, especially in
Pomerania. Well known is the story about a nobleman
named Grabski, who sailed to Scotia with his sheepdogs. They were to „take care” of the sheep bought
on the island and the Scots were wowed with their
work. The Polish Lowland Sheepdog is mentioned also
in the 19th century German literature (von Stephanitz). They were shown and bred in today’s sense since
1924. The pre-war plans for the development of the
breed were continued in the late 40s of last century
by dr Danuta Hryniewicz in her „Kordegarda” kennel.
Her efforts was aided by Maria Dubrowinowa who
drawn up the first version of the breed standard. The
first officially registered litter was born in the kennel
„z Babiej Wsi”, owned by Mrs. Kusionowicz. And on
the Christmas Eve of 1949 was born SMOK, the heaven-sent dog, a „living breed standard” which soon
passed into the hands of Mrs. Danuta Hryniewicz.
In 1964 the breed became officially recognized and
registered by the FCI. In the 60s „Kordergarda” was
still the leading kennel and in 1967 DOMAN z Kordegardy was born, the second after SMOK outstanding
dog, important for the development of the breed.
He became the center of radiation, launching the
major contemporary male lines.
Over the next three decades Polish Lowland
Sheepdog was the most popular and recognizable
abroad Polish breed. Perhaps currently its popularity
somewhat declines, but still is significant and far
from oblivion. And our Polish duty is to take care
they not become like the Shih-Tzu or the Bolognese
outside Poland, subtly educating the foreign
breeders and judges.

OGAR POLSKI

Like his numerous European cousins, it represents
the ancestral branch derived from C. l. f. familiaris
intermedius from the Bronze Age. As remained
almost unchanged since the Middle Ages, can safely
be considered to be a relic breed. Perhaps its appearance is closer to the former St. Hubert’s dogs than
the more „stylized” modern bloodhound. There is
more evidence of its historical existence than in case

Tak jak jego liczne europejskie kuzynostwo, reprezentuje gałąź rodową wywodzącą się od C. l. f. familiaris
intermedius z epoki brązu. Od czasów średniowiecza
zmienił się mało, tak że śmiało można uznać go za
rasę reliktową. Być może wyglądem w większym
stopniu przypomina dawne psy św. Huberta niż bardziej obecnie „wystylizowany” bloodhound. Dowo-

POLISH HOUND
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dów na jego historyczne istnienie (literatura zarówno
„fachowa” jak i piękna oraz ikonografia) jest więcej
niż w przypadku pozostałych ras polskich, a pierwsza
o nim wzmianka sięga już XI wieku (kronika Galla
Anonima). Jest bohaterem kto wie czy nie pierwszej
w Europie poważnej i kompletnej „psiej” monografii: obszernego dzieła p.t. „Myślistwo z ogary”
autorstwa Jana hrabiego Ostroroga, wydanego na
początku XVI stulecia. Z ogarem polowano zatem
od wieków, głównie na terenie dawnych polskich
Kresów Wschodnich. Jego współczesna rekonstrukcja
ma swój początek w 1959 roku, w którym to płk.
Piotr Kartawik, kynolog i myśliwy, przywozi do Wrocławia zza wschodniej granicy z okolic Nowogródka
psy będące odzwierciedleniem starych rycin i opisów.
Rozpoczyna swoją hodowlę pod przydomkiem
„z Kresów”, a jego OBAL z Kresów zasługuje na miano „żywego wzorca”; wzorca, którego autorem był
Jerzy Dylewski (1964). Dwa lata później FCI uznaje
ogara polskiego i jego standard, rejestrując go pod
numerem 52.
Ogar jest psem gończym więcej niż średniej miary,
czaprakowym, o sylwetce wpisanej w prostokąt,
z charakterystycznie wyrzeźbioną głową. Winien być
względnie grubokościsty i mocny, bardziej wytrzymały niż szparki. Goni zwierzynę po ciepłym tropie
głosząc ją charakterystycznym „graniem”. Stąd jego
tradycyjne imiona własne związane są z muzyką.
Etymologia nazwy rasy do dziś jest przedmiotem
sporu, choć najbardziej prawdopodobna racja
wskazuje na podobieństwo słów „ogar” i „ogorzały”,
czyli „podpalany”.
Dziś, po wielu latach „chudych”, populacja ogara
wzrasta, a rasa ma grono swoich miłośników, którym
należy się wdzięczność za jej kultywowanie.

GOŃCZY POLSKI
Jest bliskim krewnym ogara, zatem i on reprezentuje
liczne grono potoków C. l. f. familiaris intermedius.
Jest starą polską rasą psów myśliwskich, hodowaną
i użytkowaną od stuleci, głównie na terenie Polski
południowej i południowo-wschodniej: na Podhalu,
w Pieninach, Beskidach i Bieszczadach. Pierwsze
udokumentowane wzmianki o tych psach sięgają
początków XVII wieku – a zatem musiał istnieć już
wcześniej.
Polowano z nim na różną zwierzynę: na zające,
lisy a także dziki – złają (=grupą), sforą (=parą) albo

of other Polish breeds, both in specialist literature
and fiction, as well as in iconography. The first mention about the breed, dating from the 11th century,
was found in the „Chronicle” of Gallus Anonymous.
The Polish Hound is the protagonist of probably the
first in Europe serious and complete cynological
monograph: „Hunting with the ogar hounds” by
count Jan Ostroróg, issued at the beginning of the
16th century. Therefore they were used for hunting
for centuries, mainly in the former Eastern Borderlands of Poland. The contemporary reconstruction
of the breed was started in 1959 by Colonel Piotr
Kartawik with dogs brought from the surroundings
of Nowogródek (currently on the territory of Belarus),
reflecting the old drawings and descriptions. Colonel
Kartawik started breeding under the kennel name
„z Kresów” („from the Borderlands”), and his OBAL
z Kresów deserves to be called a „living standard”.
The standard, which was drawn up by Jerzy Dylewski
in 1964. Two years later the Polish Hound became
recognized by the FCI, along with its standard,
registered under the No. 52.
The Polish Hound is a scent dog more than medium-sized, of saddle coat colour, rectangular silhouette and characteristically chiselled head. It should
have relatively strong bone and construction and
be rather enduring than fast. Polish Hounds chases
the game on the hot trail with characteristic barking,
called „playing”, hence their traditional names are
tied with music. The etymology of the breed name
is still controversial, although the most convincing
is the argument pointing to the similarity of the
words „ogar” and “ogorzały”, meaning “tan”.
Today, after many “lean years”, the Polish Hound
population increases, and the breed has a bunch
of fans, who should be thanked for its cultivation.

POLISH HUNTING DOG
A close relative of the Polish Hound and therefore
it also represents a numerous streams of C. l. f.
familiaris intermedius. It’s an old Polish breed of
hunting dogs, bred and used for centuries, mainly
in southern and south-eastern Poland: in regions
of Podhale and Pieniny, Beskidy or Bieszczady Mountains. The first documented mentions about the
breed come from 17th century, so it must have been
existing even before. Polish Hunting Dogs were used
to hunt various game like hares, foxes or wild boars.
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pojedynczo. Towarzyszył myśliwym zarówno konnym
jak i pieszym. Gończe gonią zwierzynę po ciepłym
tropie, głosząc ją „graniem”, tj. szczekaniem o odpowiedniej charakterystycznej tonacji.
Jak już wspomniano, bliskim, a wciąż chyba
jeszcze bardziej znanym światu kuzynem gończego
polskiego (polish hounting dog) jest inna polska
rasa – ogar polski (polish hound), który ma podobną
historię. Obie rasy były niegdyś, a nawet niemal
współcześnie obejmowane wspólną nazwą „ogar”
– co było powodem wielu nieporozumień.
Tymczasem różnice między nimi są istotne.
Różnią się nie tylko eksterierem, ale i terenem
pierwotnego występowania. Gończy jest psem
wyżynnym i górskim, podczas gdy właściwą ojczyzną
ogara były leśne tereny nizin dawnych Polskich
Kresów Wschodnich. Ogar jest psem większego
formatu, bardziej przypominającym dawne psy
św. Huberta, tymczasem gończy nawiązuje swym
wyglądem (i zapewne pochodzeniem) do gończego
słowackiego (slovensky kopov) i gończego węgierskiego vel siedmiogrodzkiego (erdelyi kòpò).
Abstrahując od szczegółowej diagnozy różnicowej
pomiędzy wszystkimi wyżej wymienionymi rasami
warto wspomnieć choćby o różnicach w umaszczeniu.
Ogar jest czaprakowy (saddle), gończe słowacki
i węgierski – czarne podpalane (black&tan), natomiast
gończy polski występuje w trzech różnych umaszczeniach: czarnym podpalanym (najczęstszym), czekoladowym podpalanym (liver&tan), oraz czerwonym (red)
w różnych odcieniach (czerwony, rudy, płowy).
Najnowsza historia gończego polskiego jest dość
pogmatwana. Jak już wiemy – był mylony z ogarem
polskim, rasą uznaną przez FCI w 1966 roku.
W okresie starania się o międzynarodowe uznanie
i zatwierdzenie polskiej rasy o nazwie „ogar”,
gończy polski przegrał konkurencję z właściwym,
tym z Kresów Wschodnich ogarem „typu Kartawika”.
Gończy został skazany na zapomnienie…
Odtworzenie gończego polskiego zawdzięczamy
innemu pasjonatowi, płk. Józefowi Pawłusiewiczowi,
działającemu równolegle z płk. Kartawikiem. Efekty
pracy Pawłusiewicza, a następnie kilku innych myśliwych/kynologów i hodowców doczekały się uznania
dopiero po niemal 20. latach: w 1983 roku otwarto
Księgę Wstępną dla rasy gończy polski (jeszcze
chwilowo pod nazwą gończy bieszczadzki), a także
opracowano wzorzec nowej/starej rasy.

The dogs were working in the pack, in pairs or singly;
accompanying the hunters walking or riding on horsebacks. They are chasing the game on the hot trail
with melodious cry, called „playing”, i.e. barking of
suitable, characteristic pitch.
As it was already mentioned, the close relative of
the Polish Hunting Dog is the Polish Hound – another
Polish breed of similar history but even better known
in the world. Both breeds were until very recently
known under the common name: „ogar” – which
lead to many misunderstandings. However, the
differences between them are significant. They varies
not only in conformation, but also originates from
different regions. The Polish Hunting Dog comes
from upland and mountain regions while the Polish
Hound’s homeland were wooded lowlands of former
Polish Eastern Borderlands. The Polish Hound is
larger and more resembling the earlier St. Hubert’s
Dogs, while the Polish Hunting Dog refers by its appearance (and probably also by its origin) to the Slovakian Hound (Slovensky Kopov) and the Hungarian
Hound aka Transylvanian Scent Hound (Erdélyi Kopó).
Apart from detailed differential diagnosis between the above breeds it’s worth mentioning about the
differences in coat colour. The Polish Hound is saddle, the Slovakian an Hungarian Hounds - black and
tan, and the Polish Hunting Dog can be of different
coat colours: black and tan (the most common), liver
and tan and red in various shades (red, russet, fawn).
The Polish Hunting Dog’s recent history is quite
complicated. As we already know, it was confused
with the Polish Hound, the breed recognized by the
FCI in 1966. When applying for international recognition and registration the Polish breed called „ogar”,
the Polish Hunting dog lost the competition to the
right „ogar” – that in the „type of Kartawik”, coming
from the Eastern Borderlands. The Polish Hunting
Dog was sentenced to oblivion.
The restoration of the Polish Hunting Dog we owe to
another passionate, Colonel Józef Pawłusiewicz, acting
at the same time as Colonel Kartwik. His efforts, like
that of some others hunters-cynologists and breeders
were recognized only after almost 20 years: in 1983
the appendix to the studbook was opened (temporarily
under the name: Bieszczady Mountain Hound) and the
standard of the new/old breed was drawn up.
On the World Dog Show in Poznań in 2006 a numerous group of homogenous in type Polish Hunting
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Na wystawie światowej w Poznaniu w 2006 roku
zaprezentowano publiczności i władzom FCI bogatą
i wyrównaną stawkę gończych polskich. Zaowocowało to wstępnym uznaniem rasy i jej standardu (choć
jeszcze bez prawa przyznawania wniosków CACIB).
Druga taka prezentacja miała miejsce przy okazji
Wystawy Championów w Lesznie, dzięki staraniom
Grzegorza Werona („Kłusująca Sfora”) i działaczy
leszczyńskich, dostarczając wielu wzruszeń. Jest
paradoksem, że obecnie gończy polski staje się
w swojej ojczyźnie najbardziej liczną i popularną
spośród wszystkich pięciu narodowych polskich ras.
Zasługuje więc bez żadnych wątpliwości na pełne
uznanie. Użytkowany i wystawiany. Coraz piękniejszy,
zwracający na siebie uwagę, coraz bardziej liczący się
w finalnych wyborach „Best of Group” i „Best
in Show”. W lesie i w polu też potrafi brylować.

Dogs were presented to the public and the authorities of the FCI. This resulted with the provisional
recognition of the breed and its standard (though
still not eligible for CACIB). The second such presentation, providing many positive emotions, took place
on the occasion of the Champions Show in Leszno,
thanks to the efforts of Grzegorz Weron („Kłusująca
Sfora” kennel) and the activists from the local branch
of the Polish Kennel Club. Paradoxically, nowadays
the Polish Hunting Dog in his homeland becomes the
most numerous and popular among all the five Polish
national breeds. Therefore it undoubtedly deserves
to be definitively recognized. Both showed and used
for hunting. More and more beautiful, catching the
eye, it matters increasingly in the final competitions
like „Best of Group” or „Best in Show”. Besides
it shines also in the forest and in the field.

CHART POLSKI

POLISH GREYHOUND

Charty to grupa ras psów wyraźnie wyodrębniona
od wszelkich innych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systematycznym spisie ras FCI, tworząc
w nim grupę 10. Wywodzą się en bloc od neolitycznego Canis lupus forma familiaris leineri,
a ten prawdopodobnie od mezolitycznego
C. l. f. familiaris putiatini (9 tys. lat p.n.e.).
Chart polski, tak jak i inne charty europejskie
zapewne przybył ze stepów Azji w czasie wędrówki
ludów, jak świadczą wykopaliska datowane na drugą
połowę VIII wieku. Sama nazwa „chart” pojawia
się z początkiem XV wieku. Od tego czasu już całe
mnóstwo dokumentów świadczy, że chart polski
towarzyszy monarchom, arystokracji, ale także
szlacheckiemu pospólstwu nieodłącznie.
W Rzeczypospolitej Dwojga Narodów, sięgającej
od Bałtyku po Morze Czarne warunki do polowań
z chartami były wprost wyśmienite, stały się więc
ulubioną rozrywką. To wtedy i tutaj wymyślono
mieszane polowania gończych i chartów.
Te pierwsze wypierały zwierzynę z kniei, a te drugie
kończyły dzieło na otwartej przestrzeni. Z chartami
polskimi polowano nie tylko na zające, ale także
na lisy, dropie, zwierzynę płową a nawet na wilki.
Chart polski musiał więc być nie tylko rączym,
ale także dużym i silnym – i takim ma pozostawać
do dzisiaj. Obecny wzorzec podkreśla w swej
interpretacji różnice między nim i angielskim
greyhoundem dość wyraźnie.

The sighthounds are quite distinct from all others
breeds, which is reflected in the FCI nomenclature,
where all of them forms the 10th group. They come
en bloc from the Neolithic Canis lupus f. familiaris
leineri, and this probably from the Mesolithic
C. l. f. familiaris putiatini (9 thousand years BC).
The Polish Greyhound, as well as other European
sighthounds probably came from the steppes of Asia
during migrations, as evidenced by excavations dating back to the second half of the 8ht century. The
name „greyhound” appears at the beginning of the
15th century. Since then a whole lot of documents
proves that the Polish Greyhound was an inseparable
companion of the kings and aristocracy but also of
the minor nobility. In the Polish-Lithuanian Commonwealth, stretching from the Baltic to the Black Sea
the conditions for hunting with sighthounds were
simply ideal, so it have become the favourite pastime. It was that time and there the mixed hunt of
the scent hounds and the sighthounds was invented.
The former were driving out the game from the
forest and the latter were finishing the work on the
open space. The Polish Greyhounds were used to
hunt hares, but also foxes, bustards, deer and even
wolves. Thus, they had to be not only fast but also
large and strong, and so it should remain until today.
The interpretation of the current breed standard
stresses quite clearly the differences between the
Polish and the English Greyhound.
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Podobnie jak w przypadku ogara, na los chartów
polskich wpłynęła historia: 123 lata niewoli,
potem wojny światowe, zmiany granic. Popadły
w zapomnienie na długo. Były jednak hodowane
w tajemnicy, choćby u kłusowników w województwie
Kieleckim, na bazie chartów z majątku Niemojewskich.
Głównie jednak za obecną wschodnią granicą, gdzie
w różnych rękach pozostały resztki dawnych psiarni
polskiej magnaterii i szlachty. Tak oto charty polskie
trafiły z majątków do kołchozów...
Współczesną „awanturę” o charta polskiego
sprowokował rok 1971. Wtedy to prof. Maciej
Mroczkowski (entomolog z zawodu, kynolog z zamiłowania) dotarł do chartów polskich w okolicach
Rostowa nad Donem, a następnie napisał o tym
w „Przekroju”, apelując o ratowanie i restaurację
polskiej rasy. W efekcie apelu Stanisław Czerniakowski
przywozi z Ukrainy dwie suki i jednego psa,
a w 1974 roku rodzi się pierwszy miot już w Polsce.
Władze Związku Kynologicznego (a głównie ówczesny jego przewodniczący) bynajmniej nie były tym
zachwycone. Bały się protestów kynologów radzieckich. Na szczęście czasy się zmieniły, burza przeszła
bokiem i w 1991 r. można było odnotować koniec
wojenki o polskiego charta: otwarto księgę wstępną
dla starej/nowej rasy. Pojawiło się grono entuzjastów,
wśród nich i przede wszystkim siostry Małgorzata
i Izabella Szmurło („Cellerimus”). Piękne „polusy”
rodziły się w hodowli „z Wielgowa” Janusza
Żerebeckiego. Od 1984 roku działa Klub Charta
Polskiego, a w czerwcu 1989 roku FCI wpisuje
do swojego rejestru wzorzec charta polskiego
jako (wówczas) czwartej polskiej rasy.

Similarly as in the case of the Polish Hound, the
history had a strong impact on the destiny of the
Greyhounds: 123 years of bondage, then World Wars
and changes of the borders. They fell into oblivion
for a long time. But they were bred secretly, even
by poachers in the region of Kielce, based on sighthounds from the estate of the Niemojewski family.
However most of them survived and were bred
behind the present eastern border, where the
remnants of old kennels of the Polish nobility passed
into various hands. Thereby the Polish Greyhounds
got from the estates to the collective farms...
The contemporary „fuss” about the Polish Greyhound was provoked in 1971. Then the professor Maciej
Mroczkowski (entomologist by profession and keen
cynologist), reached out to Polish Greyhounds in the
region of Rostov-on-Don and wrote about it in the
magazine „Przekrój”, calling for rescue and restoration
of the Polish breed. As the result of this appeal,
Mr. Stanisław Czerniakowski brought from Ukraine
two bitches and one male. In 1974 the first litter in
Poland was born. The authorities of the Polish Kennel
Club (and mainly its president) wasn’t excited about it
at all for they were afraid the soviet cynologists would
protest. Fortunately the times have changed, the storm
passed close by and the war for the Polish Greyhound
was ended: the appendix to the studbook was opened
for the old/new breed. A circle of the enthusiasts appeared and among them, primarily, the sisters Małgorzata
and Izabella Szmurło („Cellerimus” kennel). The beautiful Polish Greyhounds were born also in the kennel
„z Wielgowa” owned by Janusz Żebrecki. In 1981 the
appendix to the studbook for the Polish Greyhound
was opened and in 1989 the FCI registered its standard,
as the fourth then Polish breed.

◆◆◆

◆◆◆

Niech więc ogary
pójdą w las, a spór
o KUSEGO i SOKOŁA
trwa wiecznie.

Thus, referring to our national
literature, let the hounds go
into the forest, and let the dispute
over the BOBTAIL and FALCON
lasts forever.

◆◆◆

◆◆◆
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World Dog Show and Congress
for Polish Breeds
Opole 16th/17th January 2016

F

or the organiser Grzegorz Weron it was a dream
come true - all the Polish national breeds in one
place at the same time. Poland has five national
breeds – the Tatra Mountain dog (Polski Owczarek
Podhalanski), the Polish Lowland sheepdog (Polski
Owczarek Nizinny), Polish hound (Ogar Polski), Polish
hunting dog (Gonczy Polski) and Polish greyhound
(Chart Polski).
Thanks to the dedication of the Poles over the
years these breeds have survived the terrible ravages
of war and been preserved through years of selective
in-breeding and they are determined to promote
them far and wide and to maintain their history
and health.
This inaugural World Dog Show and Congress for
Polish Breeds was organised by the Opole branch of
the Polish Kennel Club, with the blessing of the FCI.
The first day was dedicated to seminars and lectures exploring breed history, health, working ability
and conformation. The congress opened with the
national anthem followed by a welcome from the
organisers and a speech by the vice president of the
Polish Kennel Club, Elzbieta Augustyniak. A colourful
presentation of the five national breeds followed
with handlers dressed in traditional costume and parading with teams of dogs, it was a great spectacle.
The opening lecture was an hour long multimedia
presentation exploring the relationship between
man and dog from World War II until the present
day, then each club of the national breeds hosted
two specific talks.
I was very privileged to be invited as a speaker
by the Polish Lowland Sheepdog Club and gave
a presentation on the ‘Preservation of correct breed

type in form and function’ to an audience of
breeders, exhibitors, breed specialist judges
and international all-rounders – no pressure
there then!
Sunday saw a total entry of 259 dogs, a good
amount given that it was mid-Winter and Opole isn’t
the most central city in Poland; CWC/CACs were on
offer to all breeds. There were 71 Polish hunting
dogs, 42 Polish hounds, 42 Polish greyhounds,
41 Polish Lowlands and 63 Tatras. All bar two of the
judges were Polish - Petru Muntean from Roumania
did Polish Lowland males and Vlastislav Vojtek from
Solvakia, the Polish Greyhound males.
The ‘finals’ opened with a beautiful performance
of Polish folk-dancing and in typical European style
were very dramatic, building a crescendo to the Best
in Show award. The trophy table was hugely impressive- I have never seen such giant rosettes before!
The honour of Best in Show fell to Mr Janusz Opara,
an all-rounder who has judged numerous times in
the UK and will be familiar to many. After evaluating
all five he gave the top award to the Polish Hunting
Dog, a very smart black and tan dog, the breed has
documented origins tracing back to the 17th
Century. At the World Dog Show in Poznan 2006,
the Polish Hunting dog was given provisional FCI
recognition and is pending full recognition so it was
very fitting that one triumphed at this special event.
As usual Polish hospitality was bountiful and I will
treasure many memories from this unique event and
also from the honour of being invited to speak about
my own breed in its homeland. The next WDS Polish
Breeds is planned for 2018, the year in which Poland
hosts the European Dog show in Kielce.
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◆◆◆
ŚWIATOWA WYSTAWA I KONGRES PSÓW RAS POLSKICH

Opole, 16-17 stycznia 2016
Polska ma pięć narodowych ras, do których należą: polski owczarek podhalański, polski owczarek nizinny,
ogar polski, gończy polski oraz chart polski. Światowa Wystawa oraz Kongres Psów Ras Polskich zostały
zorganizowane przez opolski oddział Związku Kynologicznego w Polsce pod patronatem FCI.
Imprezę otworzyła efektowna prezentacja psów ras polskich, prowadzonych przez handlerów w strojach
historycznych. Pierwszy dzień poświęcony był na seminaria i wykłady na temat historii ras narodowych,
ich zdrowia, budowy i użytkowości. Drugiego dnia odbyła się wystawa, na którą zgłoszono 259 psów:
71 gończych, 42 ogary, 42 charty, 41 owczarków nizinnych oraz 63 podhalany.
Konkurencje finałowe poprzedził piękny pokaz polskich tańców ludowych. Best in Show sędziował pan
Janusz Opara, którego wielokrotnie już gościliśmy na ringach w Wielkiej Brytanii. Jako zwycięzcę wskazał
on efektownego gończego polskiego – przedstawiciela rasy znanej już w XVII wieku, która obecnie czeka
na ostateczne uznanie przez FCI.
Ta wyjątkowa impreza na długo pozostanie w mojej pamięci, ze względu na wspaniałą polską gościnność
i zaszczyt, jakim była możliwość wypowiedzenia się na temat mojej rasy w jej ojczyźnie. Kolejna Światowa
Wystawa Psów Ras Polskich planowana jest w roku 2018, kiedy to Polska będzie gospodarzem Wystawy
Europejskiej.

◆◆◆
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„O przyjaźni człowieka z psem
na ziemiach polskich”
cz. II – od II wojny światowej do czasów współczesnych

Z

Międzyklubowy Komitet
Kynologiczny 1939 (1)

ebranie Międzyklubowego Komitetu Kynologicznego odbyło się
28 lipca 1938 roku na którym przyjęto ostatecznie statut Polskiego Kennel Klubu (fot. 1,2), zwanego Związkiem Kynologicznym w Polsce.
2 czerwca 1939 roku na zjeździe FCI w Sztokholmie, Polski Kennel Klub został
przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej.
Niestety wybuch II wojny światowej, przerwał na długie pięć lat wszelkie działania kynologów i myśliwych. Wojna wywołała ogromne spustoszenie wśród ludzi i zwierząt. Ziemie wschodnie, na których przed wojną znajdowało się wiele polskich majątków ziemskich i gdzie polowano
z chartami oraz ogarami, znalazło się po stronie Związku Radzieckiego.
Wojnę przeżyły nieliczne jedynie psy. Zachowały się na wsiach, w różnym
typie i wielkości, a część z nich, szczególnie z większych majątków ziemskich, wywieziona została przez okupanta lub zginęła. Psiarstwo wobec
bezmiaru zniszczeń i potrzeby odbudowy kraju, musiało poczekać na
lepsze czasy.

NOWA ZGRZEBNA RZECZYWISTOŚĆ, CZYLI SOCREALIZM

Statut Polskiego
Kennel Klubu (2)

Jak organizowano kynologię
„Łowiec Polski” 7 z 1954 roku (3)

W 1948 roku powstał reaktywowany z przedwojennych struktur
Polskiego Kennel Klubu – Związek Kynologiczny w Polsce. Pierwszym Prezesem został ówczesny Minister Władysław Wolski. Rada Naczelna i Komitet Wykonawczy mieścił się wraz z Polskim Związkiem Łowieckim w Warszawie, na Nowym Świecie 35. Palącym problemem było podniesienie po
wojnie i popularyzacja hodowli psów rasowych, a ta była często uważana
przez władze i społeczeństwo – za trudne do zrozumienia dziwactwo.
Inicjatywę rozpoczęcia hodowli
psów rasowych podjął i aktywnie
wspierał generał Witold Nowodworski – powołując Główną Komisję
Kynologiczną przy Polskim Związku
Łowieckim, jednak ta zajmowała się
głównie psami myśliwskimi (fot. 3).
Pierwsza po wojnie Ogólnopolska
Wystawa Psów i również pierwszy
Konkurs Psów Myśliwskich, odbył się
we Wrocławiu (w ramach Wystawy
Wrocław 1948. Katalog I po wojnie Wystawy Ziem Odzyskanych) w dniach 16-19
Psów i Konkursów Psów Myśliwskich (4)
września 1948 roku (fot.4).
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Instrukcja weterynaryjna MON 1946 rok (5)

„Psy, rasy, hodowla, szkolenie”
1948 rok (6)

Ogary w opisie Lubomira
Smyczyńskiego (7)

Konkursy polowe dla psów myśliwskich odbywały się
w pierwszych dwóch dniach imprezy – na historycznym „Psim
Polu”. Wystawa zaś 18 i 19 września – na terenie Ogrodu Zoologicznego. Całkiem pokaźna reprezentacja pod względem
ras i ilości pokazała się na wystawie. Były pointery, setery
angielskie, irlandzkie i rodzynek gordon, wyżły kontynentalne szorstkowłose, długowłose i pojedyncze egzemplarze –
wyżła gładkowłosego, gryfona, cocker spaniela, a także foksterier ostrowłosy i trzy jamniki. Łącznie psów
myśliwskich zgłoszono 40 sztuk, a z tzw. ras pozostałych 54 sztuki, w tym jeden… owczarek nizinny pies LUX, Stanisława Slipko z Wrocławia. Wykorzystywano całą skalę ocen, doskonałych i bardzo
dobrych było zaledwie kilka. Oj, łezka się w oku kręci, porównując
ilość, dziś tak hojnie przyznawanych, na wielu wystawach ocen jedynie
„doskonałych”.
W hodowli używano i na pierwszych wystawach prezentowano, psy
pozostałe po Niemcach, nielicznie ocalałe z pożogi wojennej i przedwojennych hodowli, a także bardzo nieliczne importy z zagranicy. Dużą rolę
w hodowli odegrały psy bez udokumentowanego pochodzenia, dla których urządzano specjalne kwalifikacyjne przeglądy hodowlane, których
efektem było wpisanie do nowo utworzonej Księgi Wstępnej. Następne pokolenia po spełnieniu warunków, miały szansę na wpis do Polskiej
Księgi Rodowodowej, którą prowadził Związek Kynologiczny w Polsce.
Pierwszą wzmianką o owczarku podhalańskim, którym zajęto się ze
szczególnym zaangażowaniem już przed wojną, był rozdział w „Instrukcji weterynaryjnej” Ministerstwa Obrony Narodowej z 1946 roku (fot.5).
To przed wojną czyniono pierwsze próby wykorzystania naszej rodzimej
rasy jako psa służbowego.
W 1948 roku w katowickim wydawnictwie „Uniwersum” ukazała
się pierwsza po wojnie książka o psach rasowych, wielkiej osobowości
powojennej kynologii na Śląsku - Lubomira Smyczyńskiego pt. „Psy, rasy,
hodowla, szkolenie”, do której materiały autor zbierał już przed wojną (fot.6).
O owczarku podhalańskim Smyczyński pisze z nadzieją: „Dopiero od niedawna zajęła się kynologia poważniej naszym polskim owczarkiem podhalańskim. Rasa ta zasługuje w pełni na zainteresowanie miłośników, którzy
by poprowadzili jej hodowlę umiejętnie i racjonalnie, tzn. położyli nacisk
tak na wyrównanie exterieuru, jak i na utrzymanie cech użytkowych”.
Rozszerzone wydanie książki z 1957 roku pt. „Psy, rasy i wychowanie”, było przez wiele lat lekturą podstawową wszystkich kynologów
i doczekało się aż sześciu wydań w PWRiL. Zawierało ono również ciekawy rozdział o ogarach. Mecenas Smyczyński wspomina w nim o spotykanych na Podhalu psach w typie polskiego ogara (prawdopodobnie
gończych polskich), (fot.7). Ciekawie, ze swadą opisuje też inne rasy psów
i w osobnym rozdziale ich cechy psychiczne, co wobec braku jakiejkolwiek wiedzy oraz słowa pisanego w tym temacie – było prawdziwie poszukiwane. Smyczyński był również współredaktorem czasopisma „Pies”
i często publikował na jego łamach.
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„PIES” nr 1 z 1950 roku, na okładce
SMOK z Kordegardy (8)

TUŚKA Róży Żółtowskiej (9)

Wzorzec owczarka podhalańskiego
Pies 1 z 1950 roku (10)

Baca Władysław Wirmański,
Zakopane około 1950 roku (11)

Pierwsza powojenna wzmianka o PON-ach ukazała się w „Psie” nr 1
z 1950 roku (fot. 8) i donosiła o wywiezieniu tych psów przez Niemców
z majątku Róży Żółtowskiej do Norwegii i, że zdobyły tam one za swoją
zmyślność oraz inteligencję odznaczenia. Wzmianka kończyła się apelem
o odszukanie pozostałych w granicach powojennej Polski egzemplarzy
i powiadomienia o tym fakcie nowopowstałego Związku Kynologicznego
w Polsce. Artykuł uzupełniały zdjęcia TUŚKI (fot. 9) i jej szczeniąt z okresu
przed II wojną.
W tym samym numerze pisma, inż. Zygmunt Danek – orędownik podhalanów, zamieścił kilkustronicowy artykuł o rasie. Jako ciekawostkę możemy w nim wyczytać, że miały one czasem obcinane ogony!, częściej
jednak psy zachowują je w całości, ponieważ „używane są jako chwyt,
za pomocą którego owczarek podciąga pasterza na stromych stokach
górskich”. Dzięki Dyrektorowi Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
J. Zborowskiemu, autor znalazł ciekawą wzmiankę o pracujących podhalanach, w książce wydanej w Anglii pt. „Working Dogs of the World”. Jest
to pierwsza prawdopodobnie wzmianka o psie rasy polskiej po II wojnie
światowej, zamieszczona w zagranicznej literaturze. W numerze znalazł
się też wzorzec owczarka podhalańskiego, opracowany przez przedwojenne Towarzystwo Miłośników Psa Służbowego (fot. 10).
Marek Rudolf Kryspin, redaktor naczelny czasopism „Pies” i „Łowiec
Polski” w numerze 7 z 1954 roku – tego drugiego, opublikował tekst
zatytułowany „Ogar polski”. O tym, że na sercu leżały mu nie tylko
psy ras myśliwskich, świadczy cytowany fragment: „Jesteśmy jednym
z nielicznych narodów, w którym lekkomyślność i beztroska przodkówgospodarzy, pozostawiło swoim następnym pokoleniom tak mało posiadanych bogactw żywej przyrody… Że były, mówią o tym opisy francuskich
i niemieckich autorów, nierzadko światowej sławy przyrodników, wysoko oceniających wartość zwierząt domowych polskich ras. Od nich
dowiadujemy się dopiero, że mazowieckie owce sprowadzane były
wraz z psami do Niemiec…, że polski wyżeł wodołaz dał w XVIII wieku
początek najwszechstronniejszemu psu myśliwskiemu w Europie – szorstkowłosemu wyżłowi niemieckiemu. Również od francuskiego wielkiego
przyrodnika z XVIII wieku Buffona dowiadujemy się, że „ogar polski”
– Sagax polonicus – był silnym psem z długimi uszami, maści czerwonej,
brunatnej, wilczej, płowej lub czarno podpalanej. Zarówno Buffon, jak
i niemiecki przyrodnik Bechstein – wysoko podnoszą jego zalety”. Kryspin
wspomina też, że „Zawdzięczając
zamiłowaniom niektórych myśliwych
hodowców i kynologów do naszych
ogarów (Pawłusiewicz z Chynowa,
Niedroszlański z Sopotu), zachowały się jeszcze w kraju gdzieniegdzie
gniazda tych psów. Należy je otoczyć
specjalną opieką i wprowadzić do
„Ogar polski” Marek Rudolf Kryspin praktycznego użytku” (fot. 12).
Łowiec Polski 7 z 1954 roku (12)
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PON w trzech wielkościach
1957 rok (13)

Wzorzec PON-a 1959 rok (14)

W roku 1957, w książce Lubomira Smyczyńskiego „Psy, rasy i wychowanie”, znajdujemy obszerny rozdział poświęcony PON-om, ich historii
oraz pierwszy wzorzec – jeszcze tymczasowy – obejmujący trzy wielkości
(fot. 13).
Został on zatwierdzony przez Zarząd Główny 9 maja 1959 roku,
a opracowała go w szczegółach Maria Dubrowinowa wraz z Prezydium
Kolegium Sędziów. Wzorzec przesłano do FCI i opublikowano w „Psie”
5-6 z 1959 roku (fot. 14). Został on oficjalnie przyjęty w 1963 roku.
Pierwsze artykuły propagujące rasę, publikowali również na łamach
„Psa” Danuta Hryniewicz, Danuta Forelle, Hanna Skalska, Lubomir Smyczyński i inni. Pierwsze PON-y brały też udział w nielicznych wówczas
wystawach psów rasowych. Triumfy święciło głównie potomstwo słynnego SMOKA z Kordegardy.
W roku 1965 na światowej wystawie w Brnie tytuł Zwycięzcy Świata
uzyskały – SZELMA z Kordegardy i AMOK MONIEK (fot. 15). AMOK był
pierwszym PON-em z tytułem Championa Polski, a co jeszcze ważniejsze
pierwszym w Polsce psem (z wszystkich ras będących w rękach polskich
wystawców), który uzyskał tytuł Interchampiona. Do tych zaszczytnych
tytułów doprowadziła go Hanna Bartman.
Pod koniec lat 50., dzięki inicjatywie i staraniom Stanisława Madeyskiego z Krakowa i grupie miejscowych kynologów, istniejąca Sekcja Oddziału krakowskiego ZKwP, przekształciła się w samodzielny Oddział w Zakopanem. Wiceprzewodniczącym został dr Henryk Dereziński (fot. 16). To
z jego postacią wiąże się praca nad rejestracją, rozwojem i ustaleniem
typu współczesnego owczarka podhalańskiego (fot. 17). Henryk Dereziński, pracując w okolicach Zakopanego jako lekarz weterynarii, odwiedzał
często okolicznych górali, których zachęcał do racjonalnej hodowli i rejestracji swoich psów. Wyszukiwał najlepsze egzemplarze, kojarzył pary rodzicielskie, a ciesząc się wśród tamtejszej ludności wielkim autorytetem,
zapisał się na stałe w historii naszego, jak mawiał „górala”.

AMOK MONIEK pierwszy Champion Polski
i Interchampion spośród wszystkich ras (15)

dr Henryk Dereziński (16)

Duma Henryka Derezińskiego – owczarek podhalański (17)
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Wystawy Owczarków Podhalańskich (18, 19, 20, 21)

Psy gończe Józefa Pawłusiewicza (22)

LOTNY HURON z Karpat (23)

(24)

(25)

Do dziś wystawy w Zakopanem i Nowym Targu, gromadzą największe ilości podhalanów. Odwiedzają je często hodowcy z innych krajów,
w poszukiwaniu nowego materiału do hodowli i konfrontując swoje psy
z „polskim matecznikiem” (fot. 18, 19, 20, 21).
W książce „Mój rasowy pies” Zygmunta Biernackiego z 1956 roku, znajdujemy zdjęcie pięciu psów w typie gończych Pawłusiewicza (fot. 22). Wtedy
też podejmowano pierwsze próby restytucji polskich ras psów myśliwskich.
Pierwszy opis polskich psów gończych, w układzie wzorca rasy, podaje
Rudolf Kryspin w „Psie” nr 5 z 1957 roku. Oprócz wprowadzenia historycznego, jest on ilustrowany zdjęciami obu typów i charakterystyką pracy
oraz występowania na terenie Polski. Po raz pierwszy po wojnie wystawiono
w Warszawie 1958 roku 6 ogarów, z których 3 uzyskały ocenę doskonałą,
2 bardzo dobrą i 1 dobrą. Doskonałe były: SZUMILAS, HAŁAS III i TENOR
– wszystkie w typie górskim. Właścicielem HAŁASA III był Józef Pawłusiewicz. Warto wspomnieć, że w latach 50. i 60. hodował on pod przydomkiem
„z Karpat” pełno rodowodowe psy w typie ogara karpackiego, które dziś
stały się podstawą do uznania rasy gończy polski (fot. 23). Pierwszą suką
wpisaną do PKR – pod nazwą ogar polski – hodowli Pawłusiewicza była
AS DUR urodzona w 1953 roku.
W tych latach, na skutek nieporozumienia i chyba z niewiedzy, kojarzono oba typy, czyli ciężkiego ogara i lżejszego gończego typu górskiego
– rejestrując oba pod nazwą „ogar polski”. Próby te nie zdały egzaminu,
udowadniając, że zarówno ogar, jak i gończy są osobnymi, zdeterminowanymi pod względem genetycznym rasami.
Pierwszy powojenny wzorzec ogara polskiego powstał na podstawie
ogarów typu kartawikowskiego, hodowanych w okolicach
Wrocławia – sprowadzonych
z kresów wschodnich. Opracował go Jerzy Dylewski.
FCI
zatwierdziło
wzorzec
w roku 1964 pod nr 52. Po raz
pierwszy opublikowano go
w „Psie” nr 3 z 1965 roku – wraz
z ilustracją pięknego, czołowego wówczas psa OBALA
(26)
z Kresów (fot. 24, 25, 26).
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Logo Wystawy
w Łodzi
zaprojektowane
przez
Kazimierza
Wąsa (27)

Zaproszenie na I Jesienne Konkursy
Psów Gończych Ogarów Polskich
im. płk. Piotra Kartawika (28)

Ogary polskie Poznań 1972 rok (29, 30)
Katalog
I Międzynarodowej
Specjalistycznej
Wystawy Psów
Ras Myśliwskich w Opolu
(31)

„Potomek
Kusego
i Sokoła”
Opole 1974
(32)

Motywem przewodnim VI Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych
10-11 maja 1969 roku w Łodzi, była umieszczona na plakacie, dyplomach
i zaproszeniach głowa typowego ogara polskiego autorstwa Kazimierza
Wąsa (fot. 27). Wystawa ta miała szczególny charakter, ponieważ odbywała się z okazji Walnego Zgromadzenia FCI w Polsce, któremu przewodniczył ówczesny Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP Edward Mikulski. Przyznawano na niej zaszczytny tytuł Zwycięzcy Polski’69, a wśród
zaprezentowanych 9 ogarów polskich, Halina Woner wyróżniła nim psa
z klasy młodzieży DARA z Kresów. DAR uczestniczył też w specjalnie zorganizowanym dla gości zagranicznych pokazie psów ras polskich. Niestety
16 lutego 1969 roku zmarł śmiercią tragiczną płk. Piotr Kartawik – odtwórca współczesnego typu ogara polskiego – właściciel hodowli
„z Kresów”. Pierwsze w Polsce powojennej próby polowe ogarów polskich odbyły się w wielkopolskim Golejewku, a 4-5 listopada 1972 roku
sw Rychtalu koło Kępna, odbyły się po raz pierwszy Jesienne Konkursy
Psów Gończych Polskich Ogarów im. płk. Piotra Kartawika (fot. 28).
Na początku lat 70. powstał także pierwszy w Polsce Klub Ogara,
powołany i tworzony przez Kolegium Sędziów Kynologicznych. Na jego
czele stanął Wacław Lesiński z Poznania. W 1974 roku w Czechosłowacji polski ogar BARTEK z Kresów, uzyskał największą liczbę punktów
i I lokatę w pierwszych Konkursach Psów Gończych FCI. Właścicielem
i przewodnikiem psa był Stanisław Słodyczka (fot. 29, 30).
Wystawy użytkowych psów ras myśliwskich zapoczątkowała ta, zorganizowana 30 czerwca 1968 roku przez Warszawską Wojewódzką Radę
Łowiecką, na terenie Parku Szkolnego Agricola w Warszawie. Zgłoszono
na nią 126 psów, w tym 1 ogara polskiego TAŃCZĘ z Kresów Tadeusza
Orlewskiego z Brzećców koło Puław. W 1976 roku odbyła się pierwsza
i dotychczas jedyna, Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Psów Ras
Myśliwskich w Opolu (fot. 31). Zaprezentowano na niej 4 ogary polskie:
AGATA spod Łódzkiego Dębu, BASA z Marcinopola, JEGIERA ARO Ogarliszki
i ALBĘ z Krystyn Grodu. Zostały poddane ocenie Stanisława Skarbka.
Pierwszym powojennym klubem, zajmującym się sprawami owczarków był Klub Sędziów Ras Owczarskich i Pasterskich pod wodzą prof.
Jadwigi Dyakowskiej. Klub ten w kwietniu 1973 roku zwołał konferencję
w sprawie Polskiego Owczarka Nizinnego, na której omawiano po raz
pierwszy rozwój rasy, jej wielkość oraz plany hodowlane. W tym samym
roku opublikowano znowelizowany wzorzec rasy pod nr 251a.
Opole w roku 1974, gościło po raz pierwszy na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych charty polskie. W katalogu wystawy ukazała się
krótka notka wraz ze zdjęciem charta białego w czarne łaty (fot. 32). Jako
odrębne od innych chartów krótkowłosych, podane zostały takie cechy
jak: specyficzna budowa głowy, „portki” na tylnej stronie ud i szczotka
na ogonie oraz występujący w okresie zimowym podszerstek. Wzorzec
rasy w nowoczesnym ujęciu opracowany został przez Klub Sędziów Chartów.Ówczesna Rada Naukowa przy ZG ZKwP, a głównie prof. Dyakowska,
dr Robel, mec. Smyczyński i inni, połączyli siły nad pracami które
zapoczątkowały racjonalną, opartą na podstawach naukowych hodowlę
owczarków nizinnych i podhalańskich.
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I Specjalistyczna Wystawa PON-ów
w Bydgoszcz 1975 (33)

mec. Lubomir Smyczyński (34)

prof. Jadwiga Dyakowska (35)

Ignacy Zygmuntowicz
– Chart polski (36)

Wystawy specjalistyczne, a później klubowe, poświęcone jedynie PON-om rozpoczęła I Specjalistyczna Wystawa 5 maja 1975 roku
w Bydgoszczy (fot. 33). Uzupełniała ją, odbyta bezpośrednio po niej
PON-ia konferencja. W katalogu wystawy zamieszczona została bardzo
ciekawa praca Danuty Forelle „O polskim owczarku nizinnym od A do ...”.
Ma ona wielką historyczną wartość i była kilkakrotnie cytowana w innych
opracowaniach.
Pierwsza próba interpretacji wzorca PON-a miała miejsce w 1977
roku. Opracowana została w Klubie Sędziów Psów Pasterskich i Owczarskich pod przewodnictwem Jadwigi Dyakowskiej. W tym samym roku
zostały rozrysowane linie hodowlane PON-a. Podjęli się tego Zygmunt
Wójcik i Marian Szymankiewicz.
Lubomir Smyczyński (fot. 34) wraz z Jadwigą Dyakowską (fot. 35) i innymi brał udział, poprzez Klub Sędziów Psów Ras Owczarskich i Pasterskich,
w ustalaniu kierunku hodowli PON-a, nowelizacji zapisów wzorca oraz sędziowaniu na wielu wystawach w Polsce i co szczególnie ważne za granicą.
We wszystkich sześciu wydaniach jego książki,
rozdział poświęcony PON-om był modyfikowany
i ilustrowany aktualnymi zdjęciami czołowych przedstawicieli rasy. Przed Wystawą Światową w Dortmundzie 1981 roku, mec. Smyczyński został mianowany członkiem honorowym Klubu Nederlandse
Tatra-Club, a od jego oraz prof. Dyakowskiej nazwisk –
nazwany został belgijski Klub Ras Polskich
„SMYDYA”. Mówiono nawet, że PON-y mają dwie
matki i jednego ojca (właśnie mecenasa).
Osobny rozdział w historii polskich psów myśliwskich odegrały charty polskie. Przez wieki towarzyszyły polskiemu szlachcicowi i wraz z koniem
stanowiły nieodłączny pejzaż polskiej wsi i dworu.
Przeszły z polskimi hufcami rycerskimi ogromne
połacie wschodnich rubieży ówczesnej Polski. Ich
życiem był pościg i wielkie otwarte przestrzenie,
co ukształtowało wybitnie wyspecjalizowane ciało
i zmysły. Charty polskie w pojedynkę brały zająca
i lisa, a w smyczach nierzadko i wilka. Ich odwaga,
bierczość i ogromna siła obrosły legendą (fot. 36) .
Taki stan trwał do początku XX wieku. Potem zniszczenie chartom przyniosły obie wojny światowe
i parcelacja gruntów, a także wprowadzony zakaz
polowań z chartami i obowiązek posiadania zezwoleń na nie oraz ich mieszańce. Zmiana ustroju społecznego, gdzie każdy przejaw kultury obszarniczej
był przykładnie niszczony, nie sprzyjały restytucji
rasy i posiadaniu chartów w ogóle. Jakby na prze„Charty polskie
kór tym obostrzeniom, początkiem lat 70. ukazał
nie wyginęły!”
się apel doc. Macieja Mroczkowskiego pod tytułem
M. Mroczkowski
„Szpilki”1972 rok (37)
„Ratujmy polskie charty!” (fot. 37).
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Niepokonane w próbach smyczy chartów i na coursingach, a chart polski w galopie jest prawdziwym
symbolem wolności. (39, 40)
Wywołał spore zainteresowanie i odpowiedź m.in. samego Lubomira Smyczyńskiego na łamach „Psa” i innych pism. Jak to zwykle bywa,
polemika zainteresowała garstkę osób zakochanych w polskim relikcie przeszłości i mimo wyboistej drogi oraz wielu przeciwności, udało
się sprawę odrodzenia polskich chartów doprowadzić do szczęśliwego
końca. Oprócz doc. Mroczkowskiego wiele dla rasy poświęcili: Izabella
i Małgorzata Szmurło (hodowla „Celerrimus”), Helena Jenczyk-Tołłoczko
(hodowla „z Podniebnych Szlaków”) oraz Blanka i Marcin Horbatowscy
(hodowla „Arcturus”). I choć charty już dziś nie polują, to zachowały
bardzo wyostrzony instynkt myśliwski. Są niepokonane w próbach smyczy chartów i na coursingach, a chart polski w galopie jest prawdziwym
Polowanie
symbolem wolności.
z chartami,
drzeworyt
W początkowym okresie restytucji naszego charta władze Związku
wg J. Kossaka
Kynologicznego w Polsce, nie podchodziły do tego pomysłu entuzja(2) (42)
stycznie. Wpływ na to miał zarówno ustrój polityczny, jak i nieznajomość
tych zwierząt w realu. Dla niektórych chart istniał tylko na kartach literatury pięknej i to dawno. Udanych egzemplarzy nie widywano, a w związku
z zakazem polowań, trudno było uznać je za psy użytkowe, a co za
tym idzie potrzebne. Z okolic Stawropola w byłym ZSRR, Stanisław Czerniakowski przywiózł do Polski dwie suki TAJGĘ
i STRIEŁKĘ oraz psa ELBRUSA. TAJGA
i ELBRUS zostali rodzicami pierwszych
oficjalnie zarejestrowanych w powojennej Polsce szczeniąt. Hanna Lipińska
w 1978 roku zamieściła w czasopiśmie
„PIES” interesujący artykuł o chartach
polskich, w którym dokonała porównania psów przedstawionych na obrazach
Juliusza Kossaka z żyjącymi egzemplarzami, co potwierdziło ich niezmienność
w typie od ponad 200 lat.
(fot. 41, 42, 43).
Polowanie na lisa z chartami, drzeworyt wg J. Kossaka (43)
Kalendarz
myśliwego,
drzeworyt
wg J. Kossaka
(41)
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I Specjalistyczna Wystawa Chartów
Polskich Poznań 1981 rok (44)

Duże zasługi dla bezinteresownej popularyzacji rasy wnieśli pierwsi właściciele chartów polskich, którzy nie bacząc na kąśliwe uwagi
popularyzowali rasę. Na podstawie literatury i ikonografii opracowano
projekt wzorca i 25 stycznia 1981 roku otwarto Księgę Wstępną dla
chartów polskich.
W tym samym roku na I Specjalistycznej Wystawie Chartów Polskich
w Poznaniu (fot. 44), zaprezentowano trzy pokolenia tej rasy w ilości
30 sztuk. Rok później Księga Wstępna zawierała już 60 wpisów.
FCI uznała wstępnie rasę w Helsinkach 1989 roku. Dziś charty polskie
są hodowane niemal we wszystkich krajach Europy: w Belgii, Czechach,
Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Węgrzech, Włoszech, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Od 1984 roku działa w Polsce Klub Charta Polskiego, niezmiennie prowadzony przez Małgorzatę Szmurło.
W 1983 roku przyjęto oficjalnie nazwę piątej polskiej rasy psów (a trzeciej myśliwskiej) w brzmieniu „gończy polski” i zatwierdzono jej wzorzec.
Jako pierwsze do Księgi Wstępnej zostały wpisane: suki GAMA KW-1/83/
GP i MERA KW-2/83/GP, psy TROP KW-3/83/GP oraz AMI KW-4/83/GP,
a także suka AGA KW-5/83/GP – zarejestrowane były w kolejności
w Oddziałach Kraków, Katowice, Zakopane, Zakopane i Warszawa.
Pierwszy miot gończych urodził się 4 marca 1983 roku w Warszawie,
w hodowli „Leśna Zgraja”, a drugi 6 sierpnia w Katowicach, w hodowli
„z Gorczańskiego Sioła”. Jako pierwsze w nowych czasach, po psach z hodowli Pawłusiewicza – rejestrowanych pod nazwą ogar polski – pełne rodowody otrzymały zwierzęta z warszawskiego kojca „Czworonożni Żeglarze”
(po WAŃTUCHU Inny Świat i ROLCE Kwietne Łęgi), (fot. 45, 46, 47).

Gończe polskie z albumu Ewy Danielskiej,
lata 80. (45)

Gończe polskie z albumu Ewy Danielskiej, lata 80. (46, 47)
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PRÓBY TWORZENIA RAS,
CZYLI NIE ZREALIZOWANE MARZENIA

Kazimierz Tarnowski właściciel hodowli
„Brutar” i twórca powojennego typu
wyżła polskiego (48)

Pod koniec lat 70. , kiedy warunki mieszkaniowe, trudności aprowizacyjne i komunikacyjne, utrudniały znacznie posiadanie sporych, bądź co
bądź wyżłów, Kazimierz Tarnowski (fot. 48) - (hodowla „Brutar”) – wielki
znawca i praktyk w użytkowaniu psów legawych – postanowił wyhodować bardziej ekonomiczną i mniejszą rasę, nazwaną roboczo „wyżłem
polskim”. Miał to być wyżeł średniej wielkości (około 55 cm w kłębie),
o krótkim włosie w kolorze brązowym, silny i wszechstronny w pracy. Mimo
dość zaawansowanej hodowli, kilku pokoleń oraz ich bardzo dobrej realnej pracy w polu, nie znalazł jednak naśladowców i współpracowników,
a postępująca choroba, a także brak zainteresowania ówczesnych władz
PZŁ i ZKwP, udaremniły marzenia o uznaniu tych psów jako odrębnej rasy.
Drugim typem rasowym są polskie spaniele myśliwskie (fot. 49, 50).
Dotychczas są hodowane i użytkowane jedynie przez myśliwych. Jeszcze
nie uznane jako osobna rasa, biorą udział w programach ekologicznych
z udziałem zwierząt dzikich, odchowywanych w niewoli, pomagając m.in. w przygotowaniu ich do późniejszej introdukcji w środowisku naturalnym. To rasa psów typu płochacz, wywodząca się (pośrednio) z grupy spanieli francuskich i angielskich, a bezpośrednio
od spaniela rosyjskiego, springer spaniela i spaniela bretońskiego.
Ma korzenie polskie, gdyż często psy pochodzące zwłaszcza z terenów
Polski sprzed II wojny światowej, w tym wartościowe eksterierowo
i użytkowo springery z Kresów zasilały hodowle na wschodzie, a ich właściciele „poznawali” Syberię. Wyróżniają się pasją w pracy zwłaszcza na ptactwo wodno-błotne oraz dobrą pracą „po farbie”. Przeważająca większość
jest brązowo-dropiata, rzadko zdarzają się okazy trikolor. Cechą charakterystyczną jest białe zakończenie ogona co sprawia, że są widoczne gdy pracują
w szuwarach. Od 26 lat pracę nad ustaleniem typu, prowadzi dr Andrzej
Krzywiński (hodowla „z Szerokiego Boru”) w Parku Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie.

Polskie spaniele myśliwskie (49, 50)
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RASY POLSKIE W LITERATURZE,
CZYLI O SŁOWIE PISANYM

Wanda Żółkiewska „Dzikus,
czyli wyjęty spod prawa” (51)

Józef Pawłusiewicz
„Na dnie jeziora” (52)

„Ja Puchacz” Krzysztof Kreuzinger (53)

W literaturze beletrystycznej powojennej ukazały się cztery pozycje warte podkreślenia. W 1967 roku Wanda Żółkiewska wydała w „Czytelniku”
książkę „Dzikus, czyli wyjęty spod prawa” (fot. 51). Autorka książkę tę poświęca Pułkownikowi z Rajskiego, czyli Józefowi Pawłusiewiczowi – ojcu
i odtwórcy powojennych gończych polskich. „Dzikus” doczekał się również przekładu i wydania w Czechosłowacji 1976 roku.
Sam płk. Józef Pawłusiewicz (Twórca Szkoły Tresury Psów Służbowych w Sułkowicach), spisuje swoje wspomnienia wojenne i powojenne,
zawarte w książce „Na dnie jeziora” (fot. 52). Jego wielką miłością były
psy gończe, które odziedziczył oraz kontynuował ich hodowlę, po swoich przodkach - ojcu i dziadku. We wspomnieniach przewijają się często
ich imiona, fragmenty polowań i granie. Jeden z rozdziałów, im tylko
poświęcony, nosi tytuł „Moje ogary”. Autor nie dożył wydania książki,
która ukazała się w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej 1981 roku. Odszedł
w lutym 1979 roku, pochowany w ukochanych stronach obok swojego
brata – pierwszego powojennego starosty leskiego. Ciekawą książką, opisującą słowami polskiego owczarka nizinnego PUCHACZA życie
codzienne w ludzkiej rodzinie jest pozycja Krzysztofa Kreuzingera.
Stanowi ona doskonałe studium charakteru tej rasy „z przymrużeniem
oka” (fot. 53).
Współczesny dialog międzygatunkowy, opisany przez Emila Bielę –
prywatnie właściciela gończego polskiego Victora – znalazł swój epilog
w książce zatytułowanej „Psie zapiski”. To ciepły przekaz relacji psio
i międzyludzkich „widzianych przez pryzmat obroży”.
Głównym źródłem wiedzy o polskich rasach psów są monografie,
wyczerpująco donoszące o wszystkich aspektach związanych z ich historią, rozwojem i cechami psychicznymi, często i dzisiaj wykorzystywanymi
w praktyce. Wymieńmy je więc w porządku rasowym. Najwięcej zebranych w osobne całości wydań, doczekały się PON-y. Sztandarową była
skromna książeczka Jadwigi Dyakowskiej pt. „Polski owczarek nizinny”
wydana w 1988 roku w warszawskich Wydawnictwach Akcydensowych. Przed nią ukazały się dwa
zestawienia wyników hodowli rasy
polski owczarek nizinny, opracowane przez Jerzego Prywińskiego
i Mariana Szymankiewicza.
Wielką popularnością cieszyły się
trzy wydania monografii Polskiego
Owczarka Nizinnego autorstwa Mirosława Redlickiego, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1993
(fot. 54).

„PON” Mirosław Redlicki (54)
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Księga Championów Polskich Owczarków
Nizinnych (55)

Księga miotów polskich owczarków
nizinnych (56)

Biuletyny Polskich Owczarków Nizinnych (57, 58)

Magazyn PON-a (59)

„Pies polski” wydawca Maciej Miczek (60)
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Wielką wartość, nie tylko dla
hodowców rasy, ale i dla innych
miłośników kynologii polskiej mają
wydane prace Barbary Larskiej,
która zebrała ogrom materiałów
historycznych, co zaowocowało
powstaniem „Księgi Championów”, „Księgi miotów” i linii hodowlanych psów i suk omawianej
rasy (fot. 55, 56).
W latach 80. i 90. ukazały się
również dwa wydania biuletynów
specjalistycznych
poświęconych
PON-om (fot. 57, 58).
Od 1993 roku ukazuje się
prywatne pismo pod redakcją
Macieja Miczka – hodowcy i miłośnika PON-ów pt. „Magazyn
Polskiego Owczarka Nizinnego”
(fot. 59). Kilka numerów nosiło tytuł
„Magazyn PON-a i ras polskich”
oraz „Pies polski” (fot. 60), ale ponownie wydawca powrócił do
poprzedniego tytułu. Dotychczas
ukazały się 23 wydania magazynu,
ostatni w 2012 roku – z ciekawością
czekamy na następne.
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„Polish Heritage” (61)

„Pies” Wydanie Specjalne (62)

LATA:
1608,
1618,
1643,
1649,
1797,
1859,
1902.
Jan hr. Ostroróg Myślistwo z ogary (63)

„Ogary” Wacław Konstanty
Lesiński (64)

„Ogar polski, Gończy polski”
Kazimierz Ściesiński (65)
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Na Europejską Wystawę Psów
w 2000 roku, odbytą w Poznaniu,
wydano w j. angielskim pięknie
ilustrowany informator o rasach
polskich (fot. 61).
Po Światowej Wystawie Psów
Rasowych 2006 roku w Poznaniu
ukazał się specjalny numer pisma
„PIES”, w dużej części poświęcony
rasom polskim – tłumaczony również na j. angielski (fot. 62).
Owczarki podhalańskie z opracowań całościowych doczekały
się trzykrotnie wznawianej pracy
dr Henryka Derezińskiego, wydawanej pod egidą klubu rasy. Osobno wydaną monografią była książka Anny i Mirosława Redlickich pt.
„Owczarek podhalański” z 2003
roku. Klub Podhalana wydał kilka
biuletynów, omawiających bieżące
problemy w rasie i wyniki wystaw.
Jako wyjątkowo wyczerpującą
należy uznać pracę magisterską,
napisaną i obronioną w SGGW,
w roku 1971 przez Andrzeja Chwaliboga, zatytułowaną jak na omawiane opracowania przystało
– „Monografia owczarka podhalańskiego”.

Ogary rozpoczęły od słynnego „Myślistwa z ogary” (fot. 63),
o którym nie sposób nie wspomnieć – choć nie dotyczy omawianego okresu.
Z czasów współczesnych warto wymienić książeczkę „Ogary”
Wacława Konstantego Lesińskiego
(fot. 64), „Ogara polskiego” Anny
Miłek (fot. 66) i wspólną pozycję
„Ogar i gończy polski” prof. Kazimierza Ściesińskiego (fot. 65), który
temat obu ras podnosił wielokrotnie. Pod jego promotorską ręką
napisano kilka prac dyplomowych
i magisterskich o obu rasach. Ście-
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„Ogar polski” Anna Miłek (66)

Ogar polski (67)

Ogar i Gończy Polski rocznik 2014 (68)

Biuletyny Ogar i Gończy (69)

„Chart polski” Małgorzata
i Izabella Szmurło (70)

„Chart polski w literaturze i malarstwie”
Wojtkiewicz, Wieczorek, Polakowska (71)
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siński był też redaktorem wydanej
pod egidą SGGW w Warszawie pozycji „Polskie rasy psów”.
Wschodniokarpackie Towarzystwo Miłośników Ogara „Teraz
Ogar” wydało z okazji wystawy
europejskiej w Poznaniu książeczki „Ogar polski” w j. polskim i angielskim (fot. 67). Klub
Rasy Ogara Polskiego i Gończego
Polskiego wydaje cyklicznie zeszyt
klubowy z informacjami o rasach.
Rocznik Gończego polskiego na
rok 2014 ukazał się po raz pierwszy
w Opolu (fot. 68). Ponieważ przez
pewien czas Klubu Ogara i Gończego Polskiego działały wspólnie,
podjęły też razem kilka udanych
prób wydawniczych, do których
możemy zaliczyć: biuletyny klubowe, „Księgę miotów ogar polski”
i „Księgę miotów gończy polski”,
a także katalogi reproduktorów
obu ras psów gończych z lat 2002,
2003 i 2006 (fot. 69).
Chart polski w ujęciu monograficznym, to przede wszystkim pozycja Małgorzaty i Izabelli
Szmurło z roku 1993, zatytułowana „Chart polski” (fot. 70). Ciekawego ujęcia charta polskiego
w literaturze i malarstwie, dokonały studentki SGGW A. Wojtkiewicz, M. Wieczorek i A. Polakowska (fot. 71). Nasze omówienie
monografii dotyczy co prawda
stricte prac poświęconych rasom
polskim – ale zrobię jeden wyjątek – nie sposób nie wspomnieć
o pracy sędziowskiej Barbary Folcik
z 1992 roku, pod tytułem „Polowanie z chartami w dawnej Polsce”.
Ujęcie tematu i wybór materiałów
źródłowych, autorka potraktowała
po mistrzowsku. Klub Charta Polskiego w latach 80. wydał kilka
„Informatorów hodowlanych”.
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PIES W III RZECZPOSPOLITEJ

I Specjalistyczna Wystawa Ras Polskich
1986 rok (72)

Najważniejszymi wystawami każdego roku, będącymi przeglądem
postępu hodowlanego w rasie, są wystawy klubowe. W historii kynologii powojennej, czterokrotnie odbyły się wystawy Klubów Ras Polskich
w jednym czasie i miejscu. Po raz pierwszy, miało to miejsce w Częstochowie – 20 września 1986 roku, gdzie na I Specjalistyczną Wystawę Psów
Ras Polskich zgłoszono 58 ponów, 36 podhalanów, 24 ogary, 30 gończych i 34 charty polskie. Katalog wystawy stosownym wstępem opatrzył
Lubomir Smyczyński (fot. 72).
Po raz drugi Wystawę Klubów Ras Polskich zorganizował Oddział
w Krakowie 29 listopada 1998 roku ze 145 zgłoszeniami. We wrześniu
2006 roku park i pałac w Świerklańcu zaanektowało wraz z właścicielami 267 przedstawicieli ras polskich. W przeddzień wystawy, odbyło się
w Pałacu Kawalera bardzo interesujące zebranie klubowe. Ostatnim spotkaniem miłośników czterołapych poloników, był Więcbork, gdzie pod
wodzą Leszka Siejkowskiego, odbyło się sympozjum i bardzo udana
wystawa. Zgłoszono łącznie 225 psów. Przy tych okazjach, organizowane są często w przeddzień wystaw – próby pracy dla ogarów, gończych
i chartów (fot. 73).
Oprócz wystaw organizowanych pod egidą Klubów Komisji ZG,
organizowane są krajowe Wystawy Ras Polskich. Cyklicznie od roku 2009,
odbywają się one m.in. w Strzelcach Opolskich (fot. 74,75).
Ważną i nieco inną w wymowie, była Krajowa Wystawa Psów Ras
Polskich 15 września 2013 roku w Łebie (fot.76). Towarzyszyło jej odsłonięcie pomnika-ławeczki w hołdzie Danucie Hryniewicz – odtwórczyni
współczesnego PON-a. Łeba gościła miłośników ras polskich już kilkakrotnie, a niezmordowanym inicjatorem i koordynatorem tych imprez
jest dr Tomasz Borkowski – od wielu lat Przewodniczący Klubu Komisji
PON-a.

Klubowe Wystawy Psów Ras Polskich
Więcbork 2015 (73)

Krajowe Wystawy Ras Polskich (74)

Krajowe Wystawy Ras Polskich (75)
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Łeba 2013 – odsłonięcie ławeczki
im. Dr Danuty Hryniewicz (76)
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V Spotkanie Miłośników Ogara Zamek
Kamieniec 2005 rok (77)

Ogary polskie i gończe polskie podczas Europejskiej Wystawy
Psów Rasowych w Poznaniu, 27-29.10.2000 (78)

W Krośnie 1999 roku powstało Wschodniokarpackie Towarzystwo Miłośników Ogara pod nazwą „Teraz
Ogar”, które założono z inicjatywy Cezarego Żelechowskiego. Hodowcy i właściciele ogarów, gończych
spotykają się często przy okazji prób pracy psów
gończych i dzikarzy. Organizowane są również zloty
miłośników ogarów polskich w kamienieckim zamku
(fot. 77).
W roku 2000 powstał Klub PON-a z władzami wybieralnymi pod wodzą Andrzeja Stępińskiego, który
wspólnie z Klubem Komisją ZG organizował wystawy klubowe. Pod egida klubu ukazywał się biuletyn
poświęcony rasie.
W roku 2000 na Europejskiej Wystawie Psów
Rasowych w Poznaniu, gończe polskie zostały
oficjalnie pokazane światu kynologicznemu (fot. 78).
Piękny występ na ringu honorowym przygotowali
ich miłośnicy i właściciele (fot. 79). Ubrani w stroje
staropolskie razem z właścicielami ogarów, chartów
polskich, pon-ów oraz podhalanów, przedefilowali po
zielonym dywanie wśród braw publiczności i sędziów.
Europejska Wystawa Psów Rasowych – Poznań
2000 okazała się przełomowa również dla chartów
polskich (fot. 81). Zaprezentowano na niej rekordową
liczbę 57 zwierząt, poddanych ocenie niemieckiego
sędziego i hodowcy chartów Uwe Fischera. W stawce pojawiły się psy nie tylko z Polski ale także z Belgii, Francji, Finlandii i Niemiec. Tym najpiękniejszym
został wówczas Alex Wodne Oczko (fot. 82). W styczniu 2001r. na zjeździe FCI w Paryżu, chart polski został
oficjalnie uznany jako czwarta z ras polskich. Od marca 2001 psy tej rasy mogą zdobywać wnioski CACIB
i tytuł Interchampiona.

Ogary polskie i gończe polskie podczas Europejskiej Wystawy
Psów Rasowych w Poznaniu, 27-29.10.2000 (79)

Katalog powystawowy Europejskiej Wystawy
Psów Rasowych Poznań 2000 (81)

ALEX Wodne Oczko (82)

– 28 –

Gabriela Łakomik-Kaszuba

Oficjalne komentarze do wzorców ras polskich (83, 84, 85)

Dr Danuta Hryniewicz i polski owczarek
nizinny 2009 rok (86)

Pierwszy oficjalny komentarz do wzorca PON-a, wydany został jako
odrębna broszura przez ZG ZKwP w 2005 roku. Wyczerpujących komentarzy wraz z bardzo ciekawymi rysami historycznymi, doczekały się też
owczarki podhalańskie i charty polskie. Wydane w trzech językach federacyjnych, wszystkie komentarze są bogato ilustrowane, co z pewnością
ułatwia odbiór przekazu. Cały czas czekamy na oficjalne interpretacje
wzorców naszych psów gończych (fot. 83, 84, 85).
Za jedyne w swoim rodzaju imprezy, poświęcone w Polsce jednej tylko rasie, uznane zostały Międzynarodowe Kongresy PON-a. Nie byłoby
ich bez zaangażowania wielu osób, ale z pewnością nie odbyłyby się
w tej formie bez koordynacji Przewodniczącego Klubu Komisji PON-a
dr. Tomasza Borkowskiego. To on, sobie tylko znanymi metodami, skonsolidował miłośników PON-ów, lekarzy weterynarii, hodowców, sędziów
i ludzi ze świata kultury do wspólnej pracy. Ale efekty były naprawdę
imponujące. Można się pokusić o stwierdzenie, że na żadnej z podobnych imprez kynologicznych nie było tylu uczestników i gości z zagranicy.
Pokłosiem tych trzech kongresów, które odbyły się: w 2003 roku w Łodzi,
w 2009 w Bydgoszczy i w 2011 roku w Łebie były pięknie wydane materiały pokongresowe. W 2009 roku ukazała się drukiem praca zbiorowa
pt. „dr Danuta Hryniewicz i polski owczarek nizinny” wraz z płytą z prezentacją o PON-ie w słowie pisanym i obrazie w ojczyźnie rasy (fot. 86).
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(88)
Ogary i charty polskie brały
też udział w kilku filmach m.in.
„Popiołach”, „Panu Tadeuszu”,
„Janosiku” (ogary Tadeusza Orlewskiego), w „Ferdydurke” i kilku
innych (fot. 87, 88, 89). Ich niezastąpionym treserem był Franciszek Szydełko – uczeń samego
Pawłusiewicza jeszcze z Sułkowic.
Charty polskie, ogary i gończe,
razem ze swoimi właścicielami
w strojach szlacheckich uczestniczą w Sarmackim Biegu Świętego Huberta, w Hippica Varsovia,
a także licznych w kraju Hubertusach i imprezach łowieckich.
Ostatnio na wystawach psów jest
ich coraz więcej i są coraz piękniejsze. U gończych polskich uznano
wszystkie trzy występujące umaszczenia: czarne podpalane, czekoladowe podpalane i rude. Mam nadzieję, że „kolorowych” gończych
będzie na wystawach i konkursach
coraz więcej.
Psy rasowe, a wśród nich te nasze polskie, są częstym motywem
zdobniczym na plakatach, okładkach katalogów, w filatelistyce,
filumenistyce, pocztówkach, stem-

(87)

(89)
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Psy ras polskich, jako motyw przewodni na znaczkach pocztowych i kopertach okolicznościowych (91)

NEMROD Kłusująca Sfora (92)

HAJKA Wilczy Pazur (93)

CZEKAN Cnotliwy Nos (94)

SAMBA Kłusująca Sfora (95)

Światowa Wystawa Psów Rasowych Poznań 2006 rok (96)
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plach okolicznościowych (fot. 91).
Podkreślają ich wyjątkowy charakter oraz przyczyniają się do popularyzacji tych ras na całym świecie.
Wizerunki psów ras polskich zdobią często okładki katalogów wystaw psów, plakaty, znaczki pocztowe, kasowniki okolicznościowe
itp. emblematy towarzyszące działalności Związku Kynologicznego
w Polsce.
Wielkie światowe – wstępne
uznanie rasy gończy polski miało miejsce w Poznaniu 2006 roku.
Ocenie poddano 68 gończych,
a arbitrami byli: wielki admirator
rasy, Piotr Śliwka i Jaroslav Matyas. Triumfowali: NEMROD Kłusująca Sfora (fot. 92) i HAJKA Wilczy
Pazur (fot. 93), a młodzież reprezentowali w finałach CZEKAN Cnotliwy
Nos (fot. 94) i SAMBA Kłusująca
Sfora (fot. 95). Wielka staropolska
gala na ringu honorowym, odbyła
się przy graniu ogarów, gończych
i sygnałach myśliwskich. Tę piątą
polską rasę, przyjęto owacją na stojąco! (fot. 96)

Gabriela Łakomik-Kaszuba

W dniu 3 listopada 2012 roku,
w dzień św. Huberta, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie
Miłośników Gończego Polskiego
z siedzibą w Katowicach. Członkowie stowarzyszenia aktywnie
promują rasę, głównie wśród myśliwych, zarówno w zakresie szkolenia gończych jak i rozpowszechniania tych doskonałych użytkowo
psów. Pod patronatem stowarzyszenia ukazała się w roku 2013,
pierwsza w Polsce książka poświęcona wybitnemu kynologowi – odtwórcy polskich gończych pt. „Pułkownik z dna jeziora. Opowieść
o Jozefie Pawłusiewiczu”(fot. 97).
Obecnie w ramach struktur
ZKwP działają Kluby Komisje: Polskiego Owczarka Nizinnego pod
przewodnictwem Tomasza Borkowskiego (fot. 101), Owczarka
Podhalańskiego pod wodzą Andrzeja Kota (fot. 102), Gończego
Polskiego z przewodniczącym
Marianem Pawłem Bocianowskim
(fot. 99), Ogara Polskiego kierowanego przez Magdalenę Musiał (fot.
103)i Charta Polskiego pod przewodnictwem Małgorzaty Szmurło
(fot. 100).

„Pułkownik z dna jeziora.
Opowieść o Józefie Pawłusiewiczu” (97)

(99)

(100))

(101)

(102)

(103)
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Gończy polski (104)

Ogar polski (106)

Charty polskie (105)

Polskie owczarki nizinne (107)

WCZORAJ I DZIŚ

Polskie owczarki podhalańskie (108)

Psy rasowe były przez wieki uprzywilejowane, zajmowały prymat w zainteresowaniach władców, dworów,
arystokracji, szlachty – bywały ich pasjami, przyjemnościami, napawały dumą, były znaczącą częścią
obyczaju i stylu życia. Dlatego też pozostawiają tak
liczne dowody w literaturze, malarstwie, sztuce, nazewnictwie miejscowości, architekturze wnętrz – odnajdujemy je niemal w każdej dziedzinie życia naszych
przodków. A rasy rdzennie polskie? (fot. 104, 105,
106, 107, 108). Ogarowe granie zachwycało już wiele
wrażliwych serc myśliwych. Opiewali je wielcy poeci i
pisarze: Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, w „Dziadach – Pieśni strzelca”, Leopold Starzeński w „Gawędach starego myśliwego”, Julian Ejsmond w „Pieśniach
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myśliwskich”. A i w powieściach
Czesława Miłosza „Dolina Issy”,
Józefa Weyssenhoffa „Soból i panna”, „Szczenięcych latach” i „Psim
kwartecie” Melchiora Wańkowicza,
„Popiołach” Stefana Żeromskiego
i wielu, wielu innych – gonią po
nieistniejących już niedostępnych
puszczach i kniejach nasze polskie
psy gończe. Żywy pomnik ojczystej
przyrody… (fot. 110)
O polskich rasach pamiętają
również współcześni autorzy, jak
choćby Lech Konopiński i Stanisław Mrowiński w swoim tomiku
„Podaj łapę !”.
Słynny już spór o Kusego i Sokoła w mickiewiczowskim „Panu
Tadeuszu”, opis polowań z chartami Marcelego hr. Tyszkiewicza,
Jerzego Strzemię Janowskiego
czy Aleksandra Ubysza – jest żywym powrotem do kresów Rzeczpospolitej, której granice sięgały
kiedyś niemal do Morza Czarnego, a gdzie na stepach Ukrainy,
Wołynia i Podola, chart i koń był
nieodłącznym towarzyszem polskiej szlachty. O polskich chartach
krążyły legendy, a na szczenięta
ze znanych z bierczości i odwagi
gniazd mieli szansę tylko wybrani
(fot. 109).
Rasy polskie są naszą chlubą,
naszym dziedzictwem narodowym.
Stanowią dowód twórczej działalności hodowlanej, są fragmentem
obyczaju i dorobku cywilizacyjnego
Polaków. Zdobyły uznanie w całym
świecie kynologicznym rozsławiając nasz kraj. Wpisane i losy Polski i Polaków są widoczną jej częścią. Starajmy się o tym pamiętać.
Może z czasem psy ras polskich,
dzieło wielu środowisk, uznane
zostaną wzorem innych krajów za
pomniki przyrody.

Juliusz Kossak „Odpoczynek” (109)

Polowanie na niedźwiedzia, akwarela J. Fałata (110)
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LOBBY – MRZONKA CZY SPOSÓB
NA POPULARYZACJĘ PSA RASOWEGO?

111

112

113

Ożywiona dyskusja na temat najbardziej słusznej drogi do wykorzystania, szkolenia i hodowli rasowych
psów w Polsce, toczy się nieprzerwanie od ponad 100
lat. Już na początku XX wieku, kiedy pojęcie rasowości było mało znane i traktowane nieco w kategorii
snobizmu, powstawały pierwsze związki i towarzystwa do spraw hodowli psów. Przyjmowały one różne metody na spopularyzowanie tych wspaniałych
zwierząt. Ukazanie piękna pokroju psiej arystokracji
na pokazach i wystawach psów rasowych, niewątpliwie spopularyzowało rasowe zwierzęta, ale spowodowało również swoiste rozejście się hodowli – na typy
użytkowe, piękne oraz silne i zdrowe, a także na te…
tylko cieszące oko (fot. 111, 112, 113, 114, 115).
Polski Związek Łowiecki, w ramach swojej działalności na rzecz kynologii myśliwskiej, organizuje każdego
roku ponad 200 imprez, promujących użytkowe psy
myśliwskie. Zaszczytne miejsce wśród nich zajmują,
cyklicznie odbywające się próby pracy i konkursy dla
psów ras polskich. Z tych o największej tradycji wymienię tylko: Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich
w Orzechowie, Memoriałowy Międzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy im. płk. Piotra Kartawika dla
Ogarów i Gończych Polskich – od lat odbywający się
w Jarach na Dolnym Śląsku. Jednym z najstarszych
jest odbywający się od kilkunastu lat w Przechlewku - Krajowy Konkurs Pracy Dzikarzy dla Ogarów

114
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i Gończych Polskich. Dobrym duchem tego przedsięwzięcia jest
miłośnik i hodowca gończych polskich Waldemar Feculak (fot. 116,
117).
Poprzez konkursy, wystawy, pokazy, a ostatnio Festiwal Psów Ras
Myśliwskich podczas Hubertusa
Spalskiego, mieliśmy możliwość
pokazania piękna, wyjątkowości
i pracy psów, nie tylko myśliwym.
„Zarażenie” psem rasowym często
następuje właśnie po takich wydarzeniach i być może spowoduje bardziej świadomy wybór
naszego przyszłego towarzysza.
Zachęcajmy więc, do coraz lepszego poznania psa i do znudzenia
powtarzajmy hasło: „wybór rasy
psa zaczynajmy od poznania jego
psychiki”.

(115)

(116)

(117)
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Psy naszych ras pracują w XXI wieku, doskonale sprawdzając się w wielu „zawodach zastępczych”.
Genialny nos wykorzystują w poszukiwaniu osób zaginionych, w wykrywaniu ładunków wybuchowych
i narkotyków, identyfikują zapachy komórek nowotworowych, zaganiają owce – nie tylko pracując,
ale biorąc udział w próbach i konkursach dla psów
pasterskich. Podhalany znowu wracają na pastwiska, gdzie strzegą powierzonych ich opiece zwierząt,
charty polskie wspaniale współpracują podczas prób
coursingowych i na torach wyścigów chartów. Jednak psy, bez stymulacji ich niezwykle czułych zmysłów
i „wiatru we włosach” – smutno drepczące na smyczach po osiedlowych alejkach obok swoich właścicieli
z pewnością nie są szczęśliwe.

◆◆◆
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili nam swój
czas, udostępnili materiały oraz życzliwie wspierali
naszą próbę usystematyzowania i przypomnienia
historii psa na ziemiach polskich.
Gabriela Łakomik-Kaszuba

◆◆◆

A FRIENDSHIP OF MAN AND DOG IN THE POLISH LANDS. PART. II
– SINCE THE WORLD WAR II TO MODERN TIMES.
A multimedia presentation and a lecture, covers the restoration and development of pedigree dogs breeding
in Poland after the World War II. The main topic will be the Polish dog breeds. In 2015 on a symposium
of Polish Breeds Clubs in Więcbork we presented the first part: from prehistory to the World War II. Today
we invite you to the second part on the occasion of the World Congress of Polish Breeds in Opole.
The post-war history of Polish dogs were very interesting and multifaceted. We will tell you a story about
dogs, but also about the people, whose work and determination enabled restoration of our breeds and
carrying them through the difficult period of PRL to the recognition around the world. With a hint
of memories and hopes
we recall an unfinished attempt to grow and establish the Polish Pointing Dog, as well as the present
state of a Polish Hunting Spaniel - perhaps a future breed. We will present curiosities and facts recorded
in monographs, judges studies, specialized articles and club publications, in engravings, paintings, applied
arts - wherever the dog has found his place.
Another topic are dog shows and working trials, as without them it would be difficult to talk about
a wide popularization of Polish Lowland Sheepdog, Tatra Shepherd Dog, Polish Greyhound, and especially
Polish Hound or waiting for the final recognition - Polish Hunting Dog.

◆◆◆
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Chart polski wczoraj i dziś
N

ajwcześniej udomowionym zwierzęciem został pies, a jego pierwszy wizerunek powstał w VIII-VI w p.n.e
na skałach północnej Sahary. Przedstawia myśliwego w masce wraz z psem o wyraźnie suchej konstrukcji, długich nogach i stojących uszach. Psy towarzyszą ludziom w licznych wędrówkach kontynentalnych.
Na tereny Polski charty typu azjatyckiego dotarły w XIII w, dzięki ożywionym kontaktom handlowym i na
skutek działań wojennych (najazdy tatarskie). „Charty azjatyckie” uważane są za protoplastów chartów polskich. W piśmiennictwie słowo CHART pierwszy raz zostało użyte już XV wieku, a pierwszy wizerunek psa
w typie charta polskiego zamieszczono w „Księgach o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych
pożytków, każdemu stanowi potrzebne” Piotra Cerescentyna (tłumaczenie na język polski w roku 1549).
W roku 1618 opisem polowania z chartami polskimi hrabia J. Ostroróg zachwyca nas w „Myślistwo z ogary”
Znakomity kronikarz Jan Chryzostom Pasek – posiadacz i miłośnik chartów polskich w swoich pamiętnikach
z lat 1656-1688 nakreśla obraz polowania z użyciem dwójki i trójki chartów w zależności od rodzaju ściganej
zwierzyny
„…charty były piękne i rosłe, a przy czem tak rącze, że nie trzeba było nigdy zmykać do zająca
i do liszki, tylko jedno któregokolwiek na przemian, jednak do każdego zająca inne,
a nigdy zając nie uciekł; do wilka zaś, to już pospolitem ruszeniem,…”.

Ilustracja do Księgi II „Pana Tadeusza”.
1890. Tusz.
Juliusz Kossak 1890.
Reprodukcja jednobarwna, „Świat”,
Kraków 1890

W wieku XIX
szczegółowe
opisy rasy utrwalone zostały w literaturze łowieckiej. Na wyjątkową uwagę zasługują: Kwartalnik
„Sylwan” Wiktora Kozłowskiego
z roku 1823 zawierający dokładny opis charta polskiego, omówienie wychowania, układania
i sposobu polowania wraz z ryciną
przedstawiającą charta polskiego
oraz opracowanie „Chart” autorstwa Aleksandra hrabiego Ubysza z roku 1880. Zadziwiająco
aktualnym opisem (który w wielu
fragmentach pokrywa się z obowiązującym wzorcem rasy ) posłużył się przyrodnik Leonid Pawłowicz
Sabaniejew w książce „Kalendarz Przyrody” - 1892 rok.
„…Z wyglądu … znacznie większe i masywniejsze od chartów
angielskich … Na nogach, ogonie i kłębie zachowały się ślady
dłuższej sierści (…) sierść gęściejsza na tułowiu i nogach
2 cm długości. Na udach, ogonie i kłębie zachowały się ślady
dłuższej sierści (…) Nogi suche z mocną kością, łapa zajęcza,
duża, wydłużona. Między palcami brak sierści (…) różne kolory
spotykane błękitne, rzadko całkiem białe(…)….”
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Jak głęboko chart polski wrósł
w polską kulturę i tradycję świadczy fakt, że poeta Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” (1834)
w słynnym sporze o Sokoła i Kusego w znakomity sposób przedstawił emocje Asesora i Rejenta
związane z oceną umiejętności
łowieckich posiadanych przez nich
psów.

Maria z Romiszewskich Ziembińska
w otoczeniu sfory psów.
Stepek koło Żytomierza rok 1917.
Zdjęcie z arch. rodzinnego
Macieja Saryusz-Romiszewskiego.

Juliusz Kossak – akwarela
Polowanie na zająca 1883
własność prywatna

Miłośnikom chartów polskich
pewien niedosyt pozostawiła adaptacja filmowa epopei narodowej
zrealizowana przez Andrzeja Wajdę, gdyż zabrakło w niej „naszych bohaterów”. Na próżno ich szukać w przedwojennej niemej ekranizacji dzieła z roku 1928 w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego, ponieważ zastąpiono
je chartami rosyjskimi. A szkoda. W okresie przedwojennym w polskich
majątkach ziemskich utrzymywano charty polskie, kultywując tradycje
przodków w polowaniu z nimi. Znane z zamiłowania do tej rasy były
rody Czartoryskich, Dzieduszyckich zarządzających ordynacją poturzycko - zarzecką, Niemojewskich z majątku na Podzamczu. Charty polskie
utrzymywane były również na rubieżach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, np. w Stepku koło Żytomierza przez rodzinę Romiszewskich herbu Jelita. Znajdował się tam piękny drewniany dworek i wspaniałe tereny
o powierzchni 400 ha, dające duże możliwości pasjonatom łowiectwa.
Romiszewscy utrzymywali oprócz chartów inne rasy myśliwskie ( wyżły,
jamniki, gończe) Niestety wojna polsko-bolszewicka , a następnie działalność NKWD w roku 1938 bezpowrotnie pozbawiły potomków
rodziny majątku.

Nasze rodzime charty stały się
także wdzięcznym obiektem malarskim. W zasadzie większość
„polskich monachijczyków” prezentuje je na swoich obrazach.
Niedoścignionym na tym polu wydaje się być Juliusz Kossak, który
po mistrzowsku oddaje anatomię
i szczegóły pokroju koni i chartów.
Ta perfekcja to wynik licznych pobytów na dworach magnackich,
możliwość wizytacji stadnin należących do szlachty i uczestnictwo
w polowaniach. Protektorami sztuki Kossaka byli m in. hrabiowie Dzieduszyccy. Malarz w pracy z roku 1855 „Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich” doskonale oddał atmosferę ówczesnych polowań. Na obrazie
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Ilustracja (drzeworyt)
Rok myśliwca 1866

Ilustracja (drzeworyt)
Kalendarz Polski 1877

Józef Brandt „Pospolite ruszenie u brodu” - olej, płótno, własność prywatna
Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art

Alferd Wierusz-Kowalski „Szlichtada”- olej, płótno, własność prywatna
Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art
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znajdują się dwa charty polskie
o suchych sylwetkach, wąskich
głowach, z charakterystycznym
piórem (szczotką) na ogonie
i portkami na tylnej stronie ud.
Jeden z psów o umaszczeniu rudym z białymi znaczeniami pojawia się na wielu pracach malarza,
m. in. na akwareli „Kafarek”, „Wyjazd na polowanie”, „Polowanie
na zająca” oraz na obrazie stanowiącym idealne studium konia
i charta polskiego zatytułowanym
„Odpoczynek”
Juliusz
Kossak
zilustrował
„Rok myśliwca” Wincentego Pola
z roku 1854 oraz „Kalendarz Polski”
z roku 1877. Na dwóch kartach
widnieją charty polskie.
W pracach Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Józefa Chełmońskiego,
Józefa Brandta charty polskie są
również widoczne.
W okresie międzywojennym rasa
cieszyła się nie słabnącym zainteresowaniem co potwierdza zdjęcie
opublikowane w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Bogate piśmiennictwo wraz z obszerną ikonografią stanowiły podstawę do ustalenia pierwotnego
wzorca rasy w latach osiemdziesiątych, po dziesięcioleciu aktywnej,
przemyślanej i ukierunkowanej hodowli. Początkiem batalii o odrodzenie charta polskiego był apel
doc. Mroczkowskiego opublikowany
w „Przekroju” w roku 1972, dotyczący ocalenia przed zapomnieniem polskiej starej rasy. Entuzjaści
wbrew niechęci władz państwowych niszczących wszystko co wiązało się ze szlachtą i jej obyczajami,
za to wspierani przez autorytety
kynologiczne osiągnęli wymierny
sukces. Chart polski stał się rasą

Marta Kościańska, Małgorzata Szmurło

Apel doc. Mroczkowskiego
opublikowany w „Przekroju”
w roku 1972

Wystawa Psów
w Warszawie w 1936 R.

rozpoznawalną, jednorodną i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w kraju pochodzenia.
Czy stawiając tezę o niezmienności pokroju charta polskiego na przestrzeni wieków możliwe jest znalezienie argumentów na jej poparcie?
Zdaniem autorek tak. Na wygląd charta polskiego ma wpływ użytkowość.
Mimo, że czasy polowań bezpowrotnie minęły, a chart został członkiem
rodziny i psem towarzyszem to stanowczo wymusza na swoim właścicielu
wszelkie formy ruchu. Świadomy właściciel i hodowca charta polskiego
z aktywności swojego podopiecznego czerpie przyjemność, jednocześnie
dbając o jego zdrowie.
Sucha muskulatura, odpowiedniej długości korpus, umiarkowane kątowanie kończyn i długi ogon zapewniają efektywność w pogoni, zwrotność
oraz wytrzymałość. Ma to znaczenie nie tylko podczas konkursów (coursing, wyścigi, próby pracy smyczy) ale także podczas wspólnych zabaw
z psami, wycieczek konnych i rowerowych z właścicielem. W okresie powojennej historii rasy hodowcy nie dążyli do zmiany wyglądu charta polskiego. Nie zmodyfikowano proporcji ogólnych, kształtu głowy, kątowania
kończyn oraz rodzaju włosa. Różnice pomiędzy osobnikami były minimalne i nie wpływały na zmianę typu w rasie oraz nie wymagały aktualizacji
wzorca. Kynologia obfituje w przykłady większych bądź mniejszych zmian
w wyglądzie poszczególnych ras. W tej materii niech za przykład posłuży owczarek niemiecki z początku XX-wieku i współczesny. Zarówno linia
górna jak i kątowanie uległy rewolucyjnej zmianie. W przypadku bulteriera kształt głowy obecnych przedstawicieli rasy krańcowo odbiega od
kształtu głowy psów żyjących na początku wieku XX.
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Juliusz Kossak „Na polowaniu”. Akwarela 1842 – własność prywatna. Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art
Cedr Złamany Szeląg 2007 rok. Foto: K.Derendarz. Opracowanie graficzne: Nina Turunen

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH WIZERUNKÓW
CHARTA POLSKIEGO
Rok 1823
Ilustracja z artykułu „Sylwan” Kozłowskiego
Rok 1877
Kalendarz polski – karta październik
Rok 1886
Józef Brandt
Rok 1990
Tawerna Celerrimus
Rok 2000
Filutek Celerrimus

Opracowanie graficzne: Nina Turunen

Rok 2015
Fernmark Chart Ammutseba

– 42 –

Marta Kościańska, Małgorzata Szmurło

Juliusz Kossak „Dziewczynka na koniu” Akwarela 1885 – własność prywatna. Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art
Lucia Celerrimus 2000 rok. Fot: A. Knaap. Opracowanie graficzne: A. Knaap
Współczesne techniki graficzne
pozwalają na przygotowanie bardzo precyzyjnych porównań sylwetek chartów polskich z obrazów
mistrzów i z archiwów rodzinnych
potomków rodzin szlacheckich do
osobników żyjących w okresie po
1970 roku do dnia dzisiejszego.
Dzięki temu przekonujemy się, że
charty z obrazów Juliusza Kossaka,
Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Józefa Chełmońskiego i Józefa Brandta nadal
obecne są w naszym otoczeniu.
Nawet tak rozmiłowany w polowaniu z chartami polskimi hrabia
Sergiusz Niemojewski nie zauważył by różnicy gdyby do jego sfory
dołączyły współczesne osobniki.

Juliusz Kossak „Odpoczynek”. Akwarela 1881
Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
Izis Akacjana 2012 rok – foto: M.Kościańska
Opracowanie graficzne: Nina Turunen
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Juliusz Kossak „Odpoczynek”. Akwarela 1881. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
Izis Akacjana 2012 rok – foto: M.Kościańska. Opracowanie graficzne: Nina Turunen

WIZERUNKI CHARTÓW POLSKICH
Z OBRAZÓW JÓZEFA BRANDTA
& WSPÓŁCZESNE CHARTY POLSKIE
Twinspin Snow White 2001 rok
Kontrapunkt Odrowąż 1994 rok
Magbeth’s Talent 1998 rok
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Charty polskie z majątku rodziny Niemojewskich Oleszno 1916 rok. Dzięki uprzejmości Tadeusza Jedliczki – Fundacja Podzamcze
Rymwid Celerrimus i Podkomorzyna Celerrimus. Foto: N. Turunen. Opracowanie graficzne: N. Turunen.

Polowanie u Sergiusza Niemojewskiego
1911 rok
Dzięki uprzejmości Tadeusza Jedliczki
– Fundacja Podzamcze
Sopilka i Sapientia 2015 rok
Foto: N. Turunen
Opracowanie graficzne: N. Turunen
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Grupa chartów polskich z majątku rodziny Niemojewskich Oleszno 1916 rok. Dzięki uprzejmości Tadeusza Jedliczki – Fundacja Podzamcze
Grupa chartów polskich z hodowli Celerrimus 1976 rok. Opracowanie graficzne: Nina Turunen

PORÓWNANIE CHARTÓW POLSKICH URODZONYCH PO ROKU 1972

Hokus-Jerez Celerrimus 1979 rok
Hokus –Jerez Celerrimus
Opracowanie: I. Szmurło

Magbeth’s Tantrum 2001 rok
Raptus Celerrimus
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Bohun Celerrimus

Magbeth’s Tantrum
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Wierzymy, że przedstawione
argumenty przekonały wielu scpetyków kwestionujących pochodzenie i „wielowiekowy rodowód”
chartów polskich. Powinniśmy
w dalszym ciągu dbać o niezmienność rasy by kolejne pokolenia
cieszyły się z dumy naszej polskiej
kynologii. Pozostaje mieć nadzieję,
że hodowcy w swojej pracy hodowlanej uwzględnią historię rasy
i obowiązujący wzorzec. Warto,
bo chart polski jest jedyny w swoim rodzaju!

Kiss 1978 rok

◆◆◆
THE POLISH GREYHOUND
YESTERDAY AND TODAY
The Polish Greyhound is a valuable part of Polish history and
national culture. The authors
compare the old images of Polish
Greyhounds with the contemporary representatives of the breed.
They conclude that thanks to the
well-thought breeding their appearance remain unchanged.
Herszt Celerrimus 1981 rok

◆◆◆

Imbir Idol Martin Sabub 2009 rok
Fot: Marta Kościańska
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Alfred Wierusz Kowalski „Dojeżdzacz na polowaniu z chartami” – własność prywatna. Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art.
Próby Pracy Smyczy Hubertus 1995 rok Harap Celerrimus, Filutek Celerrimus, Tierzaj.
Foto: M.Rogozińska. Opracowanie graficzne: N. Turunen

Próby pracy smyczy chartów
– polska specjalność
W

dawnej Polsce łowy stawiane były na równi ze znajomością sztuki rycerskiej. Myślistwo stanowiło nie
tylko rozrywkę, ale też doskonały trening jeździecki, sprawnościowy i strzelecki, traktowany jako element
przygotowania mężczyzn do walki na wojnie.
Konne polowania z chartami były bardzo popularne. Polowano tak nie tylko na zające, ale także na lisy, wilki,
sarny, suhaki i dropie. Do polowania na zające używano na ogół pary chartów. Szczególnie sprawne psy, które
dochodziły zająca w pojedynkę zdarzały się rzadko a ich ceny były odpowiednio wysokie.
Aby zimą zapolować skutecznie z chartami na lisa, trzeba było użyć sań. W głębokim śniegu psy idące przy
koniach szybko by się zmęczyły. Po rozgrzewce zabierano je więc pod ciepłe przykrycie na sanie i dopiero kiedy
udało się okrążając lisa zbliżyć do niego odpowiednio, wypuszczano charty. Na wilki polowano z trzema a czasem nawet czterema chartami – tyle psów było niezbędnych aby skutecznie unieruchomić drapieżnika, którego
myśliwy mógł schwytać żywcem.
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Juliusz Kossak „Na lisa sankami” 1883 akwarela, gwasz, papier – własność prywatna
Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Agra-Art

Alfred Wierusz Kowalski
„Polowanie z chartami”
(1885-1890) własność prywatna .
Dzięki uprzejmości domu
aukcyjnego Agra-Art
Coursing Finlandia -Tosca Posnania,
Fernmark Asteroid
Foto: N. Turunen
Opracowanie graficzne: N. Turunen

Charty do polowań na suhaki
musiały być rosłe i silne - technika
tego polowania wymagała zbicia
z nóg dużego i ciężkiego suhaka
i powalenia go na ziemię. Tego wyczynu delikatnie zbudowany chart
nie zdołałby dokonać.
Na dropie polowano jesienią,
podczas przymrozków, kiedy rankiem ptaki z oszroniałymi skrzydłami z trudem podrywały się do
lotu. Sceny z konnych polowań
z chartami zostały uwiecznione na
obrazach i szkicach przez wielkich
artystów: Norblina, Siemieńskiego, Wierusz-Kowalskiego, Brandta, Kossaka, Chełmońskiego.
Zachowało się również wiele
fotografii z okresu międzywojennego z polowań z chartami. W Polsce od lat pięćdziesiątych obowiązuje
zakaz używania chartów do polowania.
Trzeba było znaleźć dla nich „aktywność zastępczą”, aby nie zmuszać ich do gnuśnienia na tapczanie. Charty polskie doskonale biegają
w wyścigach terenowych – coursingach, ale najbliższe ich naturze są
organizowane przez Klub Charta Polskiego próby pracy smyczy chartów,
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Józef Chełmoński „Polowanie z chartami na dropie” – drzeworyt. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
Coursing Finlandia - Polskis Alfa Romeo, Bassebastioni Ataman. Foto: N. Turunen. Opracowanie graficzne: N. Turunen

Polowanie w majątku rodzinnym Niemojewskich Podzamcze 1911 rok
Dzięki uprzejmości Tadeusza Jedliczki – Fundacja Podzamcze
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zainspirowane wielowiekowymi
polskimi doświadczeniami z polującymi chartami. Stanowią one
sposób rozwijania aktywności fizycznej chartów, bezwzględnie
koniecznej aby nie dopuścić do ich
degeneracji. Po raz pierwszy próby
pracy smyczy chartów zostały zorganizowane w roku 1985, a autorami ich regulaminu są sędziowie
Tadeusz Michałowski, Andrzej Pobudkowski i Małgorzata Szmurło.
Polegają one na pogoni za wabikiem w warunkach możliwie
wiernie imitujących prawdziwe
polowanie. Tyle, że „zając” to paski folii, ciągnięte przez specjalne
urządzenie. Psy doskonale wiedzą
co gonią i wspaniale się tym ba-

Marta Kościańska, Małgorzata Szmurło

wią. Zdarzało się nawet, iż charty
skoncentrowane na uciekającym
wabiku, ignorowały zrywającego
się gdzieś z bruzdy prawdziwego
szaraka.
Charty biegają parami lub trójkami, zgłoszonymi jako smycz.
Teren gonitwy musi być urozmaicony – na trasie psy pokonują naturalne przeszkody – krzaki, rowy z wodą, wysokie trawy,
wzniesienia. Zając prowadzony
jest stosunkowo blisko przed
pierwszym chartem. Regulamin
wymaga, aby zając zwalniał i przy-

Próby Pracy Smyczy 2013 rok
Zwinka Sopocka Aura, Zetka Sopocka Aura. Foto: R.Serafin

Zimowe Próby Pracy Smyczy 2011 rok.
Markietanka Celerrimus.
Foto: Ż. Żmuda-Kozina

Zimowe Próby Pracy Smyczy 2011 rok.
Markietanka Celerrimus, Maruder Celerrimus.
Foto: Ż. Żmuda-Kozina

Zimowe Próby Pracy Smyczy 2011 rok.
Róża Podkomorzyna Sopocka Aura, Lupus Habenda, Nihilistka Celerrimus.
Foto: Ż. Żmuda-Kozina
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spieszał imitując naturalne zachowanie gonionej zwierzyny. Ważne jest by biegnąca para dobrze
się znała, tak bowiem polowano
z chartami. Na polowaniu nie ma
mowy o współzawodnictwie psów
– który z nich pierwszy schwyta
zdobycz. Charty współpracują ze
sobą i tak wspólnie rozgrywają je
taktycznie, aby było ono skuteczne. Szybszy pies z pary nadaje pogoni jak najszybsze tempo, tak aby
nie pozostawić ściganej zwierzynie czasu na żadne fortele. Drugi
chart uzupełnia pracę pierwszego.
Obserwuje pracę swojego partnera, kontroluje poczynania zwie-

Marta Kościańska, Małgorzata Szmurło

rzyny, odcinając jej drogę ucieczki
w zarośla, zabiegając drogę, kiedy
kluczy, itp. Najczęściej właśnie ten
chart łapie „zdobycz”.
Każda ze smyczy – czyli pary lub
trójki chartów – startuje raz. Punkty przyznawane są za pracę całej
smyczy, a nie pojedynczych psów.
Sędzia Tadeusz Michałowski
opatrzył regulamin Prób Pracy
Smyczy Chartów następującym komentarzem ...„ OCENA OGÓLNA:
Na ocenę ogólną rzutuje przede
wszystkim inteligencja charta
w pościgu. Jest to cecha wrodzona, a nie do wyuczenia, która
w połączeniu z pozostałymi cechami pozwala chartowi odnosić sukcesy w gonitwach. Ocena
ogólna to również widok, który
cieszy oko, chwyta za serce lub
wyciska łzy rozpaczy, gdy twoja
smycz na oślep pędzi przed siebie. Istna tragedia to „tańczące”, wyrywające się, lekko podduszone charty na starcie.
Jeden chart za wabikiem ciągnie, napiera, zbliża się, już
łapie, drugi szuka miejsca do
przecięcia trasy ucieczki wabika,
nawet zwalnia i kontroluje co
robi wspólnik i nie spóźnia się ze
zdławieniem wabika, tylko może
zakończyć wpisaniem dużo,
dużo punktów za WSPÓŁPRACĘ.
Smycz, której charty wspólnie,
bok przy boku lub jeden za drugim z wielką szybkością pędzą,
gonią, razem wypadają z trasy
na zakręcie, na dodatek jeszcze
gubią miejsce, gdzie zniknął im
wabik - cóż za smętny widok, jakie będą WSPÓŁPRACY punkty?
Jeżeli smycz posiada CHYŻOŚĆ, ZACIĘTOŚC I ODWAGĘ,
żadne hyrdy lub rowy, upadki
- wywrotki nie zwiodą jej z drogi. Szybkość rozumna, co zwolni

Międzynarodowy Coursing Woźniki 2015.
Dochodzenie i złapanie wabika
Foto: K. Mijakowska

– 52 –

Marta Kościańska, Małgorzata Szmurło

Próby Pracy Smyczy Chartów 2015. Lupus Habenda, Mentor Habenda
Foto: Ż. Żmuda-Kozina

Humra Husarska Szarża z właścicielką. Foto: z archiwum R. Serafin

◆◆◆
SIGHTHOUND LEASH TRIALS - THE POLISH SPECIALTY
The Polish Greyhounds used to hunt in pairs or in threes, called „the
leash”. Nowadays in almost all European countries hunting with sighthounds is banned and replaced by coursings, where each dog is evaluated individually. It is contrary to the sighthounds’ nature and to the
idea of hunting with them. Therefore the Club of the Polish Greyhound
have drawn up the rules of Sighthound Leash Trials, where the work
of the leash as the team is judged.

◆◆◆
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lub pozwoli włączyć dopalacz,
utrzyma smycz w linii trasy, podpowie jak pokonać przeszkody,
biegnie smycz jakby wiedziała,
że zwyciężyć może.
Gdy smyczy zaciętości nie zbywa, przyspiesza, zabiega, wabik
osacza i skokiem – rzutem, obrotem przez bark na łapy staje,
a mocno zdobycz w pysku trzyma, to 10 punktów na konto
smycz dostaje. Ten skok-rzut,
brassokiem zwany, odróżnić
jest łatwo, bo chart gdy na łapy
wstaje ma je nie poplątane i wie,
gdzie staje. Smycz dalej pędzi,
bo wabik uskoczył i znika w dali,
a tam ten drugi lub pierwszy, nie
jest ważne który, powtarza brassoka, dumnie zdobycz trzyma
a smycz następne 10 punktów
na konto dostaje.
Jak na mecie osaczą wabik,
zdławią i para lub jeden zdobyczy pilnują, by uskoku nie wykonała i ucieczki nie wznowiła,
smycz 5 punktów dostaje.
Rozpacz czarna – doszli wabik na mecie i pospołu lub jeden strzępy z niego zostawiają,
jedno jest pewne, że 0 punktów
z tego mają.”...

Z

❧

wieńczeniem sezonu prób
pracy są zawody w randze
Mistrzostw Polski, organizowane
jesienią w tradycyjne święto patrona myśliwych – św. Huberta.
Zawodom „Hubertowym” towarzyszy specyficzny klimat i bogata
oprawa – przenosimy się z naszymi chartami w XVII wiek, czasy ich
świetności. Towarzyszą nam jeźdźcy prowadzący smycze chartów,
sokolnicy, dżygici, towarzysze pancerni, Kozacy, a bywa że i husarze.

dr hab. Magdalena Larska prof. nadzw., lek. wet. Anna Dominiak

Współczesny PON
w poszukiwaniu ideału

P

olski Owczarek Nizinny (PON) to rasa stosunkowo
młoda, objęta planowaną hodowlą od połowy
ubiegłego stulecia. Pierwszy wzorzec opracowano
w 1956 roku i przetrwał on do dziś z niewielkimi zmianami. Bezsprzecznie, przez pierwsze dekady największy wkład w tworzenie i rozwój rasy miała dr Danuta
Hryniewicz pod przydomkiem „z Kordegardy”. Wybierała do hodowli psy o dobrej budowie anatomicznej,
zdrowe, z dobrym temperamentem i bardzo często posługiwała się inbredem. W ten sposób w stosunkowo
krótkim czasie uzyskała wyrównane pogłowie. Wraz
z rozwojem cywilizacji i wiedzy, hodowca psa rasowego musi obecnie stawić czoło coraz to nowym wymaganiom hodowlanym. Spełnieniem marzeń jest pies,
który oprócz wzorcowego wyglądu i temperamentu
jest zdrowy, o czym często mają nas zapewnić wyniki
badań certyfikujące jego zdrowie – zarówno w aspekcie klinicznym jak i genetycznym. W niniejszej pracy,
będącej przeglądem wiedzy na temat wyników badań dotyczących PON-ów starałyśmy się przedstawić
jedynie dane udokumentowane w formie publikacji
i prac naukowych. Na świecie obowiązują rożne kryteria kwalifikacji PON-ów do hodowli, które opierają
się na badaniach w kierunku dysplazji stawów biodrowych, łokciowych, chorób oczu, serca i tarczycy.

DYSPLAZJA BIODROWA (HD)
Jedynym kryterium zdrowotnym stosowanym przez
ZKwP dopuszczającym PON-y do hodowli w naszym
kraju jest prawidłowość budowy stawów biodrowych.
HD dotyczy wszystkich ras psów, a także i kotów, jednakże stanowi problem ortopedyczny przede wszystkim u psów ras dużych i olbrzymich. Mimo długiej
historii „walki” z dysplazją u PON-ów i używania do hodowli psów wolnych od tej wady, HD nadal występuje.
Nieznane jest dokładnie podłoże genetyczne dysplazji, podejrzewa się dziedziczenie poligeniczne, jednak
wszyscy specjaliści podkreślają kluczowy wpływ środowiska na rozwój tej wady, tj. nieodpowiednie żywienie,
zbyt duża intensywność ruchu (szczególnie u młodych
psów), szybkość wzrostu, status hormonalny. Nasilenie objawów klinicznych nie zawsze jest współmierne
z obrazem na zdjęciu rentgenowskim (RTG). Dodatkowo opis i ocena RTG w pewnym stopniu zależy od
prawidłowego ułożenia psa. Ze względu na wielkość
i masę PON-ów, u psów z dysplazją biodrową rzadko
obserwuje się problemy z poruszaniem, oczywiście należy pamiętać o prawdopodobieństwie rozwoju zwyrodnienia stawów w starszym wieku. Ze względu na
różne systemy oceny HD w różnych krajach (Tabela 1)
i różne wymogi klubów rasy, statystyki nie zawsze są

OFA

FCI (Europa)

BVA (UK/Australia)

SV (Niemcy)

Excellent
Good
Fair
Borderline
Mild
Moderate
Severe

A-1
A-2
B-1
B-2
C
D
E

0-4 (no > 3/hip)
5-10 (no > 6/hip)
11-18
19-25
26-35
36-50
51-106

Normal
Normal
Normal
Fast Normal
Noch Zugelassen
Mittlere
Schwere

Tabela 1. Schematy oceny dysplazji stawów biodrowych.
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porównywalne. W Polsce dopuszczane do hodowli są
PON-y z wynikiem A i B, oraz C dla suk; w Szwecji: A i B;
w Holandii, Belgii, Finlandii i Niemczech: A,B, i C.W USA
badanie nie jest obowiązkowe, a za prawidłowe uważa
się oceny: excellent, good, fair.Według OFA (Orthopedic Foundation for Animals) do 2014 roku 15,5% z pośród 536 badanych PON-ów posiadało dysplazję i rasa ta
została uszeregowana na 65 miejscu rankingu. W Wielkiej Brytanii badanie jest obowiązkowe, lecz decyzje
o użyciu do hodowli pozostawia się właścicielowi.
Średni wynik dla 414 zbadanych do 2012 r. PON-ów
wynosił 16 punktów (z rozrzutem od 5 do 60), czyli
mieścił się w zakresie dobrych wyników (źródło: BVA).
Natomiast wśród 738 PON-ów zbadanych w latach
1988-2014 w Finlandii, wyniki A, B i C miało odpowiednio 27%, 30% i, natomiast dysplastycznych było 43%
z wynikami C i D.

DYSPLAZJA STAWÓW ŁOKCIOWYCH ( ED)
Wielu lekarzy oraz hodowców formułuje opinie, iż
w codziennym życiu, dla psa zwyrodnienia stawu łokciowego są o wiele bardziej uciążliwe niż zwyrodnienia
stawów biodrowych. Statystyki OFA (1,2%) i fińskiego Koiranet (4%) pokazują, że ED nie jest problemem
u PON-ów. Również w Polsce na 133 analizowane zdjęcia RTG, nie stwierdzono ani jednego przypadku ED
u PON-a (Narojek i wsp., 2008).

BADANIE SERCA
Dane na temat statystyk wad serca u PON-ów są
skąpe. W bazie OFA u żadnego z badanych psów nie
stwierdzono wad serca. U niektórych PON-ów w Polsce
stwierdzano bradykardię (wolną częstość akcji serca)
bez zmian w sercu i zaburzeń w krążeniu, co może być
charakterystyczne dla rasy (Pasławska i wsp., 2009).
Niektórzy lekarze weterynarii wskazują PON-y jako rasę
predysponowaną do przetrwałego przewodu Botalla
(PDA) (Bednarz, Niziołek), jednak dokładnych danych
na temat występowania tej wady brak. Jedyny artykuł
dr Magdaleny Garncarz (2008) opisuje 16 przypadków
PDA u psów w klinice SGGW w Warszawie, wśród których było jedno szczenię PON-a. Należy pamiętać, że
PDA jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych serca u psów. W badaniu ankietowym angielskiego Kennel Clubu i British Small Animal Veterinary
Association u dwóch PON-ów zidentyfikowano szmery
sercowe bez objawów niewydolności serca. Niektórzy
hodowcy ogłaszają posiadanie certyfikatu „wolny od

wad genetycznych serca”, czy „wolny od wad wrodzonych i nabytych serca” wystawianym przez niektórych
kardiologów weterynaryjnych. Ważne, aby pamiętać,
iż po rodzicach posiadających certyfikaty kardiologiczne mogą urodzić się szczenięta z wadami serca. Jednocześnie rutynowe osłuchiwanie szczeniąt podczas
szczepień ochronnych znacznie zwiększa możliwość
wykrycia nieprawidłowości w pracy serca.

CUKRZYCA
Podobnie jak u ludzi, cukrzyca zaczyna być postrzegana jako choroba cywilizacyjna dotykająca nasze
czworonogi. m. in. otyłość u psów może być przyczyną oporności na insulinę i może ujawnić objawy istniejącej cukrzycy. Royal Veterinary College w Londynie
wymienia PON-y wraz z samoyedami, tybetańskimi terierami i cairn terierami jako jedną z bardziej podanych
na cukrzycę ras. RVC podaje, że do rozwoju klinicznego cukrzycy u PON-ów dochodzi najczęściej po 6 roku
życia. U psów najczęstszy jest typ 1 cukrzycy (insulino-zależna). Prof. Winnicka (2015) w swojej książce
pt. „Wartości referencyjne podstawowych badań
laboratoryjnych w weterynarii” podaje, że PON-y mają
tendencję do podwyższonego poziomu glukozy we
krwi. Prof. Lechowski idzie dalej sugerując, że PON-y
są rasą predysponowaną (komunikacja ustna). Jednym
z niewielu dowodów naukowych na problem cukrzycy u tej rasy jest opis jednego przypadku ketozy pocukrzycowej u PON-a (De Causmaecker i wsp., 2009).
U podłoża genetycznego predyspozycji do cukrzycy
leży wiele mutacji różnych genów, które różnie się
dziedziczą (Catchpole i wsp., 2013). W Polsce obserwowano dalekie pokrewieństwo (występowanie tych
samych przodków) u PON-ów z cukrzycą, co może sugerować genetyczne podłoże choroby.

TARCZYCA
Innym problemem endokrynologicznym spotykanym
u psów jest niedoczynność tarczycy (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy). U PON-ów nie opisano
dokładnie żadnego przypadku, jednak statystyki OFA
pokazują, że u 9,1% (2 osobniki) z badanych 22 PON-ów stwierdzono problemy z tarczycą, a u kolejnych
dwóch psów wyniki wskazujące na tę chorobę były
błędne. W krajach skandynawskich badanie funkcji
tarczycy musi być wykonane przed użyciem psa do
hodowli. Do diagnostyki tego schorzenia służą badanie obecności TgAA (przeciwciał antytyreoglobulino-
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wych) i badanie poziomu hormonów T4 i TSH. Podwyższone stężenie przeciwciał TgAA może być ewentualnie
wczesną oznaką limfocytarnego zapalenia tarczycy,
jednak należy pamiętać, że TgAA stwierdzane są również u 15% zdrowych psów oraz u 25% psów z chorobami nie związanymi z tarczycą. Badania te najczęściej
wykonuje się diagnostycznie, więc badanie zdrowych
szczeniąt w celu uzyskania certyfikatu świadczącego
o prawidłowej funkcji tarczycy nie oznacza, że w przyszłości nie rozwinie się u nich niedoczynność tarczycy.
Również u psów starszych, gdy dojdzie już do zniszczenia tkanki gruczołu, miano przeciwciał TgAA może
być niskie, co w rezultacie doprowadzi do fałszywych
wniosków.

niczonej liczby samców, inbred, selekcja zwierząt
o pożądanych cechach fenotypowych zgodnych ze
wzorcem spowodowała ograniczenie puli genowej
(Farrell i wsp., 2015). Eliminacja psów z hodowli, które mimo dobrego zdrowia i pięknego eksterieru mają
niezadowalające wyniki testów genetycznych może
spowodować dalsze zawężanie puli genetycznej. Angielski KC (2015) na podstawie efektywnej wielkości
populacji PON-ów uznał, że rasa jest zagrożona. Dlatego też, Drogi Czytelniku i Hodowco, prosimy byś nie
traktował przedstawianych badań jako koniecznych
do wykonania, a raczej jako możliwości czerpania dodatkowych informacji na temat hodowanych psów.

BADANIE OCZU
U wszystkich psów rasowych zaleca się badanie oczu
przed użyciem do hodowli, a następnie powtarzanie
badania parokrotnie w ciągu życia. U PON-ów większość hodowców skupia się na postępującym zaniku
siatkówki (PRA), lecz musimy pamiętać, iż nie jest to
jedyna choroba dotycząca oczu. Większość przypadków PRA u PON-ów diagnozuje się w wieku starszym
(ok. 9-10 lat) , kiedy zwierzę jest już po okresie hodowlanym.

TESTY GENETYCZNE
Wiedza na temat testów genetycznych u naszych
czworonogów poszerza się nie tylko dlatego, że są
one bliskie naszemu sercu. W 2004 roku poznano cały
genom psa i było to również ważne z tego względu,
że pies jest traktowany jako model zwierzęcy do badania dziedziczności chorób i cech zachowania, czy
budowy u ludzi. Możemy się spodziewać, że wraz
z poznaniem kodu genetycznego psa, liczba dostępnych badań genetycznych będzie rosła. Obecnie na
świecie wykonuje się 80 różnych testów DNA badających mutacje odpowiedzialne za choroby genetyczne psów i liczba ta będzie wciąż rosła (Mellersh,
2012). Pytanie jest czy kierować się ślepo wynikiem
testu? Hodowla psa rasowego polega na selekcji, która
z zasady powoduje zmniejszenie różnorodności genetycznej. Ograniczenie zmienności genetycznej
u psów rasowych związane jest z dwoma głównymi
procesami tzw. „wąskiego gardła” (z ang. bottleneck)
(Ryc. 1). Pierwsze zdarzenie dotyczyło udomowiania
psów, kolejne nastąpiło podczas formowania się poszczególnych ras, kiedy używanie do hodowli ogra-

Ryc. 1. Efekt „wąskiego gardła” (bottleneck)
w ewolucji psów rasowych.
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Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie testów genetycznych w kierunku określenia mutacji odpowiadającej za długości ogona, genu barwy czekoladowej, czy
chorób genetycznych tj. postępujący zanik siatkówki
(PRA) i neuronalna lipofuscynoza ceroidowa (NCL)
pozwalają określić czy nasz PON rozwinie lub czy jest
nosicielem danej wady genetycznej.
Ze względu na presje hodowców i właścicieli
szczególnie oczy PON-a stanęły pod ostrzałem. Mimo,
że problemy okulistyczne PON-ów nie ograniczają się
zapewne jedynie do jednego schorzenia (Ross, 2015),
tylko postępujący zanik siatkówki (PRA) w ostatnich latach wzbudził ogromne zainteresowanie. PRA
występuje u ponad 100 ras psów rasowych i dotąd
zidentyfikowano 24 mutacje w 18 genach powodujące zmiany w siatkówce u co najmniej 58 ras psów
(Miyadera i wsp., 2012). Lek. wet. J. Garncarz już kilka
lat temu określił, że PRA występuje u polskich PON-ów. W 2013 r. pojawiła się informacja, iż u PON-ów
z PRA wykryto mutację odpowiadającą za rcd4 PRA
u seterów irlandzkich, co spowodowało powszechne zastosowanie tego testu u polskiej rasy. Ostatnie badania szwedzko-amerykańskie pokazały, że
u większości (91%) PON-ów za PRA odpowiada mutacja rcd4 w genie C2ORF71 (Svensson i wsp., 2015).
PRA u PONów określona jest jako wolno postępująca późne PRA (LOPRA) (Downs i wsp., 2013). Mutacja
rcd4 ma charakter recesywny, tzn. na rozwój choroby narażone są bezpośrednio psy z dwoma kopiami
mutacji (+/+), podczas gdy PRA nie występuje u nosicieli (+/-) i wolnych od mutacji (-/-). Dostępność testu
w wielu laboratoriach (Laboklin, OFA/Univerity Missouri, Optigen, Animal Health Trust, Genomia, EVG
Molekularna Diagnostika) doprowadziła w przeciągu kilku miesięcy do popularyzacji badań u PONów.
W rankingu OFA z grudnia 2014 r. PON znalazł się
na pierwszym miejscu pod względem odsetka psów
z mutacją rcd4 (28% psów z genotypem „+/+”
z pośród 153 badanych). W grupie PRA and Gen test
for the PON (Facebook) zgromadzono dotąd wyniki
testu rcd4 dla 404 PONów (12% +/+; 43% +/-; 45%
-/-) (K. Jasica). Jednakże nadal spotykamy przypadki
ponów w wieku ponad 10 lat, które w badaniu okulistycznym nie wykazują cech PRA, mimo iż wynik testu
genetycznego rcd4 to „+/+”. Rodzi to pytanie o wiarygodność testu, lub można to tłumaczyć bardzo późnym rozwojem PRA. Aktualnie dr Mellersh w Animal
Health Trust w Wielkiej Brytanii prowadzi badania

pod kątem schorzeń okulistycznych na materiale
genetycznym pobranym od PON-ów w wieku
powyżej 9 lat.

DŁUGOŚĆ OGONA
Cechą generalnie pożądaną u PON-ów w Polsce jest
krótki ogon. Wraz z wprowadzeniem zakazu kopiowania ogonów i uszu, pojawiły się PON-y z różnymi
długościami ogona. Części hodowcom i właścicielom długi ogon nie przeszkadza, inni starają się go
skrzętnie ukryć na wystawie. Problem długiego ogona
polega na tym, że noszony na różne sposoby zmienia sylwetkę PON-a. Długość ogona u większości ras
(w tym u PON-ów) jest związana z mutacją C189G
(C295C) genu T (Gruszczyńska i wsp., 2013). Krótki
ogon posiadają psy heterozygotyczne (C/G), podczas
gdy homozygoty recesywne C/C mają długie ogony.
Wśród badanych psów różnych ras nie znaleziono dotąd homozygoty dominującej, co sugeruje letalność
w takim układzie. W badaniach fińskich potwierdzono
genotyp C/G u 18 (64%) krótko ogoniastych PON-ów
(Hytönen i wsp., 2008). Natomiast w badaniach polskich 43 z 61 (70%) badanych PON-ów było heterozygotami, podczas gdy 18 (30%) stanowiły homozygoty
recesywne C/C (Gruszczyńska i wsp., 2013). Żaden z
psów nie miał genotypu G/G. Rodzi się pytanie o zamieranie zarodków G/G podczas rozwoju embrionalnego,
jednak analiza liczebności średniej wielkości miotu
tego nie potwierdza. Gruszczyńska i wsp. (2013) stwierdzili nieco mniejszą średnią liczbę (4,3 ± 2) szczeniąt
w 23 miotach będących wynikiem kojarzenia dwóch
krótko ogoniastych PON-ów w stosunku do miotów
z kojarzeń dwóch długo ogoniastych PON-ów
(5 ± 0,9) i dwóch PON-ów o różnej długości ogona
(5,3 ± 1,9), jednak różnice te były niewielkie i nie

Tabela 2. Model dziedziczenia krótkiego ogona u PON-ów.
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miały uzasadnienia statystycznego. W latach 90. podobną analizę zrobiła pani G. Pindera (1989), która
stwierdziła, że mioty, w których wystąpiły szczenięta z wrodzonymi skróconymi ogonami są liczniejsze,
a w szczególności jest w nich większa liczba suk. Jednak
pomimo tych sugestii oraz opinii wielu hodowców (osobisty kontakt z G. De Francesco), niektóre kluby zagraniczne nie godzą się na kojarzenie dwóch krótko ogoniastych PON-ów. Badania w kierunku długości ogona
można łatwo przeprowadzić w laboratoriach komercyjnych, m.in. Laboklin, Genomia i DDC Veterinary

Aby otrzymać zdrowego psa o pożądanym wyglądzie musimy pamiętać, że liczy się nie tylko genetyka,
ale również to gdzie i w jaki sposób pies będzie rósł
i żył, co będzie jadł i jaką będzie miał aktywność
fizyczną (Ryc. 2).

KOLOR CZEKOLADOWY
Obok miłośników krótkich ogonów u PON-a, znajdą
się również wielbiciele czekoladowego ich umaszczenia. Za tę barwę włosa odpowiada u psów mutacja
o charakterze recesywnym, dlatego też czekoladowe
PON-y będące homozygotami recesywnymi (b/b) są
dość rzadkie. PON-a będącego nosicielem tej mutacji
(B/b), który nie jest koloru czekoladowego, obecnie
łatwo jest zidentyfikować ogólnie dostępnym testem
genetycznym (np. Laboklin).
Należy jeszcze wspomnieć o innych, rzadkich problemach, które zostały opisane u PON-ów. Jednym
z nich jest neuronalna ceroidowa lipofuscynoza (NCL,
choroba Battena), której podłoże genetyczne pozostaje niepoznane. Prof. Narfström (2007) opisała
przebieg tej choroby u dziewięciu PON-ów ze Szwecji.
Sześć z tych psów pochodziło od jednego ojca, natomiast pozostałe były spokrewnione. NCL jest chorobą spichrzeniową polegającą na odkładaniu się złogów tłuszczów i białek głównie w tkance nerwowej.
U psów obserwowano objawy agresji, niezborności
ruchowej i ślepoty. W 2004 r. prof. Ślebodziński opisał
przebieg leczenia psa PON-a z zespołem Fanconiego
związanym głównie z nieprawidłową czynnością nerek. Opisano również ciekawy przypadek wystąpienia
wola z niedoczynności tarczycy u paromiesięcznych
szczeniąt z jednego miotu PON-ów w USA (Kuczynski
i wsp., 2012). Objawy wola ustąpiły samoistnie po
paru tygodniach, co sugerowało niedobory jodu,
a podłoża genetycznego nie potwierdzono. U wielu
starszych PON-ów rozwija się zaćma, co nie wyróżnia rasy od innych, jednak nie są prowadzone obecnie
żadne badania w tym kierunku. U ras tj. Staffordshire
bull terrier, Boston terrier i Australian Shepherd opisano mutację HSF4 odpoiedzialną za podłoże genetyczne zaćmy (Mellersh i wsp., 2006).

Ryc. 2. Idealny PON – równowaga miedzy genetyką
a środowiskiem.

ODPOWIEDZIALNA HODOWLA
Podsumowując, całkowite obarczanie hodowcy winą
m.in. za dysplazję biodrową lub cukrzycę psa jest błędem. Często wady te mogą pojawić się wtórnie poprzez nieodpowiednią opiekę właścicieli. Zadaniem
hodowcy jest znalezienie „złotego środka” przy ustaleniu planu hodowlanego - tak aby otrzymać piękne,
odpowiadające wzorcowi, a jednocześnie zdrowe psy.
Konieczna jest gradacja poszczególnych wyników badań i testów, i określenie celów – gdyż, z góry wiadomo, że nie wszystkie psy podołają wszystkim testom
(Mellersh, 2012; 2013) . Zbyt rygorystyczna selekcja,
może doprowadzić do gwałtownego zawężenia puli
genetycznej i sytuacji, gdy istnieć będzie tylko jedna
lub dwie linie hodowlane, co w krótkiej przyszłości
może się okazać fatalne dla rasy. Hodowcy dobierając do hodowli psy wyłącznie na podstawie wyników
obecnie dostępnych testów genetycznych mogą doprowadzić do nagromadzenia się innych cech recesywnych i pojawienia się dotąd niepoznanych wad
(Epplen, 2015). Przykładem mogą być Schapendoesy,
u których po wyeliminowaniu gPRA zaczęły się pojawiać problemy z nerkami. Wiadome jest również, że
inna mutacja odpowiedzialna za dystrofie czopków
i pręcików siatkówki (CRD) u jamników szorstkowło-
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sych (ta sama obserwowana jest u ludzi) jest również
związana z genami warunkującymi prawidłową pracę
nerek (Wiik i wsp., 2008). OFA przestrzega hodowców by nie przeceniali wyników testów genetycznych.
Wynik takiego badania powinien być jednym z wielu
czynników w zrównoważonym planie hodowlanym.
Genotypem preferowanym w hodowli powinny być
psy heterozygotyczne, które pozwolą na rozwój rasy
i zmniejszenie ryzyka pojawienia się wad genetycznych przy wysokim współczynniku inbredu. Dlatego
eliminowanie PON-ów z hodowli, które są nosicielami np. mutacji rcd4, oprócz pozbywania się często
pięknych i zdrowych psów, doprowadzi do zubożenia
puli genetycznej rasy. Należy pamiętać, ze większość
chorób czy cech ma podłoże poligenowe, przy którym
ważną rolę odgrywają nie tylko czynniki genetyczne
ale również warunki środowiskowe. Testy genetyczne będące najbardziej skuteczną metodą identyfikacji rzadziej występujących wad monogenowych, nie
powinny być traktowane arbitralnie, a raczej pomocniczo do przyjętego programu hodowlanego opartego na selekcji, inbredzie i rodowodach (Farrell i wsp.,
2015). Inbredzie? Tak, mądry inbred prowadzący do
wzrostu heterozygotyczności i częstości występowania rzadkich alleli (wersji genu) może być kluczem do
zróżnicowania genetycznego rasy (VDH Dog Health
Workshop, 2015). W hodowli psów rasowych niemal
zawsze jest inbred (daleki lub bliski), nawet jeśli nam
się wydaje, że nie. Chodzi o szersze spojrzenie na inbred. Powinniśmy dążyć do jak największej różnorodności (heterozygotyczności), tak żeby nie eliminować
z cechami niepożądanymi, które usuwamy z populacji (produkując np. tylko homozygoty wolne od PRA)
również cech bardzo pożądanych, albo tych, których
brak może się okazać zły w następnych pokoleniach,
mimo, że w pierwszym pokoleniu tego nie widać.
Wcześniej podano przykład schapendoesów. Chodzi
o to by nie hodować na jedną cechę, tylko myśleć szerzej. I może lepiej mieć psa nosiciela wady (heterozygotę), niż homozygotę, który będzie jednocześnie
homozygotą pozbawioną genu odpowiedzialnego za
dziedziczenie ważnej cechy będącej zaletą. Oczywiście trzeba umiejętnie takie zwierzęta kojarzyć, aby
uniknąć przekazywania wad. Warto wiedzieć to co
podkreślają chociażby eksperci VDH, outbred (krzyżowanie niekrewniacze) nie zmniejszy częstości występowania wad genetycznych, ale będą one pojawiały
się w sposób losowy.

Dodatkowo należy pamiętać o cechach niezbędnych w hodowli, takich jak popęd płciowy, libido,
płodność i instynkt macierzyński. Na nic nam reproduktor lub suka z doskonałymi wynikami badań, jeśli zwierzę to nie będzie mogło spłodzić i wychować
potomstwa. Ogromnym zagrożeniem może być także
utrata prawidłowego, pożądanego typu rasy – bo cóż
z tego że będziemy mieć psa z kilkunastoma certyfikatami zdrowia - jeśli nie będzie wyglądał jak PON?
Niniejsze opracowanie, poprzez cytowanie rzetelnych
i naukowo udowodnionych danych pokazuje jak spójną i zdrową rasą są PONy. Dane te można przeciwstawić niesprawdzonym informacjom przedstawianym
przez niektóre źródła (szczególnie internetowe).
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◆◆◆
THE MODERN PON – IN SEARCH OF THE IDEAL
Polish Lowland Sheepdog (PON) is a relatively young breed which was introduced into the planned breeding
since the middle of the last century. The first breed standard was developed in 1956, and has been maintained
with minor changes until today. The greatest contribution to the creation and development of the breed in the
first decades belongs unquestionably to dr. Danuta Hryniewicz and her „z Kordegardy” kennel. The dogs chosen
by her for breeding showed correct anatomy, sound health, good temperament, and she very often used
inbreeding. This way, she obtained well aligned population in a relatively short period of time.
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Today, the perfect dog means an animal that matches the breed standard in compliance with great temperament and health which must be certified trough adequate clinical (ultrasound, Doppler, X-ray) and genetic
(DNA tests towards specific diseases or characteristic) tests. The most common tests performed in order to
qualify the PON for breeding in Poland are going to be discussed including hip or elbow dysplasia; heart,
eyes and thyroid problems. The latest achievements in the field of genetic testing in order to identify the mutation responsible for the length of PON tail, chocolate color or genetic diseases, i.e. progressive retinal atrophy
(PRA) and neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) are going to be presented.
The main task of the breeder is to find the ‘golden mean’ in specifying his breeding program - so as to obtain
beautiful dogs, conforming to a standard while still healthy. The gradation of the expectations and test results
is necessary, and establishing objectives of the breeding –because as you know in advance that not all dogs will
meet all requirements. Too rigorous selection may lead to a dramatic limitation of the genetic pool and to the
situation when there will be only one or two breeding lines, which in the short future may prove fatal for the
breed. Simultaneously, the loss of the correct, desired breed type is a huge threat - because what importance
would a number of health certificates make if your dog would not look like PON anymore?

◆◆◆
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Preserving the proper PON type
in Form and Function
I

Tabela

have owned PONs for almost 30yrs, not as long as
many distinguished experts in this room but long
enough to see changes in the breed and to have
concerns. In the last 10 years, in some countries,
but especially the UK and USA, it seems that PONs
have indeed changed over time. New breeders are
not interested in learning from the old breeders in
Poland, they already know it all, and they want to win.
What is more important – winning or breeding to the
standard? Why can’t we do both? What is the role of
judges here too?

Ocena punktowa
Head (głowa)
Eyes (oczy)
Ears (uszy)
Nose (nos)
Jaws & teeth (zgryz, zęby)
Proportions (proporcje)
Neck, shoulders & withers
(szyja, łopatki, kłąb)
Body (tułów)
Hindquarters (kończyny
tylne)
Coat (włos)

PON TYPE
Classic type - you should know it when you see it. The
breeder attempting to set type must have a very clear
understanding of what is actually important to their
breed - the essence. This essence is in effect a distillation of the vast number of characteristics included
in a breed standard and in a breed’s history; in other
words - that which makes a breed unique.
Think a few moments on what constitutes the real
essence of the PON. Can you stand up and recite in 50
words or less what truly distinguishes the PON from
other herding breeds? If prioritising breed type isn’t
important – why try to educate breeders and judges?
The older standards prioritised through points.

PRIORITISING BREED POINTS
– OCENA PUNKTOWA
The general opinion from all the feedback forms – 35
completed by delegates on the day – wynik punktowej oceny stanowiący propozycję 35 uczestników
spotkania

PUNKTY
10/15
5
5
5
5
15
15
15
10
10

TOTAL (SUMA) = 100
Diet and care, grooming and coat preparation
means the breed develops (improves in these areas)
but not changes – why the changes and are they good
or bad, changes are not functional, there is no need as
PON is a very functional utility breed, changes are for
personal preference.
As a herding-driving watch dog, the PON needed
to be attached to his/her master, wary of strangers,
watchful and alert, have a weatherproof coat, be able
to move easily over long distances and be of medium
size to blend and work with the flocks. Function gives
us four elements of type – character, coat, movement
and size.
The breed standard describes FUNCTION and
BREED TYPE. We need a balance between type and
soundness. What makes up breed type?
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Silhouette/Outline (sylwetka i proporcje) ryc. 1

Breed character * Silhouette/Outline * Head/expression * Movement * Coat
The degree to which a dog excels in these points
is the difference between a good and a great dog.
If no dog in the ring conforms to at least 3 of these
rules the dogs before you lack breed type. Do not
reward them! Often serious breeders are fighting
‘trends’ (in UK short legged dogs) or ‘single focus
thinking’ (breed a smaller type of PON)

BREED CHARACTER
Breed character is the most obvious thing about any
dog when it enters the room or the show ring. It is
the immediate impression the dog gives at first sight.
Does the dog carry itself and act as it should for the

breed; it should convey the essence of the breed
– beware the composite show dog – ‘the race
around the ring, show its head off’ attitude is not
breed typical for a PON is it?
A good part of the ability to define the essence
of one’s breed is to have a clear picture of the breed’s proportions. This in part creates what can be
referred to as the “breed template. If the neck is of
the correct length it is visible from the silhouette and
situated at well-marked withers – very important for
correct topline. Proportions height to length 9/10 are
very important, it isn’t square nor is it a rectangle,
the masculine/feminine appearance is very important, for me doggy bitches are always favourable
to feminine males.
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Head (głowa, wyraz głowy) ryc .2a

Head (głowa, wyraz głowy) ryc 2b

HEAD

not impeding action or work, it could be the difference
between survival and death or fitness for its job.

The ideal head can be measured but you cannot measure the expression – expression projects the essence
of the breed; The correct head highlights a quality dog.
Head/expression is an indispensable feature of breed
type

MOVEMENT
Soundess v type is an old debate - you can find a sound
mongrel on the street but its not a pure breed. Movement is about more than soundness – it identifies breed
purpose and that defines breed type. Be a breed judge
not a movement judge, a PON moving like a GSD may
be exciting but it’s wrong. Sound, supple movement,
extremely important – capable of moving at a working
livestock pace over the plains not built for flat out
sprints but supple enough to turn.

COAT
An essential element of type in many breeds, coat must
be fit for purpose, weatherproof, insulating, protecting,

PROBLEMS WITH TYPE
Loss of size is contributing to loss of type – not just
smaller dogs but short legged dogs – and they are winning in some countries; short legged and leggy dogs are
untypical. Beware exaggerations - extremely deep chest,
very heavy bone, huge head not in proportion to body,
too much coat of the wrong texture.
Sometimes the ‘different’ dog is the correct one,
this is the dog breeders should show, and keep showing. Don’t lose sight of type. Exaggerations catch
the eye of both the breeder and the judge.
Although many judges may fall for this, is it right
to promote this type?
Judges have a duty to award the PON who acts
like its breed, presents an easily recognizable outline,
moves soundly and typically and whose head and
expression define it as a PON. Breeders have a duty
to breed and promote this correct type.

◆◆◆
ZACHOWANIE WŁAŚCIWEGO POD WZGLĘDEM BUDOWY I FUNKCJI TYPU PON-A
Na przestrzeni ostatnich 10 lat w niektórych krajach (szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych),
wygląd PON-a uległ znaczącym zmianom. Należy zastanowić się czy ważniejsze są zwycięstwa na wystawach,
czy też hodowla psów zgodnych z wzorcem rasy oraz czy możliwe jest połączenie obydwu celów. Hodowca
musi w pełni zdawać sobie sprawę z tego, co jest istotą rasy. Typ rasy kształtują następujące elementy: charakter, sylwetka, głowa i wyraz, ruch oraz szata. Bardzo istotne są proporcje ciała – PON nie powinien być kwadratowy, ani wyraźnie prostokątny. Równie ważny jest wyraźny dymorfizm płciowy. Wysokiej klasy pies powinien
mieć typową dla rasy głowę i wyraz. Sposób poruszania się i szata muszą odzwierciedlać przeznaczenie rasy,
a nie być tylko efektowną dekoracją. Należy wystrzegać się wszelkiej przesady: zbyt głębokich klatek piersiowych, ciężkiego kośćca, zbyt krótkich lub za długich kończyn, nieproporcjonalnie dużych głów, czy przesadnie
obfitej szaty. Obowiązkiem hodowców jest rozmnażanie i promowanie typowych przedstawicieli rasy,
natomiast obowiązkiem sędziów powinno być ich nagradzanie.
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Gończy Polski
– wszechstronny pies myśliwski

R

ola psów myśliwskich, a gończych w szczególności
zmienia się wraz ze zmianą samego modelu łowiectwa i sposobów polowań. Wykorzystanie norowców czy
wyżłów nie uległo zbyt dużym zmianom na przestrzeni
ostatnich wieków. Natomiast rola gończych, w tym także
gończego polskiego, uległa dość istotnym zmianom.
Od zarania psy gończe wykorzystywano do wytropienia i osaczenia zwierzyny lub napędzenia jej na myśliwych. W pierwotnych puszczach, nawet przy dużych stanach zwierzyny nie było łatwo wbrew pozorom odnaleźć
i upolować ją. Tu nieocenione usługi oddawały psy gończe w dawnej Polsce zwane ogarami. Potrafiły one nie tylko odnaleźć i podjąć ciepły trop, ale co ważniejsze uparcie
i wiernie trzymały się tego tropu głosząc uchodzącego
zwierza. Owo głoszenie zwane graniem było niezwykłym
przeżyciem i dostarczało łowcom wielu wrażeń. Granie
ogarów miało też bardziej praktyczne znaczenie. Dostarczało myśliwym wszelkich informacji o tym, co dzieje się
w kniei. Po sposobie grania myśliwi wiedzieli, na jakim
etapie znajduje się gon i w jakim kierunku przemieszcza
się zwierz. Do opisania gonu używano specjalnego słownictwa, które w gończarstwie było niezwykle barwne
i wywodzi się z tradycji chowu, układania i polowania
z ogarami. Dodam jeszcze, że ogary nie miały nazw, jak
inne rasy psów, lecz przezwiska najczęściej związane z ich
cechami charakteru lub głosu.
W Polsce od psów gończych wymagano wytrwałego
gonu i grania. Często psy w złaii dobierano tak by ich
głosy o różnej tonacji tworzyły akord. Takie polowania
w Polsce okres świetności miały w XVII i jeszcze w XVIII
wieku. Z ogarami polowano głównie na grubego zwierza,
ale też na drapieżniki i zające. Jednak, kiedy kraj znalazł
się w okresie rozbiorów i powstań zmieniły się też warunki polowań. Zmiany zachodziły w rolnictwie i gospodarce
leśnej. W ślad za tym rola psów gończych w polowaniu
także się zmieniła. Ich pasja łowiecka oraz cechy budowy
i charakteru, przez wieki kształtowane pod kątem użyt-

kowym sprawiły, że doskonale sprawdzają się we współczesnym modelu łowiectwa. Jako psy gończe mają wybitnie rozwinięty węch. Ich „trąby” potrafią wyczuć znikome
cząsteczki zapachowe nawet na starych tropach. Najlepszym dowodem na to są niemieckie gończe używane do
wyszukiwania postrzałków zwierzyny grubej, czyli posokowce: hanowerski i bawarski. Niektórych myśliwych
pewnie to dziwi, ale są to najprawdziwsze psy gończe,
tyle tylko, że selekcjonowane pod kątem pracy na tropach
rannej zwierzyny. W tej roli gończy polski sprawia się znakomicie. Leon Ossowski w swej pracy p.t. „Posokowce”
z 1935 roku tak pisze:
„ ... Na zakończenie niniejszej pracy chciałbym
krótko poruszyć jeszcze kwestię następującą:
czy nie byłoby wskazanem i możliwem używać
w naszych łowiskach do pracy za postrzałkiem
naszych gończych, które również posiadają
fenomenalny wiatr i które możnaby układać
według metod, stosowanych do posokowców?
Kwestię rozwiązania sprawy tej oddaję w ręce
znawców naszych gończych”.
Wydaje się, że pomimo upływu ponad osiemdziesięciu
lat od napisania tych słów nie straciły one nic na aktualności. W tym miejscu być może wzbudzę oburzenie niektórych kynologów i właścicieli posokowców, ale twierdzę,
że gończe polskie prawidłowo ułożone do pracy tropowca, z powodzeniem mogą konkurować z posokowcami
nawet na starych tropach. Sądzę, że gdyby Regulamin
Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich dopuszczał
możliwość wspólnego startu z posokowcami, wyniki zaskoczyłyby wielu znawców tematu. Twierdzę tak na podstawie własnych doświadczeń z gończymi polskimi oraz
znajomości i obserwacji innych gończych prawidłowo
układanych i użytkowanych. Mając powyższe na uwadze
proponuję potencjalnym nabywcom posokowców zasta-
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nowić się, co rzeczywiście powoduje, że decydują się na
te rasy mając do wyboru rasę polską doskonale sprawdzającą się w roli tropowca? Być może przyczyną są same
nazwy ras sugerujące ich wykorzystanie. Moim zdaniem
główną przyczyną jest nasza cecha narodowa: cudze
chwalimy swego nie znamy!
Jeszcze trochę statystyki potrzebnej do zobrazowania
wymiernych korzyści z użytkowania w łowiskach psów
ułożonych do pracy „na farbie”. O aspektach etycznych
i tradycji polowania z psem oraz satysfakcji z tego płynącej, nie będę pisał. Dla mnie jest to oczywiste i pierwszoplanowe. Przedstawię problem od strony finansowej, co
powinno być istotne dla kół łowieckich.
Poniższe dane zostały zebrane na podstawie badań
prowadzonych w kilku krajach na przestrzeni kilkunastu
lat. Według Zygmunta Metziga do obliczenia wartości
zmarnowanej dziczyzny w wyniku nie używania psów
podczas polowań, należy przyjąć straty na poziomie: jeleń - 10%, sarna - 10-12%, zając - 20%, kuropatwa - 25%,
kaczka - 50%, dziki - 10%. Wysokość strat finansowych
za zmarnowane, nie podniesione tusze kilku gatunków
zwierzyny w skali kraju można wyliczyć przyjmując bardzo ostrożnie niskie wskaźniki (średnia masa tusz poszczególnych gatunków i 10 %). Przyjmując nawet tak niskie wskaźniki można wyliczyć straty, jakie ponoszą koła
łowieckie. W przypadku zwierzyny grubej, a zwłaszcza
jeleniowatych, sprawa sięga jeszcze dalej. Przy obecnym,
dość konsekwentnym egzekwowaniu przez nadleśnictwa
wykonania planu pozyskania jeleni i saren, faktyczny ich
ubytek w łowiskach jest powiększony właśnie o liczbę
sztuk nie podniesionych, czyli około 10%. Zakładając nawet, że planowana wielkość odstrzału w kole nie ma na
celu redukcji stanu jeleniowatych, to w warunkach, kiedy
plan musi być wykonany (wiele kół jest w takiej sytuacji),
a w kole nie używa się (lub prawie nie) psów ułożonych
do dochodzenia postrzałków, to w efekcie następuje
zwiększony (redukcyjny) odstrzał. Wydaje mi się, że 10%
sztuk nie podniesionych, to dolna granica. Ci, którzy uważają inaczej, wierząc w swoje wybitne umiejętności strzeleckie, często nie sprawdzają efektu strzału lub robią to
nieprofesjonalnie. Sam fakt, że zwierzyna nie zaznaczyła
strzału oraz brak farby (często pojawia się dopiero po kilkudziesięciu metrach) wcale nie świadczy o czystym pudle! Profesjonalnie znaczy z psem. Tylko ułożony do tego
celu pies jest w stanie rozwiązać problem, szczególnie na
czarnej stopie.
Do tego celu używa się u nas różnych ras psów myśliwskich, jako tropowców oraz posokowców jako spe-

cjalistów od takiej pracy. Gończy poski także wykazuje
się wybitnym węchem. Ich budowa i wzrost są bardzo
zbliżone do posokowców, natomiast duży, szeroki nos
i „trąba” są identyczne jak u posokowców.
Polując z gończymi polskimi dochodziłem sporo postrzałków głównie dzików i jeleni, ale też saren. Często
z pomocy moich psów korzystają myśliwi z sąsiednich kół.
Najczęściej pracujemy po kilku lub kilkunastu godzinach
od strzału idąc po tropie 1 do 2 km, ale zdarzają się też
trudniejsze zadania. Bywały tropy stare 20 i 30 godzinne, ciągnące się przez kilka kilometrów. Około 70 - 80%
poszukiwań kończy się sukcesem. Kiedy Regulamin Prób
i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich umożliwił pracę tropowców w dwóch grupach; 1 na farbie leżącej minimum
6, a nie więcej jak 12 godzin; 2 na farbie leżącej minimum
40, a nie więcej jak 48 godzin, postanowiłem sprawdzić
swoje gończe pracując z nimi na coraz starszych ścieżkach. Wyniki były bardzo zadowalające. Młodsze psy
od 9 miesięcy do 1,5 roku bardzo dobrze radziły sobie
na ścieżkach leżących przez jedną noc. Natomiast najbardziej doświadczona, wtedy 3 letnia suka, bezbłędnie
pracowała na ścieżce 24 godzinnej. I kiedy po następnej
założonej ścieżce miała iść po około 30 godzinach, tak się
zdarzyło, że nie miałem czasu i poszliśmy dopiero rano,
po dwóch nocach od założenia ścieżki, dokładnie po
43 godzinach! Byłem ciekaw jak sobie poradzi z tym zadaniem, choć przyznam, że nie wierzyłem w powodzenie.
Po pierwsze ścieżka była bardzo stara, a do tego od kilku
tygodni trwała letnia susza. Co to znaczy dla psiego nosa
i trwałości zapachu nie trzeba tłumaczyć. Na początku były problemy z podjęciem tropu. Jednak po około
50 metrach suka pięknie podjęła trop (było widać ten moment) i już w swoim stylu doprowadziła do celu (wypchana skóra z dzika) rozwiązując wszystkie załamania tropu,
jakie jej zafundowałem. Dodam jeszcze, że młodym psom
kładę krótsze ścieżki i ze słabszymi załamaniami, natomiast bardziej doświadczonym coraz bardziej utrudniam
zadanie robiąc po kilka ostrych załamań w różne strony,
a pod koniec ścieżki imituję kluczenie rannej zwierzyny
z kilkoma krótkimi załamaniami i cofnięciem ścieżki do
tyłu równolegle do tropu. Taka też była ścieżka rozpracowana przez Zwinkę po 43 godzinach od założenia.
Myślę, że z takimi „trąbami” gończe polskie układane metodami stosowanymi do układania posokowców
z powodzeniem mogą im dorównać w pracy na tropach
rannej zwierzyny. Śmiem twierdzić, że zdecydowana
większość postrzałków jest do podniesienia, jeśli tylko
myśliwy dysponuje dobrym, szkolonym psem. Przekonuję
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się o tym od lat. Jeśli zwierzyna „przyjmie” kulę, to dobrze
ułożony i doświadczony pies po dłuższym lub krótszym
tropieniu najczęściej doprowadzi do niej. Myślę, że po
latach użytkowania gończych polskich mogę powiedzieć
o nich, że jest to rasa o wybitnych cechach użytkowych.
Od dawna były selekcjonowane jako dzikarze i w tej roli
świetnie się sprawdzają. Dodatkowo dysponując wspaniałym wiatrem są bardzo dobrymi tropowcami. Gończy
polski pracuje na farbie bardzo pewnie i skutecznie wypracowując nawet bardzo stare i długie tropy. Innym wykorzystaniem gończych polskich jest użytkowanie ich jako
dzikarzy. Do tej roli gończy polski nadaje się doskonale
jako pies o średnim wzroście, szybki, odpowiednio cięty, odważny i rozważny. Pewnym odzwierciedleniem ich
przydatności niech będą wyniki konkursów dzikarzy od
regionalnych, poprzez krajowe do międzynarodowych.
Od kiedy gończe polskie zaczęły pojawiać się na konkursach, to w stawce kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu
psów różnych ras najczęściej zajmowały czołowe lokaty
niejednokrotnie wygrywając, a w ostatnich latach bywa,
że zajmują całe podium.
W literaturze traktującej o szkoleniu psów myśliwskich
najczęściej w pierwszych rozdziałach następuje podział
na grupy (psy aportujące, płochacze, norowce, dzikarze,
gończe, tropowce). Następnie do poszczególnych grup
przypisuje się kolejne rasy omawiając ich przydatność
w tej roli. Ma to sens. Jednak bywa tak, że praca w przeważającej części traktuje o wychowaniu, szkoleniu i układaniu psów pewnej grupy i to w sposób bardzo szczegółowy i trzeba przyznać fachowy, a w kilku mini rozdziałach
o pozostałych grupach psów. Poprzez takie podejście
gończe polskie były szufladkowane jako dobre dzikarze,
ale ze względu na wzrost mniej przydatne i bardziej narażone przez dziki na obrażenia . Jednocześnie dalej ci sami
autorzy piszą, że w ciężkich, górskich łowiskach, szczególnie przy dużej pokrywie śniegu gończe polskie są niezastąpione radząc sobie w skrajnych warunkach i wykazując
większą wytrwałość od innych psów. Jest to oczywista
prawda, o czym od dawna wiedzą myśliwi z Bieszczad
i Podhala. Najczęściej jednak jako dzikarze wymienia się
teriery, jamniki, czasem łajki i dopiero gończe. Argumentacja jest taka: małe psy są zwinne, szybkie i ostre.
Na szczęście ten pogląd zmienia się, a właściwie zmiana
została osiągnięta dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystywaniu gończych polskich w polowaniach na dziki.
Obecnie jest to najczęściej i z najlepszą skutecznością wykorzystywana rasa do polowań na dziki w Polsce. Bardzo
dużo gończych polskich w ostatnich latach trafia też do

myśliwych zagranicznych, głownie do Niemiec i Szwecji,
ale też do Francji. Wszędzie tam są bardzo chwalone za
skuteczność w pracy dzikarza i tropowca.
Polując z gończymi polskimi, sprawdzającymi się
w skrajnie trudnych łowiskach, nie zauważyłem żeby
łatwiejsze warunki terenowe w czymś im przeszkadzały.
Natomiast nie wyobrażam sobie polowania zimą z małymi psami, przy dużym śniegu i to niekoniecznie w górach.
Mając gończego, mamy psa na cały sezon i każde warunki. Gończe polskie pracują inaczej niż np. teriery, które
często chcąc „jeździć” na dziku przypłacają to obrażeniami lub życiem. Gończe styl pracy dostosowują do aktualnych warunków terenowych i siły przeciwnika. Opieram
się tu na własnych doświadczeniach polowań z gończymi
polskimi. Gończe polskie jako psy o zwartej, lżejszej budowie i żywym temperamencie pozwalają sobie na więcej
nie przekraczając jednak granicy bezpieczeństwa. Józef
Pawłusiewicz tak pisał o gończych polskich: „charakter
jego jest spokojny i łagodny (...) Dominującą cechą charakteru (...) jest niespotykana u innych ras pasja łowiecka
(...) Jest ponadto (...) psem brawurowo odważnym, ale
też i przebiegłym i roztropnym, inteligentnym i pojętnym
w tresurze. Ma wyjątkowo subtelny węch”. Po ponad
dwudziestu latach użytkowania i hodowli gończych polskich z pełną świadomością mogę potwierdzić powyższe
opinie Józefa Pawłusiewicza.
Nie uważam, żeby np. niemiecki terier myśliwski miał
mniejszą pasję, ale jego styl pracy jest dość ryzykowny,
większość osobników szczyci się wielką odwagą i ciętością, ale też brakiem rozwagi. Takie cechy predestynują
go raczej do pracy w norze z lisem lub borsukiem. Gończy
polski także nie unika bezpośredniego ataku na dzika, ale
czyni to wtedy, kiedy instynktownie czuje, że może sobie
na to pozwolić. Miałem na to sporo przykładów polując
z tymi psami. Podam jeden z nich. O godzinie osiemnastej
zadzwonił kolega leśniczy. Dwie godziny wcześniej postrzelił dość dużego dzika. Farba jest, ale dzik poszedł. Postanowiliśmy pomimo ciemności (grudzień) zaryzykować
poszukiwania. Ruszyliśmy z postanowieniem, że jeśli po
kilkuset metrach dzika nie będzie, odkładamy poszukiwanie do rana. Na miejscu suka podjęła trop i poprowadziła
przez drągowinę. Po kilkuset metrach spod świerczków
ruszył dzik. Suka puszczona w gon nie zdołała go zatrzymać przed gęstym młodnikiem sosnowym. W młodniku
rozpoczęła się walka. W tym momencie zacząłem żałować, że zgodziłem się na nocne poszukiwania. Staliśmy
obaj nasłuchując odgłosów walki. Nie mogliśmy nic zrobić. O wejściu w młodnik nie było mowy: ciemność i gę-
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stwina. Sytuacja była niezwykle trudna. Dzik stawiał opór
przemieszczając się w młodniku, jednak nie dał się z niego
wycisnąć. Suka nieustannie oszczekując zajadle atakowała. Co pewien czas odgłosy wskazywały na ataki dzika.
Trwało to około 30 minut i nic się nie zmieniało. Jedynym
wyjściem wydawało się odwołanie psa i powrót o świcie.
W tym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że oszczekiwanie dochodzi z jednego miejsca. Odczekaliśmy jeszcze kilka minut i ostrożnie, wsłuchując się w głos psa ruszyliśmy
w tym kierunku. Bardzo powoli zbliżyliśmy się do miejsca,
gdzie mogliśmy już w świetle latarki zlokalizować zwierzęta. W gęstym młodniku świecąc wzdłuż rzędu drzew
ujrzeliśmy w połowie zasłoniętego gałęziami, siedzącego
na zadzie wymęczonego dzika, a tuż przed nim ciągle
szczekającą z pianą na faflach Zwinkę. W silnym świetle
latarki wycelowałem w odsłonięty bok dzika. W obawie
przed odłamkami kuli odwołałem sukę i kiedy odstąpiła
dostrzeliłem dzika. Był nasz. Wiem, że było to bardzo ryzykowne i wiem, że już nigdy nie będę dochodził rannego
dzika po zmierzchu. Opisałem to zdarzenie żeby pokazać
jak gończy polski potrafi pracować w gęstym młodniku
i to w ciemności. Kiedy dzik był jeszcze sprawny, suka
pracowała w bezpiecznej odległości ciągle atakując przez
kilkadziesiąt minut, a kiedy już osłabł i został w miejscu
pracowała w bezpośredniej bliskości. Pies, który od razu
wchodzi w kontakt z dzikiem, w takich warunkach mógłby przypłacić to życiem. Jak mawiają Niemcy - jak chcesz
zdobyć głowę dzika musisz zaryzykować głowę psa.
To zdarzenie i wiele innych utwierdza mnie w przekonaniu, że rację miał Pawłusiewicz pisząc o brawurowej odwadze i roztropności gończych. Gończy polski
instynktownie dostosowuje się do aktualnych warunków
terenowych i jakości oraz siły przeciwnika.
Chciałbym też rozwiać obawy myśliwych, co do posłuszeństwa gończych. Wszyscy pamiętają, że „ogary poszły
w las” i na tej podstawie krążą mity o ich długich i dalekich wyprawach. Jest to pogląd błędny i krzywdzący.
Zapewniam, że ani ja, ani myśliwi, których znam, polujący z gończymi nie mamy z tym żadnych problemów. Na
polowania zbiorowe biorę dwa lub trzy psy i nie zdarzyło
mi się jeszcze, żeby psy ginęły lub trzeba było czekać na
nie godzinami. Owszem bywało, że w pierwszym lub drugim miocie przepadł terier lub jamnik i odnalazł się po
trzech godzinach. Gończe polskie mają doskonale rozwinięty zmysł orientacji i bezbłędnie orientują się w terenie.
Najczęściej jest tak, że po rozpoczęciu pędzenia i pracy
w miocie psy, zależnie od sytuacji i obecności lub nie
dzików, przeszukują miot, dochodzą do linii myśliwych,

ponownie wracają w miot i w kontakcie z podkładaczem
(powinien to być właściciel psów lub osoba dobrze im
znana) wychodzą na linię myśliwych. Czasem po przeszukaniu pustego miotu zostają już przy myśliwych. Jeśli natomiast psy ruszą dziki i te są strzelane, to najczęściej psy
zostają przy strzelonych sztukach. Jeśli jednak puszczą się
za watahą w sąsiednie oddziały, to nie zdarzyło się, aby
trzeba było czekać na nie dłużej jak 10 - 20 minut.
Pozostaje jeszcze użytkowanie gończych polskich jako
psów gończych. Ułożenie i polowanie z takim psem na
lisy wymaga trochę pracy, ale jest bardzo efektowne
i rzeczywiście skuteczne. Trzeba tylko znać dobrze teren
i przesmyki, którymi może uchodzić goniony lis.
Dla myśliwych polujących na drobną zwierzynę gończe także mogą być przydatne. Znam gończe, które nawet późną jesienią, w zimnej wodzie z wielką pasją bobrują w szuwarach i aportują kaczki z wody. Cechy te
pozwalają wykorzystywać je jako płochacze i aportery.
Oczywiście w łowiskach z przewagą zwierzyny drobnej
i ptactwa bardziej celowe jest posiadanie specjalisty od
aportowania. Chociaż byłem kiedyś z bratem na kaczkach nad Notecią i mieliśmy ze sobą jego sukę gończego
polskiego ACANKĘ, która chętnie aportowała z wody,
aż miło patrzeć. Jednak to, co pokazała zadziwiło i nas
i miejscowych myśliwych. Zaaportowała większość kaczek strzelonych tego dnia. Pozbierała nawet te, które nie
były strzelane przy niej, a zbarczone przynosiła żywe.
Jak widać współczesne wykorzystanie gończego
polskiego może mieć zastosowanie w wielu łowiskach
w kraju. Zarówno w górach jak i na nizinach, głównie jako
dzikarze i tropowce. W tej roli spisują się bardzo dobrze.
Część myśliwych z rezerwą podchodzi do psów zdobywających dyplomy w konkursach pracy twierdząc, że
konkurs to nie polowanie. Po części zgadzam się z tym
w odniesieniu do konkursów dzikarzy, gdzie psy bardzo
dobrze wypadające na konkursach, mogą nie sprawdzić
się na polowaniu. Dotyczy to jednak wyłącznie psów typowo „konkursowych”. Psy polujące i ułożone do konkursu radzą sobie w każdych warunkach. W przypadku
tropowców sytuacja jest zupełnie inna. Psy zdobywające
laury na konkursach tropowców z pewnością poradzą sobie na naturalnym tropie rannej zwierzyny. Na konkursie
pies ma do dyspozycji skromną ilość farby i sporadycznie
(prawie nigdy) trop z butów tropowych. Podczas prawdziwej pracy ma tunel zapachowy utworzony z zapachu
zwierzyny, jej tropu i farby. Wszystko to ułożone na gruncie, trawach i roślinności powoduje, że pies idzie właśnie
w tunelu zapachowym.
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W związku z powyższym, analizując wyniki konkursów, można przekonać się o przydatności użytkowej
poszczególnych ras. Są to namacalne dowody jakości
użytkowej, Oczywiście pies, który zdobył dyplom III0
na próbach niekoniecznie jest już championem pracy,
ale psy, które na wielu konkursach zdobywają
dyplomy i to każdego stopnia, z pewnością zasługują
na uwagę myśliwych.
Prawie zawsze startując w towarzystwie kilkunastu psów różnych ras wyróżniają się tym, że zajmują czołowe lokaty pracując na farbie tak precyzyjnie
i w podobnym stylu jak posokowce.
Wydaje mi się, że wzrastające zainteresowanie
gończym polskim jest częściowo wynikiem osiągnięć
tych psów na konkursach i to rangi krajowej i międzynarodowej. Największą liczbą startujących psów
i różnorodnością ras od lat może pochwalić się Międzynarodowy Konkurs Pracy Psów Dzikarzy w Przechlewku, Z.O. PZŁ Słupsk.
Corocznie bierze w nim udział kilkadziesiąt psów
nawet kilkunastu ras z kilku krajów Europy. Psy oceniane są przez międzynarodowe grono sędziowskie.
Jest to najbardziej prestiżowy i naprawdę międzynarodowy konkurs pracy psów dzikarzy w Polsce.
Podsumowując temat konkursów twierdzę, że jest
to bardzo ważny i ciągle niedoceniany przez myśliwych element kynologii łowieckiej. Chcąc pomóc w szkoleniu i sprawdzeniu ogarów i gończych polskich organizowany jest od 2000 roku
Kurs Pracy Tropowców i Dzikarzy dla Ogarów
i Gończych Polskich w Ośrodku Szkolenia Psów Myśliwskich w Przechlewku woj. Pomorskie ZO PZŁ

w Słupsku. Kurs kończy się konkursami pracy tropowców i dzikarzy.
W rasie gończy polski większość psów jest w rękach
myśliwych i większość hodowli używa psów sprawdzonych pod kątem użytkowym. Taki reżim hodowcy muszą
sobie narzucić sami, gdyż aktualne przepisy hodowlane
nie nakładają niestety na hodowcę takiego obowiązku.
Zachęcam myśliwych, aby starali się dotrzeć do takich
właśnie hodowli. Oczywiście, z „jednomiotowej” hodowli też mogą wyjść bardzo dobre psy (trafny dobór rodziców). Żaden hodowca nie da gwarancji na to, co wyrośnie
z ośmiotygodniowego szczenięcia, jednak prawdopodobieństwo, że będzie to pies użytkowy znacznie wzrasta,
jeśli w hodowli używa się psów polujących lub sprawdzonych pod kątem użytkowym w konkursach. Przy wyborze nie należy kierować się wiarą w opowieści hodowcy,
a raczej starać się zobaczyć potencjalnych rodziców
w akcji (na polowaniu lub na konkursie). Równie wiarygodne są dyplomy rodziców z konkursów (najlepiej kilku)
lub renoma hodowli potwierdzona dobrymi wynikami
psów z niej pochodzących.
Na zakończenie jeszcze raz gorąco polecam myśliwym
gończe polskie jako doskonałe psy myśliwskie nie ustępujące w pracy innym, obcym rasom, a często przewyższające je. Dodatkowym atutem jest ich polski rodowód
i jako takie najlepiej komponują się z polską knieją u boku
polskiego myśliwego. Polecam je także leśnikom, którzy
najczęściej mieszkają na uboczu, w lesie. Gończe polskie
oprócz wysokich walorów użytkowych wykazują także
cechy stróżujące. Jeśli do tego dodamy ich szlachetny
wygląd to stanowić mogą dobrą wizytówkę myśliwego
i leśnika. Darz Bór.

◆◆◆
POLISH HUNTING DOG - THE VERSATILE WORKER
The author describes how the role of Polish Hunting Dogs have been changing over centuries.
Earlier they were used to track and hunt down the game or to drive it towards hunters.
Very helpful was than their melodious cry, called „playing”, whose tone was different
in various stages of the chase. Today they works perfectly as tracking dogs or boarhounds
but also are able to flush and retrieve the small game, even from the water.

◆◆◆
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Rozwój gończego polskiego
na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia

A

właściwie trzydziestolecia, gdyż najnowsza
historia gończego polskiego zwanego również
ogarem typu Pawłusiewicza lub ogarem bieszczadzkim, zaczęła się w 1983 roku. W tymże to roku uchwałą Zarządu Głównego ZKwP ponownie otwarto Księgę
Wstępną dla ogara typu Pawłusiewicza i nadano mu
nazwę gończy polski. Ponownie, ponieważ po II wojnie światowej płk Józef Pawłusiewicz zebrał resztki
ocalałych na terenie Polski psów gończych (czarnych
podpalanych), które nazywano ogarami i rozpoczął
ich hodowlę. Jak to napisał w swojej książce „Psy –
rasy i wychowanie” Lubomir Smyczyński, to właśnie
dzięki J. Pawłusiewiczowi na powojennych wystawach można było oglądać typowych przedstawicieli
rasy ogar polski.
Płk J. Pawłusiewicz po wojnie zaczął pracę hodowlaną od podstaw. A więc wpisywał do Księgi
Wstępnej psy odpowiadające wzorcowi i postępował
tak jak obecnie przy wpisywaniu do Księgi Wstępnej psa nieznanego pochodzenia odpowiadającego
wzorcowi gończego polskiego, a więc tzw. NN-a. Psy
z pełnym rodowodem a więc o udokumentowanym
pochodzeniu przez cztery pokolenia, były wpisywane do Polskiej Księgi Rodowodowej. J. Pawłusiewicz
sprowadził też ze Słowacji od Kolomana Ślimaka
psa i sukę rasy slovenski kopov i uznał po latach, że
ten krok był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
W swojej książce „Na dnie jeziora” płk J. Pawłusiewicz w rozdziale pt. Moje ogary”, napisał; „W czasie
okupacji, a później po wysiedleniu ludności z Bieszczad ogary prawie wyginęły. Zachowały się jedynie
rzadkie okazy. W okolicach Zakopanego i na Słowacji
było ich więcej. Z gniazda Łęgowskiego udało mi się
uratować psy hodowane przez nas. Rozmnożyłem je
znacznie i dziś wśród myśliwych bieszczadzkich i na
rozległym Podkarpaciu stają się coraz bardziej popularne”. Z tego cytatu wynika, że J. Pawłusiewicz swo-

je psy gończe i kopovy zaliczał do jednej rasy „ogar”.
Jeden ze starych myśliwych z okolic Makowa Podhalańskiego sprowadzał regularnie od J. Pawłusiewicza
psy, które przyjeżdżały do niego koleją, bo przecież
odległość była znaczna a w tamtych czasach mało
kto posiadał samochód. I ten myśliwy spytał: ”Czy te
psy nadal są takie złe?” Oznaczało to, że gończe od
J. Pawłusiewicza były „ostre” w stosunku do obcych.
Lubomir Smyczyński napisał też, że do hodowli ogara polskiego zostały włączone ogary sprowadzone
z dawnych Kresów Wschodnich i wiele pracy czeka hodowców zanim rasa ogar polski zostanie wyrównana.
Chodziło o ogary, które płk Piotr Kartawik sprowadził
z rodzinnego majątku z Kresów, które też nazywano
tam ogarami polskimi, lecz eksterierem zdecydowanie
różniły się od ogarów J. Pawłusiewicza.
To był przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Zaczęto myśleć o zarejestrowaniu rasy w FCI.
Ale powstał problem bo obydwa ogary zasadniczo się
od siebie różniły. Zaczęła się bezsensowna dyskusja,
który ogar jest typowo polski, który zaś bardziej jest
podobny do ogarów polskich z czasów opisywanych
w „Panu Tadeuszu” przez A. Mickiewicza. Wiemy
czym zakończył się ten spór. U schyłku życia J. Pawłusiewicz dowiedział się, że ogary, które od kilku pokoleń były hodowane w jego rodzinie, nie odpowiadają wzorcowi ogara polskiego. Wiadomo dlaczego
– wzorzec dla ogara polskiego Jerzy Dylewski opracował na podstawie ogarów P. Kartawika. Ogary typu
J. Pawłusiewicza jako nieodpowiadające wzorcowi
były stopniowo eliminowane z hodowli. Prawie cały
dorobek hodowlany został zaprzepaszczony. A wtedy było już kilka pokoleń ogarów typu J. Pawłusiewicza wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej. Sam
J. Pawłusiewicz zaczął do hodowli używać ogarów
typu P. Kartawika. Również w oddziale krakowskim ZKwP w latach siedemdziesiątych prowadzono
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eksperyment krzyżowania obydwu typów ogarów
co doprowadziło do uzyskania psów w typie ogara
P. Kartawika ale bardziej drobnych, trafiały się też psy
duże ale ciemne, umaszczone jak współczesny gończy
polski. Wyniki tego eksperymentu udowodniły, że są
to zupełnie odrębne rasy o ustalonym genotypie.
Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że zarówno
ja, jak i wielu innych hodowców gończego polskiego możemy czuć się wybrańcami losu, gdyż możemy
hodować i doskonalić tę piękną, polską, starą rasę.
Płk J. Pawłusiewicz całe życie polował z ogarami, które w jego rodzinie od wielu pokoleń były hodowane
a u schyłku życia musiał przełknąć gorzką pigułkę,
gdyż jego ogary nie odpowiadały wzorcowi.
Po ponownym otwarciu Księgi Wstępnej dla gończych polskich pracę hodowlaną zaczęto od nowa.
Początki jak zwykle były trudne - przeszło 20 lat pozostawienia rasy samej sobie odbiło się silnym piętnem. Psy w typie ogarów J. Pawłusiewicza przetrwały
najczęściej w rękach myśliwych, którzy doceniali ich
zalety użytkowe i starali się je utrzymywać w czystości
rasy. Ale byli też i tacy, którzy” ulepszali” rasę „dolewając co było pod ręką”. Po kilku takich dolewkach
ciężko się było dopatrzeć cech rasowych u mieszańca.
Na szczęście znaleźli się zapaleńcy, którzy wyszukiwali ocalałe psy w typie gończego i przecierali
pierwsze szlaki w hodowli. Nie było to łatwe, bo jak
wspominała Ewa Danielska z Katowic, nawet niektórzy polscy sędziowie byli sceptycznie a nawet wręcz
czasami wrogo nastawieni do idei zrekonstruowania
rasy i zniechęcali swoją postawą entuzjastów odtwarzania gończego polskiego. Ewa Danielska wielokrotnie wspominała, że Magda i Zbyszek Musiałowie
z Krakowa wspierali ją w jej dążeniach. Po około
20 latach zaniechania hodowli, pierwszy miot gończych polskich wyszedł w 1983 z hodowli „Z Gorczańskiego Sioła” Ewy Danielskiej i w tymże roku
w Krakowie w hodowli „Od Krakowskich Muzykantów” państwa Żywickich. Gończe polskie hodowano
również w Warszawie, na Mazurach i Kujawach. Wiele też było w górach mieszańców gończo podobnych
- efekt krzyżowania gończych z kopovami, ogarami
polskimi i posokowcami. Autorami tych krzyżówek
byli oczywiście myśliwi, którym zależało na otrzymaniu psa super użytkowego. Niektóre z takich krzyżówek były psami naprawdę doskonałymi użytkowo.
Do hodowli trafiły też psy z psiarni Jerzego Zwierzyńskiego, który organizował polowania z udzia-

łem psów gończych w ośrodkach rządowych. Przez
dłuższy okres czasu przebywał on z psami w Bukowinie Tatrzańskiej i jak twierdzi sędzia Magdalena
Musiał z Krakowa, psy z Podhala, które wpisywano
do KW,miały pochodzić od psów Zwierzyńskiego pomieszanych z psami miejscowymi, które najczęściej
pochodziły ze Słowacji. Górale chętnie trzymali psy
gończe, bo były przydatne do pilnowania „gazdówek” i dobre do polowania, ewentualnie do ochrony nocą pól uprawnych przed dziką zwierzyną.
Ponoć Zwierzyński posiadał psy od generała Berlinga
a z kolei Berling miał mieć psy od samego J. Pawłusiewicza, co jest możliwe bo przecież generał Berling
mieszkał przez jakiś czas w Bieszczadach. Psy od Zwierzyńskiego szczególnie silne piętno odcisnęły na hodowlach warszawskich, jak np. hodowla „Z Cisówki”,
w której w 1989 roku urodziły się pierwsze rodowodowe [a więc wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, z udokumentowanym czteropokoleniowym pochodzeniem] gończe polskie.
Patrząc na współczesne gończe polskie i porównując je z psami z fotografii zachowanych w rodzinie
Pawłusiewiczów, oraz psami na początku lat osiemdziesiątych, należy stwierdzić, że tamte psy odbiegały znacznie od obecnych gończych. Sędzia Stanisław
Skarbek z Rzeszowa, który kiedyś mi powiedział,
że jak on zaczynał karierę sędziowską to gończe polskie nazywano ogarami. Stwierdził też, że obecne
gończe [to było na początku lat dziewięćdziesiątych]
są bardziej wyrównane eksterierowo niż gończe z czasów jego młodości.
Gończe hodowane przez Pawłusiewiczów przed
II wojną światową były raczej lekkiej budowy, wyraźnie podkasane, głowa widziana z góry w kształcie
trójkąta, uszy średniej długości, naciągnięte ledwo
dostawały do czubka nosa, fafle skąpe. Współczesne
gończe są mocniejszej budowy, o wyraźniejszych cechach hubertoidalnych, tzn. mają mocniejsze kufy,
wyraźniejsze fafle, dłuższe uszy i lepiej zaznaczony
stop.
Mówiąc prosto - są to często piękne psy, które niejednego urzekają swoją urodą. Być może ponad 30 lat
racjonalnej hodowli zrobiły swoje, ale też domieszki
innych ras takich jak ogar polski i posokowce odbiły
swoje wyraźne piętno na eksterierze obecnych gończych polskich. Słyszałem ostatnio, że rasa stała się
modna i niektórzy ubolewają, że wpłynie to ujemnie
na jakość pogłowia rasy. Wszystko zależy od hodow-
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ców, którzy powinni pamiętać, że jest to rasa psów
myśliwskich i cechy użytkowe powinny być priorytetem w doborze osobników do hodowli.Od wielu już
lat gończe polskie przodują na konkursach psów-tropowców i dzikarzy, co najlepiej świadczy o zaletach
użytkowych rasy. Ale trzeba pamiętać, że w hodowli
nie można osiąść na laurach i cały czas należy szczególnie kłaść nacisk na cechy użytkowe. Oczywiście
eksterier również jest ważny i tu szczególna rola przypada sędziom na wystawach, aby poprzez przemyślane i trafne oceny psów wyznaczali pożądane trendy
w hodowli.Gończy polski powinien być psem mocnej
budowy, eleganckim i poprawnym w ruchu, ale nigdy
ciężkim. Duży i ciężki pies nie będzie szybki i zwinny podczas pracy w gęstych młodnikach, szuwarach,
tarninach, gdzie dziki czują się bezpiecznie jak w fortecy i skąd nieraz ciężko je wypchnąć na linię myśliwych.
Żeby pies był poprawny w ruchu, powinien być dobrze
kątowany i mieć dobre proporcje. Ponadto wzorzec
podaje, że gończy jest psem brawurowo odważnym ale
i roztropnym. Te cechy psychiczne też trzeba uwzględniać w hodowli, aby brawura nie przeważała nad roztropnością i abyśmy nie wyhodowali gończych, które
będą się „wieszać” na dziku. Nie znam myśliwego,
który byłby zadowolony z psa, który jest tak „ostry”
na dziki, że co polowanie to jest rozpruty i musi być
szyty. Taki pies jest wykluczony z polowania przez co
najmniej dwa tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że można któregoś dnia stracić na zawsze wiernego towarzysza łowów. Należy sobie jasno uświadomić, że to
my hodowcy kształtujemy rasę i takie będziemy mieć
w przyszłości psy, jakie wyhodujemy. Jak już powiedziałem sędziowie na wystawach powinni wyznaczać
kierunek w hodowli, ale największy wpływ na jakość
populacji mają hodowcy. Sędzia ocenia w ringu psy,
które wyjdą z danej hodowli i jedynie wydaje werdykt.
Sędzia na ringu powinien być niekwestionowanym
fachowcem, który dobrze oceni dany egzemplarz.
Sędzia z hodowcą powinien iść ramię w ramię, aby
osiągnąć cel jakim jest wyrównana stawka psów na
wystawach, które sprawdzają się również w łowisku.
Zarówno błędy sędziów jak i hodowców mogą być
brzemienne w skutkach. W historii kynologii mamy
wiele przykładów upadku znakomitych ras z różnych
powodów.
Mimo tego, że gończe polskie przeważnie są użytkowane jako dzikarze i tropowce, to należy pamiętać,
że są to typowe gończaki i powinny być głośne na

ciepłym tropie a więc powinny chętnie głosić uchodzącego zwierza. Nie popsujemy stylu pracy dobrego dzikarza, jeśli spod niego będziemy strzelać lisy.
Jeśli dobry dzikarz podczas gonu za lisem trafi na
dziki, natychmiast powinien się nimi zainteresować.
Twierdzę, że pies, który chętnie goni lisa, nie interesuje się sarnami. Z kolei gończy, który uparcie gania
za sarnami, jest zupełnie nieprzydatny jako dzikarz.
Poza tym jeśli pies potrafi długo gonić za lisem to po
pierwsze świadczy to dobrze o jego pasji łowieckiej
a po drugie o jego subtelnym węchu. W gonie za lisem
gończy ma szansę pokazać kunszt pracy węchowej
oraz zaprezentować nam swój głos. Jeśli dobierzemy
kilka psów o różnej barwie głosów to mamy opisywane przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”
granie ogarów.
Jeśli chodzi o psychikę, gończy polski powinien być
nieufny do obcych i z rezerwą ale absolutnie pozbawiony nieuzasadnionej agresji. Może bronić posesji,
samochodu lub rzeczy swojego pana, ale powinien
warczeniem i szczekaniem najpierw ostrzegać obcego
by się nie zbliżał. Osobniki o nieuzasadnionej agresji,
zwłaszcza o agresji, która ma podłoże lękowe, powinny być z hodowli eliminowane.
Pozytywnym aspektem w rozwoju hodowli gończego polskiego jest fakt, że nadal otwarta jest Księga
Wstępna, co umożliwia włączanie do hodowli psów
nieznanego pochodzenia odpowiadających wzorcowi. Jest to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, który może uchronić rasę od zbytniego zinbredowania . Ale tutaj należy z naciskiem powiedzieć,
że nie powinno się wpisywać do KW psów, których
pochodzenie jest nieznane z powodu zaniedbania
dokumentacji, gdyż takie postępowanie wprowadza
kompletny bałagan. Do KW powinny być wpisywane tylko faktyczne NN- y, zupełnie niespokrewnione
z populacją. Dla dobra rasy nigdy nie powinno się zamykać Księgi Wstępnej żadnej rasy w kraju, z którego
pochodzi.
Hodowanie psów rasy gończy polski uważam za
swego rodzaju przejaw patriotyzmu. Od czasu do czasu ktoś napisze, że hodowanie i polowanie z psami
rasy polskiej jest kultywowaniem tradycji, gdyż ogar
polski i gończy polski to żywe zabytki kultury narodowej. Taki temat jest podnoszony przy okazji rocznic,
świąt, pokazów, imprez myśliwskich i wystaw psów
rasowych.Wtedy podziwiane i oklaskiwane są piękne
psy w asyście myśliwych w pełnej gali. Jest to w pew-
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nym sensie nagroda za wielki trud hodowców, którym, na co dzień pozostaje mozolna praca. Kto ma
psa, najlepiej wie ile to wymaga trudu i zaangażowania. To na hodowcę spada odpowiedzialność za jego
decyzje co do wyboru reproduktora czy pozostawienia szczeniaka u siebie do dalszej hodowli.
Mimo wzlotów i upadków (bo hodowla to samo
życie i jak mi kiedyś powiedziała M. Wieremiejczyk

– Wierzchowska - „hodowla uczy pokory”), na razie
optymistycznie patrzę w przyszłość i jestem dumny,
że należę do grona hodowców polskich ras psów
myśliwskich.
...Ogary polskie i gończe polskie to nasza
duma narodowa i spuścizna po przodkach
i na naszych barkach spoczywa obowiązek
dbania o jakość ich populacji...

◆◆◆
DEVELOPMENT OF THE POLISH HUNTING DOG OVER THE LAST TWO DECADES
The presentation concerns the recent history of the Polish Hunting Dog, which started in 1983,
when its Appendix to the Studbook was re-opened. The breed was known earlier as the Hound
in Pawłusiewicz’s type or the Hound from Bieszczady Mountains. Those dogs survived thanks
to hunters, who were keeping them all over Poland, not only in one region. The author considers
breeding Polish Hunting Dogs and hunting with them as cultivation of old traditions and a kind
of manifestation of patriotism.

◆◆◆
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Twórca ogara polskiego
Pułkownik Piotr, Aleksander Kartawik (1918-1969)

,,...Koło namiotu stali myśliwi, wszyscy w zielonych myśliczkach, z torbami borsuczemi, ze śrutówką
przez ramię i torbą jałowcową, a stary dojeżdżacz stał wsparty na siodle koło białego konia,
a wkoło niego piętnaście sfor ogarów zalegało na polu, a wszystkie czarne, podżarte, wargi obwisłe,
oczy krwią zaszłe, szerokie w krzyżach, szorstkiej sierści, prawdziwe wilczarze...
...Słyszeć w kniei zgodną muzykę ogarów to prawdziwa rozkosz. Myśliwy polujący z ogarami,
jest swego rodzaju artystą. Przede wszystkim musi znać naturę zwierza, jego sposoby obrony i jego
zwyczaje. Niemniej musi znać się na sposobie gonienia psów i ich sposobie wydawania głosu, a to
dlatego, że ogar innym głosem goni grubego zwierza, a innym drobnego, innym głosem gdy tylko
zwierza szuka, czyli chodzi tropem starym, a inaczej gdy wpadnie na trop świeży, albo goni już na oko...
...Te rodzaje polowań były wielce cenione w Polsce przedrozbiorowej i do I wojny światowej.
Rozległe łowiska na wschodzie Polski nadawały się świetnie do tego rodzaju łowów.... Mieliśmy własną
rasę bardzo dobrych psów gończych, dość dużych, czarnych od góry, podpalanych od dołu.... Cenione
były psy gończe za wiatr, głos i wytrzymałość w gonie... Myśliwi polujący z ogarami to gończarze.
Zadanie ogarów to gonienie, naszczekiwanie i napędzanie myśliwym zwierza, z czego wzięła się
ich nazwa psów gończych (gończaków).
...W czasie gonu czy to jest blisko, czy daleko, czy zbliża się czy oddala, myśliwy nie jest skazany
na bierne czekanie. Jeżeli sfora jest dobrze zestawiona głosami, ma w każdej sekundzie szczegółową
relację z psich głosów o położeniu w terenie. Doświadczony myśliwy z grania poznaje, czy psy gonią
szaraka, wilka czy lisa, czy gonią na oko, czy tropem, a jeśli tak, to w jakiej przypuszczalnej odległości
i który pies widzi, a który się doławia i ta pełna wyrazu muzyka lasu jest największym urokiem
polowań z gończymi.“

T

ak o ogarach i polowaniu z nimi pisał twórca polskiego języka łowieckiego Stanisław Hoppe. W atmosferze takich polowań, wśród takich psów wychowywał się urodzony w Sołach, powiat Oszmiany, 25
czerwca 1918 roku, Piotr Aleksander Kartawik, który
po dwóch miesiącach, krótko przed zakończeniem
I wojny powrócił z rodzicami do rodzinnego Przewiesia.
Pierwsze wzmianki o Przewiesiu datowane są
na rok 1377, czyli dużo wcześniej niż od znajdującego
się nie opodal miasteczka Smorgonie. Założona nad
rzeką Wilią osada myśliwska swą nazwę wzięła od rozciąganych sieci, w które była naganiana zwierzyna.
Mieszkańcy osady, a potem małej wsi położonej w lesie zajmowali się polowaniem.
Przodkowie Piotra, założyciele osady, pochodzili
z okolic Witebska. Dziadek Szczepan Kartawik był leśniczym w pobliskich lasach. Posiadał dwa domy, z któ-

rych jeden wynajmował gościom z Mińska jako letniskowy z uwagi na przepiękne walory okolic Przewiesia.
Syn Szczepana Aleksander, także jako leśnik pracował
w Rosji, na Łotwie w okolicach Rygi, a w końcu powrócił do lasów smorgońskich i zamieszkał w rodzinnym
Przewiesiu. Aleksander wraz z żoną Marią mieli pięcioro dzieci; Zenoidę, która zmarła w wieku siedemnastu
lat, Katarzynę, Piotra, Jana i Żenię, która jako sędziwa
staruszka mieszka obecnie w Smorgoniach. W czasie
I wojny światowej przez ponad dwa i pół roku pięćset metrów od domu rodziców Piotra przebiegała linia frontu pomiędzy wojskami rosyjskimi a niemieckimi. Z tego powodu rodzina była przeniesiona w głąb
Niemiec, a powróciła najpierw do wsi Trokieli, w rejon
miejscowości Soły, gdzie urodził się Piotr i w sierpniu
1918, do Przewiesia. Dlatego też, oprócz języka białoruskiego, dzieci mówiły także po niemiecku i polsku.
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Szkołę powszechną ukończył Piotr w Smorgoniach.
Jako młody chłopak bardzo lubił obcować ze zwierzętami. Rodzina zajmowała się hodowlą koni, które były
przez nich ujeżdżane, a następnie sprzedawane dla
polskiego wojska. Drugą rodzinną pasją była hodowla psów do polowań. W Przewiesiu, gdzie polowali
prawie wszyscy, w każdej zagrodzie wuja, stryja czy
kuzyna były psy myśliwskie. Psy z czarnymi plecami.
Ogary z pobliskiego Zalesia - Aten Północy - majątku
Kleofasa Ogińskiego twórcy poloneza pt. ,,Pożegnanie Ojczyzny“. Po schyłku świetności Zespołu Pałacowo - Ogrodowego Ogińskich, przed I wojną światową, psiarnia,,rozeszła“ się po znaczniejszych domach
i okolicznych leśnikach i myśliwych. W okresie międzywojennym Piotr Kartawik, jako młody chłopak, zajmował się samodzielnie hodowaniem psów. Miał swojego ulubieńca, jednookiego ogara, psa o wielkiej pasji
do polowań. Trzymany był w domu. Jednak na daleki odgłos walki sfory z wilkami, otworzył sobie okno
i po dołączeniu do polowania, zginął zagryziony przez
basiora. Piotr długo go opłakiwał i często wspominał
jego zalety.
Wieczorami myśliwi z Przewiesia spotykali się ze
sobą w domach, opowiadając często swoje przygody łowieckie z udziałem ogarów, naśladując ich głosy
i odgrywając scenki myśliwskie z przeżytego polowania. Często młodzi siadali wspólnie i recytowali,, Pana
Tadeusza“, zwłaszcza fragment polowania. Młodszy
brat Jan, znał całą książkę na pamięć.
W takiej atmosferze, wśród myśliwych i leśników
wzrastał Piotr, kształtując swoją wrażliwą osobowość
i hartując się w trudach polowań.
Drugiego stycznia 1935 roku podjął pracę w Urzędzie Gminy w Smorgoniach jako referent podatkowy.
Pracował tam do 17 września 1939 roku tj. do dnia
kiedy armia sowiecka zajęła teren powiatu smorgońskiego. 30 września 1940 roku Piotr Kartawik został
wcielony do wojska radzieckiego i wysłany na kurs
sierżantów do Kazania. Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej, 22 czerwca 1941 roku, skierowano go
na front. Brał czynny udział w walkach w okolicach Białegostoku, Grodna i pod Smoleńskiem, jako dowódca
zwiadu baterii. W początkach grudnia 1941 jego jednostka została okrążona przez niemiecki oddział pancerny. Dowódca dywizji, pułkownik Świrydow wydał
rozkaz, aby małymi grupami przedzierać się przez pierścień okrążenia i na tyłach organizować grupy partyzanckie. 12 grudnia dotarł Piotr pod Mińsk, gdzie do-

stał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w stalagu,
którym było szczelnie ogrodzone szczere pole, bez baraków czy innych zabudowań. Warunki były straszne.
Do jedzenia dostawali padłe konie. Wiedział, że w tych
warunkach nie przeżyje zimy. Zorganizował ucieczkę.
Z dziesięciu zbiegów tylko jemu i jego koledze udało
się uciec i dotrzeć do Przewiesia. Przydała się nabyta
podczas polowań umiejętność radzenia sobie w lesie.
Przebrany w cywilne ubrania zimę spędził ukrywając
się w domu i u swojej starszej siostry Katarzyny w małej osadzie Naraty. Tworzyła się w rejonie Mińsk - Mołodeczno grupa partyzantów sowieckich imieniem,,
Kutuzowa“. Piotr miał w ich oddziale pseudonim
,,Hak“. Był łącznikiem z tworzącym się w rejonie Wilna partyzanckim oddziałem Armii Krajowej o nazwie ,,
Nietoperz“. Dorywczo pomagał Piotr ojcu w pracach.
W dzień przyjeżdżali nad rzekę Wilie Niemcy, odpoczywać, łowić ryby. Piotra, jako znającego język niemiecki,
zabierali ażeby wskazywał najlepsze łowiska, pomagał
podczas wędkowania - często łowiono za pomocą
granatów. W nocy przychodzili partyzanci, z którymi
chodził jako przewodnik, wysadzać tory kolejowe,
opanowując doskonale technikę zakładania ładunków
wybuchowych. ,,Takie to były czasy“ - jak wspominała
jego siostra Żenia. Niemieckie i litewskie gestapo rozpracowało grupę ,,Kutuzowa“. W odwecie dom siostry
Katarzyny w Naratach, gdzie ukrywał się Piotr, został
spalony a ona sama cudem uniknęła śmierci. Aresztowano i wywieziono na roboty do Niemiec młodszego
brata Jana. On sam od dnia 13 września 1944 roku
przeniósł się na stałe do oddziału ,, Nietoperz“ Armii
Krajowej, gdzie miał pseudonim ,,Karaś“. Był zastępcą
dowódcy plutonu zwiadu. Jego oddział operując w rejonie Wilna niszczył pomniejsze placówki niemieckie.
Brał udział w powstaniu w Wilnie, a później w jego
wyzwoleniu. 7 sierpnia 1944 roku wcielony ponownie do armii wybrał Wojsko Polskie. Skierowano go
na szkołę oficerską w Riazaniu w dniu 17 sierpnia.
W Oficerskiej Szkole Piechoty był do 15 marca 1945
roku, po czym wyjechał bezpośrednio na front. Jako
dowódca plutonu zwiadu 4 pułku piechoty 2 Dywizji Polskiej w czasie forsowania rzeki Odry, w kwietniu 1945 roku, przed natarciem ujął dwóch jeńców,
co pozwoliło na rozpoznanie pozycji wroga. Takiego
czynu dokonał także w czasie forsowania Łaby. Jako
dowódca plutonu, a następnie dowódca kompanii
zwiadu konnego pułku brał udział w bardzo krwawych
walkach. W przeciągu trzech miesięcy trzykrotnie wy-
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mieniany został stan osobowy jego kompanii, z uwagi
na tak dużą ilość zabitych. On sam nie był w tym czasie
nawet ranny. Jak wspominał o tych wydarzeniach swojemu siostrzeńcowi Walerkowi - to Opatrzność nad
nim czuwała. Przeszedł z 2 Dywizją od 15 marca 1945
roku szlak bojowy do Berlina. Wielokrotnie był odznaczany; m.in. Srebrnym Medalem ,, Zasłużony na polu
chwały“, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Medale - ,,Za Warszawę“, ,,za Udział w Walkach
o Berlin“ oraz najważniejszy - ,,Order Virtuti Militari“.
Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. W 1946
roku zmarł jego ojciec.
W powojennej Białorusi Piotr miał narzeczoną, lecz
pomimo wyznaczonej daty ślubu, ożenił się z inną
7 października 1947 roku w Kielcach z Otylią Rejmuza, której matka pochodziła z Przewiesia. Mama Otylii
– Anastazja – jako młoda dziewczyna wyjechała do
Sankt Petersburga na nauki. Poznała tam Polaka służącego w carskim wojsku – Józefa Rejmuza. Poślubiła
go i zamieszkała w jego rodzinnym Grodzisku Mazowieckim w Polsce. Z ich córką Otylią poznał Piotra
kuzyn z Poznania. Jak mówią dobrze poinformowane
źródła rodzinne, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Po ślubie zamieszkali w Kielcach, gdzie Piotr służył w wojsku jako dowódca batalionu. W tym też roku
urodziła się córka Alicja. Druga córka Maryla przyszła
na świat w 1949 roku. Po śmierci starszej córki, przenieśli się do Krosna Odrzańskiego, gdzie Piotr pracował w tamtejszym garnizonie wojskowym w stopniu
kapitana. Od 2 listopada 1949 do 7 czerwca 1950 roku
był słuchaczem Wyższej Szkoły Piechoty. W tym też
okresie odnalazł poprzez Czerwony Krzyż i sprowadził
z Niemiec, rannego w ostatnich dniach wojny w czasie nalotu, a przebywającego w amerykańskiej strefie, brata Jana. W 1951 roku urodziła się córka Anna,
a w 1953 - Elżbieta. Od roku 1959 rodzina zamieszkała
we Wrocławiu.
Major Piotr Kartawik pracował w sztabie Śląskiego
Okręgu Wojskowego. Stał się jednocześnie animatorem kynologii łowieckiej na Dolnym Śląsku. Pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji Hodowli i Tresury
Psa Myśliwskiego Dolnośląskiej Rady Łowieckiej oraz
był członkiem takiej komisji w Naczelnej Radzie Łowieckiej. Organizował pierwsze próby i konkursy dla
psów myśliwskich w województwie wrocławskim.
W dalszym ciągu Piotr utrzymywał kontakt z rodziną z Przewiesia często ich odwiedzając. W roku 1959
z domu położonego niedaleko Zalesia, z tego samego

miejsca, z którego miał psy przed wojną, przywiózł
do Polski suki Czitę i Zorkę oraz psa Burzana. Imię dla
Zorki wybrał siostrzenic Piotra, syn Żeni - Walerek.
W Polsce założył, na bazie tych psów, hodowlę,, Z Kresów“. Selekcjonując psy pod względem użytkowości
- gon, wytrwałość, pasja, orientacja w terenie - dochował się Piotr Kartawik Obala, który między innymi,
posłużył Jerzemu Dylewskiemu w 1964 roku do opracowania wzorca. Był to najukochańszy pies rodziny.
Znany był też wrocławskiej milicji, z uwagi na liczne
ucieczki.
15 listopada 1966 roku to data zatwierdzenia
wzorca Ogara Polskiego przez FCI pod nr 52. Wielce
pomocny w tym był ówczesny wiceprezes FCI, czeski
generał, Vaclav Ruzicka. Piotr starał się, żeby psy polowały. W każdą niedzielę tramwajem jechał z trzema
lub czterema psami w podwrocławskie lasy na przechadzkę myśliwską; oceniał pracę, głos i cierpliwie czekał na ich powrót, przywołując je grą na swoim rogu
lub na lufach dubeltówki.
Z ogarami na polowania jeździł też do swojego brata Jana, który był leśniczym w lasach lubuskich, jak
również w okolice Opola, Trzebnicy, Oleśnicy i Sycowa. Jak wspomina jego córka Elżbieta - więcej czasu
poświęcał psom, niż swoim dzieciom. Ogarami ,,zaraził“ Piotr lotnika Tadeusza Orlewskiego założyciela
hodowli ,,z Kosmolanki“. Często ze sobą rozmawiali
i pisali do siebie listy, wymieniając swoje spostrzeżenia
na temat psów.
Piotr Kartawik potrafił wyselekcjonować najlepsze
osobniki zarówno pod względem eksterieru jak i przydatności do polowań. Robił to, ponieważ wzrastał
wśród tych psów i wiedział co powinny sobą reprezentować Ogary.
W pracy zawodowej stale podnosił swoje kwalifikacje; był słuchaczem w latach 1957 - 1959 Wojskowej
Oficerskiej Szkoły Ogniowej w Olsztynie i Elblągu.
Od 1963 pracował w Opolu w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień, a następnie po 15 marca 1966 powrócił
do wrocławskiego sztabu i pracował sprawując nadzór
w stopniu podpułkownika nad wszystkimi komendami
uzupełnień w województwie.
Nadszedł 16 luty 1969 roku. Dzień, w którym odszedł
do Krainy Wiecznych Łowów Piotr Kartawik. Opowie
o tym wydarzeniu ostatni żyjący uczestnik tragicznego
polowania, na którym zginął Piotr - Kazimierz Janas:
,,Z płk Kartawikiem znałem się od 1953 roku. Byłem w wojsku w Krośnie Odrzańskim w czynnej służ-
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bie jako kierowca. Przy jednostce było Koło Łowieckie,
któremu szefował Kartawik. Jego i innych wojskowych - myśliwych woziłem na poligon, gdzie polowali.
Już wtedy miał w jednostce dwa psy. Jeden na pewno
foksterier trójkolorowy, a drugi podobny do ogara ale
trudno mi powiedzieć co to za rasa. Po odbyciu służby
wojskowej wróciłem do Wrocławia. Mieszkałem blisko Śląskiego Okręgu Wojskowego. Upłynęło kilka lat
i spotkałem płk Kartawika. Opowiedział mi o swoich
ogarach. Kilkanaście razy byłem w jednostce szkolenia operatorów ciężkiego sprzętu, gdzie trzymał swoje
psy. Pomagałem przy sprzątaniu, dowozie słomy i trocin, przywoziłem mięso z rzeźni. Do chwili wypadku
byliśmy z dziesięć razy wspólnie na polowaniu. Często,
już po zmierzchu, siedzieliśmy przy ognisku gawędząc
o psach.
10 lutego 1969 roku spotkaliśmy się po południu na ulicy Powstańców Śląskich. Pułkownik szedł
do psów. Zaproponował polowanie u leśniczego Leśnictwa Goszcz, w Nadleśnictwie Oleśnica, Stanisława
Polaka, na terenie dewizowym. Umówiliśmy się na środę w Wojewódzkiej Komendzie Uzupełnień. Poprosiłem o załatwienie odstrzału także dla Ludwika Szydełki, zięcia leśniczego Stanisława Polaka. W gabinecie
Kartawika przebywały cztery osoby: płk Kartawik,
oficer lotnictwa w stopniu kapitana, którego nie znałem, adiutant pułkownika sierż. Wyderko i ja. Kartawik
przez telefon głośnomówiący, połączył się z dyrektorem okręgowym lasów, panem Bronisławem Filią,
w którego gestii były odstrzały na terenach dewizowych. Poinformował go, że wysyła adiutanta po trzy
odstrzały. Dyrektor Filia odpowiedział, że właśnie wychodzi do wojewody i żeby przyjechać w poniedziałek,
że o polowaniu wie i jak to powiedział – a wy sobie
polujcie.
16 lutego przyjechałem swoją warszawą po Kartawika o szóstej rano. Jechał z nami adiutant sierż.
Wyderko. W nocy spadło ponad piętnaście cm śniegu.
Była piękna ponowa. Samochód zostawiliśmy w leśniczówce u Stanisława Polaka w Domasławicach. Leśniczy Polak nie poszedł z nami na polowanie. Poszli: płk
Kartawik ze swoją dubeltówką z długimi lufami kal.16,
adiutant sierż. Wyderko, który był bez broni, Ludwik
Szydełko z bokiem, ja ze swoim sztucerem oraz Jan
Pawłowski, który chodził z psami – bez broni. Z leśniczówki szliśmy w kierunku torów kolejowych. Po drodze wzięliśmy dwa młodniki, ale bez strzału. Trzeci
młodnik ja obstawiłem od toru, w tej samej linii, około

150 - 200 metrów dalej, stał płk Kartawik. Szydełko
zajął stanowisko z tyłu, w miejscu gdzie do młodnika
weszli Wyderko i Pawłowski, w razie gdyby zwierzyna
się cofnęła.
Po około dziesięciu minutach zobaczyłem jak Kartawik mierzy i strzela. Widzę jak łamie broń i przeładowuje. Następnie wchodzi w las i po paru sekundach
pada drugi strzał, po którym usłyszałem okrzyk - auuu.
Pobiegłem tam gdzie stał pułkownik. Przeleciało mi
przez głowę, że zaatakował go dzik. Dwadzieścia metrów od tego miejsca leży Kartawik, obok lis i dubeltówka z lufami skierowanymi w jego stronę. Po chwili
nadbiegli Szydełko i Wyderko, krzyknąłem - ratujcie go
i pobiegłem cztery kilometry do leśniczówki wezwać
pomoc. Polak zadzwonił po karetkę, ja z jego synem
Marianem, pojechaliśmy moim samochodem na miejsce wypadku. Taki był śnieg, że trudno było jechać.
Kartawik już nie żył. Pogotowie, które prowadził Stanisław Polak, przyjechało późno, nie mogli jechać po takim śniegu. O 11.15 był wypadek, a o 14.20 w radio
był komunikat, że na polowaniu zginął wysokiej rangi Oficer Wojska Polskiego. Wtedy się zaczęło dla nas
piekło; dwóch prokuratorów wojskowych, Wojskowa
Służba Wewnętrzna, Urząd Bezpieczeństwa, samochód żołnierzy pod bronią do obstawy całego terenu,
zadysponowany śmigłowiec, kilku wysokiej rangi oficerów, milicja z Trzebnicy, Sycowa i Oleśnicy, dwie karetki i trzech lekarzy. Po zabezpieczeniu śladów o godzinie 20.00, wniesiono pułkownika do ambulansu.
Oględziny zwłok robiono w lesie na miejscu. Postrzał
śrutowy z bliskiej odległości – świadczyła o tym opalona prochem kurtka na powierzchni 6-7 cm. Ładunek
przechodząc przez kieszeń w spodniach i narożnik
kurtki ugodził pułkownika w lewą pachwinę trafiając
prosto w aortę. Z rany postrzałowej wydobyto monetę zgiętą przez śruciny. Śmierć nastąpiła przez upływ
krwi. Lekarze na miejscu zrobili sekcję lisa. Ściągnęli
z niego skórę. Widoczne były nieliczne przestrzeliny
śrutowe, oraz złamane dwa żebra wskutek uderzenia.
Analizując wszystkie zebrane dane przyjęto następującą rekonstrukcję zdarzenia: pierwszy strzał do lisa nie
był śmiertelny. Świadczy o tym około trzy metrowy
ślad – rów w śniegu pozostawiony przez ciągnące tylne kończyny zwierzę. Przypuszczalnie pułkownik, nie
chcąc dziurawić drugim strzałem futra, ujmując za lufy
dubeltówki, uderzył z bliskiej odległości lisa, o czym
świadczą dwa złamane jego żebra, oraz ułożenie ciała
myśliwego i położenie broni, lufami do pułkownika.
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w okolicy nie odnaleziono innych śladów, które nie
należałyby do uczestników zajścia. Prokurator zabrał
nam wszystkim broń do ekspertyzy. Z lasu wyjechaliśmy dobrze po dwudziestej trzeciej. Po kilkunastu
dniach zostaliśmy wezwani z Ludwikiem Szydełko
do prokuratury wojskowej. Oddano nam broń. Nie postawiono nam żadnych zarzutów. Prokurator, który
był tam w lesie, przyniósł dubeltówkę Kartawika, złamał ją naciągając sprężyny, odbezpieczył, a następnie
uderzył kolbą o podłogę. Jedna iglica uderzyła. Niesprawność broni uznano za główną przyczynę wypadku. Dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Bronisław
Filia, który zezwolił jechać nam na polowanie, napisał
pismo do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, że on o niczym nie wiedział, i że to było kłusownictwo. Na sprawie, w Okręgowej Radzie Łowieckiej, przewodniczący
sądu łowieckiego zadawał pytania najpierw mnie.
Poprosiłem o przesłuchanie wszystkich osób, które
były w gabinecie pułkownika 10 lutego i słyszały jego
rozmowę z Filią przez telefon głośnomówiący, o czym
on nie wiedział. Sędzia w przerwie zadzwonił do dyrektora Filii, który wycofał oskarżenia o kłusownictwo
wobec Kartawika mnie i Szydełki.“
Kazimierz Janas, który opowiedział, jako naoczny
świadek o wydarzeniach związanych ze śmiercią Piotra Kartawika, bardzo przeżył odejście swojego towarzysza łowów. W miejscu tragicznego zajścia postawił
na własny koszt nagrobek, a obecnie ufundował płytę
pamiątkową. Pamięć o pułkowniku kultywuje wśród
myśliwych wspominany syn Stanisława, Marian Polak,
zapalając przed polowaniami znicze, w miejscu zwanym Krzyżówką Pułkownika Kartawika.
W miejscu tym, na drugi dzień po tragicznym zdarzeniu, był z najmłodszą córką Piotra Elżbietą, brat Jan.

Obejrzał miejsce, rozmawiał z prowadzącymi dochodzenie, zbierał informacje. Jego zdaniem, które
przekazał Otylii, Piotr, jako etyczny myśliwy, nigdy nie
dobijałby lisa kolbą, a już na pewno trzymając broń za
lufy. Świadomość, że sprawa nie została wyjaśniona
do końca pozostało w rodzinie do dnia dzisiejszego.
Trudno powiedzieć, czy przekonanie Jana o udziale
w wypadku osoby trzeciej związane było z rozgoryczeniem po stracie jedynego brata, czy też opierało się
na nieznanych nam faktach. Prawdą jest, że choć minęło już tak wiele lat od tego wydarzenia, nutka żalu
i niedowierzania w sprawie wyjaśnienia śmierci Piotra
drga w sercach rodziny. Zwłaszcza dlatego, że stracili
wspaniałego męża i ojca. Człowieka bardzo spokojnego
o pogodnym usposobieniu, który kochając polowania
i sprowadzając,,te swoje” psy, przeniósł cząstkę
Swojego świata młodzieńczego, cząstkę atmosfery
łowów z ogarami z Przewiesia, na ziemie wrocławsko-opolskie.
Po śmierci męża Otylia Kartawik musiała walczyć o zachowanie mieszkania, środki do utrzymania
i wykształcenia córek. W tym celu była nawet u ówczesnego Ministra Obrony Narodowej. Poczuła się
osamotniona i opuszczona przez byłych, licznych
kolegów męża.
Psy natomiast przeszły w większości w ręce osób
słabo związanych z myślistwem. Zabrakło człowieka
z pasją, który doskonale wiedział jaki cel hodowlany
i użytkowy chce osiągnąć. Człowieka, który w ogarze widział odbicie swojej duszy, podobnego sobie
zapalonego myśliwego ceniącego ponad wszystko
wolność natury w bezkresnym lesie.

◆◆◆
COLONEL PIOTR KARTAWIK (1918-1969) – CREATOR OF THE POLISH HOUND
The profile of the man who couldn’t live without dogs. He came from the vicinity of Vilnius (Lithuania)
and was raised to love nature and dogs. Growing up surrounded by hunters and hunting from
childhood with Polish Hounds, he knew all the great virtues of the breed. During the World War II
was fighting on many fronts and after the war still served in the Polish Army, reaching the rank
of lieutenant colonel. After settling in Wrocław, he begin to restore the Polish Hound in Poland,
leading to draw up the breed standard and to register it by the FCI.

◆◆◆
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Polski Owczarek Podhalański
A CZUWACZ, KUVASZ, MAREMMANO-ABRUZZESE
Podobieństwa i różnice w aspekcie potencjalnych
kojarzeń międzyrasowych.

P

olski wczarek podhalański jest przedstawicielem
licznej grupy psów do pilnowania stad, potomków
tybetańskiego doga. Na terenie Europy zachowało się
wiele zbliżonych w typie ras, wykorzystywanych w roli
stróżów stad i gospodarstw. Na ich powstanie człowiek
miał wpływ tylko nieznaczny, a głównym czynnikiem
rasotwórczym była izolacja geograficzna.
Przodkowie podhalana trafili do Europy po raz
pierwszy prawdopodobnie w końcu IV wieku n.e., gdy
nad Cisą osiedlili się Hunowie, lud pochodzenia turecko-mongolskiego. i później, w połowie VI wieku n.e.
wraz z Awarami (także ludem azjatyckiego pochodzenia). W utworzonym przez nich państwie, sięgającym
północnych obszarów dzisiejszej Słowacji, prawo wypasu owiec uzyskali Wołosi, lud pochodzenia dakoromańskiego, znany z posiadania szlachetnych, cienkowełnistych owiec, przy wypasie których pomagały
duże, białe psy. W wieku XV Wołosi zasiedlili Podhale,
a ich osady rozciągały się wówczas od Bałkanów po
północne stoki Karpat. Dopiero w wieku XX obszar
występowania białych psów rozdzielony został trudno przekraczalnymi granicami, a ich populacje w poszczególnych krajach otrzymały odrębne nazwy – na
Węgrzech kuvasz, w Polsce – polski owczarek podhalański, na Słowacji – czuvacz. Zasadność tego podziału
bywała wielokrotnie kwestionowana - w wydanej w
1933 roku książce Der Ungarische Hirtenhunde prof.
Erna Mohr, po przeprowadzeniu dokładnych badań
i pomiarów stwierdza, że wszystkie te psy są po prostu
kuvaszami. Pogląd ten podzielał również znany polski
kynolog mecenas Lubomir Smyczyński. Mimo to jednak
rasy te zostały uznane przez FCI za odrębne, opracowano standardy poszczególnych ras i przez ostatnie
kilkadziesiąt lat prowadzono hodowlę w ramach oddzielnych populacji dążąc do uzyskania szczególnego,
niepowtarzalnego typu rasy. Owczarek podhalański
pojawia się w literaturze młodopolskiej wraz z modą

na „góralszczyznę” na początku XX wieku. Po I Wojnie
Światowej jako rasa jednoznacznie kojarzona z tradycją narodową zaczął być wykorzystywany przez Korpus Ochrony Pogranicza jako pies służbowy (przede
wszystkim do pilnowania obiektów wojskowych i jako
pies pociągowy). Po II Wojnie Światowej nowo powstały Związek Kynologiczny w Polsce tę właśnie rasę
wybrał jako ambasadora polskiej kynologii, a sylwetka
podhalana znalazła się na emblemacie naszego Związku. W ten sposób polski owczarek podhalański stał się
symbolem polskiej kynologii.
Jednocześnie jednak, jak podają źródła dawniej,
i obecnie, niektórzy hodowcy – Polscy i Słowaccy myślą o poprawie niektórych cech rasy, bądź zwiększeniu zmienności genetycznej przez krzyżowanie dużych białych owczarków między sobą. Zastanówmy się
więc, czy jest taka potrzeba? Czy w imię zwiększenia
zmienności genetycznej powinniśmy dążyć do stworzenia jednej rasy „dużego białego psa pasterskiego”?
Prezentacja przedstawiona na I Światowym Kongresie Ras Polskich miała na celu przedstawienie zapisanych we wzorcach różnic pomiędzy dzisiejszymi rasami białych psów górskich. Są one niewielkie, niemniej
jednak mają kluczowe znaczenie dla oceny prawidłowości typu rasowego, i w żadnym razie nie mogą być
podczas sędziowania zaniedbywane na rzecz ogólnej
poprawności i harmonii budowy, toteż ich dokładna
znajomość i zrozumienie są niezbędne każdemu hodowcy i sędziemu eksterieru.

ZACZNIJMY OD GŁOWY:

◆ Polski owczarek podhalański: Głowa kanciasta, sucha, równoległe linie profilu mózgoczaszki
i kufy, wyraźnie zaznaczony, jednak nie tak mocny jak
u niektórych molosów stop. Mózgoczaszka niezbyt
szeroka, lecz mocna. Kufa szeroka, mocna, prawie nie
zwężająca się ku końcowi. Pożądane proporcje kufy
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do mózgoczaszki to 1:1, dopuszczalna kufa nieco dłuższa. Kształt głowy owczarka podhalańskiego opisywany jest często jako przypominający dwie zestawione
razem cegły. Charakterystyczne nisko osadzone – na
wysokości zewnętrznego kącika oka lub nieco wyżej –
uszy, dość duże, trójkątne, płasko przylegające do głowy. Oczy owczarka podhalańskiego są średniej wielkości, osadzone nieco skośnie. Szczęki mocne, zgryz
nożycowy, dopuszczalny cęgowy, trufla nosa czarna,
krawędzie warg i krawędzie powiek ciemne.
◆ Słowacki czuwacz: Jego głowa jest w całości
lżejsza w stosunku do ciała, mózgoczaszka wydłużona, szeroka miedzy uszami, widziana z profilu nieco
wysklepiona. Kufa o prostym profilu, maksymalnie tej
samej długości co mózgoczaszka, na ogół jednak krótsza i węższa, wyraźniej niż u polskiego owczarka podhalańskiego zwężająca się ku nosowi. Uszy osadzone
na wysokości krawędzi mózgoczaszki, krótsze i bardziej ruchliwe niż u podhalana, trójkątne, przylegają
do głowy tylko wewnętrzną krawędzią. Oczy owalne,
ustawione poziomo. Szczęki mocne, zgryz wyłącznie
nożycowy. Trufla nosa, błony śluzowe, a także podniebienie czarne.
◆ Kuwasz: Głowa klinowata, sucha i wyrzeźbiona.
Choć wzorzec rasy opisuje ją jako proporcjonalną do
tułowia, w porównaniu do głowy polskiego owczarka
podhalańskiego czy czuwacza jest raczej mała, lekka
i wąska. Linie profilu mózgoczaszki i kufy nierównoległe, linia profilu kufy nieco opadająca. Ledwie zaznaczony stop i lekko załamany profil powodują, że bywa
porównywana do głowy barana. Długość kufy nieco
mniejsza od długości głowy. Kufa wyraźnie zwężająca
się na kształt tępo zakończonego klina. Uszy osadzone
średnio wysoko, mniejsze i lżejsze niż u poprzedników,
odstawione dachówkowato od głowy. Migdałowe,
lekko skośne oczy o ciemnych powiekach. Uzębienie
moce, zgryz nożycowy. Czarna trufla nosa, czarne, postrzępione w kącikach wargi.
◆ Owczarek Maremmano-Abruzzese: Głowa
duża, o stożkowatym kształcie i miękkim obrysie. Mózgoczaszka zdecydowanie szeroka, po bokach nieco
wysklepiona, o nieco wypukłym profilu. Stop słabo zaznaczony, linie górne profilu mózgoczaszki i kufy rozbieżne, wskutek czego profil jest nieco wypukły. Kufa
nieco krótsza od mózgoczaszki, zwężająca się w kierunku nosa, tępo zakończona. Uszy małe, wysoko osadzone, trójkątne, ostro zakończone. Oczy nieduże, nieco skośnie osadzone, o migdałowym kształcie. Ciemno

pigmentowane wargi i brzegi powiek, dopuszczalny
zgryz wyłącznie nożycowy. Głowa maremmano jest
opisywana jako przypominająca głowę niedźwiedzia
polarnego.
PODSUMOWUJĄC: głowa polskiego owczarka podhalańskiego jest, porównując ją z pozostałymi rasami
najcięższa i najbardziej kanciasta, krawędź czołowa
(stop) wyraźnie zaznaczony podobnie jak u czuwacza,
kufa mocna, graniasta i w porównaniu do pozostałych
ras najdłuższa. Zgryz nożycowy, w przeciwieństwie do
pozostałych ras dopuszczalny jest także zgryz cęgowy.
Uszy najniżej osadzone, największe i najcięższe. Oczy
skośnie ustawione, o owalnym kształcie (czuwacz ma
oczy owalne, lecz ustawione poziomo, zaś kuwasz
i maremmano lekko skośne lecz o migdałowym kształcie, u tego ostatniego mniejsze). Podobnie jak u pozostałych ras nos, wargi i brzegi powiek czarne.
Szyja u polskiego owczarka podhalańskiego jest
średniej długości, muskularna, nieco wzniesiona ponad grzbietem.
Szyja czuwacza jest wysoko osadzona i noszona,
mocna. Połączenie głowy z szyją wyraźnie zaznaczone.
Maremmano - Abruzzese ma szyję łukowato wygiętą, krótką i grubą, bardziej wzniesioną nad grzbietem.
Kuwasz ma szyję wyraźnie krótszą i nisko noszoną.

SYLWETKI PORÓWNYWANYCH CZTERECH
RAS TAKŻE WYRAŹNIE SIĘ RÓŻNIĄ.

◆ Polski owczarek podhalański jest psem wyraźnie prostokątnym, najdłuższym z nich (choć nie najwyższym). Jest też najmocniejszy, o masywnym tułowiu. Ma szeroki, dobrze zaznaczony kłąb i głęboką,
obszerną klatkę piersiową, obramowaną nieco płaskimi żebrami. Wzrost 60 – 70 cm.
◆ Tułów czuwacza jest umiarkowanie prostokątny, grzbiet prosty, mostek sięga poniżej łokcia, a żebra są dobrze wysklepione. Przy tym jednak głębokość
klatki piersiowej to nieco mniej, niż połowa wysokości w kłębie, a tułów wydaje się w całości lżejszy niż
u naszego owczarka. Wzrost 59 – 70 cm.
◆ Kuwasz: Już prof. J. Dyakowska w swoim artykule z 1984 roku pisała o wyraźnej różnicy między kuwaszem i polskim owczarkiem podhalańskim – ten pierwszy jest wyraźnie wyższy, o sylwetce bardzo krótkiego
prostokąta, niemal kwadratowy, nieco wysokonożny.
Kłąb ma długi, wydatny, grzbiet i lędźwie stosunkowo
krótkie, tułów wąski na skutek bardziej płaskich żeber.
Jest najwyższy z porównywanych ras, lecz zarazem
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wydaje się najlżejszy, najbardziej przystosowany do
poruszania się na dużych, otwartych przestrzeniach.
Wzrost 66-76 cm.
◆ Maremmano - Abruzzese ma sylwetkę prawie
kwadratową, według wzorca jego długość przewyższa
wysokość w kłębie o 1/18. Klatka piersiowa jest płytsza
niż u pozostałych ras, jej głębokość jest nieco mniejsza
niż połowa wysokości w kłębie (choć wzorzec nie jest
w tym punkcie całkiem precyzyjny) .Wzrost 60-73 cm.
Różnice można zaobserwować także w rodzaju
i barwie szaty.
Polski owczarek podhalański ma włos prosty, dopuszczalny jest lekko falisty. Umaszczenie czysto białe,
jakikolwiek nalot niepożądany, a kremowe łaty niedopuszczalne.
Czuwacz ma włos okrywowy mocno pofalowany,
duże fale na grzbiecie przechodzą jedna w drugą, jego
barwa jest czysto biała, dopuszczalne, lecz niepożądane są niewielkie zażółcenia na uszach.
Sierść Kuwasza jest średnio twarda, falista, trochę
nastroszona, wręcz kędzierzawa, dopuszczalna jest
maść kości słoniowej.
Maremmano - Abruzzese ma szatę przypominającą końskie włosie, przylegającą, prostą, dopuszczalna
jest jedynie lekko falista. Maść powinna być jednolicie
biała, dopuszczalny jest jednak nieznaczny nalot koloru kości słoniowej, blado pomarańczowy lub żółty.
Jak widać z powyższego zestawienia, analizowane
cztery duże białe rasy psów pasterskich choć podobne,
różnią się kształtem głowy, osadzeniem uszu i oczu,
proporcjami sylwetki, a nawet szatą. Oczywiście mowa
tu o wzorcowych egzemplarzach, ideale, do którego
dążymy. można z pewnością znaleźć polskie owczarki podhalańskie przypominające swoją sylwetką
kuwasze, czy psy o głowach Maremmano - Abruzzese
– lub jeszcze częściej o głowach przypominających
bardziej molosy niż owczarki, nierzadko limfatycznych.
Jeśli będziemy je między sobą krzyżować można oczekiwać, że różnice te znikną, rozmyją się w ogólnym typie dużego, białego psa. No i czy jest taka potrzeba?
Liczba polskich owczarków podhalańskich zarejestrowanych w ostatnich latach powoli, ale stale rośnie
(wykres 1). W ostatnich latach mamy ich już ponad 500,
a rocznie rodzi się blisko 400 szczeniąt. Coraz więcej
podhalanów hodowanych jest też na nizinach. Tabela
1 pokazuje Oddziały ZKWP, w których zarejestrowane jest ponad 10 psów. Łatwość przekraczania granic
umożliwiła wymianę materiału hodowlanego między

polskimi i zagranicznymi hodowlami. Polska populacja owczarków podhalańskich jest więc już dość duża,
a przy tym otwarta na Świat, co umożliwia racjonalne
prowadzenie hodowli bez nadmiernego wzrostu pokrewieństwa.
Z drugiej strony musimy pamiętać, że przez wiele lat nasza rasa przeżywała pewien kryzys popularności. Utworzenie w 1954 roku Tatrzańskiego Parku
Narodowego uniemożliwiło w tym rejonie tradycyjny
wypas owiec i praktycznie położyło kres tradycyjnemu użytkowaniu rasy. Natomiast w świadomości miłośników psów pochodzących z nizin na długi czas
utrwaliło się przekonanie, że owczarki podhalańskie
bardzo źle adaptują się poza swoim naturalnym środowiskiem, często chorują i giną. Spowodowało to zapaść hodowli. Niewielka liczba psów zarejestrowanych
w ZKWP i użytych do hodowli mogła spowodować tak
zwany efekt „szyjki od butelki”, inaczej genetyczne
wąskie gardło (ang. genetic bottleneck).
Taka sytuacja występuje w okresie drastycznego
zmniejszenia liczebności populacji, co prowadzi do
zmniejszenia różnorodności genetycznej. Nawet po
ponownym wzroście liczebności populacja przez wiele
pokoleń nie odzyskuje poziomu różnorodności zbliżonego do wyjściowego. Utrata zmienności może (choć
nie musi) powodować negatywne konsekwencje dla
populacji, takie jak: obniżenie jakości nasienia, wyższa
śmiertelność noworodków, wady rozwojowe, obni-
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Tabela 1. Na 31.01.2015 roku najliczniej zarejestrowane POP w następujących Oddziałach:
ODDZIAŁ
Zakopane
Warszawa
Poznań
Kraków
Lublin
Wrocław
Łódź
Bytom
Nowy Targ
Sopot
Toruń
Opole
Koszalin
Częstochowa
Kielce
Radom

ILOŚĆ
118
38
36
29
27
18
18
17
15
12
12
12
11
11
10
10
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żenie odporności na patogeny i inne. Z drugiej strony
jednak wciąż otwarta jest dla owczarków podhalańskich Księga Wstępna i przez ostatnie kilkadziesiąt lat
trafiło do hodowli wiele psów o nieznanym pochodzeniu, „teoretycznie” przynajmniej niespokrewnionych
z zarejestrowanymi. Ich użycie mogło powiększyć pulę
genetyczną i umożliwić zachowanie pożądanej zmien-

ności. Nie wydaje się, aby odporność na choroby czy
plenność owczarków podhalańskich były niższe, niż
u innych ras. Jak to wygląda faktycznie będziemy mogli dowiedzieć się dopiero, gdy zostaną przeprowadzone badania polimorfizmu DNA, których możemy
oczekiwać przy okazji przeprowadzenia identyfikacji
genetycznej planowanej przez ZKWP dla ras polskich.

Rysunek 1. POP w Polsce w latach 2008-2014

◆◆◆
TATRA SHEPHERD DOG, CHUVACH, KUVASZ, MAREMMA AND THE ABRUZZES SHEPHERD
DOG - SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN TERMS OF INTERNATIONAL MATINGS
Tatra Shepherd Dog represents a large group of dogs used to guard the flocks.
In Europe there are several breeds of such dogs, all descending from the Tibetan
Mastiff and similar in type, whose diversification was due mainly to their geographic isolation.
The aim of this presentation is to set forth the differences between breed standards
of the contemporary white mountain dogs, as they are essential to evaluate properly their breed type.

◆◆◆
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Rody męskie Polskiego
Owczarka Podhalańskiego
– dane genealogiczne

P

olski owczarek podhalański, jako reprezentant polskiego dziedzictwa kulturowego wymaga szczególnej troski o utrzymanie rasy w dobrej kondycji
psychicznej, zdrowotnej i fizycznej. Jednocześnie należy podkreślić, że hodowla psów to nie tylko selekcja
osobników pod kątem określonych typowych dla rasy
cech, ale również dbałość o utrzymanie szerokiej puli
genowej, czyli ogółu cech dziedzicznych danej rasy
zawartych w genach całej populacji. Na zróżnicowanie genetyczne populacji składają się wszystkie geny
– warianty danej cechy. Należy jednak pamiętać, że
potomek otrzymuje tylko po jednym allelu danej cechy
ze strony ojca i matki. Krzyżowanie osobników niespokrewnionych, posiadających różne allele danej cechy
gwarantuje utrzymanie zdrowotności i prawidłowy
rozwój rasy jak również ogranicza rozprzestrzenianie
się cech niepożądanych i wad. Stąd też podejmowane
są przez Związek Kynologiczny w Polsce, hodowców,
właścicieli jak i miłośników rasy działania mające na
celu włączenie do hodowli jak największej liczby psów
o niskim stopniu spokrewnienia. Przykładem tego typu
działań jest otwarta Księga Wstępna, import zwierząt,
oraz dobór samców zamieszkujących poza granicami
Polski. Najbardziej jednak istotnym sposobem utrzymania puli genowej rasy, jest racjonalny/proporcjonalny udział w hodowli wszystkich osobników posiadających uprawnienia hodowlane, oraz ograniczenie
selekcji zwierząt pod kątem tylko jednej cechy np.
typ głowy, kątowanie kończyn. Prowadzenie hodowli
dla uzyskania pożądanej cechy bez zwracania uwagi
na wzajemne pokrewieństwo krzyżowanych osobników doprowadza do redukcji różnorodności genów
odpowiedzialnych za daną cechę. Należy podkreślić,
że psy rasy polski owczarek podhalański należą do
mało liczebnej populacji (Ściesiński 2002; Kania-Gierdziewicz i Gierdziewicz 2013), co oznacza, że nawet
kojarząc osobniki o niskim stopniu pokrewieństwa

można doprowadzić do wzrostu inbredu w populacji
jeśli liczba par rodzicielskich jest zbyt mała (Schlegel,
http: //www.aresibo.pl/landseer). Dodatkowo eliminacja z populacji hodowlanej zwierząt, u których stwierdzono jedną wadę np. dysplazję stawów biodrowych,
prowadzi do nieodwracalnej utraty wielu alleli poszczególnych cech. Redukcja struktury genetycznej populacji bez względu na rasę i gatunek zwierząt zawsze
objawia się problemami zdrowotnymi i reprodukcyjnymi osobników potomnych. Pojawienie się problemów
hodowlanych, wynikających z wysokiego poziomu
współczynnika inbredu i spokrewnienia mało licznej
populacji, opisano u kilku ras psów, w tym u rodzimej
rasy Ogara Polskiego (Głażewska 2005, Głażewska
2008) i Landseerów (http: www.aresibo.pl/landseer).
Konsekwencje zbyt dużej redukcji różnorodności genetycznej populacji dotyczą też zwierząt dziko żyjących.
Przykładem może być populacja lwów z parku narodowego Gorongosa w Somalii, której liczebność, została
ograniczona z 200 do 10 osobników (5% populacji).
W ciągu ostatnich 30 lat populacja tych zwierząt
wzrosła zaledwie do 30-50 osobników, pomimo nieograniczonej dostępności pożywienia, naturalnej selekcji oraz braku chorób zakaźnych (http: //www.gorongosa.org). We wskazanych przypadkach podjęto kroki
mające na celu stworzenie warunków do przekazania
jak najpełniejszej informacji genetycznej kolejnym pokoleniom. W praktyce działania dotyczyły utrzymania
współczynnika inbredu na niskim poziomie, do 5%.
W przypadku programu hodowlanego landseerów
hodowcy przyjęli nawet 3,5% jako maksymalną dozwoloną wartość współczynnika inbredu i dodatkowo
włączyli ograniczenia roczne liczby miotów przypadające na reproduktora, tak aby jeden samiec był ojcem
nie więcej niż 10% młodego pokolenia (Matenaar,
http://www.aresibo.pl/landseer). W wyniku podjętych
działań, bez stosowania selekcji poprawiła się zdrowot-
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ność rasy i jej eksterier w kierunku wymaganym przez
wzorzec. Zmniejszyła się liczba przypadków dysplazji
stawu biodrowego oraz skrętu żołądka.
Niniejsze opracowanie przedstawia obecnych (aktywnych) reproduktorów w rasie polski owczarek podhalański w Polsce w wieku do 10 lat, z uwzględnieniem
ich pochodzenia w linii męskiej. Opracowane drzewa
genealogiczne przedstawiające ich potomków oraz
wzajemne pokrewieństwo poszczególnych osobników
mogą być pomocne w planowaniu przyszłych kojarzeń
uwzględniających zachowanie puli genowej populacji
polskiego owczarka podhalańskiego w Polsce.
Na podstawie danych otrzymanych z Klubu-komisji
oraz danych ze stron internetowych oddziałów ZKwP
i hodowców polskiego owczarka podhalańskiego
ustalono, że na dzień 31 grudnia 2015 r., grupa psów
z uprawnieniami hodowlanymi w wieku do 10 lat
w Polsce wynosi 98 osobników, w tym 84 reproduktory
z udokumentowanym pochodzeniem (PKR) i 14 z niepełnym rodowodem (KW) . Przeanalizowano pochodzenie obecnych reproduktorów (PKR) do 5 lub 7 pokolenia. Ustalono, że należą one do 4 rodów męskich,

a za protoplastów - założycieli tych rodów uznano
następujące samce: BUJAC od Dzioboni (ur. 1984 r.),
DULAR z Zimnego Wierchu (ur. 1986 r.), BESKID Spod
Lawiny (ur. 1988 r.) i ORNAK z Butorowego Wierchu
(ur. 1996 r.).
Obecnie najliczniej reprezentowany jest ród DULARA
z Zimnego Wierchu (Ryc. 1). Uprawnienia hodowlane posiada 36 jego potomków w wieku do 10 lat, co
stanowi ponad 37% populacji reproduktorów w rasie.
Analizując rozwój rodu w linii męskiej, można zauważyć, że pochodzący z tego samego kojarzenia potomkowie DULARA z Zimnego Wierchu: KRYWAŃ od
Małkuchów i KROKUS od Małkuchów zapoczątkowali
po 5 rozwijających się odrębnie linii (gałęzi) męskich,
z których 7 reprezentowanych jest do dzisiaj. Duża
liczba reproduktorów należących do tego rodu wynika
z faktu, że w każdym kolejnym pokoleniu uprawnienia hodowlane uzyskiwała coraz większa liczba samców. Ponadto zdecydowana większość samców posiada przynajmniej dwóch potomków - kontynuatorów
rodu. Rozpatrując rod DULARA z Zimnego Wierchu zauważyć można, że regularnie w populacji hodowlanej

Ryc.1. DULAR z Zimnego Wierchu
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Wiek (lata)

Wiek (lata)
Ryc. 2. Struktura wiekowa reproduktorów z rodu DULARA
z Zimnego Wierchu

Ryc.4. Struktura wiekowa reproduktorów z rodu BUJACA
od Dzioboni

pojawiają się młode osobniki reprezentujące wszystkie
linie męskie, co gwarantuje zachowanie puli genetycznej, którą reprezentują (Ryc. 2).
Kolejnym ustalonym rodem są potomkowie w linii
męskiej BUJACA od Dzioboni (Ryc. 3) . Liczy on obecnie
19 reproduktorów, co stanowi 19% aktywnej populacji.
Podobnie jak w przypadku DULARA z Zimnego Wierchu bezpośrednimi potomkami BUJACA od Dzioboni
byli miotowi bracia JONTEK z Ogrodu Parysa i JUHAS
z Ogrodu Parysa. Niestety obecna populacja reproduktorów to tylko potomkowie JONTKA z Ogrodu Parysa, reprezentujący trzy linie męskie. Natomiast druga

gałąź rodu zapoczątkowana przez JUHASA z Ogrodu
Parysa wygasła. Również w przypadku tego rodu wysoka liczebność aktywnych reproduktorów wynika ze
wzrostu liczby potomków w kolejnych pokoleniach.
Na uwagę zasługuje fakt, że większość potomków
JONTKA z Ogrodu Parysa hodowana była przez hodowców zagranicznych. Dopiero osobniki reprezentujące
dalsze pokolenia zostały zarejestrowane w Polsce. Analizując strukturę wiekową aktywnych reproduktorów,
można zaobserwować reaktywację w kraju potomków
BUJACA od Dzioboni jak również zmniejszenie liczby
bardzo młodych samców, poniżej 4 roku życia (Ryc. 4).

Ryc.3. BUJAC od Dzioboni
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Ryc.5. ORNAK z Butorowego Wierchu

Liczba reproduktorów

Założycielem najmłodszego rodu w populacji reproduktorów polskiego owczarka podhalańskiego jest
ORNAK z Butorowego Wierchu (Ryc. 5). Grupa 23 jego
potomków z uprawnieniami hodowlanymi w wieku
do 10 lat stanowi 23% populacji - znajdują się w niej
psy reprezentujące wszystkie pokolenia. W odróżnieniu od rodów BUJACA od Dzioboni i DULARA z Zimnego Wierchu, potomkowie ORNAKA z Butorowego
Wierchu w I pokoleniu, pochodzą z różnych kojarzeń,
co można uznać za korzystne w aspekcie utrzymania

Wiek (lata)
Ryc.6. Struktura wiekowa reproduktorów z rodu ORNAK
z Butorowego Wierchu

różnorodności wariantów danej cechy w populacji.
W tym miejscu należy też zaznaczyć, że założyciel
rodu był „popularnym reproduktorem” intensywnie
używanym w hodowli. W efekcie występuje w zdecydowanej większości rodowodów aktywnej populacji hodowlanej polskiego owczarka podhalańskiego,
również ze strony obojga rodziców. Fakt ten należałoby uwzględnić przy planowaniu kojarzeń mających
zapewnić utrzymanie różnorodności genetycznej.
Zwłaszcza, że w grupie najmłodszych reproduktorów
w wieku do 5 lat liczba osobników wynosi 15 i jest to
drugi pod względem liczebności młodych samców ród
w rasie (Ryc. 6).
Ostatni i zarazem najmniej liczny wydzielony ród
męski w populacji polskiego owczarka podhalańskiego reprezentuje 6 potomków BESKIDA Spod Lawiny
(6%) (Ryc. 7). Protoplasta rodu urodził się w latach 80.
ubiegłego wieku, podobnie jak BUJAC od Dzioboni
i DULAR z Zimnego Wierchu. Rozwój rodu kontynuowali jego dwaj potomkowie z różnych kojarzeń. Jednak w kolejnych pokoleniach w hodowlanej populacji
rasy w Polsce pojawiał się tylko jeden potomek rodu.
Dodatkowo linia męska kontynuowana przez NOWAK
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Ryc. 7. BESKID Spod Lawiny

Liczba reproduktorów

od Batsa Zagroda rozwijała się poza granicami kraju.
Dopiero dzięki staraniom hodowców, poprzez import
psów oraz uzyskanie warunkowo uprawnień hodowlanych męscy potomkowie BESKIDA Spod Lawiny pojawili się ponownie w populacji hodowlanej polskiego
owczarka podhalańskiego w Polsce (Ryc. 8).
W ciągu ostatnich 20 lat 9 psów o nieznanym pochodzeniu zostało wpisanych do Księgi Wstępnej
i uzyskało uprawnienia hodowlane (Ryc. 9). Jednak
tylko GRONIK ma 4 potomków, które spełniły regulaminowe wymogi i mogą być używane w hodowli.
Z pozostałych ośmiu reproduktorów N.N połowa

Wiek (lata)
Ryc.8. Struktura wiekowa reproduktorów z rodu BESKIDA
Spod Lawiny

jak dotychczas nie ma żadnego męskiego potomka
z uprawnieniami hodowlanymi.
Dbałość o rasę wymaga pielęgnowania różnorodności – troski o to, by w każdym przedstawionym rodzie pojawiały się młode samce posiadające uprawnienia hodowlane, będące synami możliwie największej
ilości reproduktorów. Aby nie wygasały boczne „gałęzie” lub wręcz całe rody.
Należałoby również nieco przychylniej spojrzeć na
psy bez pełnego, udokumentowanego pochodzenia
- wpisane do Księgi Wstępnej, aby poprzez osobiste
decyzje hodowlane pomóc budować kolejne rody
męskie, wzbogacając w ten sposób naszą polską populację polskiego owczarka podhalańskiego.
Cel ten można również osiągnąć poprzez przemyślane importy psów z hodowli zagranicznych lub kojarzenia
swoich suk z reproduktorami z zagranicy, reprezentującymi odmienne pochodzenie w odniesieniu do naszej polskiej populacji. Podobnie jak w przypadku przedstawionego wyżej rodu BESKIDA spod Lawiny, być może uda
się wówczas, dzięki staraniom hodowców, reaktywować
w Polsce inne męskie rody jak chociażby reprezentowany
przez DUNAJKA z Byrtusiowej Płazówki – BACUSIA z Bobakowej Dziedziny – BACIARA z Zadymy i CISA z Zadymy.
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Ryc. 9. Reproduktory KW

◆◆◆
Wiek (lata)

Ryc.10. Rody męskie Owczarka Podhalańskiego – struktura
wiekowa reproduktorów w wieku do 10 lat
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój hodowli polskiego owczarka podhalańskiego
w Polsce, z widocznym wzrostem liczby reproduktorów w wieku do 10 lat (Ryc. 10). Mamy więcej zwierząt z uprawnieniami hodowlanymi, pojawiło się wiele
nowych przydomków hodowlanych, wielu młodych
hodowców – to dobra „baza” dla racjonalnej hodowli.
Dobrze byłoby, aby planując kolejne mioty ponownie
przeanalizować powyższe zestawienia. I prośba do
miłośników owczarków podhalańskich, cieszących się
posiadaniem typowego, zgodnego ze wzorcem psa,
będącego synem reproduktora, który nie ma męskiego
kontynuatora swojej linii, o podjęcie starań w kierunku
uzyskania uprawnień hodowlanych dla swojego pupila.

Autorzy składają podziękowania:
◆ Pani Małgorzacie Papis z biura ZG ZKwP
za pomoc w ustalaniu danych rodowodowych
reproduktorów Polskiego Owczarka
Podhalańskiego.
◆ Panu Andrzejowi Kotowi Przewodniczącemu Klubu Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Komisji ZG ZKwP za udostępnienie
aktualnego spisu reproduktorów rasy.
◆ Hodowcom za udostępnianie informacji
dotyczących hodowanych przez siebie psów.
◆ Właścicielom hodowli Aresibo za wyrażenie
zgody na przytoczenie w pracy artykułów
zamieszczonych na stronie internetowej
hodowli.
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◆◆◆
MALE LINES OF TATRA SHEPHERD DOG - THE GENEALOGICAL DATA
The authors outlines the current state of stud dogs in Tatra Shepherd Dogs, taking into consideration their
descent in the male line. There are described four male lines with a documented origin, beginning from the 80s
of last century, as well as data concerning dogs of incomplete origin. The final conclusion is that small number
of male ancestors reduces the genetic variability and may cause deterioration of health condition of the breed.

◆◆◆
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Wspomnienia
o dr. Henryku Derezińskim
(1913 – 2008),

patronie i promotorze polskich owczarków podhalańskich

D

Dr Henryk Dereziński (1)

r Henryk Dereziński urodził się 9 stycznia 1913 roku we wsi Małe Gole
w województwie poznańskim. (fot. 1) Jak sam mówił i pisał w swoim
życiorysie – urodził się z „duszą góralską”, co potwierdziło jego późniejsze
życie na Podhalu, praca zawodowa oraz działalność społeczna, w tym kynologiczna.
Od młodości lubił rolnictwo, a w szczególności zwierzęta i to zadecydowało o wyborze przyszłego zawodu i pasji.
Ukończył w 1937 roku studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie .
W czasie studiów był członkiem rzeczywistym (poz.89) Patriotycznej Korporacji Akademickiej „Lutyco-Veneda” z siedzibą we Lwowie, której dewizą było
hasło: „Braterstwo i praca”, członkiem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich
Korporacji Akademickich, oraz Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”, a także Związków Sportowych AZS i „Macierzy Sokół” (fot. 2).

Zdjęcie zbiorowe z 1937 r. fot. ze zbiorów Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu
(H.D. piaty od lewej w drugim rzędzie.) (2)
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Prof.dr Z. Ewy i Dr H. Dereziński (3)

Dr. Danuta Hryniewicz ze swoimi owczarkami podhalańskimi (4)
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W tym okresie Henryk Dereziński poznał na studiach prof. dr Zygmunta Ewy, dr Danutę Hryniewicz,
wielce zasłużonych dla polskiej kynologii, oraz prof. Zbigniewa Gaugusza, których przyjaźń przetrwała
wiele lat. Przed II wojną światową oni to właśnie zorganizowali
pierwszy weterynaryjny przegląd
owczarków podhalańskich (fot.3).
Przyjaźń i współpraca kynologiczna z prof. Ewy z uwagi na
bliskość zamieszkania (Zakopane
i Kraków), była bardziej zażyła,
natomiast z dr Danutą Hryniewicz
łączyła jej działalność na polu hodowli owczarków podhalańskich,
zresztą zapoczątkowaną jeszcze
przed II wojną światową, bo od
1934 roku ( słynna hodowla „Kordegarda”). (fot. 4)
Po wybuchu II wojny światowej
został powołany do służby wojskowej w stopniu porucznika m.in. do
Batalionów Szturmowych Ochrony
Sztabu Armii Warszawa. Po udanych
ucieczkach z niewoli niemieckiej,
a następnie sowieckiej, przybył na
Podhale, gdzie podjął pracę lekarza
weterynarii. Swej pracy zawodowej
poświęcał się z wielką pasją. Rejonami jego pracy były oprócz Zakopanego, także Gminy Poronin, Bukowina
Tatrzańska, Dunajec, Witów czy Ząb.
W okresie okupacji niemieckiej
od 1940 roku uchronił i to z narażeniem często własnego życia wiele
pogłowia zwierzęcego w tym także i owczarków podhalańskich –
przed grabieżą okupanta. Świadczą
o tym zapisy m.in. w książce „Palace”- Katownia Podhala: tajemnice
lochów gestapowskiej placówki
w Zakopanem autorstwa Alfonsa
Filara i Michała Leyko.
Na 474 „Posiadach góralskich”
w świetlicy Związku Podhalan
„Śwarna” w Zakopanem w czasie

Ewa Bukład

swego referatu na temat owczarków podhalańskich wspominał nazwiska baców dzięki którym i to z
narażeniem swojego życia przechowali wśród owiec wiele psów i suk,
a tym samym uchronili pogłowie tej
rasy przed zagładą i przetrwanie tej
bazy podczas okupacji hitlerowskiej.
Byli to : Jan Staszel Furtek Starszy
(wypas w Tatrach i Bieszczadach),
Władysław Krupa, Jan Naglak –
wszyscy z Zębu, Stanisław Mołek
z Gubałówki, Józef Majerczyk Kucper z Murzasichla (wypas na Hali
Goryczkowej), Władysław Stasik
z Bukowiny, Błażej Floryn Kamieńcowi z Białego Dunajca ( wypas Tatry
i Bieszczady), Władysław Bachleda
Curuś z Harendy oraz Józef Kalata
z Małego Cichego i inni.
Obok pracy zawodowej podkreślić należy także pracę społeczną.
Przebywając we wsiach i osadach
Podhala Henryk Dereziński pasjonował się regionalną kulturą, sportem,
turystyką, ekologią, ale także i to
z dużym zaangażowaniem – kynologią, o czym w dalszej części wspomnień.
Otrzymał wiele odznaczeń i medali. Przyznano mu m.in. Medal „Za
udział w wojnie obronnej 1939 r.”,
Odznakę Ministerstwa „ Za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej”,
Złotą odznakę „ Za zasługi dla Miasta Zakopane”.
Doktor często odwiedzał Stację
Owczarstwa Górskiego Instytutu
Zootechniki w Bielance kierowanej przez prof. Andrzeja Drożdża.
Zawsze można było liczyć na Jego
życzliwe porady dotyczące chorób
owiec, ale przede wszystkim koni,
których był miłośnikiem i znawcą.
Zawsze miał czas na pogawędki
z pracownikami Stacji, a oni darzyli Go ogromnym szacunkiem
(fot. 5 i 6).

Wizyta w stacji Owczarstwa w Bielance (5)

Wizyta w stacji Owczarstwa w Bielance (6)
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Ożenił się z córką oficera (fot. 7) z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych i sportowych, doczekał się córki Ewy, synów Andrzeja i Romana
oraz 7 wnucząt, w tym najukochańszej Magdaleny. Wszyscy p.p. Derezińscy należeli do Akademickiego Klubu Sportowego w Zakopanem i poza
seniorami czynnie uprawiali sport narciarski, osiągając wspaniałe wyniki.
Andrzej - to m.in. olimpijczyk, czołowy alpejczyk lat sześćdziesiątych,
Roman – to m.in. olimpijczyk, akademicki Mistrz Świata w slalomie specjalnym (Lake Placid 1972), zaś Magdalena to m.in. Wicemistrzyni Świata
w skialpiniźmie (narciarstwo wysokogórskie). Jako pierwsza Polka ukończyła XXI najbardziej prestiżowe zawody w narciarstwie wysokogórskim
w Pierra Menta.

I KTOŚ POWIE, ŻE: „GENY TO NIE POTĘGA”.
Sam Senior rodu był długoletnim działaczem sportowym w AZS Zakopane,
członkiem centralnych władz Polskiego Związku Narciarskiego, uczestnikiem Komitetów Organizacyjnych Memoriału Bronisława Czecha i Heleny
Marusarzówny. Był też Międzynarodowym Sędzią Narciarskim.(fot.8).
Został odznaczony odznaką GKKFiT, złotą odznaką „AZS”, medalem
„Za zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej, medalami 70 i 75 - lecia AZS, złotą odznaką Polskiego Związku Narciarskiego i wielu innymi wyróżnieniami.
Po tym „jak gdyby wstępie” – pora przejść do osobistych wspomnień
o naszej działalności na polu kynologii, w szczególności dla dobra i rozwoju rasy owczarków podhalańskich.
Dr Dereziński na nartach
z podopiecznym (8)

Henryk Dereziński sędzią kynologicznym ras pasterskich z legitymacją
nr 5, został w roku 1955, ale jego działalność na rzecz owczarków podhalańskich zaczęła się dużo wcześniej.
Jesienią 1953 roku był współorganizatorem spotkania w Zakopanem
z Marianem Szymanderą późniejszym wieloletnim przewodniczącym
Zarządu Oddziału ZKwP w Poznaniu, oraz z redaktorem Tadeuszem Siemianowskim inicjatorem I Wystawy Owczarków Podhalańskich 3-5.09.1937
roku w Parku Miejskim na Antałówce.
Przedmiotem spotkania była sprawa ratowania rasy owczarków podhalańskich, poprzez m.in. sporządzenie wykazu pogłowia tej rasy na terenie
całego Podhala.
Wykonania tego zadania podjął się właśnie Henryk Dereziński. To
w szczególności przyczyniło się w efekcie do przygotowania terenu dla
działalności kynologicznej na tym obszarze.
Sam przegląd owczarków podhalańskich w ilości około 120 psów i suk
w 90 % własności baców, którzy wypasali owce na halach tatrzańskich,
odbył się w maju 1954 roku w Zakopanem na stadionie Sportowym Dużej
Skoczni Narciarskiej pod Krokwią.
Wtedy do hodowli zakwalifikowano 78 owczarków podhalańskich.
W przeddzień przeglądu Henryk Dereziński wraz z władzami Urzędu Miasta Zakopane zorganizował spotkanie pod przewodnictwem prof. Teodora
Marchlewskiego – Wiceprezesa Naczelnej Rady Kynologicznej a zarazem
Przewodniczącego Rady Naukowej odrodzonego w 1948 roku Związku
Kynologicznego w Polsce, z udziałem licznych działaczy: prof. dr Jadwi-
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Egzamin asystencki Rabka 1984 r.
od lewej Kasia córka A. Drożdża,
S. Bukowski, Krystyna żona
A. Drożdża, E. Walczakowa,
M. Zdziennicka, H. Dereziński,
A. Drożdż, suka Atma, E. Walczak
(10)

gi Dyakowskiej, prof. dr Zygmunta Ewy, prof. dr Antoniego Żebrackiego,
dr Jana Z. Robla, inż. dr Z. Dąbczewskiego, redaktora Rudolfa Kryspina członka Rady Naczelnej ZKwP, mec. Lubomira Smyczyńskiego, mgr Stanisława
Madeyskiego i Emila Kalmusa.
Pokaz był głośny w sensie propagandowym w całej Polsce. Dokonano
opisów i pomiarów zoometrycznych. Akcji towarzyszyła naukowa narada
z udziałem przedstawicieli Instytutu Zootechniki i Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie oraz Ministerstwa Rolnictwa w osobie inż. Piotra Kreczko,
Dyr. Zborowskiego z Muzeum Tatrzańskiego i kilkunastu baców - hodowców owczarków podhalańskich.
Wynikiem narady i wygłoszonego przez Henryka Derezińskiego obszernego referatu, było
opracowanie wzorca owczarka podhalańskiego,
zatwierdzonego później przez FCI i w niemal niezmienionej formie obowiązującego do dzisiaj.
Wkrótce po przeglądzie Oddziałowa Rada
Kynologiczna w Krakowie powołała Sekcję
owczarka podhalańskiego w Zakopanem, a Henrykowi Derezińskiemu powierzono jej kierownictwo oraz prowadzenie Księgi Wstępnej dla tej
rasy.
W owym czasie owczarki podhalańskie jako
rasa miała charakter wybitnie użytkowy. Wszystkie należały do baców i gazdów góralskich. Jakich
argumentów użył i zabiegów dokonał Doktor Dereziński, aby w tak ciężkich powojennych czasach
przekonać górali, zawsze zapracowanych i mających na głowie ważniejsze
sprawy, jak „wodzenie psów” ku uciesze ceprów, żeby przyprowadzali swoje
psy do oceny, tego już się nie dowiemy.
A trzeba pamiętać, że wtedy nie były znane na Podhalu wystawy psów, nie
otrzymywało się medali, ani nagród za wzięcie udziału w przeglądzie (fot. 9).
Taki był Doktor. Nigdy nie wspominał o swoich dokonaniach, ale potrafił wymienić dziesiątki nazwisk baców i hodowców owczarków podhalańskich, którzy zasłużyli się hodowli i przetrwaniu tych psów w okresie
okupacji i przez dziesięciolecia doskonalili tę rasę.W 1959 roku powstał
w Zakopanem Oddział Związku, a Henryk Dereziński był jednym z jego
współzałożycieli i członkiem władz oddziałowych.
Szczyt popularności rasy przypadł na lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, po powstaniu w styczniu 1981 r Klubu Owczarka podhalańskiego.
Jego pierwszym, wieloletnim bo do 2002 roku przewodniczącym był
Dr Henryk Dereziński, postać w kynologii znana i wielce ceniona oraz szanowana.
Działali obok niego sędziowie międzynarodowi: Andrzej Drożdż – jako
zastępca ds. hodowlanych, Ewa Bukład – jako zastępca ds. sędziów, później Andrzej Zamojski – też sędzia oraz hodowcy Marta Czajkowska-Buńda („Ze Śnieżnej Uboczy”), oraz Tomek Gąsienica Mracielnik („Z Doliny
za Bramką”). (fot.10).
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Zdaniem Doktora najlepsze wyniki w hodowli rasy w tym czasie mieli
oprócz wymienionych już wcześniej baców z czasów okupacji –w hodowcy
częściowo niestety już nieżyjący oraz żyjący do tej pory, ale nie prowadzący już hodowli.
Jedynie dwie hodowle z tego okresu istnieją na Podhalu do dnia dzisiejszego, a to Władysława Budza („Z Siwej Polany”) oraz Stanisława Bukowskiego („Z Butorowego Wierchu”)
Zmarli już to: Jan Staszek Furtek Młodszy, Józef Słodyczka – Zbyrtuś
(„Z Byrtusiowej Płazówki„). Edward Szkaradek („Spod Szczytów Polskich Tatr„), Władysław Gąsienica Staszeczek („Z Liptoków”), Jan Piaskowy („Modre Gniazdo”), Stanisław Bachleda Curuś („Spod Krzesanych
Skał”), Stanisław Krupa („Z Bustryku”), Władysław Kolczak („Gazda Kużnicki”), Antoni Staszel („Gazda z Dzianisza”), Józef Strączek („Helios”),
Piotr Berdyszak („Z Ogrodu Parysa”), Bronisław Ustupski („Spod Śnieżnej
Kurniawy”), Józef Tylka („Ze Stoku Gubałówki”) oraz Michał Guzik z żoną
(„Z Zadymy”).
Według posiadanych informacji żyją do tej pory : Władysław Chowaniec
(„Od Dzioboni”), Józef i Jan Zalińscy („Z Tomalówki”), Janina Kamińska
(„Z Diablińca”), Andrzej Gąsienica Kotelnicki („Z Kotelnicy”), Józef Pawlikowski („Od Rumancorza”), Edward Jarząbek („Od Małkuchów”), Bronisław Ustupski („Spod Śnieżnej Kurniawy”), Andrzej Staszel („Z Furtkowej
Bacówki”), Stanisław Gut – Kominek („Z Kominkowej Polany”) oraz Maria
Zdziennicka z Łodzi („Reza”).
Dr Henryk Dereziński podejmując się zadania ratowania pogłowia
owczarków podhalańskich zgodnym z ustalonym wzorcem, podjął następujące działania:
◆ odszukiwanie w terenie jego zawodowej pracy – egzemplarzy zbliżonych do wzorca i ich ścisłej ewidencji, prowadzenie akcji propagatorskiej,
co do ich właściwego odchowu i doboru hodowlanego,
◆ próby wyeliminowania wad tak w budowie i ogólnie w eksterierze, jak i w zakresie psychiki.Jak sam podawał należało zwracać uwagę na prawidłowe kątowanie i ustawienie tylnych kończyn, mocną ale
nie za „ciężką” budowę i wielkość, a także na szlachetne, mocne ale nie
w typie bernardyna głowy, prosty włos, dobrą pigmentacje oraz właściwe
proporcje. Dużą uwagę zwracał też na konieczność eliminowania agresji
u owczarków podhalańskich, co przez dobry dobór hodowlany w dużej
mierze udało mu się osiągnąć. Ponadto jako priorytetową sprawę postawił
kwestie eliminacji wad oczu ( ektropium czy entropium itp.)
◆ organizował zbiorowe wyjazdy dużych grup hodowców na wystawy.
Wielu zapewne pamięta te barwne grupy w regionalnych strojach, wkraczające na teren wystaw w towarzystwie muzyki z Doktorem na czele.
To wtedy owczarki podhalańskie zyskiwały popularność poza terenem
Podhala, gdzie powstawały hodowle popularyzujące tę rasę.
Do miłośników owczarków podhalańskich dołączała coraz większa
grupa sędziów z innych regionów, rozszerzających swe zainteresowanie
i uprawnienia na tę rasę, wciągana do pracy przez niepowtarzalną
atmosferę góralskich posiadów i spotkań z okazji wystaw. Wszyscy z czasem stali się przyjaciółmi Henia, który nie dzielił sędziów ze względu na

– 95 –

Ewa Bukład

region zamieszkania, ani hodowców na rodzimych podhalańskich
i innych.
Dr Dereziński był współorganizatorem do 1966 roku przeglądów
i pokazów najlepszych owczarków
podhalańskich w ramach regionalnych imprez artystycznych, od 1967
roku wystaw specjalistycznych, klubowych i ogólnych wszystkich ras,
a od 1968 roku pokazów owczarków podhalańskich w ramach
programu
Międzynarodowego
Festiwalu Ziem Górskich wraz
z przemarszem ulicami miasta razem z innymi zespołami. Niemal do
ostatnich chwil swego życia był ich
uczestnikiem. (fot. 11 i 12)
Ten nestor międzynarodowych
sędziów kynologicznych, wielce
zasłużony dla Podhala lekarz weterynarii, wydał oprócz szeregu
fachowych artykułów, także obszerną monografię rasy, zawierającą bogaty materiał o owczarkach
podhalańskich, obejmujący ich pochodzenie, historię wypasu owiec
w Tatrzańskim Parku Narodowym
i w Bieszczadach oraz szereg ciekawych informacji, czy ilustracji.
Długie lata prowadził Kronikę
Klubu OP, zawierającą wiele interesujących wpisów.
Wspaniały, a zarazem skromny, pełen osobistej kultury przyjaciel zwierząt i ludzi organizował słynne „posiady góralskie”
w malowniczych górskich dolinkach
z udziałem naszym i kochanych
podhalanów. Człowiek, który pokazał światu, że Podhalan to piękny
pies i warto poświęcić swoje życie,
by rasa ta , która od czasów powojennych odchodziła powoli w zapomnienie - nie zaginęła (fot. 13).
Spotykaliśmy się także w znanej świetlicy Związku Podhalan
w Zakopanem „ Śwarnej”, gdzie

Wystawa Ras Polskich Kraków 1998 r. (11)

Władysław Gąsienica Staszeczek z Doktorem (12)

Posiady góralskie – Kuźnice (13)
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Theo Nieuwenhuizen otrzymuje od baców
tytuł „Baca Honoris Causa” (14)

Uroczystość nadania honorowego
członkowstwa Związku – od lewej
Rudolf Kryspin, Antoni, Brzezicha,
Henryk Dereziński, Danuta Szczepańska
(15)

razem z bacami omawialiśmy zalety
i wady pokazywanych nam owczarków podhalańskich, debatując, jak
poprawić ich urodę, bo psychika
była już wtedy w zasadzie bez zarzutu. Był to czas niewątpliwie
praktycznej nauki dla nas sędziów
i adeptów tej wiedzy.
Do niezapomnianych wspomnień należą też spotkania przedwystawowe w Zakopanem, kiedy
to w gazdówkach przy dobrym
jadle i napitku, odbywały się „egzaminy” prowadzone przez baców
o ich pracy i wiedzy „bacowskiej”, a kończące się nadawaniem tytułów
„Pasterek” (Krystyna Łukasiewicz, Barbara Wójcik) „Bacowej Baców” (Ewa
Bukład), czy „Baca Honoris Causa” (gen. Edwin Rozłubirski). Świadczą
o tym okolicznościowe dyplomy z lat 80. ubiegłego wieku.
Taki też tytuł „Bacy Honoris Causa”otrzymał wielki miłośnik owczarków
podhalańskich i hodowca z Holandii Theo Nieuwenhuizen (fot.14)
Działalność na rzecz ukochanej rasy nie ograniczała się tylko do naszego kraju. Henryk Dereziński był nie tylko uczestnikiem licznych sympozjów
zagranicznych m.in. w Brnie, czy Budapeszcie n.t. cech odróżniających pokrewne rasy czuwacza i kuwasza, przy uwzględnianiu ich użytkowości.
Ścisła współpraca z zagranicznymi Klubami Ras, w szczególności
w Holandii „Tatra Club Nederland”, Belgii „Smydia” – Klubem Ras Polskich
w ramach PPH, Niemczech „APH” – Klubem Ras Polskich, czy w USA
„Polish Tatra Sheepdog Club of America” polegająca na wzajemnej życzliwości i wymianie doświadczeń - owocowała nie tylko propagowaniem
naszej pięknej rodzimej rasy, ale i należytym uznaniem , o czym świadczą
nadane Mu tytuły „Członka Honorowego Klubu” Holandii (luty 1980 r.)
„Honorary Membership” w USA ( luty 1992 r.), czy „Członka Honorowego APH”
(listopad 1993 r.)
Także utrzymywał On ścisły kontakt z miłośnikami owczarka podhalańskiego w innych krajach, jak Węgry, Francja, Kanada, Finlandia, Norwegia
czy Austria.
Działalność Doktora nie ograniczała się jednak tylko do rasy owczarka
podhalańskiego. Pełnił On funkcję członka Zarządu Głównego ZKwP, pracował w Komisji Współpracy z Zagranicą- przy Zarządzie Głównym Związku. i Radzie Naukowej ZG.
Za całość swej działalności na polu ojczystej kynologii Zjazd Delegatów
ZKwP w roku 1978 przyznał Henrykowi Derezińskiemu zaszczytne „Honorowe Członkostwo Związku” (fot.15).
Poza wyjazdami na wystawy, Doktor do Krakowa przyjeżdżał rzadko. To
my przyjeżdżaliśmy na Jego zaproszenia do Zakopanego. To tu odbywały
się, oprócz corocznych spotkań z okazji wystaw zakopiańskich, najważniejsze spotkania międzynarodowe, z udziałem kynologów słowackich,
węgierskich, niemieckich, holenderskich i amerykańskich. Wtedy dysku-
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(16)

(17)

(18)

towaliśmy o cechach odróżniających od siebie spokrewnione rasy psów
karpackich – owczarka podhalańskiego, czuwacza, kuwasza i innych nurtujących nas sprawach..
Większość spotkań i zebrań klubowych odbywało się w Jego domu,
otwartym zawsze dla hodowców i przyjaciół, gdzie można było uzyskać
zarówno porady weterynaryjne, hodowlane jak i załatwić różne sprawy
klubowe.
O Jego wspaniałej osobowości świadczy wieloletnia, troskliwa opieka
i niestety przegrana walka o zdrowie i życie swojej żony. Mimo wielu osobistych trosk i kłopotów ze zdrowiem był niezmiennie życzliwy, gościnny,
zaangażowany w życie Klubu, chętny do pomocy innym. Taki pozostanie
w naszej pamięci na zawsze .
Ostatni raz razem z Andrzejem Drożdżem i jego żoną Ewą widzieliśmy Doktora, niestety już przebywającego w szpitalu z powodu nieuleczalnej choroby w przeddzień Wystawy Psów Rasowych w Zakopanem
w sierpniu 2008 r. Był pogodny, spokojny i jak zawsze zainteresowany
„psimi sprawami”. Było to niestety ostatnie
z Nim pożegnanie, bowiem w niedługim czasie
otrzymałam wiadomość o jego rychłej śmierci
(fot.16)
W sobotę 30 sierpnia 2008 roku o godz.13.00
w Zakopanem na Pęksowym Brzysku pożegnaliśmy Nestora Sędziów Kynologicznych Dr Henryka Derezińskiego, zasłużonego dla Podhala
Nestora zakopiańskich lekarzy weterynarii,
Honorowego Członka ZKwP, Międzynarodowego Sędziego Sportowego, długoletniego Przewodniczącego Klubu Owczarka Podhalańskiego, ale przede wszystkim Naszego Przyjaciela,
wspaniałego człowieka, patriotę i przyjaciela
ludzi oraz zwierząt.
O szacunku, jakim Podhalanie darzyli Doktora, świadczy decyzja o pochowaniu Go na
cmentarzu obok zabytkowego i najstarszego
drewnianego kościółka z lat 1847-1852 pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej
w Zakopanem. Cmentarz ten jest przeznaczony
dla ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala.
Ta mała, ale niezwykle czczona przez Podhalan nekropolia - obok dr Tytusa Chałubińskiego, Jana Krzeptówki Sabały, Stanisława
Ignacego Witkiewicza, Stanisława Marusarza, oraz zasłużonych twórców naszej kultury
Kazimierza Przerwy Tetmajera, Władysława
Hasiora, Karola Stryjeńskiego, czy Ks. Józefa
Stolarczyka i znamienitych przedstawicieli rodów góralskich, stała się miejscem spoczynku
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(19)

(21)

Owczarek podhalański żegna największego Przyjaciela
swojej rasy. (20)
także i Naszego Nieodżałowanego Przyjaciela. (fot. 17,
18, 19, 20, 21, 22)
Wspomnienia wyżej przedstawione oparłam na oryginalnych przekazach Dr Henryka Derezińskiego, własnych wspomnieniach i materiałach zebranych przez wiele lat także od rodziny Zmarłego, Jego Przyjaciół i kręgu
życzliwych ludzi m.in. z Archiwum Korporacji i Muzeum
Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu.

Grobowiec na Pęksowym Brzysku (22)

◆◆◆
IN MEMORY OF DVM HENRYK DEREZIŃSKI (1913-2008)
– PATRON AND PROMOTER OF THE TATRA SHEPHERD DOG

The author presents the profile and work of DVM. Henryk Dereziński - dog judge since 1955, a large promoter
of the Tatra Shepherd Dog, for many years the president of its breed Club, the co-author of the breed standard approved by the FCI, a veterinarian by profession, working in the region of Podhale

◆◆◆
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ABC hodowli psów
– koleżeńskie rady hodowcy praktyka

P

rzy okazji ostatnich, połączonych klubowych wystaw
psów ras polskich miałam możliwość omówić niektóre zagadnienia związane z hodowlą psów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie mogą dotykać
rasy hodowane w niezbyt dużej populacji, a więc także
wszystkie rasy polskie. Temat okazał się ciekawy, jednak
dość trudny, dlatego że większość hodowców nie chce
mówić, ani tym bardziej słyszeć, że wybrana przez nich
rasa, boryka się z problemami. Wyjątkiem są bardzo nieliczni hodowcy, którzy nie tylko chcą otwarcie rozmawiać
o znanych im problemach, ale mają też swoje propozycje
i pomysły na dalszy rozwój rasy, a co najważniejsze unikanie błędów w hodowli, jakie czasem nieświadomie się
zdarzają
Wszystkie polskie rasy wywodzą się od psów hodowanych w obejściach i służyły człowiekowi na co
dzień. W hodowli należy zawsze pamiętać o pierwotnym użytkowaniu rasy, ponieważ nie wolno nam ignorować dotychczasowych naturalnych lub kierowanych
dawną użytkowością aspektów doboru rodziców,
a także tego co w tych psach mamy już utrwalone przez
pokolenia. Warto też wiedzieć jak psy naszych ras wyglądały kiedyś, znać typowe cechy psychiczne, uzdolnienia i ich upodobania. Ogary, gończe i charty od wieków towarzyszyły człowiekowi w domu, gospodarstwie
i podczas polowań. W przypadku polskiego owczarka
nizinnego i polskiego owczarka podhalańskiego należy
przyjąć, że przodkami ich były psy pastersko – stróżujące,
pomocne przy wypasie gęsi, owiec, kóz i bydła.
Istnienie i hodowla naszych psów rasowych nierozerwalnie związane są z historią Polski. Nie wolno zapominać, że jedynie nieliczne egzemplarze przetrwały ciężkie
czasy wojen, podziałów kraju i późniejszych okupacji.
Przywrócenie i odtworzenie ras zazwyczaj opierało
się na niewielkiej grupie hodowlanej (małej liczbie psów
i suk, więc naturalnie - skromnej puli genetycznej), a nawet pojedynczych egzemplarzach, następnie sukcesyw-

nie powiększanej o często z trudem zdobywane (w kraju
i za jego granicami) osobniki. Dodatkową trudność w świadomej hodowli stanowił fakt, że bardzo często pochodzenie - rodowód i eksterier, miał znaczenie drugorzędne, znacznie bardziej liczyła się użytkowość. Dlatego też
mamy trudną do skonsolidowania różnorodność typów
w obrębie jednej (warto dodać) niezbyt licznej rasy. Warto
dodać, że ludność, zwłaszcza wiejska i góralska, była wyjątkowo niechętna hodowli kierowanej, opartej na sprawdzonej wiedzy, co niestety pozostało do dzisiaj. Brak jest
w naszym Związku etatowych, odpowiedzialnych instruktorów czy doradców hodowli, a wiedza podstawowa
hodowców w tym zakresie jest na niestety dość niskim
poziomie. W przypadku polskiego owczarka podhalańskiego, ostatecznie nowelizując wzorzec dostosowano
go do aktualnego wyglądu pogłowia, które wówczas dominowało na Podhalu.
Psy ras polskich mają wiele niebagatelnych zalet: są
niekłopotliwe w utrzymaniu, odporne na warunki klimatyczne i środowiskowe, są mało wymagające pokarmowo, oraz generalnie w porównaniu z psami wielu innych
ras, są odporne na choroby. Do mało korzystnych cech
zaliczyć należy: różnorodność typów, brak zachowania
wzorcowych proporcji ciała, dużą rozpiętość wzrostu,
trudności w motoryce ruchu, często występujące wady
pospolite kończyn i u niektórych osobników występuje
mało zrównoważony temperament. Można stwierdzić,
że wyżej przedstawione cechy dotyczą także większości
hodowanych w Polsce psów także innych ras.
Natomiast dzięki różnorodnemu umaszczeniu PON-y
bardzo zyskują na atrakcyjności. Co prawda szata psa
wystawowego jest wymagająca w pielęgnacji, jednak
ostrzyżone wczesną wiosną, do zimy PON-y są na tyle
dobrze porośnięte, że nadal są zupełnie odporne na warunki atmosferyczne. Strzyżenie psów utrzymywanych
w rodzinach jest doskonałą alternatywą dla wielogodzinnej pielęgnacji włosa. Czyni to psy długowłose
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mało kłopotliwymi, a przez to ludzie nie tracą zainteresowania rasą.
PON-y jako psy stróżujące są co prawda często żywiołowe, bywają również „szczekliwe”, dlatego niedoświadczonym właścicielom należy polecać psy bardziej zrównoważone ( spokojne ). Bez problemu aklimatyzują się
w miastach jako psy rodzinne, czy na przedmieściach jako
stróże posesji. Podhalany z kolei doskonale zaaklimatyzowały się na nizinach, (na których, jak się okazuje, już
wcześniej też występowały), co miejmy nadzieję wpłynie
na dalszą popularyzację rasy. W ostatnich latach eksterier naszych podhalanów wyraźnie się poprawił, charakter nie jest już częstym problemem, niezmiernie rzadko
spotykane są osobniki agresywne czy lękliwe. Pierwotne
zdolności użytkowe w przypadku podhalanów mogły zostać nieco zatracone, gdyż bardzo często stają się psami
rodzinnymi, co w moim odczuciu jest z korzyścią dla rasy.
Są bardziej serdeczne w stosunku do człowieka i chętne
do współpracy. Gończe polskie są powszechnie cenione
w kraju i za granicą głównie za ich niespotykane cechy
użytkowości łowieckiej.
Dla przykładu przytoczę najważniejsze dane wzorcowe i praktyczne zasługujące moim zdaniem na szczególną
uwagę w hodowli u psów rasy polski owczarek nizinny.
Polski Owczarek Nizinny (PON) – pamiętajmy, że jest
to cały czas rasa użytkowa. Najliczniej występująca ze
wszystkich polskich ras, zarówno w kraju jak i poza granicami. Pies doskonale współpracujący z człowiekiem,
łatwo dający się układać, dzięki czemu doskonale aklimatyzuje się do miejskich warunków życia. Świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju konkursach sprawnościowych. PON-y są bogato owłosione. Dawniej wszystkie
miały ogony krótkie, obecnie ogon jest krótki tylko wówczas, kiedy jest szczątkowy. Pozostałe mają ogon naturalnie długi. Włos powinien być długi, prosty, gruby i twardy
z miękkim i bardzo obfitym podszerstkiem. Pielęgnacja
szaty jest nie bez znaczenia. Odpowiednio przygotowany
budzi zainteresowanie, zaniedbana szata nie tylko obniża komfort życia psa i sprzyja rozwojowi chorób skóry,
ale również pozbawia go efektownego wyglądu. Bogaty
włos ma za zadanie „optycznie powiększać psa”, również
głowę; czoło, policzki i broda powinny być bogato zarośnięte. Należy pamiętać, że PON nie jest psem o szlachetnym wyrazie i wyglądzie jak np. chart. Winien być krępy
i muskularny, nigdy nie powinien robić wrażenia długiego i krótkonożnego psa. Zarówno zbyt długie jak
i krótkie kończyny zaburzają sylwetkę i proporcje PON-a,
często też takie psy nie poruszają się poprawnie. Stawia-

ją krótkie kroki szybko przebierając nogami, czym nadrabiają dystans. Powinniśmy pamiętać, że jest to cecha
silnie przekazywana potomstwu, dlatego zdecydowanie
trzeba unikać używania takich osobników w dalszej
hodowli. A nigdy nie łączyć ich ze sobą. W budowie
PON-a niezwykle ważne są jego proporcje, pies nie może
być za krótki. Budowa głowy, gdzie długość kufy do długości czaszki powinna mieć stosunek· 1: 1 lub być nieco
krótsza, ale nie przesadnie gdyż psuje to ogólny wyraz.
Na wystawach widać, że ostatnio nie spotyka się psów
o zbyt krótkich kufach.
PON jest psem samodzielnym i zaradnym, sam potrafi
podejmować decyzje i być bardzo konsekwentny w dążeniu do celu, aby wszystkie te cechy mogły się ujawnić,
niezwykle ważna jest odpowiednia socjalizacja szczeniąt.
Ta krótka charakterystyka PON-a oparta o wzorzec
i praktyczne cechy wybrane przeze mnie ( najważniejsze dla zachowania i udoskonalania pierwotnego typu
i użytkowości rasy) ma być naszym przewodnikiem
w hodowli. Tym najważniejszym wskaźnikiem w hodowli do czego dążymy jest to jakiego wyglądu pies
i o jakich cechach psychicznych w danej rasie nam się podoba i chcemy właśnie taki nam podobający się typ dalej
w hodowli doskonalić. Czyli powinniśmy dokładnie wiedzieć jakie cechy i wygląd są dla nas i dla rasy najbardziej
pożądane – wręcz idealne. Dobre określenie i wyobrażenie takiego ideału stanowi zadanie, którego umiejętna
realizacja w hodowli psów są chyba najważniejsze. Ale są
też najtrudniejsze, wymagają krytycznej oceny wyników,
wielu lat pracy i żelaznej konsekwencji. Podobną jak powyższa analizę radzę przeprowadzić w przypadku każdej
hodowanej przez nas rasy psów, aby nie rozmnażać ich
bez sensu, dobierając pary rodzicielskie przypadkowo
albo tylko na podstawie uzyskanych tytułów, czy też bez
przemyślenia zmieniając kierunek hodowli.
Innymi słowy zaczynając hodowlę musimy wiedzieć,
że to nic innego jak selekcja pod kątem: zdrowia, cha),
aby w razie niepowodzeń, czyli np.: wystąpienia chorób,
była możliwość powrotu do genów wybitnego osobnika,
od którego hodowlę zaczynaliśmy. Aby zwiększyć homozygotyczność, czyli w przyszłości wzmocnić przekazywanie pożądanych cech, hodowca może kojarzyć osobniki
bliżej lub dalej ze sobą spokrewnione. Inbred – dotyczy
kojarzeń zwierząt spokrewnionych. Linebred jest również
inbredem, jednak dotyczy kojarzenia z dalszymi krewnymi, kiedy to w rodowodzie znajduje się zazwyczaj jeden
wspólny przodek. Pamiętajmy, że takie skojarzenia mogą
mieć miejsce tylko w oparciu o wybitne osobniki. Inbre-
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dując mamy większą możliwość przewidzenia jak będą
wyglądały szczenięta. Mioty zazwyczaj są bardziej wyrównane. Wielu wybitnych hodowców hoduje w oparciu
o linie. Często też inbreduje. Inbred nie jest niczym złym,
czy niedozwolonym, jest jedną z metod hodowlanych.
Minusem dla rasy, jako całości jest zawężanie różnorodności genetycznej co może ujemnie wpływać na zdrowotność. Podkreślić należy jednak, że decyzja o chowie
w pokrewieństwie, zdecydowanie nie jest metodą dla
początkujących hodowców. Należy posiadać olbrzymie
doświadczenie, „dobre oko” do właściwej oceny potomstwa i wiedzę kynologiczną, aby decydować się na takie
rozwiązanie, ponieważ poza dobrymi rzeczami jest to
najkrótsza droga do ujawnienia się chorób genetycznych
warunkowanych przez geny recesywne, oraz utrwaleniu
cech niepożądanych.
Dla przykładu: jeśli skojarzymy dwóch nosicieli choroby, czyli zwierzęta pozornie zdrowe, statystycznie
¼ potomstwa będzie chora. Jeśli statystyka nie będzie po naszej stronie, cały nasz miot będą stanowiły
zwierzęta chore. Inną metodą hodowlaną, są kojarzenia typu outcross. O takim skojarzeniu mówimy
wówczas, kiedy rodowód do 5 pokolenia nie zawiera
wspólnych przodków. „Rozstrzał” w takich miotach
jest zazwyczaj bardzo duży. Mimo to takie skojarzenia
mają swoich zagorzałych zwolenników. Dobrze, jeśli
wybrani rodzice są w jednym typie. Jeśli decydujemy
się na użycie psów w różnych typach, później powinniśmy stosować kojarzenia wypierające typ niepożądany. Do dalszej hodowli zawsze powinno zostawiać
się osobniki lepsze od rodziców. Wielu doświadczonych hodowców pozostawiając zwierzęta ze skojarzeń outcross, w kolejnych miotach wraca do swoich
linii. Pamiętajmy, że największy „rozrzut” otrzymamy
w 2 pokoleniu po kojarzeniu outcoss.
Warto wiedzieć które z cech warunkowane są przez
geny dominujące, a które przez recesywne. Oto niektóre z nich:
◆ wąska klatka piersiowa jest warunkowana przez
gen dominujący
◆ szorstka szata dominuje nad miękką,
◆ okrągłe oczy nad tymi w kształcie migdała,
◆ małe oczy nad dużymi
◆ duży rozmiar nad małym,
◆ krótkie ciało nad długim
◆ proste przednie łapy dominują nad krzywymi
◆ dobrze kątowane nadgarstki nad stromymi
◆ szeroka czaszka nad wąską czaszką

◆ słabo zaznaczony stop dominuje nad dobrze
wyprofilowanym,

◆ ścięty pysk dominuje nad dobrze zaokrągloną kufą
◆ ucho małe jest bardziej odziedziczalne niż duże
◆ płaskie żebra nad dobrze zaokrąglonymi
◆ krótkonożność nad wysokonożnością
◆ strome kątowanie dominuje nad prawidłowym.
Wiele cech nie zależy od jednego genu. Dysplazja
stawów biodrowych warunkowana jest przez co najmniej 21 genów. Żeby rozpoznać czy cecha jest wysoko czy nisko odziedziczalna musimy mieć wgląd
w daną rodzinę psów. Jeśli odziedziczalność jest wysoka będziemy obserwować duże podobieństwo między
spokrewnionymi psami ( rodzice i ich potomstwo, rodzeństwo i pół-rodzeństwo). Można wówczas przewidzieć na ile rodzeństwo będzie przypominać rodzica pod
względem danej cechy. Poszczególne cechy mają różną
odziedziczalność. W większości przypadków nie jest ona
określona. Wiadomo jednak, że pasja łowiecka jest cechą
nisko odziedziczalną, wyżej odziedziczalna jest nerwowość i temperament. W związku z tym ważne jest żeby
brać pod uwagę charakter rodziców szczeniaka, a nie tylko jego pasję i wygląd. Spokojnej suki nie należy kryć nerwowym ( agresywnym) psem, nawet z olbrzymią pasją
łowiecką, bo jest większe prawdopodobieństwo odziedziczenia nerwowości niż pasji.
W tym miejscu należy wyraźnie rozgraniczyć agresję
wynikającą z lękliwości od agresji wyuczonej u psów pracujących. Jeśli rodzice są dobrze kątowani, a jest to cecha
o wysokiej odziedziczalności, możemy śmiało założyć, że
większość szczeniąt będzie dobrze kątowana. Jeśli zaś
jedno z rodziców jest dobrze kątowane, a drugie słabo,
otrzymamy zróżnicowane potomstwo, część będzie słabo
kątowana, część dobrze, a część umiarkowanie.
Natomiast, jeśli w konkretnej rasie mamy utrwaloną
koślawość tylnych kończyn, przekazywanie tej cechy o ich
poprawnej budowie. Zazwyczaj prosty dobrze związany
grzbiet odgrywa zasadniczą rolę w synchronizacji pracy
kończyn, często kompensując pewne niedociągnięcia ze
strony ich budowy.
Trudno oceniać i porównywać wyniki uzyskiwane na
wystawach czy konkursach pracy, dlatego że nie każdy hodowca czy właściciel ma zapał do uczestniczenia
w tego typu imprezach. Jedni mają aspiracje by ich pies
był Interchampionem, podczas gdy inni zadowalają się
uzyskaniem ocen hodowlanych umożliwiających użycie
psa/suki do dalszej hodowli, jeszcze inni stawiają na walory użytkowe, sprawdzając psa w różnego rodzaju kon-
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kursach, a nie przywiązują wagi do ich wyglądu. Czasem
trudno połączyć znakomite cechy użytkowe z wystawowymi o czym dobrze wiedzą przede wszystkim hodujący
psy myśliwi.
Większość ras psów, ewoluowała z psa myśliwskiego
(stróżującego) i gospodarskiego, na psa wystawowego
oraz miejskiego. Tak dzieje się z wieloma rasami psów,
które pierwotnie były psami użytkowymi, a w wyniku
znacznego ograniczenia możliwości polowań i rozwoju
kynologii zmieniły swoją pierwotną użytkowość i trafiły
na salony. Coraz więcej jest głosów, że to, co zabrano
psom rasowym z ich dawnej użytkowości (głównie w wyniku urbanizacji) należy im zwrócić aktywnością poprzez
użytkowość zastępczą. W innym razie będziemy mieli psy
sfrustrowane, z coraz częściej spotykanymi tz. „problemami behawioralnymi”, co niestety często jest przyczyną
rodzinnych nieszczęść, a psy trafiają do schronisk i adopcji lub są usypiane. Pamiętajmy, że na nas hodowcach
spoczywa obowiązek doboru właściwego szczenięcia
dla właściwej rodziny. Jeśli to nowicjusze, lepszym rozwiązaniem będzie zrównoważony, mniej temperamentny
szczeniak. Szczenięta o żywiołowym usposobieniu pozostawmy dla bardziej doświadczonych osób. Niemniej
wszystkich właścicieli warto zachęcać do udziału w szkoleniach z zakresu posłuszeństwa, zaczynając już od udziału w psim przedszkolu.
Na zakończenie podaję kilka sprawdzonych podpowiedzi, które być może przydadzą się początkującym
(i nie tylko) hodowcom:

◆

Zdarzają się mioty gdzie tylko jeden szczeniak jest
wybitny, a reszta przeciętna. Lepiej jest zostawić wybitne szczenię do dalszej hodowli, niż powtarzać takie skojarzenie, licząc, że w kolejnym takim miocie, wybitnych
osobników będzie więcej.
◆ Wszystkie samce z miotu, z którego decydujemy się
zostawić przyszłego reproduktora muszą mieć oba jądra
w mosznie. Jest kilka powodów wnętrostwa: zarośnięcie
kanałów przed zejściem jąder, skrócenie powrózka, nierozwinięte prawidłowo jądro i inne.
◆ Suki pozostawiane w hodowli muszą mieć regularne
cieczki. Ważne jest jak suka zajmuje się miotem. To ona
ma odchowywać potomstwo, nie my.
◆ Pies reproduktor ze zdjęcia to zły wybór. Jeśli tylko
jest możliwość, powinniśmy obejrzeć psa na żywo, bo
wiele zdjęć, nie tylko pokazuje psa z jak najlepszej strony,
co wydaje się oczywiste. Niestety wiele jest poprawiona
w popularnych programach graficznych. Poza tym na
podstawie zdjęć, ciężko jest ocenić prawidłowość ruchu.
◆ Pies musi być przyjacielem rodziny, który daje radość –
lepiej zrezygnować z linii jeśli otrzymujemy osobniki chore, słabe lub agresywne.
◆ Najważniejsze, aby pies oceniany był jako całość
w naturze. I jeśli nam się podoba dopiero potem „studiujmy” rodowód.
◆ Nie używajmy do hodowli nasienia bądź synów osobnika, który odszedł zbyt wcześnie. Bardzo często jego męscy potomkowie również nie dożywają sędziwego wieku.
◆ Wyciągajmy wnioski z porażek i bądźmy cierpliwi.

◆◆◆
THE ABC OF DOG BREEDING – HELPFUL ADVICES OF BREEDING PRACTITIONER

The issue of breeding dogs in quite small populations, which is the case of all Polish breeds, is very interesting
but difficult, as the breeders are reluctant to talk about problems arising in their breeds. The author stresses
that it is essential to remember about the original utility of the breed, because it was the main factor influencing
its development. Then the main difficulties encountered while restoring our native breeds are listed: the small
gene pool, diversity in the type, lack of planned breeding tradition and education programs for breeders.
Subsequently the author discusses important aspects of dog breeding, taking the Polish Lowland Sheepdog
as example. First of all it is essential to determine the desired appearance and mental qualities and than pursuing this aim consistently by proper selection. The breeders should have the necessary cynological knowledge
and improve it constantly. The next key to success is choosing the right foundation bitch, which must be the
typical representative of the breed.
Next, some genetic aspects of breeding are briefly discussed, such as inbreeding, line breeding, outcrossing,
heritability, dominant and recessive traits etc. Finally, the author points out some short, practical advices which
might be helpful not only for novice breeders.

◆◆◆

– 103 –

Gabriela Łakomik-Kaszuba

Chart polski,
fakty i przypuszczenia
W

ażną rolę w historii polskich psów myśliwskich
odegrały charty polskie. Przez wieki towarzyszyły polskiemu szlachcicowi, wraz z koniem stanowiły
nieodłączny pejzaż polskiej wsi i dworu. Przeszły z polskimi hufcami rycerskimi ogromne połacie wschodnich
rubieży ówczesnej Polski. Ich życiem był pościg i wielkie
otwarte przestrzenie, co ukształtowało wybitnie wyspecjalizowane ciało i zmysły. Charty polskie w pojedynkę
brały zająca i lisa, a w smyczach nierzadko i wilka.
Ich odwaga, bierczość i ogromna siła obrosły legendą.
W przedmowie do traktatu „O sokolnictwie i ptakach
myśliwskich” hr. Kazimierz Wodzicki (1858) pisał tak:
„Myślistwo w naszym kraju stało wyżej, jak na całym
kontynencie, nasze charty nie miały sobie równych, kundysy w małej liczbie stanowiły i osadzały niedźwiedzia,
a cóż dopiero powiedzieć o tych psiarniach i sokolarniach
królewskich, książęcych i możnych panów: Bolesława
księcia mazowieckiego i Przemysława II księcia Pomeranii
i Polski. Tych dwóch książąt sokoły i psy, już w latach
1264 i 1291 znane były i zaszczytnie o nich wspominano”.
W słynnym Herbarzu z 1562 roku Marcin Siennik pisze:
„Psów rodzaj czworaki jest – jedni są którzy zwierzęta
leśne gonią i ujmują, jako to charci, ogarowie, kurczowie.
Drudzy śledzą tylko ptaki i zwierzęta – jako to wyżłowie”. W „Gospodarstwie jezdeckim, strzelczym y myśliwczym” Anzelma Gostomskiego (według innych źródeł
J. Ostrogskiego) z roku 1600 mamy już opis dobrego ogara, dobrego charta, psiarni i przestrogę dla myśliwego:
„Charcice, Ogarzyce, Wyżlice z domu nie zbywaj, chceszli
dobrych nie żądzien być psów”. Dobrego bowiem psa
myśliwskiego trudno było kupić, a te najcenniejsze warte
były czasem kilka wsi wraz z mieszkańcami, czasem były
też nobilitującymi podarkami, zapewniającymi wdzięczność obdarowanego. Charty na ziemiach polskich były
przez wieki uprzywilejowane, zajmowały prymat w zainteresowaniach władców, dworów, arystokracji, szlachty
– bywały ich pasjami, przyjemnościami, napawały dumą,

były znaczącą częścią obyczaju i stylu życia. Dlatego
też pozostawiają tak liczne ślady w literaturze, malarstwie, sztuce, nazewnictwie miejscowości, architekturze
wnętrz. Odnajdujemy je niemal w każdej dziedzinie życia
naszych przodków.

CHART EKLEKTYCZNY
Na ziemie polskie przybywały charty z wielu krajów.
Ważnym i najdawniejszym chyba komponentem były
charty przybyłe ze wschodu z Tatarami i kupcami tureckimi. Niebagatelny wpływ miały charty węgierskie,
sprowadzane szczególnie chętnie za czasów króla
Stefana Batorego, a także angielskie charty krótkowłose, choć jeśli chodzi o rodzaj włosa to zdarzały
się również szorstkowłose. Późniejszy wpływ charta
rosyjskiego znamionuje długi lub półdługi włos pojawiający się u części populacji, nieco złamana głowa
(choć nie w tym stopniu co u rosyjskiego kuzyna),
wyraźnie widoczna żuchwa, nawet gdy patrzymy na
głowę polskiego charta z profilu. To również mocne, lekko wysklepione lędźwie i zdecydowanie bardziej pochylona miednica niż u chartów wschodnich,
dłuższe stopy i zdecydowanie zaznaczony dymorfizm
płciowy. U charta polskiego na pierwszy rzut oka widać, czy mamy do czynienia z psem, czy z suką. Charty
różnych typów były krzyżowane między sobą, a cel
był tylko jeden – jak najsprawniejszy pies, potrafiący
doścignąć i ująć zwierzynę. Wygląd był sprawą drugorzędną.
Jakiś czas temu wpadł mi w rękę, odręcznie pisany regestr psów polskich i angielskich odesłanych
panu ordynatowi kleckiemu w roku 1764, w którym
podane są ilości psów myśliwskich w ordynacji, co
być może zainteresuje czytelnika ze względu na ilość
i rasy psów wykorzystywanych wówczas do łowów
– z jednej tylko psiarni: angielskich gończych sfor 17,
angielskich chartów 8, 1 sfora szczeniąt angielskich,
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tropowych gończych 1 sfora, polskich gończych sfor
14 i pół, szczeniąt polskich gończych 10, chartów
2 polskich 4, wyżłów 2. Ciekawe są proporcje i użycie do dziś obowiązujących nazw ras polskich ogara,
gończego i charta polskiego. W podobnym czasie
w ordynacjach Radziwiłłów w Nieświerzu i Białej
znajdowały się psiarnie charcie z psami polskimi, angielskimi i mieszanymi. Wiek XVIII zamyka „Historia
naturalna Królestwa Polskiego” napisana przez ks.
Remigiusza Ładowskiego w 1783 roku. Z interesujących nas haseł o charcie Ładowski pisze tak: „Chart
jest rodzay psów do szczwania zajęcy i lisów. …Charta
mieszańce z Duńskiemi psami, bywają naylepsze do
wilków i lisów. Szlachta polska kochająca się w myślistwie, trzyma wiele takowych psów u siebie”.
Wiek XIX przynosi wiele wspaniałych pozycji kynologiczno-myśliwskich, w tym trzy nieporównywalne
z niczym traktaty Wiktora Kozłowskiego, publikowane
w latach 20-tych w „Sylwanie”. Traktat „O psach myśliwskich a w szczególności o Charcie” zawiera słynną i często reprodukowaną rycinę psa w typie charta
polskiego z 1823 roku (fot.1). Chart na niej przedstawiony zwraca uwagę charakterystyczną szczotką na
ogonie i portkami na tylnej stronie kończyn tylnych.

Chart - drzeworyt z „Sylwana” 1823 rok (1)
Wyraźnie widać też pochylone nadgarstki i wysokie
śródstopia oraz wysklepienie w partii lędźwiowej.
Ignacy Bobiatyński w swojej dwutomowej „Nauce
łowiectwa”, pracy wydanej w Wilnie 1823 i 1825 roku
o charcie polskim pisze: „Charty nam znajome bywają rozmaitego koloru, jakoto: białe, płowe, podżare,
u niektórych nogi i koniec nosa czarny. Również znajdują się czarno-srokate, żółto-srokate, podżaro-srokate,
popielato-srokate itd.” Proponuje też nazywać charty
od rączości, zajadłości, od ich bystrego oka, cienkiego

kształtu i od innych przymiotów. W 1880 roku ukazała się we Lwowie nakładem Władysława Zontaka, odbitka z „Łowca” galicyjskiego, napisana przez wielkiego miłośnika przyrody, polowań i psów myśliwskich
Aleksandra Cholewy Ubysza zatytułowana „Chart”.
Praca miała nieco kontrowersyjny charakter, ale mimo
tego doczekała się osobnej odbitki, co świadczyło
o jej dużej popularności. Jest cytowana i poszukiwana
do dziś dzień. Ubysz był bardzo dociekliwym obserwatorem przyrody i wysnuwał wiele własnych wniosków, niekoniecznie mających pokrycie w oficjalnych
naukach. Wiele z nich było jednak niezwykle trafnych,
a doświadczenia autora z polowań z chartami czyta
się jednym tchem, czując, że rozumiał on doskonale
skomplikowaną psychikę charta i wynikające z tego
jego nieraz niekonwencjonalne zachowania.

SZLACHETNY PIES I WŁAŚCICIEL
Polowanie z chartami miało aspekt dodatkowy,
inny niż w przypadku polowania z pozostałymi typami psów pomocników myśliwych. Była nim szlachetna rywalizacja pomiędzy chartem, a gonionym
zwierzem. Zapewniała dodatkowy dreszcz emocji, nie
przerwany i nie zakończony wystrzałem z coraz doskonalszej broni. Sukces pogoni zależał od żelaznych
charcich nóg, pojemnych i sprawnych płuc, mocnej
ale niezbyt szerokiej klatki piersiowej, z wyraźną rękojeścią mostka i płaskimi, daleko zachodzącymi żebrami. Od gibkiego i niezbyt krótkiego ciała, a także wspaniale sterującego, pomocnego przy skrętach
i nierównościach terenu długiego stosownie do sylwetki ogona i dość długiego śródstopia – podobnego
jak u gonionego zająca. O tym mającym znamiona rycerskiej potyczki spektaklu tak pisze Aleksander Ubysz:
„… chart pomykający za zającem ostrymi kształty swej
głowy i trąby przecina powietrze i mknie naprzód chyżo jak wicher w skokach nieraz na kilka metrów dalekich….Porównać je można do jakiegoś wyścigowego
turnieju dwojga zwierząt”. Słynny już spór o Kusego
i Sokoła w mickiewiczowskim „Panu Tadeuszu”, opis
polowań z chartami Marcelego hr. Tyszkiewicza czy
Jerzego Strzemię Janowskiego – jest żywym powrotem do kresów Rzeczypospolitej, której granice sięgały kiedyś niemal do Morza Czarnego, a gdzie na
stepach Ukrainy, Wołynia i Podola, chart i koń był nieodłącznym towarzyszem polskiej szlachty. Polowania
z chartami miały również ważny wymiar towarzyski
i reprezentacyjny. O łowieckich zdolnościach polskich
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chartów krążyły legendy, a na szczenięta ze znanych
z bierczości i odwagi gniazd mieli szansę tylko wybrani.
W obrazach i drzeworytach XVII, XVIII i XIX - wiecznych autorów m.in.: Maksymiliana Gierymskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Aleksandra Raczyńskiego, Juliana
Fałata, Józefa Brandta, Alfreda Wierusz-Kowalskiego,
Juliusza Kossaka czy Czesława Wasilewskiego (Zygmuntowicza) (fot.2), spotykamy różne typy kresowego charta. Były zróżnicowane pod względem pokrojowym, ale
w większości to psy krótkowłose, dość duże lub średniej
wielkości, muskularne, z głową szlachetną ale mocną,
często garbonosą, lekko „złamaną” i z widocznym guzem potylicznym. Uszy załamane do tyłu jak u chartów
typu zachodniego, ale równie często noszone dachowo
lub nawet prawie stojące. Nie spotykamy osobników
o małżowinie dużej i zwisającej, charakterystycznej dla
chartów orientalnych lub pustynnych. Grzbiet pięknie
wygięty, mocny długi zad zakończony długim, na końcu wygiętym i porośniętym dłuższym włosem ogonem.
„Ogon chartom dodaje do pędu” – ten fragment ognistej dyskusji między Sędzią, a Rejentem z „Pana Tadeusza” obrazowo i celnie oddaje rolę, jaką pełni ogon
w równowadze i nadawaniu stabilności ciału w pogoni.
Nie tylko zresztą u psowatych, wystarczy poobserwować polującego geparda, niezwykle skutecznego i szybkiego łowcę.

Czesław Wasilewski
(Zygmuntowicz)
Chart polski (2)

TYP CHARTA KRESOWEGO
Widać w nim zarówno wpływy chartów wschodnich
jak i zachodnich (z przewagą tego drugiego), ale także
psów innych typów, być może gończych lub pośrednio
szpiców myśliwskich (łajek). To daleko idąca hipoteza,
ale wydaje się nie być pozbawiona sensu (tak uważał
m.in. L. Sabaniejew). Chart przecież miał być skuteczny, a w niektórych rodzajach polowania wyraźnie silny
i odważny. Ma też twardy włos z podszerstkiem, co
w populacji chartów polskich przetrwało do dziś, pew-

ną surowość w obrysie i bardziej wyrażoną podściółkę
tłuszczową (czego nie mają i nigdy nie miały charty
orientalne, żyjące i pracujące w innym zupełnie klimacie
i na innym podłożu). Zastanawiać może również tendencja do stawiania ucha i sprawne posługiwanie się również słuchem podczas pracy. Nasze charty występowały
rzadziej jako główni bohaterowie prac animalistycznych,
a znacznie częściej były sztafażem do scen myśliwskich.
Zajmowały tak znaczące miejsca w polskich rodach, że
ich wizerunki umieszczane były w herbach znamienitych
polskich rodów. Jednym z rzadziej cytowanych i publikowanych jest herb Dębliński (fot.3).

Herb Dębliński, tarczę
herbową podtrzymują
dwa charty (3)
Wielki miłośnik polowań stepowych z chartami Maurycy hr. Tyszkiewicz tak opisuje wygląd chartów w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku: „Włos polskiego psa
jest krótki, twardy i lśniący, głowa wypukła, dość duża,
trąba długa a zęby i szczęki tak potężne jak u wilka, uszy
stojące jak u sarny, tylko gdy spokojnie leży, w tył mu
spadają, szyja łabędzia, długa…., a dalej „trochę garbaty, bardzo szeroki w krzyżu, ogon oryginalnie w stosunku do całej wielkości jego, jest za cienki…”. W pierwszej
polskiej książce o rasach psów pt. „Pies, jego gatunki,
rassy, wychów, utrzymanie, użytki, układanie, choroby
i ich leczenie” Stanisława Rewieńskiego z 1893 roku,
znajdujemy również wzmianki o charcie polskim. Autor
porównuje jego sposób ruchu do biegu ściganego zająca, co według obecnej wiedzy o mechanice ruchu psa
jest jak najbardziej właściwe. O jego wyglądzie pisze zaś:
„Inna odmiana charta, o gładkiej sierści i delikatniejszej
budowie ciała, nosi w Rosyi nazwę „polskiej”…, nie tak
silne jak wilczarze, charty te są jednak lotne, chwytne
i wybornie się nadają do polowania na zające i lisy”.
W wieku XX August Sztolcman, wielki kynolog przełomu wieków, porusza również charci temat. Jego artykuły porównywane są do prac rosyjskiego kynologa
i myśliwego Leonida P. Sabaniejewa, ale w przeciwieństwie do prac tego ostatniego, nie doczekały się wydania książkowego. Zacytujmy więc charcią wizję autora,
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opublikowaną na łamach „Łowca Polskiego” 1903 roku:
„W grupie europejskich chartów krótkowłosych, po
angielskich, pierwsze miejsce należy się chartom polskim….To też psy polskie, które do ostatnich czasów
zachowały swój pierwotny typ, zbliżając się ogólnemi
cechami do obecnych angielskich, różnią się od nich głowami mniej pięknego rysunku, uszami nie tak bardzo
odrzuconemi w tył, szerścia nie tak krótką i delikatną
i w ogóle mniejszą elegancją form. Za to są silniejsze
i więcej oporne na zmiany klimatyczne… są jednak
wybornie przystosowane do miejscowych warunków,
przytem niewiele ustępując tym ostatnim w szybkości,
przewyższają je siłą”. W opisach charta z XIX i XX wieku
możemy przeczytać, że miał on prostokątną, lecz zwartą
sylwetkę, lekko wygarbiony i sprężysty grzbiet, długą,
muskularną szyję, szeroko się rozwierające, „żelazne”
szczęki. Mocną i prawidłowo ukształtowaną pierś, co
szczególnie ważne, chart zbijał w pędzie piersią gonioną zwierzynę, co wytrącało ją z obranej trajektorii biegu
i umożliwiało drugiemu psu z pary (smyczy) pochwycenie ofiary. Ta współpraca jest widoczna i dziś np. przy
próbach smyczy chartów polskich, jako cecha bardzo
ugruntowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, co jest dowodem wprost na wybitną specjalizację
we współdziałaniu chartów polujących razem. Mimo że
charty mniej więcej od II wojny światowej już nie polują,
to kolejne ich pokolenia które przychodzą na świat nierzadko w zurbanizowanym świecie, nadal mają wysoko
rozwinięte predyspozycje łowieckie.

WILCZARZ, CZYLI CZY CHART POLSKI
POLOWAŁ NA WILKA?
W 1881 roku na łamach „Łowca” galicyjskiego Maurycy hr. Tyszkiewicz tak pisze o polskim charcie: „Chart
polskiej rasy co do form jest zupełnie podobny do
charta angielskiego,… zachodzi wszakże ta różnica,

że jest on największy ze wszystkich chartów, że o wiele przewyższa wzrostem wilka kobylaka, a gdy dobry,
bierze go pojedynczo. Są dwa gatunki polskich chartów, obydwa gładkie, tylko jeden całkiem, a drugi ma
wąsy, brodę i burkę przez grzbiet z włosem twardym
jak szczeć na 3 cale wysokim, a stawia ją nie tylko gdy
się rozgniewa, ale za każdym skokiem a nawet z fantazji…”. Na ich gabaryty i wyjątkową odwagę wpływ
miały niewątpliwie dolewki krwi psów duńskich,
innych dużych chartów, w tym charta rosyjskiego.
W użytkowanej w Rosji do dziś populacji, są borzoje o różnej wielkości (wciągająco opowiadał o tym
prof. Piotr Bieńkowski, będąc tych polowań naocznym świadkiem) – w zależności od gatunku zwierząt
na które polują, na zająca mniejsze i rącze, na lisa cięte, szybkie i chwytne. Taki sam podział obowiązuje
u psów gończych np. ras angielskich (foxhound na
lisa, harrier na zająca, beagle na króliki i basset do
polowań pieszych), czyli pokrój = użytkowość.
Na wilka polowano tylko z najsilniejszymi, brawurowo odważnymi chartami, najczęściej z samcami,
które były zaprawione na wilki w niewoli, musiały
znać ich odwiatr od małego, w przeciwnym wypadku
nie odważyłyby się wilka ścigać i atakować. Z pewnością psy te miały odpowiednią dolewkę krwi innych
ras (charta rosyjskiego, ostrych gończych z domieszką
molosów używanych do osaczania dzikiego zwierza,
znanych z ikonografii od średniowiecza i innych tzw.
pijawek). Na wilka charty raczej nie polowały w pojedynkę (choć Tyszkiewicz wspomina o takich, co tego
dokonać potrafiły), byłoby to zbyt ryzykowne. Aby
umożliwić dojeżdżaczowi ujęcie wilka żywcem i skrępowanie, charty musiały go umiejętnie przytrzymać
(fot. 4). W przypadku wilka nie zawsze chodziło o jego
zabicie, choć był to bardzo skuteczny i popularny drapieżnik w czasach, kiedy nie znaliśmy innych skutecznych metod ograniczenia jego populacji.

WCZORAJ I DZIŚ

„Polowanie stepowe na wilka” Juliusz Kossak 1883,
Muzeum Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (4)

W charcie polskim (również tym dzisiejszym) bardziej
widoczne wydają się wpływy chartów zachodnich
(kolor łaciaty z przewagą bieli, format prostokątny, długi ogon, uszy w kształcie płatka róży, ale też noszone
dachowo lub nawet częściowo stojące w chwili napiętej uwagi, szata – twarda, nie tak krótka i delikatna jaku
u chartóworientalnych, z charakterystyczną szczotką
na ogonie, występowanie podszerstka w okresie zimowym, kolor wilczasty, obecny chyba tylko u nasze-
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go charta – być może pozostałość po wpływie ogarów lub wschodnich psów gończych, a nawet psów
w typie łajki, którą poprawiany był włos dawnych ogarów, grzbiet wygarbiony za kręgiem przeponowym
i długa klatka piersiowa, zapewniająca przestrzeń dla
płuc i serca podczas niekiedy długich pogoni w trudnym stepowym terenie. Zakrzaczenia, kotliny, pogoń
po ponowie (śliski i często przymarznięty śnieg) stwarzały ciężkie warunki, którym delikatniejszy i bardziej
finezyjny chart pustynny by nie podołał. Chart polski
oprócz tego, że był galopenem, szybkim i skutecznym
w pogoni, to równie często poruszał się wyważonym
kłusem. Będąc psem przystrzemiennym (luzem lub na
smyczy), przemierzał przy koniu znaczne odległości,
co ma również odzwierciedlenie w jego zrównoważonej budowie i harmonijnym ruchu.
Taki stan trwał do początku XX wieku. Potem
zniszczenie chartom przyniosły obie wojny światowe
i parcelacja gruntów, a także wprowadzony zakaz
polowań z chartami i obowiązek posiadania zezwoleń na nie oraz ich mieszańce. Zmiana ustroju społecznego, gdzie każdy przejaw kultury obszarniczej
był przykładnie niszczony, nie sprzyjały restytucji rasy
i posiadaniu chartów w ogóle. Jakby na przekór tym obostrzeniom, początkiem lat 70. ukazał się apel doc. Macieja
Mroczkowskiego pod tytułem „Ratujmy polskie charty!”.
Jak to zwykle bywa, polemika zainteresowała garstkę
osób zakochanych w polskim relikcie przeszłości i mimo
wyboistej drogi oraz wielu przeciwności, udało się sprawę
odrodzenia polskich chartów doprowadzić do szczęśliwego końca. Oprócz doc. Mroczkowskiego wiele dla rasy
poświęcili: Stanisław Czerniakowski, Helena Jenczyk-Tołłoczko (hodowla „z Podniebnych Szlaków”), Małgorzata i Izabella Szmurło (hodowla „Celerrimus”), Wojciech
Zwoniarski (hodowla „Habenda”), Jerzy Włodawiec (hodowla „z Rzeczypospolitej”), Janusz Żerebecki (hodowla
„z Wielgowa”) oraz Blanka i Marcin Horbatowscy (hodowla „Arcturus”). To z tej ostatniej hodowli pochodzi
słynny FERDEK, którego wizerunek został wykorzystany
jako wzorcowy w oficjalnym komentarzu ZG ZKwP do
wzorca rasy (fot. 5).
Powojenne odtworzenie rasy opierało się w dużej mierze o pozostałe na ziemiach polskich, skutecznie tępione
przez ówczesne władze i milicję niedobitki psów z przedwojennych majątków. Psy te przechowane, jako wybitni
łowcy przez kłusowników pochodziły m.in. z kielecczyzny,
gdzie polował z nimi przed wojną w swoich majątkach
Konrad Niemojewski. To on łączył w mistrzowski sposób

charty angielskie i rosyjskie, w jednym tylko celu – uzyskania najlepszego z możliwych łowcy zajęcy i lisów. Psy
dobierał bezkompromisowo, podobnie jak doborowe
psy gończe różnych ras i typów, z którymi charty współpracowały w tzw. polskiej specjalności, czyli polowaniu
z chartami spod gończych. Mamy więc dowód wprost,
na niejednorodne pochodzenie psich komponentów
użytych bezpośrednio do „ulepienia” współczesnych
przodków chartów uznanych za polskie. Chart polski
to pies nieco surowy w wyglądzie, który wyhodowany
został w trudnych warunkach pracy głównie na otwartych przestrzeniach i stepach wschodnich rubieży Polski. Ostry klimat, potrzebna ciętość i nieustępliwość,
zdrowie i żelazne nogi, ukształtowały psa bezkompromisowego, działającego podczas pogoni samodzielnie.
To wszystko ma wpływ na jego charakter, o czym trzeba
dziś pamiętać, nie wydając zbyt szybko opinii, jakoby
chart polski był psem porywczym. Wymaga on szczególnie starannej socjalizacji i konsekwencji w wychowaniu, a co jest najważniejsze, stykania się z różnymi
sytuacjami codziennymi jak najwcześniej. Chart polski
potrzebuje w równym stopniu swobodnego ruchu, jak
i właściwej stymulacji i socjalizacji od pierwszych dni
w nowym domu.
Uosobieniem niezmienności wyglądu, czy raczej
należałoby powiedzieć typu charta polskiego, było
wystąpienie Małgorzaty Szmurło na I Światowym
Kongresie Ras Polskich wraz z ilustracjami, dobranymi
z pewnością nieprzypadkowo.
Tym bardziej zdziwienie budzi konstatacja po spojrzeniu na niektóre psy nagradzane na wystawach
sugerujące, że chart polski to pies krótki, stromo kątowany, o wyraźnie płytkiej, nie sięgającej łokcia klatce piersiowej – z niewidoczną zresztą z profilu rękojeścią mostka, z głową o prawie równoległych liniach
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DARIA wł. M. Szmurło – suka N.N., matka jednych z pierwszych
po wojnie zarejestrowanych chartów polskich, świetny typ
i proporcje (6)

Wydajny, zrównoważony kłus charta polskiego – widać
wyraźnie tzw. trzy trójkąty (7)

czaszki i kufy – bez zaznaczonego guza potylicznego
i lekkiego garbonosa – tak często występującego u klasowych chartów polskich.
W świetle przywołanych źródeł historycznych, zachowanych wizerunków, zarówno wyidealizowanych
kossakowskich, nieco surowych brandtowskich, a nade
wszystko ze współczesnymi pięknymi chartami polskimi
i wiernym gronem miłośników, zachowajmy je w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Chart polski
z pewnością na to zasługuje.
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Autorka dziękuje panom Tomaszowi
Borkowskiemu i Zygmuntowi Jakubowskiemu
za życzliwe uwagi podczas pisania tekstu.

ILUSTRACJE:
1, 3, 4, 5 – z archiwum autorki; 2 – ze zbiorów Marka Roszkiewicza
6 – z archiwum Blanki Horbatowskiej; 7 – DAR HISTORII Ranbaza
wł. Teresa Legieta, fot. Teresa Zach (hodowla „Greynest”)

◆◆◆
THE POLISH GREYHOUND - FACTS AND SUPPOSITIONS
The article was written in response to the photos illustrating the text published in the 4th issue of magazine „Pies”
from 2015. The author shows the role of Polish Greyhounds in the history of hunting dogs and their importance for
lifestyle of the kings, aristocracy and nobility. Then the origin of Polish Greyhounds is described, emphasizing how
many breeds were used in its development. Fragments of historical source text are quoted, describing greyhounds
and their work. It is stressed how important for successful hunting was the proper body structure of the dog. Based
on old drawings and historical texts, the author presents the development of Polish Greyhounds’ appearance over
the centuries. Finally the sighthounds’ difficult situation after the World War II and the process of their restoration are
reminded, bringing out the importance of preserving breed type unchanged. The author refers here to the pictures
illustrating the article from issue 4/2015, which in her opinion do not show the typical representatives of the breed.
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