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przybliżyć naszym czytelnikom sylwetki nowo Wbranych wtadz sv publiku-

I

jemy tłumaczenie Vrwviadów, jakie przeprowadzono dla sv-zeitung'

Wywiad z nowo Wbłanym Prerydentem SV
Wolfgangiem Henke

Arnsbergu wWestfaIi itam Współza'
kładałem W 1975 r' oG Arnsberg.
sy-zeltunEli Jak Pan trafił do spońu
kynologicznego? Czy jest Pan jeszcze
dzisiaj aktywnym przewodnikiem
psa? X m jest Pan z zawodu?
W. Henke: Od 1984 roku jestem
członk em oG soestw LG ostwestfa|.
len-Lippe iod 1991 kierownikiem
hodowli w mojej OG. Od 1992 do
1996 byłem z.cą przewodniczącego
LG a od 1996jestem Przewodnicza.
cym LG' 0d 1987jestem sędzia prób
pracy a|e na]piefu prowadziłem Wie.
|e psóW na egzaminach ie|imina.
cjach. Wyhodowałem osiem miotów
pod przydomkiem ,Vom Arnsberger
Klosterberg".
Po ukończeniu studióW ekonomicf.
nych pracowałem na wie|u stanowi
skach. Obecnie.jestem dyrektorem
organizacji zawodowej dla gastrono-
rńii, która wspópracujez plawle 7oo0
zakładami gastronom]cznymi. zwią.
zaneztym sq cztery centra szko|enic
we' gdzie dbamy o wyksfałcenie i
doksrtatcanle personelu gastrono-
micznego.
sy-ze,tunlfi co Pana skłoniło do kan.
dydowania na urzad Plezydenta?
W. Heńkej s}tuacja W stowarzysze'
niu, którą można podsumować W ki|
ku zdaniach: chaotyczne działania,
f inansowa mizeria, ucieczka czton-
ków. I najgorsze: za taki dy|emat nikt
nie czuje się odpowiedziaIny. Takjak
my się przedstawiamt tak będziemy
widziani i ktobędziechciałbyćczłon'
kiem ta kiego Stowa rzyszenia !
sy"zoltungi Zarząd svjest si]nie loz.
cfłonkowany' Jak widzi Pan perspek.
tylvę współpracy?
M Henke. Po pierwsze idzie o gre
mium, które zostało wybrane deme
kEtycznie większościa głosóW przez

CV
Data Wstaplenla do sv - t974
sędz\a Wób pracy od 7987
P rzy d o rn e k hod ow I a ny : V om At nsb e t -
gerKlosterberg
llość miotóW . 8
Funkcje w rodzinel Oc: - kietownik
szkolenia, pozorant, V-ce Przewodni-
czĄcy "
Fu nkrl e w La ndzie Oshresffa I len Li p pe :
1993 - V.ce Przewodniczący;
1997 - Przewodniczacy
Funkcje W zarzadzje Głównym sv:
1998 - V-ce Pferydent,
2OO2 - Prezydenl

,,sV na lozdrożu''
sv.zetft,ng: zjazd De]egatów w dnjach
7 i8grudnia2002w Kasse|będzie W
kronikach SV zapisanyjako data hi'
storyczna. Dał on wie|e zaskakujQcych
wyników i wie|e zmian w Zarzadzle.
Kim jest właściwie nasz nowy Prefy.
dent?
W, Henkej Nazywam się Wo|fgang
Henke, mam 46 lat. Od 1974 roku
jestem członkiern SV, pochodzę z

Zjazd De|egatóW, ta k ja k iw poprzed.
nich |atach' Takjak i W pżeszłości tak
i da |ej ta ki wyból j potwierdzenie obo'
wiązków będfie powodować pozy.
$VnąWspópracę.
co do tego jestem pełen ufności, gdyż
jestem przyzwyczajonydo pracy w ze-
spoIe, szczególnie wtedy' gdy danyte.
mat prezentowany Jest z róźnych
punktóW Widzenia. stanowczo sta.
w|am na pracęwfespo|e| co poza rym
bardzo sprawdziło sięw p2eszłości W
pracyzarządu mojej LG'
sy-zeltung: zła rna no dtuga tradycję'
Prezydent i z.ca ds' hodow|i nie są
sędziarni eksterien']. Jak W prz}szło'
ści będzie regu|owane sędziowanie
na nasfycn wystawach,
l,v. Henke: Najpielw należy stwier.
dz]ć' źe myjako nowocfesne stowa'
rzyszenie mLrs my dostosowywać się
do wynikÓWwyborów'
Także gdy Prezydent i z{a ds' hodow|i
n ie sa sędfiam i eksterieru ' to właśn ie
wóWczas szczegó|ne znaczenie ma
praca W zespołach , czy|iw komisjach
dotego powołanych. szcfegó|nie ko.
misja hodow|ana jest do te€lo zobo.
wiązana iwreszcie róWnieź członko
wie' którzy na zeblaniach wyborczych
poszczegó|nych LG wybierają swo ich
zastępców ds. hodow|ina to odpowie
dfialne stanowisko' Należy fatem
wspó]nie opracować taki mode|' któ.
ry €lwarantu.je kontynuację W hodow.
|i' D]atego też musimy szczegó|na
wacę p|zyłożyć do takiego mojego
pog|adu' a nle do tego, że się same
mu poszcfególne sędziowa n ia W k|a.
sach stawia na pieMszym miejscu,
sv.ze'tunś; Jak Pan sądfi, jak mi+
dzynarodowy fachowy świat kyno|c
giczny zareagu.jena zmiany w SW
M Henkej Najpierw f pewnością
będziezaskoczony. Być może również
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2dfiwiony' źe W sV]esteśmy w stanie
wkrocfyó w przysz|ościna całkow cie
nowe dlogi' Tejuż pozyt}ĄVne reakcje
f fagran cy, któle do nas dotarły Wkró|
ce po fjeździe mówiasame za siebie'
sv.zeitunEij Ta kże prfy Wspó nych sto
|ach w oG gorąco się dyskutuje' Co
tutaj się wygra'''współpracę i nastrój
przełan]ania' czy też rezygnację i kon.
frontację?
M Henke;Ważnymjest aby Wygrać z
powrotem ten nastlój f nad Wspó|nych
stołóW W 0G' Współpraca nasvój
przelamania sqtym pżemyś|eniam .
które ostatecznie zaważyly na moim
kandydowaniu. Poza tym nie powin-
niśmyź e mów ćo naszym Wspó|nym
stowarzyszen u. lv4iałem w tyrn roku
moż iwość uczestniczen]a w Wie|u
ir.prezach, iplzekonałem się o do
brych nastrojach calej wielkiej rodz-
ny sv
sy-zeltungj Na Z]eździe De|egatów
móWl Pan o nowym 'poczuciu rny',
wSV Czyjest Pan Prerydentem ,,kon
taktowym
W. ,{enkej A|eż oczywiście' Na W e|u
mprezach wtym roku miałem moź|i.
Wośó osobiście podejmować tematy
z czlonkamisV' Niech się Pan zatem
nie Waha polozmaWiać fe mną przy
następne]implezieI
Właśnie W dzis ejsfych czasach jest

to sfczegó]n e ważne wzmocn ć ''po'
czuc e - my'' WsVabyśmy razem mog|
p?eciwstawiać się W}stępującym pro.
b emom' Jeże|inam s ę nie uda prze'
kafaó tęgo 'poczucia - my' oraz at
mosfery zaufan a, to będziemy mie|i
ciche pożegna n ie z wieIoma naszymi

Sv-Zeltungi cry nowym cudownym
haslem Pana sty Lr k erowania lest
rofd zieIa n ie Władzy'
w. Henke: )Uż z okaz]i z)azd| De|e
gatóW Wskazyvvałem natemat lozdz e.
Iania Władzy' Już omóWione poWiaza'
nie odpowiedn ch fachowych gre-
mióW i zrozumienie spraw w odnie.
s ieniu do hodowli  iwyszkolenia obo-
Wiązuje tak samo wiażaco jak prze
myś|eniaw kierunku fina nsowym ' Nie
ty ko przedsiębiorcy przemysłow], aIe
także nowocześni usługodawcy pla.
cują na cze|e w zespołach' To odbje

s ę W końcu i na przyszłości naszego
Stowa rzyszen ia,
sv.zeitun!|j Niechce Pan być prfyna
|eżny do akty!łnych, którzy na p erw
szyrn p|a n ie stawiają te mat ''hobby f
wygranq".
W.?enke; N e' ja chciałbym posta.
Wió s lę W służb esplawy. Chodfimio
tych cfłonków' ich jest zawsze wię.
cej niż 95%, normaInych płatników
składek' którynr jedynie o to chodzi'
aby móc uprawiać swoje hobby z
owczarkiem n emieckim.
Sv-Zeitung: Cay na 7)azdach Delega-
tóW ipodczaszebrań glemiów n e zai
muje s ę fa bardzosoba? Gdzie pozc
stają tematy lfeczowe? Gdzie pozo
stajq rozwązania' któfe są najwaŹn lej
sfedapracyupoosmw,
W. Henkej To jest właśn e nasz pro.
b|em;jedna reforma Wymaga następ.
nych' Gremia regu |a rn ie zasypyłVa ne
są papieraml. czasam można by się
f ap}tać jak dokument jestwłaściWle
f]ożonydo Sądu Rejestrowego.
Musir.y przejśćod.Ja ' '  do ' 'My', '  D|a.
tego teź na|eży ponown e najplelw
fadbać o spokój i pokój' Gdy ponow.
nie uzyskamy zaufanie bazy będzie'
my mog|i rozwiązywaĆ Występujqce

Prob emy-
SV-ZeltunE: wielu sfrustrowanych
członków pokafało Stowarzyszen u
p ecy. jak możemywyłapaó tę uciecz.
kę członków?
lł. Henkej Jestem o tym plfekona.
ny' źe musimyWykazaĆ pracę, aktyw.
na prezentacje izb|żenie do naszych
czlonkóW Ty|ko tam możemy być po
ży,teczn d|a image nasfe] rasy ina'
szego Stowa rzyszen ia. Wprowadfen ie
agiIity pokazało nam dlogę do tego.
PEy da lsrym otwa rciu sprowadzimy do
naszego stowarzyszenia nowych
cz|onkóW. Także W sektorze psów ra
town czych istn eje Według mojego
przekonania pewna i oŚć potenc.jału'
sv.zeitung;..,'''.''mężczyŹn] pr owadza
psy, a kobiety kantyny ''''' zatytułował
LG Zeitung,,Kyno...logicznie". Czy na-
sze stoWa żysfen ie jest kLu bern męż
cfyzn' Jak możemy być atrakcyjn d]a
młodzieży?
W. Hanke: N]e Widziałbym tak tego.
Ty ko zestatystykZarzadu GłóWnego

Wynjka, że i|ość ko biet W naszym sto
warzyszeniu wzrasta z roku na rok. w
nlektórych |andach mamyty|e samo
kob et co mężczyzn w poszczegó nych
oG' Takźe powinniśmyzauWażaĆ spor.
towe oŚiagn ęcia naszych kobiet:We.
Źmyfa przykład chrlst ne Lasser f\ły
cięzczynię nl slrzostl.l f iesien ubie
głego rok!'
sy'zeitunll; Psy la1o\!n cfe fostaja
rozbudowywane w SV jako dalszy
pion. CzyWynika to zWłaśc Wośc]psa
uźy,tkowego?
W, Henke: Tego Wymagają właściwo-
ści psa użytkowego, 2auważa]em to
Wyraźnie już wcześniej. Wyszko]enie
do stopnia psa ratownlczego wyma-
ga także od owczarka ni€mieck ego
najwyŹsfej nr ia ry cec h psa uży,tkowe.
go iWspaniałej psychiki '  Temu służy
nowa gałaŹ sfko|enia specjaInych
psów W sV jak równieŹ wymaganle
pog1ębienia istniejqcych pledyspozy
cj i  cech psych k.
Sy-Zeitungr Mamy w SV problemyfi-
nansowe, czy prob emygospodarcze
daja podstawę do zmanwień?
W' Henkej ]est praw dłowym, że
ma ejące i|ości cfłonkóW i zmniejsza'
jąca się | czba wpisów w księdze ro
dowodowej na|eżq na najwlaż|w'
srych strat w naszych przychodacn.
NatL]ra|n e muslmy najpierw poplóbc
wać wylóWnać znniąsza]ące się Wpły'
Wy poprzez oszczędnośc]' A e samo
oszczędzan e kosftóW nie jest żadr]q
strategią przeżyc a zgodnie z mottem
,, ostatni gas śWiat]o''' A|e złe czasy
także nastają fawsze tak było' do.
bre d a dobrych przeds ęb orców' za.
tem pżeds ęWeźmy Wspó niecośaby
tę sy'tuację ponownie f mienić'
Sv-Zeitungi Jak e w zje ma Pan dla
nadchodzącej kadencji?
W. Henke: Nasze Stowa rryszen e stol
na rofdroźu|teraf ma rnoź iwość pójść
nowa droga' Spokojnie i rozważn e'
bez he ktycznego stylu prowadzenia
W zespo]e' Pozwó my się WspÓ|n]e
spotykać z cfłon ka m] z sym patia, gdyż
W końcu sympatia stwoIzy synrpatię,
niety koWe Współpracy' a e we Wspó.
nym r.yślen u inic]atylvach.
sy-zeitung: Panie Henke, dziękuje.
myPanu za rozmoWę'
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CV
Crionek SYr od 01.01.1955
sędfia svj od 1971
Kórneister: od 1974
członek |<omisji Hodawlanej: ad t974
Narwa hodow/lr von Batu
1-szy miot: 25.01.7959
GłóW ne osiqEn ięcia hodow| ane :
URsUs Von Batu - zwycięzca 2000
ONEXVON BAIU - VA8;VA3;VA2
UTA vgn Batu - VA3
LARUSVon Batu - VA8
ERoVon Batu - zwycięfca k|asy młG
dych psów
MAX von Batu - V4 (t\,listrzostwa SV
PsóW0blończych)

Zwycięzca hodowli 2002' 3 krotnie
2 miejsce

sv-ze|tune: Jak pan Właściwie

'Wsfedł" w owcza rki n iem ieck e? czy
pamięta Pan jesfcze swojego pierw.
sfego psa?
E. ofscń,err w pewnym zakles eje.
stem obclążony genetycznie' Mój dzia.
dek miał ki|ka miotóW o przydomku
spessaneiche, mój Wujek o przydom
ku Von der Fischenzunft. Byłem przy
pierwszyrn miocie u mojego wujka,
niezapomniane przeżycie' oczywiście'

męcfyłem moich rodzicóW, oszczędza
iem I mogłem za poślednictwem oG
kupić psa:
Miał 4 miesiące, był cały czarny, kosz
tował 15o marek' Niestetynie posta
w]ł później uszu, miał przodozgryz i
eiał zawsze W kącie ze skrzyźowa ny.
milapanr lz ewał' Po roku byłem za.
dowo|ony' że ktoś wział go ode mnie
fa 60 rnarek. D|a mnie byłojasne, że
]ak pies to ładny idobry. Następne 5
- 6 szczen ątwykazuje mijeszcze dfi.
siaj' że psyWóWczas w żadnym wpad.
ku nie były |epsze niż dzisiaj.
sy.zeltung. od dziesiatków ]at hod u.
je Pan f dużymi osiagnięciami pod
przydomkiem ,,Von Batu''' ||e miotów
wyhodował Pan \ł swojej hodow|i?
E. o|scń,e'.. 01.01'1955 zapisałem
się do SV i 25'01'1959 wyhodowa.
łem swój pierwsfy miot. ojciec: BAL.
DUR von der Herreneiche, matka:
Bo DA von der Fichtena ||ee. chciałem
hodować swoje Własne |epsze psy' co
nie było łatwe, d|atego też szybko na'
uczyłem się, że fe średniel. k asy suki
można otrzymaó jedynie średniej kIa.
sy psy' Dzisiaj Wiem' że hodowca pG
winien mieć Wifję, ce] i  plan Według
ktÓrego chce hodować' Tym ce|em
może być Wyhodowanie zwycięfcy
psÓW obrończych lub też zwycięzcę
Wysta\r/ - Wszystko W pełniakceptc
Wa ne = przyfałożeniu|że hodujes]ę
fgodnie z wforcem, tak w anatomii
jak ]w psychice. H od ować fnaczy po.
|epszaó, gdy nie ma po|epszen ajest
rozrnnażanie| Dokładna anaIiza suki
hodowlanej, poszukiwanie pannera,
któryjest podobny W ekste rierze i wy.
kazuje zaletytam, gdzie suka potrze-
buje po|epszenia imoż|iwy inbred na
przodka, któryjest róWnież b|iskitemu
ce|owi . to da]e perspekty/Vę sukce'
su. Tak można budować szczepw ho
dowli' Mqdry hodowca będziezawsze
unikał niebezpieczeństwa depresji
inbredowej p rzez doprowadza n ie ob

sv zeitung: Jaki pies był d|a Pana
najWażniejszym zwielzęciem w sensle

Ę o.scńler Nie ma zwierfęcia naj.
ważniejszego Wsensie hodowIanym'
AIe prawdopodobnie istnieje zWlerzę
najbardziej pasujace do danego sko.
jarzenia' To zwierzę, ten pies moźe bez
prob|emu pochodzić z innej hodow|i '
gdyż inni |udz e maja także piękne
dfieciI NajWiększym błędem, jaki
może popełnlć hodowca jest mniema'
n ie, że wszystkle swoje suki m usi po'
kry. reproduktorem będącym Wjego
posiadaniu' Decydujacym jest jaki
mam ce| i gdzie znajdę odpowiednie.
go pannera,
sv.zeltun€'''''i Pana najpiękniejszy
sukces?
E. o'scileł W ciagu tych |at miałem
wie|e pięknych sukcesóW. Każdy W
swoim cfasie był najpiękniejszy' oNEx
Von Batu - V-ce zwycięzca, |JTA VA3,
MAX von Batu V4 na Mistrzostwach
Psów obrończych. Natura|nle ta kże
URsUs Von 8atu, który pojawił się W
dobrym czasie, abypoprawić piętno i
wyraz' i który dzisiaj występuje w ro.
dowodach wielLr naszych crolowych
psów. To była także |sAVon Batu, któ.
ra Wsłużbiece]nej przed kiikoma |aty
odkryła do tej pory na]większa i|ość
nalkotyków (25 mIn. DM)wtlanspor'
c ie orzechóW Iaskowych. AIbo też
pies'  którego usunałem z hodow|i,
gdyż go tam nie potrzebowałem, a|e
który spełnił całkowicie swa rolę w
lodf]nle' do której go dałem: bardzo
chora kobieta zna]azła z nim taki kon.
takt ltak poważnie podeszla do zaj.
mowania s ię nim' że dzięki terrL]
mogła fwa|czyć swoja chorobę' Być
mozeten pies przyczyniłsię do tego,
że tej kobiecie udało się pokonać
raka.lgdywostatnim roku po raz trze
ci zająłem drugie miejsce ze swoja
hodow|a, tojest na prawdę p2yjem.
ność-
Sy-Zeltungi W tym roku w Utm na
8SZs sędziuje Pan k|asę uż],tkowa
psów. Jak Pan przygotowuje sięjako
sędzia to ta k g gantycznej wystawy?
E' orccńle'j Na poczatku jest ana i.
za: co jest celem Stowarzysrenia, co
chcę ]ub mogę moim sędfiowaniem
osiągnać. Gdze sQ siły isłabościpo
szczegó|nych |inii' które pozostaja w
hodow]i? Psy wątp|iwe' obojętnie w
jakim kierunku nie mogasię utrzymać

Erich Orschler
- V+e Prerydent SV
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w czołówce' Pozostałe wystawy służą
oczywiście og ądan u l  p|anowaniu'
sv.zeitung: czy !łystawcy musza na
stawić się na nowośc]?
E. olschlef: Więcej Współzawodnic
twal
L]Ważarn, źe nie wystarczy' gdy przed
Wystawa k]ubową wysoko up|asowa
nypes pokaże s ę 2 - 3 razy u sędfie
go aby następnieotżymaćswoją oce.
nę' Musizniknać wrażen e' że miej.
sca sajuż uprzednio rozdane jzapa.
m ętaneW komputerze że iość ocen
VA odczytać można z iości przygoto.
Wanych pucharóWVA. Psy' które mają
byó up|asowane W czołówce' muszą
być bez za|zu|u pod wzg|ędem in i
krwi, anatomii ,  psych ki i  kondycj i .
Musza być moż|iwe prfesun ęcia aż
do fafy końcowej' Trzeba się ciężko
na to napracować. Także te, juź rof.
dane oceny VA nie moga prowadzić
do długotrwałego abonamentu' Wy'
stawa Klubowa BSZS nle ma nic
Wspó|negozSHoW'
sy.zeitunć': W d n iu prze prowadza n ia
wyw]adu na zewnątlz panują ujemne
temperatury zimowe' pozWó|my sobie
zatąm na pojęcia zzakresu meteoro
ogi i .  Jak ocenia Pan ' 'WyczuwaIna
tempelaturę'' na obecnym barome
trze nastrojóW wystaWców?
E. o/schier Można Wylaźnie stwier.
dzić nastrój pzełaman a' Panljeopty.
mifm, nadz eja' gotowość do rozpo'
cf ęcia nowego. Właśnie wśród prefy'
dentóW Widać wylaźnie nowy sty '
wspó nie w zespo|e Wchodf]ć W pro'
b|emy je rozw ąznvaó p2ekony\rvują.
cym argumentami. Szybkle wniosk
n e rofwiązu]ą niczego - średniotel.
rninowe i długoterminowe p|anowa.
nie wyprowadzistatek SV na spokoj-
ny, efektnvnynurt.
Co do tego jestem ba rdzo optymistycz-
ny.
Sy-Zeitungi Na wieczorze dyskusyi
nym w Viernheim otrzymał Pan bar.
dzo dL|ży ap|auz po swoich wypowle
dziach i propozycjach. Reprezentuje
Pan wysdka hodoWIaną kompetencję
w zażadz e sV Czyjest Panjakto się
mówi 'szala eminencja' hodow i?
Ę o|scł|,er Nie chcę być anl szarą
eminencja aniteż szala mysfka. Po
przez Iata zgromadziłem pewna iIość
doświadczeń będąc pozorantem w
spodniach ćW]czebnych (szczegó|n]e
na Iicencjach)' będąc pżewodnikiem
psów na e€2amjnach i wystawach'

będąc sędzlą' na całym śWlecie'
Znarn placę w kierownictwie grup'
|andóW i mogę te Wiadomości prze'
nieść do pracy' Niektóruy mnlenrają'
że W wyniku wybolów wygrałenr Wła'
dzę W sV N]e wydaje misię, gdyż po
piąrwsze władza jest przemljajaca' a
po drug]e władzajest najgorszym do.
radcą' Nie, n]e władzę, a|e duża od'
powled zia Iność Wziąłe m nasiebie iW
dobrej Wierze brać będę' Wracajqcdo
ViernheimI n estety wieczólten nad.
szedł zb}tszybko' gdyż zażqd sV nie
n]iał do tego momentu Żadnego spo.
tkania aby móc opracować ce|e i stra.
tegie. Sądzę' źe to m usi nastqpić. Ten
zalfąd rnusi, nawet jeże|i wewnatrz
goraco dyskutuje Wa|czy o sprawę'
opracowaó W końcu wspó|ną strate.
g ę iją reprefentować' Każdyczłonek
sV mus wiedzieć dokąd podróźuje'
W trakcie tego wleczoru reprezento
Wano osobiste stanowiska, które W
żadnym Wypadku n e moga mieć ofi'
cjaInego chalakterLl' członkowie za'
poznaIis ię z nimi i  będą je oceniać'
Viernheim wykazało jednak, że jest
życie w sV' Vielnhe m otworfyło dys.
kusję' która może byó owocna jedy.
nie WóWczas gdy uda s ę usunaó na
bok polityczne gierki, ekstremirmy,
fa natyzmy i egoizmy' Ta kże ekstlema .
ne poslann ctwa tylko szkodzilyby.
oznaka dojrzałości demokratycznej
byłaby moż|iwość to|elancyjnego za.
akceptowania pog|qdów ]naczej my.
ś|ących.
sv.ze'tunllj Ja kie zada n ia ma właści
Wie V ce Prezydent w za rządzie i sto.
walfyszeniu? Gdzie widz pan g|ówne
problemy?
E, Orschre.j W trakcie zebrania po
dałem pięć powodówdla których kan
oyoU]ę|
1' Ponownie odtworzyć utracone 2a
Ufan]e W SV Współpracować' abyza
panował nastlój skierowany na hob'
by, a nie gra w ping.ponga w któlym
każdyuderza wdlugiego'
2, Sanacja Stowa r4,szenia. Stowar4/-
szenie fna|azło się W złej sy,tuacjifi.
na nsowej. Tutaj trzeba uczyn ió wszyst.
ko, aby statek nadawał się znów do
Wypłynięcia.
3' |Jczenie i da |sze szko|en ie sędz]óW
l dz ałaczy' Jakajakośó sędzióWtaka
jakość psów' Lubteż odwlotnie: jakie
są psytacysasędziowie. Wsłscy sę'
dziowie, także prÓb pracy ponosfa
odpowiedziaIność za hodow|ę. D|a'

cfego do tej pory tak mało Wykorzy'
stywano skarb ]akim jest doświad
czen]e sędziów? Także nowe projekty
np. szkoleniow kierown cy sekcjl, w
LG Bayern.Nold już Wprowadzonoja ko
program p |otażowy' moga przyczynić
s ę do optymaI zac.j wyszko|enla.
4'  Wspó|ne posiedzenia Komis] i
Srko enia Hodowlanej. Do tej pory
n]e praktykowaneI D|acfego właśc.
w e nie? W]erzę głęboko wto, źe wszy.
scy chca ty|kojednego dobrego psa'
Wspó|nie możemy prob emyfdef nio-
wać, prfedyskutować a także w peln
|ep ej rozwlaza.'
5. Idz]e znóW]esfcze o psalAnaIza
wykazuje'  Źe mamy dW e popu|acje'
których n e powinniśmy odrzucać W
dyskusjach' a powinn śmysię staraĆ
Wsze kim środkami ponownie poła'
cfyć' To będf eszło ź e' Wzolzecdaje
Wystalcfajaco dużo miejsca dla obu
kierunków' Ważnym jest. aby rozpo.
zraćwadyipostaraós ę im W sposób
hodowla ny za pobiec. Ostatecrnie ist'
n iejedużo pracypoplzezzm any poLi
tyczne' prz€z otocfenie' plfeffm anę
zachowań W czas ewo|nym powsta.
Wan u kosftóW, któla musizostaóWy.
konana. Także hasło np.: lofszerze.
nie UE czyteż g|obal zacja.
sy-zeitungj Kika py,ta ń technicfnych I
Czy prowadzore l in ie krwi w hodow i
sq zbyt b|iskie? Propofycje na zebra'
n a Landów żądają ograniczenia ]icz'
by kryć.
E. O.schler Ten problemjest dysku-
towany od at' ]a móWię nie! Ba|dzo
znacznym instrumentem poszetzania
bazy klwi Wzg|' ogranicf enia ni€bez'
p eczeństwa zagęsfczenia są wysta'
Wy BSZS isędziowie na nich' komlsja
hodow ana z je] przewodniczącym.
Poza tym uznani genetycy poświad.
cfają' że rasa owczarka niem eck]e'
go jest zd rowa.
Propozycje zredL]kowan a l|ości kryć
niesą m znane' Pżyporr inam sobie
jedyn]e podobną wypow]edŹ na ZjeŹ
dzie de|egatów- Tak] sens restrykcyj
nych środków n]e uważam za stosow
ny- To byłaby katastlofa d|a krajów
zrzeszonych w wllsv Ponadto takie
restrykcyjne środki mogłyby być ob.
chodzone z niewie|ka dozą fantazji i
mog|a by byó r]eograniczona ]czba
kryó|
sy.zeitungj czy nasze psy są za d uże,
cfy nie ogran cfato lch uży,tkowości?
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E' orsci,err Natu|aInie pżekracza.
nie wieIkości jest ogranlczaniem zdoI
nośc użytkowych' od |at iciqg|e na.
daIotym się dyskutuje, a e nie znaj.
d L]je się środków za radc47ch ' lV4usimy
się ponownie uczyć widzieó W nad'
m ie rnej WieIkości Wadę WykIuczająca
z hodow|i jak np' jednojadrowość' od.
powiednie środki muszq zostać jed
nak przygotowane i przetworzone w
ślednioterminoWa koricepcję przy
uwzg|ędnieniu po itycznych nt'AresóW
Stowarfyszenia,
sv-zeitun!|j coraf więcej su k hod ow
|anych nlezachodfi wc qżę pozostaja
puste.. , , , l? Czy nran-ry do czynienia w
naszej rasle f plobIemem płodności?
E. Orsch/er To jest faktycznie pro-
blem, który musi fostaó rozwiązany'
Jest tojeden z ważn ejsfych rfeczy.
wistych prob emów' Przy tym rozmy.
waja s lę Wsfe|k e inne prob|em ki,
które sobie wytwa rza my' Ja sądfę, że
niejest to plob em genetyczny' gdyż
ta zmiana wcieczkach, ta zmniejsza-
jąca sę płodność Występuje w obu
popu|acjach' takŹe w innych lasach
jak lóWnież w hodow|i zwierzat użyt'
ko),vych' są podloźa do plfypuszczeń'
tlzeba jednak dokonaó badań plzy.
c4n.
s y.feitun€lj Ja kie za|ecenla hodow a'
ne dałby Pan hodowcom nastawio.
nym na uŹ}tkowość' a jakie Wystaw.
com' abypo|epszyć ch zwierzęta?
E,Orsch/eri Hodowcom nastawionyrn
na użytkowość 2a ecałbym po|epsze'
nleanatomii, abyut2ymać, wzg|'stWG
rzyć psu moż|iwość dtugodysta nsowej
w}trzymałości fifycznej ' Musito być i
pozostaó ce owym' ce|owyr. oznacfa
iż pralidopodobieństwo' że ples wy.
trfyma żądaneod niego obciażen ie aź
do późnej starości Wzrasta z popra'
wienlem anatomii. Wystawcom zale-
caTn fwracanie uwagi na poźadaną
W e|kość, dotegofront ic iemne oczy
nie zadawa|anie s ię SchH1 z punk.

rac)ą 7o/7o/ao.
sv.zeltłngj czy zalnsta|owan e ban'
ku nasi €n]a i tp '  nie pomogłoby W
aspekcie Wymagań zdlowotnych?
E o'scńler Panie Grube' ja sadzę,
Że to się n le trzyma ku py' z jednej stro
nyządania zredukowan a iośc kryć,
azdrugiej życzenie L]tworzen a bar]ku
nas en a. Po pierwsze: sztucfne za
pładnianle owczarków niemieckich
jesi niedozwoIone. Każdy ta ki fa ktjest
poważnym wkrocfeniem W stosun

ku do regulaminu hodow anego. W
hodow|i fwlerząt Użytkowych bank
nasienia Wykorzystuje sięw ce u szyb
klego ufyskania nośnika danej cechy
np': m|ecfności, cfyteż m ęsności ito
na Wlęksfe od egłośc]. U psów zda
Eają się rasy' które wymagajasztucz
nego zapłodnienia' gdyż samcoJn po
częśc brakUje w ta noścido dokona
nia aktu krycia. U owczarka niemiec
k ego wykorrysta nle nasienia przynio
sło by z sobą poprzez generacje bIiskie
inbledy' Takisamlec mógłby w inbre
dach nie dać poźądanego rezu|tatu'
N e mogę sobie wyobrazić' jak moź'
na by byłochcieć żądaó zd lowotności
naszych psÓW przy takim banku na.
s enia. Hodowanie ofnacza polepsra-
nre' ciqg|e powracanie do danego re.
produktora oznaczałoby c ągłe powra'
canie do istnie]acego potencjału ge.
nÓW' Jak moż|lwe by było po|epsza.

HodoWcy rozpofnają bardfo szybko,
najpóźniej po 2 - 3 |atach jak dziedz.
czysię po danym samcu. Następstwo:
Wykorzystuja go, ]ubteż nie ma da|e]
żadnych szans. se ekcja jest w tym
wypadku bardzoostra.
sy-ze/tunć'.. czy uż}tkowość i anato.
mia daja się pogodf ć' czyce|emjest
,,p]ękny.' i ''dobry''?
E. orschler: Natura|nie, że to jest
ce|em' do którego sV dąży od 10o at'
o ty e baldziej' gdy,,piękny'' przetłu'
maczy się jako anatomlcznie prawi
dłowy i poż}teczny' założycie rasy
chc ał p rawidlo\ło fb udoWa nego psa,
gdyż nadaje s ę on naj epiejdo swego
ceu-uz}tkowośc'
D aczegóż zbyt dług pies, |ub o sła.
bym zwiąfan u IubteŹ pies o ',baroko-Wym'' froncie miałby się |epiej nada'
Wać. Poradto Von stephanitz chciał
mieć psa efektownego - po prostu
aby rasę uczynlć ba rdfiej atra kcy] na.
Hasłem powinno być: ''pięknym mo.
żesz być' dobrym musiszbyć'''
sv.zeitungj cfy mógłby Pan po nfor
mować nas oaktua nym stanie placy
\ł komlsji ]icencyjnej?
E. Orschlerj Kom sja licencyjna ma
zada nie WyróWn}lła n ie defic}tów, któ.
re Ieża wsystemie oceny uŹytkowości
iktóle mogły bysię negatywn eodbić
na zdo|nościach użytkowych psów'
TLrtaj na|eży powiedz]eć o regu|ami.
nie egzaminów, któryfaWoryzuje prze.
wodnika i psa' który Wykonuje swój
egfam n całkowicie prawidłowo' moż.

na nawet powiedziećotresowaniu Iub
kondycjonowaniu. Naprawdę dobry
p]es 

' ten którego wsfyscy chcemy
mieć, niejestczęstofbielaczem punk
tów, którym jednak być powinien'
Komisja, która pracuje bardzo poważ
niejest świadoma swojego zadania'
Niestety poprfez Wpływy, których nie
będę komentował powstawa|y kręte
drogi' które czasam były wręcz nie.
zrozumiałe' Ważnyjest efekt końco
wy| Mus] powstaó fachowe i rzeczo'
we rozwiązanie, któle może byózaak
ceptowane i może pżetrwaó' Nowy
regu|amin |]cencji mus być og]czny,
konsekwentny i w pełni Wprowadza|.
ny, i rnusi być on zrozumiały d a sę.
dzlóW Iicencjatorów. Regu|amin Iicen.
cjimus być zlozu m iały, a kceptowa ny'
stosowany i uttzymany, Tylko Medy
ma to sens.
SY-Ze/tunć'; Na dobry koniec, Panie
orschIe( ja k rozwinie się wzolfec rasy,
jaka będzie przysf]ość owcfalka nie.
mreckrego,
E, Otscltler'i Wzorzec rasy nie musi
być da|ej rozwijany, on mus być za.
cl]owany. Natura|nie w żadnej z ho.
dow|i nie idzie s ię wciqż w górę, sq
fafy rozwoju pozytywne negatywne,
sa wahan a' etapy wad iwe' Aletojest
życie, to jesi naturaI Ważnym jest i to
jest zadan em odpowiedzialnych za
hodow|ę, do których Wyraźn e Włą.
czam sędzióW ikom]sję hodow ana z
zastępca ds. hodow|i, abyW porę roz.
poznaWać Wad IiWe fazy i przeciWdzia.
laa im, a z drugiejstrony abywzmac
nia.trendy pozytywne rw miarę moź
I wośc] genetycfn ie fiXoWać.
]uż Ga u13 W swojej teorii rofk|adu praw.
dopodobieństwa' którą moźna stoso.
Wać do każdej istoty żywej powiedział:
W kaŹdej popu|acji istnieje przewyż'
szajqcy innych W erzcho|ek, a|e jest
rÓwn eŹgrupa, która go nigdynieosia'
gnie' Przeważająca część jest nornra |'
nej, średniejjakości. Tę grupę można
jedynie Wówczas uIepszyć' gdy grupę
czo|owa s ę wykorzysta ' Iubsię od niej
uczy, PanieGrube, naszym zadanrem
jest to Umoż|wić.

PanieolschIer' dziękuję Panu naplaw.
dę seldecznie za interesLrjaca i bo.
gata w przemyś|enia rozrnowę.
H.Ch. Grube
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au'
Data wstapienia do sV: 1974' oG
Weende.Góttingen
Fuńkcje W oG] pozorant, przewodn.
czący Xomisji ćw czeń, Przewodnicza
cyKomisj i  ds '  młodzieźy
osiaEnięcia:
LJcfestnik lvlistrzostw Niemiec Psów
oblońcfych (oN) W |atach 1978 -

] oo1 1ooĘ looo
20ao - 2002.
Mistr. N er. iec w Latach 1979 i
t9a2
Autol ks ążki ''P es obrończy', orazfi.
mów Wideo ''Pies obrończy'. Pres
sing w obronie", , ,Kontakt ,  , ,zmia
na podnietywobron e .

fawódj dentysta od 1986 r' praktyka
prywatna

sv.zeitunq; Kandyda|lra |a urząd z
cy ds. hodow|i by|a już Wie ka sen'
sacją, gdyż nie sadzono, że ma Pan
ambicje co do tego stanowiska, la-
k]e motylvy spowodowały Pana kan

Dr Raise,: Ta kże ja patrzę sięjuż ki|.
ka lat smutnymi oczyma, jak rasa i
Stowalzyszenie cierpi. Teraz mogę
powiedzieć wyraźnie, że nowy Stepha
nitz jest koniecznością' <Hodow|a>

nie była d|a nrn e nigdysynonimem z
<Wystawą>, to trzeba teraz powiedzieÓ
wyraźniewsV'

''Nie moźna prob|emów tego świata
lozwiazać przemyś|eniami, które was
plzekonaja'' (A|beń Einste n)'
sv.zeitung: Właściwie nie miał Pan
żadnych szans wybolcfych' aIeje Pan
w pełnl Wykorzystał. ']ak wyjaśni Pan
Wynik głosowania 47 głosóW d|a s e'
bie.
D/ Raiseł DW e wypowledzi Wpłynę
ły na de|egatóW plzy oddawa n iu plfef
nich głosóW|
1. Wa k podjardowe w oborie
Wystawowym są gorsze niż Ra]ser'
2' odpow edfia|nośó
3, Stowarzyszen a prowadzi do
po!!rotu do tematów kynoIogicznych'
Takźe przy ewentua Inych Wybolach z
powodu plotestu W podśW adomośc
tkw ło życfen e prawidłowośc, sfcze.
rości oraz piIna troska' Źe to Stowa.
lzyszenie bez nowych rozpa ających
]dei nadaI będzie pograżaó s ię.
Pozatym chcia]bym un knąć prfykro
ści otrzymanla ty|ko jednego głosu'
dLatego też sam nie głosowałem na
siebie, gdyby tak było otlzymałbym ich
44.
sv-zeitu nE: 0pub ikowana mo\ła
Wybolcza z Kasse| fof mułuje prob|e-
mywyraźnie i drastycznie' Cfy można
ja rozumieć ,jeden do jednego'' cfy
też było to prowokujące Wyfuanie ze

Dl Raisef. Przer ponad 30 atczlon
kostwa W sV cały czas Wa|czyłem o
mó.j osobisty prob|em' aby nie ty|ko
myś|eć na parę |atdo przodU' a|e tak
ze działać,
Agresja i kreatywność Wyzwa a w na
szych głowach ścisłezwiazki' ato nie
rawsre tak jest.
Pżemyś|enia strategicfne na peWno
niektórych przebudzą' co z tego Wyj
dz]e nie zależyty ko ode nrnie' W gre
mlach fachowych i kręgach dyskusyj.
nych na eźy jeszcze wie e lazy kon.
stru ktywn ie sprzecfać się i opracowy
Wać kon kretn e treści.
Ponadto musirńyobseMo\łać ie <du
cha pioniersk]ego> można ponown e

zmobi]zować na <tym starym okrę

sv'zeitung: Wynik Wyborów dzie
umysły, d a jednych nośn]k nadziei i
nonkonform sta, dla innych z ca ds.
hodowl bez hodowlanych kompeten
cji' co móW a Pańscy przeciwn cy?
Dr Raiset: Ja pow adam: pojęcle
<hodow|a> n e jest równoznaczn-. z

Parowania hodow ane psów, któr-o
prowadzi|em od szczen|ęcia, aż po m i
strzostwa psóW obrończych pochodzi
ły najczęśc ej ode mnie ub od rnoich
b iskich prfyjació l .  Zatem tak ź|i w
hodow| nie nrog|iśrny być'
z jednej stlony obdalzono mn e duŹą
iościa nadziei, euforii i nastlojów pże.
ła ma n ia. lvloŹer.y to dobrze spożytko.
wać' plzestlfegam prfed zr]isfcfe'
niemtego' Im mogę powiedz -"ć,,Daj.
cie nam proszę tlochę czasLr','
Z drugiej strony W dzę w e|e pan]kl i
bo]aźni' Kaźder.uchciałbympowie.
dzieó:''Nie jesteśc]e być nroźedotego
przekonani, a eW erfę, takŹed|a Was
]estto jasny wybór '  Ponieważ nie par
tycypuję W piorle wystaw jestem te.
raz]ak bezpaftyjny chlebodaWca, któ.
ry f fawodu jest juŹ profes]onaInym
usługodawcą ja jestem przyzwycza'
jony do stałego kontaktL] f odpowie
dzia nościa. Współplac ujcie fe mna i
ne rzucajc e r.  żadnych kłód pod
nogi.
sV.ze,tunEij 'Ja kie są Pańskie wyobra
żen a o przyszłościowym procesie k e.
rowania hodoW|ą?
Dr Ra/se'.'Jest nieco fa Wcześnie aby
podawać jakieś konkrety. Moja stra.
tegię wylafłem W mojej mowie Wy
borczejl
'Trzy obsrary zabawy z owczarkiem
niemieckim
' Plfestajemy się nawzajem gniewa.
'  D|a dobla całości konkurencja o
Wartośó
sy'zeitunEr Par jest \Ąryraźnie za WprG
wadreniem banku spermy w regu a-
minie hodowlanym?
Dr Raiserj Mamy tutaj Wystarcza]a
co dobre powody iprzykłady'
sy-feitunEl: Istn ieje WieIe uchWał uzu'
pełniających reguIamin hodow any'
czy odb]urokratyzowan e n]e byłoby
pożqdanym?
Dl Raiser Jak fapoznawałem się z
praca za|za!l| G|ównego chciałem
wiedzieć jakle przepisy rnusza by. za.
chowane' otrzymałem !łówcfas cały
stos uchwał irozpbrzadzeń' Na p',ta
nie jakie jeszcze uchwały istnieja p.

Dr Helmut Raiser
- Z+a d/s hodowli
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oeh mig u ruchom lł kom puter- iIośó|
5.6641
To jestjakiś bezsens, ]ak w naszym
Właśclwym państwieI
Jestem za tym, abysprowadzićje do
zera, kierownlkom resortów dać korn
petencte o decyrji tam gdzie wyma
ga tego rnteres w nowym roku na
nowo L]chwa ić'
sy-zeitungj Zdrowotnośó ] obciąża
ność naszej rasyjesttematem d]ugo
trwalym,,,?
D. Raisef: ''' temu możemy pomóc
nie poprzez gołosłowne ośW adczenia
i piękne życfer ]a '
Rzeczyw]śc -" ten prob|em]estWogó
|e nie reaIifowany' Proszę sob e przy.
pomnieć, że W 1997 miałem zostaó
WyrzuconyzsVgdy upominalem się w
czasopiśrnie WUFF.Ze tung?
sv.feitun€|j Po Pana wyborze ko|por.
tuje się| Z.ca d/s hodow i pro\ładf
sam psa na m|strfostwach. c4rbędzie
pozolantem na Wystawie ŚWiatoWej?
Dr Ra'ser: 'la ]uż pow edziałenr ' że
Jestern za konstruktywna Współ.
placą.
Gdy wystawcy nie będq nam Wchodz ć
w paradę na r.|strzostwach, nle będę
mvsiał byó poforantem na WystawieI
sV - zeltłnllj Na zakończenie jesf.
cze jedno pytanie co do Pana wizj i ;
jak będz e Wyg adał owczarek nie.
m eck] po 4 atach rządów Dr Raise.
rc1
Dr Ra,ser; co powstało w ciągu 40
|attego]eden Raiser n e może zmie
nić wciągu 4' cfysadziPan' że Więcej
cfasu m nie dadzq'

Dfiękuję za rozmoWę!

He koOhr. GrLrbe
Rzecznik prasowy SV

Ng[tfi}ł*;:"łłł;
08.12.2002 w KasseI był na pewno
WybórDrHe|muta Raisera na Z'ce ds'
hodow|' Apa raty komó rkowe rofgrza'
łi  s ię do cferwoności '  aby natych.
miast tę sensacyjna wiadomość plze.
kazaćwświat. Pod nieobecnośó cho

rego Leonharda Schweikerta Dr Ra-
iser wygrał n ewie ka przewaga glo

''..' mój wybór na Z.ce ds. hodow ibył
dla mnie tak samo niespodrlewany
]akdla więksfości ' ' '
członkow]e naszego stowarzyszenia
dyskutują W 0rtsgruppach zac ek e i
gorąco.

I

Mowa wyborcza Dr Raisera
na Zieździe delegatów

dnia 08.12.2OO2

Ze szko enia psóW w em, że W każ.
dym konf| kc e występują zawsze
dwie opc]e| zachowarrie s ę bo]aź iwe
Iub zachowanie s ię aglesywne' Hu.
mor jest przyporf ądkowany do f acho.
wan a s ę agresywnego. Stąd Wle|fę,
że praW d|owo nterpletuję zg]osfenie
mojej kandydatury' A|e jeże ] już fo.
sta]em zaproponowany' to róWr]ieź, do
tej mizer i i  W Stowarzysfeniu'  chrę
War. pow edzieć także o molch zapa.
trywaniach ] Wskazać drog rof Wiąfań'
Narzekarny' gdyż słyszymy tuta], Źe
cf]onkow]e opL'lsfczaja nas. że powo-
i robimy p|ajtę, że kłótn e sprzeczki
nas powo i rujnuja, wszędf]e frustra.
cja brak motywact inasza rasa co-
raz bardziej upada.
To musinastąp ć' jeŹe|irob się po|i iy.
kę d a Wlasnych kolfyści ca|kow cie
obok rynku' a kłamstwo ]est syste.

Teraz narfekamy' że 20'000 cfłon.
kóW odeszło od nas do DHV i rozwa.
żamy poważn e propozycje Fly BaIlczy
innej durnoty, aby psy z lnnych ras prry-
c ągnąć do naszego stowarzyszenia
poto' aby Wyjść na swo]€. To ty kojesz.
cze zW]ęksfy kłótnie ispory W oG inie
pomoże Iam zrobić żadnego krokU
dalej w sensie naszego rasadnlczego
ce|u, uzyskan]a dobrego psa użńko.
Wego' My to]uż wsfystko dobrze zna.
rny| pomyś|cie o tyrn ieatrze W oG' w
których się szeroko przyjęło agi ity' To
powoduje jedynie wzrost kosftów po.
stępowania' Moją krytykę w stosun.
ku do agi ity chciałbym tutaj jeszcze
raf sprecyzowa.' aby mn e ktoś ź e

niefrofumiał']ak mlała ona być Wpro'
Wadzorra na początku at901ych plze'
strfegałem wÓwcfas Hermana Marti
na na moim p €rwszym Zjeźdfie De.
|egatóWi ,Jeże|i tyr. czymś fajmiemy
się' Wciągniemy to coś do stowarzy.
szen a f cfego nie będfiemy mog| Wy.
se ekcjonować żadnego psa uży,tko.
wego' Ludfie robią coś bardzo ładne.
go interesującegof psami, będą przy.
chodzić |udzie, którzy nie będą m € i
zadnego zainteresowan a w owcraa
ku Iiemieckim jako psie uż}tkowym'
którzy plawdopodobnie na|eżą do wy.
zszycl] Warstwtowarzyskich i być może
są także nieco bardziej nte| igentni '
W dzę to ]ednym okiem śr. ejacym
się ijednym p]ac2ącymI oko płaczące
Widzi, że nag|e będz e my przez obcych
pfzefnaczan] d|a obcych nteresów'
oko śmiejqce jest okiem sfydelczym'
gdyż wy wówczas W namiocie wysta.
Wowym odczu]ec e jak to ]est być w
mniejszości, gdy jest się ciag|e przy.
t|aczanym przez więksfość,'
No, a|e z agi|ty musimy telaz wspót
ż\ć.
Jedyn e WłaŚciWejest to co powiedzlał
Vo ker Benz' gdy cytował on szefa Po.
rsche| Backtothe roots | (powlóció do
korfeni|)' Wówczas pisze się w czaF
no rra białym. co my możemy' w czym
jesteśmy kompeientni, że to]est spoń
kynologiczny i wystawy.
Jak było Wówczas w cfasach starego
Kóstela? Powiedz]ał on|' 'PozWólcie
najpielw |udf iom do nas plzyjść i
Wowczas ci udfie Wefmq sob e cza.
sami owczarka nlemleckiego jako

NIEMIECKI
DWUM|Es|ĘczN l( Nr 29 czerw e. 2003

AoRES|32 a00 Brzesko' U'GłÓwackego 7
re ./fax 0 14 66 303 63, te 0602 607 254
p'tanid dotycfące rek|ań: G6o4 63 54 58
€.ma |: kdoon@wp.p| hnp//WW'on'pn'p
Redoldor Nacze|ny| ńgl (rzysztof Dobrzańsk
skład ||amanle|tÓ '  0604 63 54 5a
oluk: Bz€sk. ofiĆyna Wydavn cza A'R Df edzÓ
Brzesko ul czarnowielska 1
FotogEf|e na ok|adco: 'Wnętże Pa|acu Go€tza
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Re.lakc]a hle Ódpowiada za t|eść rcklań'
agłaszeń aEż a|tykulów nie przez nia opa

a także hie zwąa natetialó||'
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drug ego psa' Wówczas mie iśmy na
m strfostwach także rejestrowane
psy nnych ras' Wówczas Stowa rfysze.
n e osiagnęło swa wie|kość i na korn.
petentny sport kyno|ogiczny mle iśmy
nronopo '  Gdy mie] iśmy ponad
100'000 cz1onków poczu|śmy s]ę
prawdopodobnie trochę zbyt d uf i '
obrf ydziIiśmy nasze stowarzyszenie
n e tylko fainteresowanym sportem
kyno ogóW nnych ras'  a|e również
własnych, którzy mie|itego pecha' Źe
otrfyma| psa z brakamizębowymi ub
brakamijadra' a więc z brakam| wy.
k|ucfajacyml z hodow|i'
Jako p erwsze radz]ł bym ponownie
otworzyć m strzostwa d a psów innych
las' aby ponowrrie przyciqgnąćdQ nas
ludzi, którzy chcą uczestn czyć w spo
rcie kyno|ogicznynr a n e obciqŹać oG
FyBaI em' czy nnymi śWiecidełkami'
aby prfyciągnąó psy nnych las. W ten
sposób s]ę w ęcej zaszkodzi niż przy
niesie poży,tku W spraw e psa uży,tKo
Wego. Nasze rnlstrfostwa sa naj|ep
sfym co mamy do zaoferowania, to
jest skutecfne Werbowani€' to powin
n śmy zaoferować' W€wnętrzna kon
kurencja ożywi interesI
Narzekamy, Źe w clągu roku tlacimy
600'000 D|\l na kłótnie i Śprzeczk '
Zo|]entujr.y się rÓwniez tutaj na ry
|ek' D|aczego się k]amie ] osfuk!je.
Ludf]e chcą hodowa.' a przy tym są
dręczeni nakładami kosztami '  któ
rych nie chcq, |ub nie mogą pokryć'
Robimy szacowan]€ wańości hodow
|anej przy A i lviemy przy tym' że plzy
we]ściu informacj], któle mamy i tak
nicrtego n ewyjduie. Na hlstor e DNA
wydaIiśmy WieIe pieniędzy' młody
przedsiębiorca farobił klocje'  zrob ł
p|ajtę' a.my znów nie mamy n]c f te]
całejspra!W' oprócf tego' że ]tak Wie
my' że się kłamie oszukuje'
PozWó|cie ]udziom hodować' także
bez egzaminóW' bezA' bez DNA,jeże
Li maja oni owczarka nlemieckiego z
pap erami, a|e pofwó|cie im na np'
ty|ko 10 kryó |ub mniej '  Dziękitemu
uzyskarny co nalmniej ponowne rof
szerzen e obsfaru genetycznego, lu
df e będq mie l  po|e do popisu bez
fbytn ego gnębienia' kosztóW i sank
cji. Kto Wówczas będze chciał hodo
wać pra\łidłowo'ten będzie miał moż
ność się czymś wykazać'
Potrzebujemy bezwarunkowo banku
spermy' Najważniejszym do tego' aby
ponownie ufyskać zdrowe psy' które
takŹe d|ugo żyją i długo funkcjonujq
lest wprowadzenie banku spermy,
WóWczas możemy z psów, które są

coś wańe, otrzymać materiał gene
tycfny ]jeże|ibędą się one dobrze pre.
zentować po 7 ub 8 |atach i będq
mogłyzdaó zwyk]yegzam n schH3' co
stanie prfec W ternu, aby spermę
sprzedać Wówcfas za 5'000 DM'
Wó]'czas m a]oby s]ę co najmn ej
świadomośó' że hodu.je się ra psach,
które w wieku 8 |ub 10 |at sqjeszcze
zdrowe i mogq jeszcfe plawidłowo
biegać wówczas po 15 !b 20 |atach
będz]emy m eLi fnowu psy' o ktÓrych
będzje można z pewnośc]a pow e.
dzieć, że zestarfeją s]ę pozostaną

Wszędzie' gdzie prowadzona jest na
serio hodoWla zwierząt użytkowych,
cfytośw ń, koni '  bydła' cfy innych rna
s]ę zawsze bank sperrny' co daloby
Wie|u z nas za to aby]eszcfe raf m eó
do dyspozycji spelnrę Bernda Lierberg'
Już W 1990 roku broniłem się w są.
dzie za to' że mojemu prfyjac e owiw
Austra|li Wysłaiern sperr.ę o0 swego
Ankera. Pierwszy miot po suce angiel-
sk e] był ty|ko m ernotą' Drug po n.
nej suce dał Wspan]a]e szcfenięta'
Cala armia austral i jska raa tymcza-
sern małe Ankery' gdyż poprzedn o
n e miała tak wspaniałyci] psóW. W
międzyczas e biega tam juŹ czwana
p ąta generacja' a spermy W banku
Wystarczy]eŚzcze na dwa, ubtrfy mio.
ty i można było raf obrać praw dlowq
drogę do ce]u: uslnąć wady' polvtó
rfyć sukces.
Aby jeszcze raz powrócić do prob e.
mu fdrowotności '  ladzi|byr. p Inie
ponown]e uaktywnió rejestrację' aby
hodowaa z psami lnnych ras poprzez
efekt heterozygot w celu popraw en a
Wita noŚci '
Aby ratować to sV trfeba ponown e
myś|eć a bsira kcyj n]e na przekór' Kir.
by| WóWczas Stephanitf? Jeś|i tak się
chce, to by] on takżety|ko <śm erdz e
|ern> i ,,na plfekól myś ącym'' który
Wówczas n c węcej n e zdfia]ał' niŹto
co powiedział: 'To Wsfystko co tu bie
ga, to miernota' ]a zlol)ię cos nowe
go|'' By|y już wówczas stowarzyszenia
i rasy psów' a on po prostu poszedł,
kupi] od stada parę psóW |ofpocfął
eksperyment' Był on inte|gentny, pro
sto|lniowy i długodystansowy, no po
patrfc e, co po 100 |atach pozostało
z]ego idei. ['łożemy być z tego durnni'
WóWczas wystawa mia]a slvoje w|a
ściWe znaczenie '  przef jItroWa nie
psów odpowiednich do Wzorca i  nie
trzeba było usta ać ko e]ności Wśród
jednakowych psów według nosa prz+

Tylko nie trakt l jc ie Raisera jak nie
spełna rozumu i,,odjechanego'' to co
on mówi ma z reg!ły ręce j nog, f
reguły to on ma rację' Z popędem zdo'
byczy miałem rację' a j!ż chciano
mn]e wyrzucić ze stowarfyszenia' tak
samo rńam rację fe zdrowotnościq i
plzeżyłem procedurę Wyrzucania'  i
także m ałem lac]e z aparatem e|ek.
troszoku jeszcze nie rostalern wyrzu-
cony' ]ak myślicie]akbys ę c esfy] sie.
phan tz, gdyby m al do dyspozycjibank
spermy i aparat e ektroszoku.
Potrzebuje czasami niestety duzo cza-
su. abywyzwo|ić Was ze starych wzor.
ców myś owych'
Jeźe|i m mo to będziemy tak dalej ro.
bić, to prfybędzef ko]ei następna gr!.
pa owczarkarzy' któla WyWędru]e my
sfko|eniowcy' N4]arka powo i się prfe.
biera. Nie tylko, ie nam w naszych
naj|epsfych czasach rńistrfostw wpa.
kowano agi| iy na główny stadion' a
my musie|iśmy zadowo ić s ę stad]o.
nem bocznym, gdzie widzow e nic nie
Wdza' to także zaoierowano nam ta.
kie orzecfenia sędziowskie' które sa
befcze ne, gdyż sq n ekompetentne
Wfg|. aroganckie' od głupich okreś eń
jak <nenat!ra ne puszczanie> aŹ do
]ęd Inych Wyrażeń ' że występ!jacy prze.
wodnicy psów są za głup aby praw.
dłowo Wyszko|ić psa' co nie wywołało
ap|auzu ani !  pub icznościaniu prze-
Wodn ków psóW. lV]ój syn powiedział
mi po ostatnich ćWiczeniach z posłu
szeństwa W Lijbeck 'To mi nie spra
Wia p|zyjemnośc]' czuję sę W pełn
upokorfony' Za te ćWiczenia na mi
strfostwach młodzieży dostałem 98
punktóW. cfy teraz Wsfysiko tak ż|e
zrobłem' że dostałem 88' prowadf]
lem tak jak zawsre Drago dobrre
sfed]',, odpow]edz ałem mu ,,No tak'
do tej pory byłeŚ miłym' kochanym
chłopcem, a teraz ]'esteś <RaiseP i
musisz s ę do tego przyzwyczaić,' Po
patrzmy slę jak on to prfetrawi'
Pomimo to nasfe mistrfostwa są je
dyne W swo m rodfaju, możemy je
skL]tecfn e zaoferować do werbowa
nia, gdyż u nas jest również najw ęk
sza kompetencja w sprawle wyszko
|enia. Myś|ę, Źe skoro Gt]nter Diege
ma byó fca ds' szko|enia to będzi+
my mog i  wreszcie tak zaoferować
szko enie, że będfie mog|o ono by.
pokazywane w najlepsrym czasie te
ewizyjnym w niedfie ę po 20.tą', gdyż

test ono fgodne f prawem ochrony
zwierzat, interesując€ i kompetentne'
Jeże|i miałbym być waszym z.cq ds'
hodow i' to tak d|Ugo będę wam ho
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dowcą brzęczał za uchem aż pojmie
cle, Źe r.acie nam hodować takie psy,
z którynrito można robić' To co Wy wi
dzic le jako <doskonałe> l <piękne>
na tym rynkLJ jest w ogó]e nieintere
sujqce' Piesjakiego wy macie n e rna
w głowie tego co mus]miećdobry ples
użytkowy ion nie ma także taklego
korpusu, przy któryrn może s ę spraw
nie i szybko poruszać, on n e nadaje
s ę na ten rynek' Ten pies jest ]ako
ples uŹytkowy upoś|edfony.
A|e ja nie rnusfę s ę obaw ać df edfi
ny Wystaw. Wcfeśniej wprawdz e fło
Ściłem się' gdyjechałem fa granice i
og|ąda|em psy' któ lych nle można
bylo używać do nasfego sportu. Dfi
s aj widfę to całkiem inaczej..
Gdy jadę za glanice na nroje sem na'
r a, Wówczas widfę to co Wyście ho'
dowcy wydai '  Jeżdżę do Austra i i . '
jeżdżę do Argentyny'jeżdżę do B|afy| i
] co W dzę Wszędzie jest to rozbudo
wany rynek owczarka niem eckiego i
tam rozwinęła sę infrastruktura
owczarka niem eckiego to jest wa,
sza fasługa' że owcfarek niemieck
na całym śW ecie zdobył takle udz ały

N/ożece m w jednym zawierfyć' Ra.
sdr nie jeŚt kimś' kto komuś zazdlo.
ści zarobionych pieniędzy, Wręcf prze.
ciwnie, mam wie|e uznan a d|a każ.
dego' ktÓry fa norna|ne usł|lg zara.
bia norma ne pien ądfe' lJznaje
Wie|ką wańośó tego, cfego dokonaIi
Sce na tym rynku z owczarkiem nie-
mierk m, który na całym świec]e zna.
azł takie uznanie.
Wiem równieź to, że moje p]ękne m.
strzostwa w Stowarzyszen u ber was,
jedynle f k lkorna |udźmj od szko e.
nia j€sjcfe d]ugo n e by'by tak p ęk.
nym mistrzostwar. i '  Władu ę, wie.
kość' gospodarcfq kompetencję to
stowarzysfenie zawdz ęcza wam u-

Mogę Wam fóWnież pow edzieć, d|a.
cfego wy macie epsze moż|iwości
otwarcia rynków n]ż my id|aczego was
usy,tuowano w Ponie wystaw, a nie

To polega prrede wsrystk m na tym.
że łatwiej jest plowadzić w pionie wy.
stawniżWsfkoeniu' LUdf etak samo
przeżywaja chalaktel wspó]zawodnIc.
twa' zwycięstwo' tlofea i na koniec
s!kces ekonomiczny, gdy splzeda]a
swoje psy' W ten sposób jest łatw ej
osągnać szeloki rozwój.
Ponadto na tyrń po ega Wartość na
srego Stowarzyszen a, ntelgentn l!r-
dzie mają 2aintelesowanie w naszym

stowarzyszeniU wszędzie tam, gdzie
sq pieniądze' I to w pion e wystaw
sukces, a zatera i profit ekononriczny
moŻna osiqgnqĆ o wie|e łatwiej iszyb
ciej, zatem prrewaga naszego Stowa
rzyszenia znaIaf|a się w pionie WystaW,
tak jest w OG, w LG i  tak samo na
ótaszczyźn e ogó|nokrajowej. W na
szym pionie Wyszko]en a osadzał się
wczesniej zwyk|y członek sV, który
ubił sam ść ze swym psem w po|e'
cfęsto nawet rekompensując sob e
komp|eksy rnn ejsfościowe czy też
nawei faszystowskie zapędy. To jed
nakw cągu ostatn ch at zmieniłosię,
także dzięk] mojej dzia|a ności' sport
kynologczny sta się Wysokokwa fi
kowanym, pięknym zajęc em z psem'
Bez nas ludzisrkolenia owczarek nie-
m ecki nie mlalby takiego image i wy
nie zapanowa ibyście tak nad ryn
k em. Zatem s edzimy w tej samej
łodz ' |vusimy się jedynie nauczyć in
te]igentnie ze soba Współżyć.
Według mn €  wyg|ąda to w sposób
następujący: Stowarfysf en e owczar.
ka Nier.ieckiego ma trzy po a dz ała.
nia: agi i ty '  Wystawy iszko|enie obroń.
czeiabyjeszcferazjasnopowiedzieć:
pojęc e <Wystawa> nie jeŚt jedno-
znaczne z pojęciem <hodowIa>' W
tych trzech płasfczyznach moźemy
działać, a e musimy zaprzestać psuć
5obie nawzajern fabawę'
Ja naprawdę nie mam n]c przeciw
ter.u'  że ktoś2alabia duże p en ądze,
wręc2 przeciwn ie jeże |i ktoś świadczy
uslugi i ma na to dobry rynek, to powi-
nien byĆ róWnieżdoblfe opłacany. A|e
będf e coraz mniej tak ch' którzy nie
będą fnać różn]c pomiędzy dwoma
popu acjami. Rynek na wasze psy
gwa|townie s ę przez to zrrrniejszy'
PoWo itóWnież rynk zagran cznebędą
zapełnione i będzie colaz mn ej takich
wśród Was, d a których rynki jeszcfe
będą otwarte' ]ako z'ca d/s hodow|i
nauczę Was' że jest tutaj rynek d|a
Was' music ie ty|ko to przer.yś eć i
hodować psa, który równ]eż tutajjest
potrzebny' taki z którym mogę pójść
na mistrfostwa' Musicie się ty|ko od
ciaĆ od przesfłości' siaó się kreatyw
nymi i innowacyjnymi' a pżede wszyst
k m być autentyczni' wówcfas nle bę
dziecie musieI i jeździć aż do chin, aby
zrobić dobry interes'
W tę gadan]nę o <pięknym i dobrym>
nikt jtlż dzis aj nie wierzy. JUż przed
piętnastu Iaty W}tłumaczyIiśmy marzy
c e|om' że połaczenie <dobry i pięk
nP daje Wynik ani piękny' ani dobry.
obłęd myś|enia uniwelsaInego mija

się w pełni f  rea|iami. To co powie
dział Wczoraj były prefydent Me8 el,
ie sa <bohaterami narodu>' piękni
bolraterowieI To jest jak śrniech: tych
trzech |udzików, z których dwóch to
marzyciele, a jeden jestjeszcze dziec
kiem, ktÓre jeszcze nie przejrza]o na

Kto z Was' którzy kręclcie się wokół
wysta w za interesowa ny jest gen etycz-
nre psam z mistrzostw? | kto z was,
kiÓrzy kręcicie się wokół m strfostw
chciałoby mieć potomstvvo po psach VA?
Jeże i rn ałbym być waszym f cq ds'
hodow i, to wówczas z.ca ds- hodow i
prowadzlłby psa na mistrzostwach' to
byłoby naprawdę coś nowego' Wy w
swoirn obozie wystawowym n e musi
cie s ę obawiać' Nie jestem jesfcfe
głupi' W]em przecież jak Waźn jeste
śc e d a całego sV. ]a także pojq]'Anr
co Hermann lVartin myślał' gdy przy
pominał| ,, Kontyn Lr acja jest ważna w
hodow|i trzeba robić małe kroczki''.
N e jestem róWnleż tak ograniczony
byWierfyć. że Wsfysik e moje przemy
ś]en a sq abso utnie praw dłowe' Ko
r.isja hodowlana jest d a mnie kom
pet'Antnym glerńium, W którym będą
zapadać decyfje'
W ostatn ch |atach pozna iśc e mn e
w sprawacir zeczowych jako bojowe-
go a|e szczerego. l chcę Wam powie.
dzeó| dobry Wróg]est w]ęcej Wart niż
zły przyjacie|' Macie we rnnie otwar.
tego przeciwn ka' jeże|i nie jesteśmy
tej samej myśli to o tym Wiecie!
Z f awodu]estem profesjona nyrn usłu.
godawcą i tego będzie dotyczyć róW.
n eż moje stanoWisko' Będziecie
mn e poznawać z ]nnej strony' W
mo|m zawodfie mam wi € |e sukce.
sÓw. Mó] doradca podatkowy d2iwl
się' że W mojej praktyce w obecnej
s},tuacj wsłużbie fdrowia idę do prfo.
du, a nie do tyłu. ]\,loi pacjenc cenią
mr e jako odpowiedzialnego, srcze-
rego iotwartego. Gdy będę czul odpo.
wiedzalnośó będę tym samym zobo.
wiqzany i popróbuje oddać wam spra.
Wied Wośó'
MUsimy ty|ko rnóWić sobie prawdę'
byĆreaIistycznym autentycznymi'
przypor.nieć sobie cfasy naszej nie.
wnnoŚci ] zorientować się na rynek.
Wówczas większość plob|emów znik.
nie. My rnamy naprawdę coś do za'

Zatem jeŹe i mnie terazjeszcze chce'
cie jako z'cę ds. hodow|i to mus]cie
na kartkach Wyborczych napisać <Ra-
iser>, a|ejedno mogę Wam obiecać ''
Również Wówczas tego dokonam'''
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odzaju' TakŹe kynoIogiczne'
D ategoteż wystawywiosenne sa 2a
zwyczaj iczn iej obsadza ne niŹ |etnle,
czy też jesienne' szczegó|nie w k|a'
sach młodzieży' Każdy chce sprawdzić
w konkurencji na ringu, czy to co wy-
hodował' Wzg|' kupił załap e slę do
czołówki i prz'sporzy mu nowych ra
dości' ci' któlym się po!! odło' star
tują da|ej' cj' klórfy za|czy|da|sze
miejsca zadowo|ą się fapewne tymi
trfema wystawam koniecznymi do
hodow|i,  ida ej będajedynie rozmna.
żać i rozmnażać' Przy okazji tych wio.
sennych Wystaw spotyka się często
dawno nie widzianych znajomych.
RozTowyw trakc e takich spotkań z
natury rzeczyzahacfają n e rfadko o
rdarzenia i osoby z 'dawnych, dobrych
czasóW''' Pam ęć udzka matę doblą
cechę, że z reguły przechowuje W swo.
ich zasobach, te na]p]ękniejsfe, rn le
chwile, ajako rblteczny ba ast wyrzu-
ca wsze|kie fło, którego doświa d czy|i
śmy' chyba że ktoś jest zgryŹliwcem
ostatn]ej miary. wóWczas do końca
życia będzie rozpamiętywałte mniej
ba rdz ej u rojone krz}ĄVdy' któremu się
przy,traf fy dawno, dawno te m u, za po-
m inajac oczywiście o wszeIkich krz}ĄV.
dach' jakie sam nnyn] uczynlł lnada
czyni '  D ategoteżWspomn en]a iroz
rnowy o przeszłośc sa najcfęśc]e]
bardfo mi|e' Nawet jeże i opowiada
się ojak]bhś W sumie wówczas nie.
przyjemnych rdarzeniach, to teraz oto-
czone patyna czasu stanoWią]edynie
anegdotę, z którE moźnas]ę pośm ać
zadumaó nad Własna' cfyteż cudzq

daWno przebżm iała głu potą'
Jeszcre w zasadzie nietakdawno, bo
raledwie przed ki ikunastu laty nie
m eśclło się Wglowie, że na Wystawie
będzie ty|ko jeden ring d|a owczar.
kóW To mogło być wyobrażaInejedy.
nie na komp|etnym zad..iu' BylywóW.

ażda wiosna niesie z sobą
nowe nadzieje. Wszelkiego

Nieco wspomnień

czastrzy kategorle Wystaw między
narodowe, krajowe regionalne, Na
tych ostatnich były co najmniej dwa
ringi' Przeg qdając swoje sfpargały
natrafłem na ki ka ' ,staroźytnych' '
katalogów' W ']e en]ej Gólze w 1983
r' Na ogó na | czbę 372 zgłoszonych
psóW sukweWszystk ch rasach było
67 owczalków niemieckich' sędzio.
wa I E. Szyszka - psy iE. Nowak -sukl
(a teraz tamże zgłoszono fa ]edw e27
owcfarkóW na 679wszystkich psóW ]
suk). Wtym samym roku na Wystawę
Krajową do Wroc]awia zgłoszono 159
owczarkóW n emiecklch' wtym suk W
k asie otwańej - 41, a W k|as e L]żJ,t.
kowej 10' (Łacznie wewszystkich la.
sach zgłoszono 1168 psóW suk)'W
1987 r' dniach 14.15 malca odbyła
się Zimowa Krajowa Wystawa PsóW
Rasowych' Zgłoszono 2!2 owczar.
ków niemieckich, W tym sukwkasie
uż},tkowej - 10' Naj|iczn ejsze były
k|asysuk:młodych iotwafta 36 i33.
PsóW W k|asie otwartej było 31. W
owym czasie zalóWno p esjak isuka
n e musiały miećwyszko en a, aby być
fakwa f kowane do hodow ' sędf o.
wal i;  Ewa Buklad, Hal ina Solska, fula
r]an Szymank ewlcz iMieczysławGąt
kowŚki. Zdarfałos ę, że najednym rin.
gu sędz]owana była ty|ko jedna k a.
sa' zewzg ędu na |]cfna obsadęl a na
WystaWach m]ędfynalodowych, W Po.
znaniu i Bytom u, bywało tak, źe naj.
licfnie.jsza klasa, fazwycraj otwarta
suk, dzie|ona była nadwa r ingi ipierw
sze dz esiatk 2 każdego r ngu ryWa|
zowałyzsobą Wfina|eo ]okatyW k a'
sie' Nie wiadonro było' kto będzie sę'
dz ował, otym moźna s ę byłoprzeko'
naćdopiero na r ingu in e było to naj.
Ważniejsf e' Większość Wystawców
n e mogła nawet marzyć o zwyclę
stwie' Rywa]izacja dotycfyła ocen
ko|ejnościWe Własnym gronie na fa
sadzie, mogę byó 151y' czynawet2G
ty, a]e mam być plzed moim ko|egą'

czy też |okalnym ryWa|en]. Wie okrot
nie nawetzakładano się o ''połóWkę'
- kto przegra, ten staw a. Obecn e, gdy
trafis ę W k|asie wjęcej niż 6 psówto
już móWi się o siInej stawce' Przytak
icf nych k|asach Wystawianie trwało
ki|ka godfin' Psy chodziły W ringu a
sędzia L]sta|ał ko|ejność idopiero na
zakończen e następowały op]sy na
kańach ocen. Psy i ch plze\łodn cy
mus e|i  s ę wykazać nie |ada kon.
dycją' Jak się teraz czasa m i pat2ę, że
niektórzyjuź po dwóch szybkich kól
kach ,'p]ywaja'' to Wydaje mi s]ę' że
Więksfość f nas poszła na łatwiznę'
Widzi s ę wprawdfie ewidentny po.
stępw ekster]elze'  a|e czy równieźW
kondycj psów?
Przy takich okazjach wspom na się
róWnież o tych udziach od któlych
uczy|lśmy się owcza rka rskiego a beca.
dła' ostatnio WeWrocławiu rofmowa
feszła na Ś'p' ElnestaSfysfkę' które'
go zapewne młode (stażem) poko|e'
n e nie zna, |ub też baldzo powierz'
chownie' Był to jeden z n ewie u sę'
dz óW, który owczarka Widział na
Wskroś. Dodzisiaj nie rna nikogo, kto
by tak potrafl] wychwycić iopisać ulo.
żenie i długość łopatki oraz ramien a'
Pan Elnest m ał !ł oczach ',lentgen'''
Był on równ eżsędzia plób placy idt]ży
nac]sk kładł na psychikę owczalka'
To prfedewszystkim dzękiniemu we
W|oc|aw U ]stn ala grupa Iudzi' która
szko|iła psy osiagała z n rn]sukcesy
na mistrzostwach Po|ski' Były to' jak
się WóWczas mówiło psy enerdow
Śk e. i  k iedy rozpoczał s ę,,nrasowy, '
mpoń psówf RFN.U lw adomojakiej

jakości) p. Ernest potrafił docenić ich
prfewagę nad psarr]i enerdowskimi
W przebiegu ini igrzb etu, w d|ugośc]i
ułożen u zadu' a|ejednocześnie wy,ty
kał wady dotycface wie|kości g]owy
(gdyżzdarzały się wówcfas psy ze sła
bym] głóWkami - no i jeszcze s ę zda.
rzajq), a szczegó|n ie zwracał uwagę na
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ustaWienie i  prowadfenie kończyn'
smial się' że psy f tak Wqską k|atka
piersloWa musf ą rozstaWiać prf ednie
i tylne ła py na zewnątrz, bo inaczej by
się przewróciły' czyż to s postrzeże n ie
niejest aktua ne do dzis iaj.  Ocenia
jac psy duźą wagę przyk|adał do ch
kondycji i Wytrzyrna|ości' Wadomo' że
Wystawiając psy najego ringu tlzeba
było mieć ki|ku prowadzacych' Nie
wystarcfało, źe p es był piękny' lMu.
siał do tego chodzlć, a właściwie to
b egać' Takiby| WóWcfas sposób wy.
stawiania. Nie pełnym kłusern a e
truchtem ' 'leszcfe obecnie moźna ten
nawyk faobserwować' k edy 6ędf a
po|eca iśó wokó| ringu W e|okrotn e
Wldaójak p efuszy Wstav/ce zacfyna
od razu bieg. zdarzalo się' że sędzia
Szyszka po|ecal polącfyć zsoba dwa
ringi i padało po]ecenie , psy pokry.
waja przestrfeń''' Itak ki kanaśc e run.
dek Wokół duźego ringu' No a|e czlo.
wiek był rnłodszy miałtę parę W płu
cach inogach' Jak zwyk|e niektóre
werdykty bL]dziły n ezadowoIenie,
sf@egó|n e gdy przegrywa| uznany
champ on' a|e zawszeWladomo było,
że abywygraótrzeba s ę napocić' A co
do champ onów' to p' ErnestWsławił
się tym' żeswego czasu odkrył cham.
piona bez P4' Każdyasystent u niego
musiał og adaó Wszystk e zęby' a nie
jak to s lę zdarza' żety|ko zgryz ikoń
cfy na Wyszukan u P1'Jak każdego z
nas' różnie go oceniano, a|e kto s ę
chc ał od niego nauczyćsposobu pa.
trfenia-na owczarka mógł zawsze .
cfyć na przychy|ność i pośWięcen ie m u
wieIe' WieIe czasu ' Ajego potżeba na.

prawdę sporo, aby móc powiedzieó,
że coś się z tego lozum e. A na pocfąt.
ku to się wdajetakie proste'
Ciekawe co będzie W przysfłości.Jak
na raz e Powodu do nudy nle ma. W
SVsensacja gon sensację' Ledwie co
nowyZ-ca ds. hodowl dr HelmLrt Ra-
]ser rozpoczą| popu aryzac]ę swoich
przemyś|eń na temat s},tuacj w ho
dow|iowczarków' ajuż go odwolano.
Z kandydowania na tę fLrnkcję zrezy
gr]ował Leonhard Schwe kert, który
oświadczył' że jeże|ijego osoba ma
byó powodem ponownych antagoni.
zmów Wślód de|egatóW to d a dobla
SV owczarka niemieckiego nie chce
się ubiegać o tę funkcję. zgłoszono
dwóch kandydatóW Heinza Scheere'
ra i  Wo fganga Babi lona. Pierwsry
otrzymał37 głosóW, drugl21, zatem
obecnie Z-cą ds'  hodow|i jest He n2
scheerer Właśc cie| hodowl 'Von
Huhneg|ab' ' '  Już pop2edn ozmenG
no zasadę obsady sędziowskiej na

'światóWkach''' Ten sam sędzia bę.
d2 e mógł sędziować co trzy |ata za
Wyjatk em Plezydenta ijego Z'ców, z
tym ie on mogą (a|e nie r.uszą)sę.
dziować co roku, przyczym W każdym
loku inna k|asę. Podobno ma być to
juŹ konieczm an ipocfatek nowejsta.
bi izac)i. Zobaczymy.
Natom astjaksłyszę U nas na stabiIi'
facjęsię n ezanosi,  gdyżwśród anta'
gonlstóW nikt niejestWstaniewf nieść
się ponad swoje prywatne ambicje i

''ustąp]ć z po|a WaIk ''' Jakież to ma.
]ostkowe' Jestjuż połowa czelwca, a
nadaItrwają WaIkioto kto ma sędz o.
waó na k|ubóWce' cfyż n]e rnożna

wząć przykładu z p.Schweikerta. on
potraf ił '  Pomimo, żetam ztq funkcja
wiążasię fnaczne plof]ty' A u nas co?
Przed kiku |aty żar| iwie namawlano
do bojkotu wystawy klubowej, abyzr+
b]ć na fłośćówczesnemu przewodni
czacemu K|ubu, jednak bojkotsię nie
udałiwystawa się odbyła. obecniec
sam głÓWni adwersarze nie mogą
znaIeźć wspó|negojęzyka ] być może
dop ero teraz dopnąswego iwystawa
k|ubo\rJa s ię n e odbędzie'  Według
mnie wystawa kIubowa jestjedyną W
roku okazja d|a hodowcóW, do zapre.
zentowania swego dorobku iskon
frontowania go z dorobkiem innych.
Nie każdy rok bywa w hodow i ''tłu.
sty''. D atego też tak Ważnymjest' aby
wystawy k|ubowe odbywały s]ę co
loku' aby każdy rl]]ał równe sfanse'
Nawetjeś| n e Wygra - bo może to
oslągnąć ty|ko jeden W k|asie - to inni
owczarkarze ik lb ce będą mog|isami
docenićjakość psów z danej hodow
i' Nawet Wówczas, gdy sędzia tejja
kośc nie zauważy. Nie na|eźy zaten]
tak dużej wag przykładaćdotego' kto
sędf uje. olWa spraw ed wa, f cza'
sem na Werzch Wypłylla' A p|zyokazji
f!łróćc e uwagę' że najwięcejfamie.
szan a robia ci' którzy nie majq się
czym pochwa|ić to od Wie|u at' D|a
nich jest 

''Wsio ryba'' czy ''k|ubóWka''
l rędz e czy nie. ajeś|ima byćto tylko
taka jak im jest Wygodnie. Ta cała sy
tuac]a faczyna jL]ż nawet niektórych
bawió i nawet stojq fak|ady o,,połóW'
kę'' czywystawa k|ubowa w tyrn roku
odbędz es ę' cfy nie' Zobaczyrny' kto
będziestaWiał'

Szanowny Kolego ! Drodzy hodowcy !

W połowie lipca rozpocznie się druk ksiażki pt. "owczarki niemieckie', autorstwa Wiesława
ziemeckiego. Ksiaźka ta liczyć będzie ok' 350 stron i zawierać będzie ponad 2oo kolorowch
zdjęć, rysunków i schematóW' Rozprowadzana będzie poprzez księgarnie w ca|ej Polsce'
Końcowm rozdziałem tej ksiażki będzie prezentacja czołowych polski)h hodowli owczarka
niemieckiego' Jest jeszcze możliwość, aby i Twoja hodowla znalazła swoje miejsce w tej ksiażce.
w wypadku zainteresowania ta forma reklamy swej hodowli pro'imy o kontakt telefoniczny lub
ljstowny z redakcja, lub autorem tel./fax. (77) 3493096, tel. korrl: o5o58o141o
ze względu na bljski termin druku prosimy o szybka dec'zję.
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oddział Szczecin .

chęci' ]ednak zbiolowo Zarzad od
dzialu po prostu srko en a nie ulri,

Gdy przeprowadzi|em 5]ę do Szczeci.
na 4 |ata temu zostałem cfłonkiem
Kofilisj szko|enia' s}tuac]a była od
poczatku trudna, Za|ząd z opa|em
zatwierdził prowadzenle szko enia
oraz nasze podanie oorgan zowaniu
M strzostw Po skiPTiPucharu Polsk
IPo' Gdy odbywałysię Wyżej wymienio.
ne fawody, źaden z członkóW zarzą.
du nie przysz€dł replezentować od.
działu, mimo ze to były N'4istrzostwa

A|e plzejdźmy to czasu teraźn]ejsfe.
go' Po wyborach nowego zarządu (w
marcu b eżącego roku) sy,tuacja po'
gorszyła się]eszcze baldziej' ]ako źe
odszedI f zarządu jedyny je€lo cf łonek,
który propagował sf koIenie'

Na pierwszym spotkan u po wybo-
rach' Wice przewodnicfacy zarządu
ds' organizacyjnych poinformował
nas, że Zarzad oddfiału 2decydował|
1) Naszoddział nie będzie prowa
dzi lszkoIenia psóW
2) N e będzie powołana oddzia.
|owa Komis]a sfko|enia PsóW
3) zarzad podpisze umowę o
współpracy z pryWatnymi zakładami
szkoIenia psóW
4) Zarząd powoła osobę, która z
ramie|ia zarzad! będzie odpowie
df alna za organizowaniem egzam -
nóW i pżejmie ro|ę jednoosobowej
Kom sj iSzko enia

Nad plerwszym idrugim punktem nie
ma co się rozpisywać' ]estto po pro
stu ewidentne łamanle Statutu ZWiąz
ku. ']akjekoIwiek tłumacfen e s ę
wzez7arząd te$o |]e zm enl'

Pu n kt trzeci wymaga dalszego rozwi'
nięcia '  odbyło sięjedno spotkanie ze
szczecińskimi zakładami szko|en]a

psóW,jednak przysz i przedstawicie e
ty ko dwóch fakładów' rn mo że w
szczecinie istnieje c|r więcej' ]edna
z tych osób plzypadkiem była tego
dnia wOddriale, druga osobato kole-
ga Wiceprzewodnicf acego' Innych nie
pfzypadklem n ezaproszono. Wurno
We podpisanej m ędfy oddz ałem a
2ak|adami nie zastlzeżono, że człon.
kowie zw ązku' którzy nie uczęszczają
na zajęcia do danego zak]adu mają
pla!ło u nich zdawaó e8fam n.Wynik
tego jest taki, że osoby chcace zda
wać eksternistycznie spotkały się z
niechęcia ze stronyjednego f zak|a'
dóW. Uchwałą Za żad u człon kowie zo.
stali pozbawieni swobod n ego zdawa-
nia egzaminu w Szczecinie, Przypo-
mnę w tym rniejscu statut zwiąfku
Kyno oglcznego, s5' według którego
,. ZWia2ek jest stoWa rzysfe n iem osó b
za nteresowanych w amatorskiej ho-
doW|i psóW rasowych oraz W atorsk]m
sfko|eniu psów w ce ach użltkowych
Iubsportowych '''.' i 56 ,,ce|ern zW ąf.
kujest oparta na podstawach nauko'
wych organizacja hodow i isfko en a
psóW rasowych...'''

A teraz punkt czwarty. Zgodnie z wy-
tycznym Głównej Komisji szko|enia'
wszyscy chętni do działania w nowej
komisji' po Wyborach władz oddf iału'
spotkaI się i WyblaIi demokratyczn e
p ęciu członków komisji i przewodni'
czącego' spo rzadzono protokó| i prze.
kazano do Zarfadu oddzia|u'Jaksię
okazało Wszystko to odrzucono bez
podawan a uzasadnienla pisemnego
ani ustnego' Zarzqd wyznaczyi cz]on
ka zarządu dojednoosobowe] kom.
sjiszko|en a' Powołana osoba ma byĆ
odpowiedz aIna fa eEŻar|iny, kontak'
ty z zakładam. i td '  Chciałbyrn zazna
c4ló, że reguIamir o kreś|ający działaI
ność oddz]ałowych Komisji SfkoIe.
nia móWi, źe komisja składa się z 3'5
czlonkóW- Niby szczegół' a]e jako ko.

Zatząd nad statutem ZKwP

T/Zr huletnia praca w komist l

.sj'' ł:l"* ił ;:,ff 5 ;.T'':
gó|nym prfeiciem, którym chciałbym
s]ę podzie ić z cz},te nikami ''owczar
ka Niemieckiego

.  . . . .^t. .
Tocnę n 51ol||o sfczec nsx|e] U0oz|a.

łowej Kom sjiSzko|enia Psów| komi.
sja df iałała w praWie n ezmienionym
sk]adzie od ponad tżech |at. W jej
skład wchodz Ij dypIomolva n i treserzy
(m,in. uczestnik Mistrzostw Swiata
Prób Pracy IP0). pozorant icencjono.
Wa ny i jnni baldzo zaangażowani cfłon.
kowie' M e|iśmy róWnież trzech mło.
dych' faangażowanych cz|onków' któ
rzy asystowal prry kursach abyw przy
szłości przystapić do egza m nu na tre
sera i sfko|ić d a zlv azku' Pofa pię.
c iorna' stalym członkami'  kom]sja
mog]a w każdejchw I iczy. na pomoc
ki|ku innych osób f\ł azanych z ko.
m sją'
W minionym roku nasza komisia zor
gan zowała swoje p efusze zawody i
to najwyższej lang: tv|istrzostwa PoI
skiPT izawody o PucharPolski lP0.W
tym roku organ zowaiiś rny fawody do
Pucharu Polski PT, IPO i otwarte zawo-
dy PT. Mimo pewnych inwestycj i  -
oddział n e pos]ada| rękawóW, namio
tóW' przeszkód' td'  - zawody pod
Wzg|ędem ekonomicznym by|y ren.
towne' chciałbym tutaj zaznaczyĆ' że
Zarfad oddziału nie pomógłf nanso.
wać zawodów inigdy nie dotowałdzia.
łaIności komis]i' Wsze kie nad[yżk
wypracowane przez komisje były fa
wsze prz;jmowane przez za rzad. Każ
dy kurs inne formy działaLności ko
m sji zaczynały się z 'zerem na kon.
cle,,, a zawsze kończyły się zyskie m.
Z powyzszego powodu n]echęć do
komisj,  która opiszę jest d|a mnie ]
innych członkóW n edozrozumien a'
Nie wysuwane sa żadne konkletne
zarfuty ' Żaden z czło|ków zarzadu in
dylv]dua nie nie możeWyjaśnićtej nie.
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letny chyba pokarute jaka wage Za
rfEclW Szcfec n e prfykłada c lo regu
an r lÓw iobov/ ązU]ących Zasad'

Wprowadfono też parę n rych nowi
nck. W ceprfewodn cfac!.  oddf ał!
ds, olganlfacy]rrych po nfoInovlał na
spoLkan t].  fe faklady szko e l  a będE
nogryzgrasfac egza f! !.r ao!!o n e
wyDrafym przefsrcb etern I c wa
domo zetest to spr/cczne f Lr.rhllalir
Głównej Ko l l is] iSzkolc l]  d Pso '  kLó
ra |now fc egzanr ny |.ta rlc fgla
szane na corocfnyfr sp. lk.  r  L Prfc
Wo( nlczącyc l  oddz|. lo lLyclr  l{onl s j i
S/ko ef a Dnrgd |ov,,nln to wrecr
na] i]  rewo (].] i l '  Po||fo IIJW3no' źc
Ia cgfa n lac] l  Po tes la l] l l  zakłady
sfr lo o I a noga kor7yst.c/ )oToraf
tó!/ b( '  celcJ (c/y bef L p|awl]]c l i ) .
Tojes1ouyw scie |l ./goclIe f Lllllwała
GłoW le] Kol l l  s] Sfko o| l]a PsoW. k|ó
ra tak c r .g/a f inov/ nrore I c L ,/|nc

W srcr.c nsk I Oclrl,,L . ll1\.iP I {l
f ' r  orrccn c r(on'  str  sr l i .  o I .  N. l l
ry lyrrr or lonlonr konr sta n c byl i r  . lo
ll.]/1jglj potrlcL)na [/]anly LIkłj do

świadcfcnie że sanl]sfko nlyswo]e
psy'  epie] n]ż Wszkolach prywatnych'
Praca W n]e] była cfysto społecfna'
N kt f  nas I e byłfW ąza ly f  żadnym
fakładem sfko en a'  D]a porządku
ooc am' ze osob]śc e n e b]orę nigdy
n e Drarenr p en Qdzyza poforowan u
na egzanl fach, lestach izawodacrr.
Cflonkostwo W kon]isj W af alo s ę cl a
ras wszystk ich 7 propagowaniem
sporIoWego sf koIcnia psóW'

Przy okaf] cI lc ałby n podf ękować
koledze Zc]fs lawow W kow '  k|óry
L]ędqc cz lo|kienl  zarfąd| papr/ e(|
frch kadercj i  Lrrzewodnicracym ko
l] l  s] szko cn a W]e e osi .gnał'  la]cgo
c/asow oddl a] dorobiłs ę dyp ono
WaIycl] t  es l .]|oW' instrL k1o|óW po
for. i r ln .efc lorowafego l(  -aro
W.l  k( ' l ]|s]a W 1' .kI c orga l  ,/źrcj i  n.
sry. r  tr  cr ' ! !sfy. l r  /|wo. lor!  (1,1
str./os lu Po s,  l ,T. 11!r r .r  Po s !  lPOl
uo r i\u!r!1o(r isLr ,/ . . ! ! i r  t !"  .  .  | .  l
(  ! .  o\! . lł ( 

' )  
l .o(\.] l  \ !ł.]( /  o( n/ .łLr '

I l ] lo lo( ' , , l ] t]  / i rWod! og nd|ł]alro /{/y
kły c l lo| lek 

^! 
i l fkt] '  P lzykrc. a cjc( y

llyl]] cfynl nlo/c s|q pocn\ł. lc nowy
Z.r/.d lo rnis/c/of e jego ras/{!

Nr2e.f.F.L!rLc:00.r 17

W e o etnie] pracy na rfecf Zvłiazk|)
Kyno og crnegow Po sce.

Na fakońcfenre chc ałbym poddać
pod dyskLrs]e propozyc]ę podporf qd
kowa| a oc]df ałowych komisj  pod
GłóWnq Komis]e sfko|enia '  WcdłL]g
nrn c, n c nre sto na prfesfkodf ie
dokonac odpowiedniej Zm any w r 'Ó
gLr anl in ie.  AreLr ne l tóW za]est Vr e e.
m' n '  o.cz a lowe kol l  s]e befwątpie
nla lat\! ejs e doga.]ają l GłóWnE Ko
nisją kielowana splaV/nic przez Pana
Slan sława A)łanowicfa, nz zarfą
.]cnr o.]df a](r. któ y |lożc być W róż
nym sropn u 7a nleresovrary sfko e
l  c | .  DUżc pr leds ęWf qcia |ak N4
s1r/ostwa Polski  PT i  Puchar Po sk
IPo) sE dotowa lc prfef GłóWni Ko
nl s]q. . zwykła c]/ ała nosć ko )r s]i
szkolcf  iatest entowna.

Dliltrtit: la !\,ra!e.
Michał Nosowski

B)l\, C/ntrclt add/iak)\re j kan)isji
s?koh}tlb Psów w szcfeciDia

|n|oitl]icie o lqtiach a śIińatóch: choval.|llG st.nica saurus stova|da
l{. ś|l.hici l3,0lo ol zi|inąt.l'I 04l / 5620 lg0, ta* o4t / 5620 l8l

konl'tlr0Śaurus'sŁ ww.sauruJśł

ńar 27'4'200]' FTG i. norńal. sW 1.5Jx5/45 N 1.lŁ

Nany saurus "-l'^':' ill:lrl;lril. il . .'..

e|ń' " ]'i]1:]:|*' -d ]]i:]:':;i:']l."],' 
. ,

nf! . l r l :4 3ce o vd Bdm4ra!540UnavAmi]uŚ5.55.4!@nyWdstesolmd55'5 '544ouhv'A.mn6

wbolni |'. vil'af tledn cwc BoB. vll'az p|emena. |. lr|Ńa chovnosl
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ll Krajowa Wystawa owczarków Niemieckich
Brzesko - 19. października 2oo2t.

|h leMl: Mll6n M,narcIkłsędzia s!a@ckl)' jah N1uslalłBumist|z Br4|ę, wlesh|| zlemeckl' H P Feneń
(sę|lzia sv'Nlency), GŻegaĘ wa||ryka |starcs|d Pawlat! BżeŚkleeÓ), 

^nygżto| 
BlEa! (vśe Blm|sta)j

Wdnlach 18.2o' października' dzięki
prfychy ności Ulzędu Miasta, odbyła
sięw Brzesku lIogó nopo ska Wysta
wa owczarków Niemieckich' Prfyje
chało na nia wie u wystawców z Po|'
ski oraz zagranicy (nawet z USA l).W
piatek zorgan izowa na byla próba Wy.
tżymalośc owa (rowerowa)w Parku i
Pałacu Goetza oraz zwiedzanie Bro-
waru okocim z degustacja piwa przy
ch|ebie ze sma|cem, a \ł niedfie|ę
Kórung(na Iicencji n ernieckiej sV pod
kierunkiem sędziego z Niemiec H.P.
Fettena)' szerzej o tych Wydażeniach
będzIe W następnym numerze.
W soŁtotę nato m iast wszyscy uczest.
n cy WystawyzebraIi s ęwokól ringów'
na których podziwiać można było pięk'
ne owczarki niemieckie. Na wysta$
ców czekały piękne puchary' część z
nich ufundowal Burmistrz Bpeska Jan
Musiał, część starosta Powiatu Blze'
skiego GrzegoEWawryka, d a zwycięf.
cy Wystawy z suk pLrchal ufundował
senatol RP Mieczysław Mietła' a d|a
zwycięzcy Wystawy z psów - Minister
spraw Wewnętrznych i Administracji
- Klzysztof']anik. o wybór ta k ład nych
pucharów postalaIi się koledzy ze
szczecina. Firma DoRADo z Wrocła.
Wia (importer karmy iakcesorióW d|a
pŚów) uf undowała nagrody znaczacej
Wańości w postacl karmy i akcesc
riówd|a psóW. 0 rek amęoraflozprc
pagowanie tej imprery w mediach
postaraIi s]ę Państwo Dziedzicowie'
chcac popu aryzowaó tę rasę spon.
sorzy postara i się o |iczne nagrody
także d|a dziec] i młodzieży, biorącej
udz]atw zawodach' lvłodzi Iudzie po.
maga|i w ciqgu wystawy, przy okaz]i
podg|ądajqc wystawiajacyc h i próbu
jąc s\łych sił jako młodzi wystawcy'
Wystawa trwała od rana do frnroku'
Pomimo' że odby|a s]ę w przeddzień
wyborów sa m orzqdowych, Burmistrz
ze sta rostą cały dzień uczestn iczy|i w
wystawie; Wręcf aIi nagrody' gratu|o
wa Ii z\łycięzcom...
Była to plękna Wystawa i na pewno
kaŹdemu z wystawcóW zostanie na
długo W pamięci'
Zapraszamydo Wzięcia udziału w te
gorocznej wystawie W Brzesku, która
odbędf iesię 18. października.
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Kldsd baby -
sędzld: W. Fedeftk

1. AVAX Hof,
o: DINGO Mavic,
m. Delta Avax Hof,
hod. iW.:A.Wyclś|ak'
2, FAX Mavlc,
o. DINGO ltlavic,
mrALlSCHAaus Raetia,
hod. A' Dobrzański,
wł' DoblzańskiA. K.

Kldsa szczenląt -
sędfld: w. Fedeftk

1. WO ASKO Garllawletls,
o. HENRY v. d. Duischenke,
m.SASK|Av. GoldenenZweig,
hod.Janusalt ls,
wł' T|acha n owicz B'

2. W0 AREX Mavic,
o. DINGO Mavic,
m' SANJA od Żeksa,
hod' iwł. DobrzańskiA'

1. DB ARIAN Janoland,
o. lRKz Lipe CS,
m. HEIKEz Radian,
hod.J. Bara,

2. DsT RAMBo z Tusryńsk|ego Lasu,
o. MARX0z Krywlan,
m. ERIN zTuszyńskiego Lasu,
hod. G. M. GĘtkowscy,
wł' Wiatlzyks.

Kldsa ńłodz|eży.
sędzla: M. Mlyndrclk

1. BDB SPRINTAS Garllawlotls,
o. fARNO v, Farbenspiel,
m. l\4lRKA v. Paradiesgarten,
hod.Janusait is,
Wł.Trachanowicf B.
2. BDB ARKO Wan Hen FCI,
o. VlTo EssweilerTall,
m. JONA Wan Hen FCl,
hod. iwł' H.Tabaczyńsk|.
3. BDB AsKo v. Haus TchórŹ,
o. SABER v. Steffen Haus,
m.WENlTAv. Monchberg,
hod. iwł' |\4' Tchórz'
4. BDB GRANTod szalon€J wandt
o. BENN0v. Hohen Haus,
m. CELI od SzalonejWandy,
hod. W. Zaremba,
wl.zygulskiA.

DWUM EslĘcuN K NJ29 czERwEcma3 t9

Klasa młodzików -
sędzla: H. P Fetbn

Klasa lunloń,łt -
sędzla: H' P, Fetbn

łzadstadclalka DoRADo Lu|A |GB

i
I.
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1. BDB PACO Mavic,
o.YASKov. Farbenspiel,
m. AFRASchreidon,
hod' A' Dobrzański'
wł' so n ca K.

1. DOSK LEIF Dlha Roven,
o. GILDO Robinson Park,
m. LULu ausAgrieento,
hod.A. Majsniar,
wl. Hudec R.

2. DOSKArHOS v HausArnemann,
o.ATHOSv. Hambachtal,
m. HASELv. d. Dreieckskoppel,
hod, E.Arnemann,
wł' Boratyn Z'

3. DOSK lGoR Tarnok-Ore,
o.W|TO Pasenb ut,
m. ESCIA Dell"Abib ,
hod, S, Mesaros,

2. MB PANATAN IVavIc
o. YASK0 v. Farbenspiel,
m. AFRA Sch reidon,
hod'A' Dobrzański '
wł. Neugebauel HeImut'
3. BDB LAGO v d, Holzheimer Llnde,
o. EMOR v. Schimmelberg,
m. JADEv. d. Holzheimer Linde,
hod. H. Schuder,
Wł' Jed|ovsky K.
4. BDB ZBIR Wan Hen FCl,
o. KlMBOv. Monchberg,
m. RUMBA Wan Hen FC ,
hod' i Wł' H'Tabaczyński.
5. BDB JACK z załub|ńcfa'
o. DALLASAbakus,
m. BlRKAAkses,
hod. M. Gutowski,
Wł' Nierniec A'

1. DOSK ISO v. d. llagistrale,
o. YASKO v. Farbenspiel,
m. ANSCHY v. d. Magistrale,
hod. R. Zol lner,
Wł. Bębenek M' '  DoblzańskiK.
2. DOSK CELO z Kolca Elblkame,
o. PlC0 Dol lbyBohem a,
m. YOK0 r Kojca Elblkame,
hod. M. Bachó|z '
wł'  Ho|kA'
3. DoSK AZIR r Kolca Col i ,
o, lKO Acer Aureum,
m.ARTAz Kojca Ry-Li'Ma-Ja,
hod. K. Kiwak,
Wł. ciechan P'
4. BDB CALDO v. Furstenberg,
o. lJRSIJSv. Batu,
m. l.lTA v.Furstenberg,
hod. H. MuLler,
Wł' Kołak N'4.

Klasa otwafta -
sędzia: M. Mlynarcik

Klasa użytkowa .
sędfia: H. P. Fetten

4. DOSK PLATON v. Aurelius,
o. KlMBOv. Monchberg,

5. BDB KIMON Robinson Park,
o. GILDO Robinson Park,
m. HElDYzAgirLr,
hod.J. Bardel.
wł' Cichy A.
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m. URSAv. Aurel ius,
hod.W. Benitz,
Wł.Trachanowicz B.
5. DosK BRUTt'ls ze słupieńskich
Laśów'
o. JACKSON v. Larchenhain,
m. DOKSAz Borowic,
hod.A.Siwek,
wł' Kruk R'
6. DOSK ZONK v. Elzmundgsraum,
o. ESKO Danischen Hof,
m. QUELLEv. Elzmundgsraum,
hod. R. Brauch,
Wł. Kajak |.

K|asa championów..
sędfla: W. Federak

1. DosK D|K Gibałowa Góla,
o. FABI0 v Schacher,
m. SASJAv. Nieuw andshof,
hod. Iwł' K.Doblzański '
2. DOSK HIRO v Artett,
o. ERoS v. d. Luisenstrase,
M. XTRA VATIEtt,
hod. M. van Dorssen.
wł.c ieś|akGi|V] '

Suki

m. DELTA Avax Hof,
hod' iWł.:A. Wyciśiak'
3. GABI Mavic,
o. DINGO Mavic,
m. EISCHA Mavic,
hod. A' Dobrzański,
M. Stasiaczek L. J.
4. ENYA Tempero,
o. lSOv. d. Magistrale,
m. ETNATempera,
hod. H. Swierzy,
wt, Czarnecka B.

Klasa sfczeh|ąt-
sęC!z]d: W- Fedeftk

1. WO AMANDA Garllawletis,
o. HENRYv. d. Dunischenke,
m. SASKIAv. Goldenen Zweig,
hod,Janusait is,
Wł'Trachanowicz B.
2. WO MEGIr Rokoll,
o. URSUSausAgrigento,
m. XANDYzAgiru Bihemia,
hod. iwl.I Przysowa.
3. WO AZZY Dlha Roven,
o. URSUSv. Batu
m. NELA Dlha Roven,
hod. iwł'A. l''lajsniar'

4. W0 SHAKIRA Gramltoda Wolf,
o. FLAX v. HoltkamperSee,
m.INKA Mavic,
hod' iwł. c ieś|ak G iM'
5.WO ENGI Lonadard,
o. IRKOR Wildsteiger Land,
m. BESSI Lonadard,
hod. iwł' J' Pasteka.

Klasa mło.lzików.
sędzla: M' Mlynarclk

1, BDB WHITNEY Dlh6 Ro
o. MIKOA exyrvo Hof,
m. SALLYv. Schloss Ruding,
hod' iWł. A. Majsniar.

2. BDB PAXI KonstEr,
o. FLAX v. HoltkamperSee,
m. XlLlzAgiru Bohemia,

3. BDB ESTE Stary Samotar
o. AlKv.d.Yugobox
m.TOTASamotar
Wł. B' Famuła

Klasa baby -
sędzia: W. Federak

1. AZA Red Star
o. Tillv. Lechtal
m. Etna Mis-Maz

2.ARLETA Hof,
o. DINhO Mavic,

Rovon,
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4. ZASKA [,lis'Maz,
o, LE FD ha Roven,
m.POLAMsN4az,

wł' sfczelbowscy K' lA'
5. BDB ANZA z Mi.Go,
o. Z0LTAN An mar,
m. KERRIz Dziedzic,
hod. Z. Stern k,
wł' Kozłowska S'

Klasa młoclzleży.
sędzia: H. P' Fetten

1. BDB O[44 Dlha Roven,
o. ITALO Dlha Roven,
nr. INES D ha Rover,
hod. A. Majsniar,
wł' fv|ajsniarA', W. Bradac'

5. BDB SINDY Dlha Roven,
o. HOSSv, Larchenhein,
m. DUXID ha Roven,
hod. A. Majsniar,
wl. lvajsniarA., R. Ziman.

Klasa Junlońw -
sędzla: M. Mlynarcik

1. DOSK PTJMA Mavic,
o. YASKo v. Farbensp el,
m.AFRASchreidon,
hod'A' Dob12ański '
wł. Petrowski D'' Dobrzański K'
2. DOSK HONEY Avax Hof,
o. SABER v. Steffen Haus,
m. QUELLEAvax,
hod. J. Zavadi l ik,

2. BDB Sls l  Rodiaz,
o. ATAN Woj.-Bas,
m. FETA Rodiaz,
hod. P Szkalski ,
Wł. szka|ski Piotr + Radosław Namy.
ś ak.
3. BDB.l EssI sądeckie Lachy'
o. EMOR v. SchimmeLberg,
m. PENNYv.d. Holzheimer Linde,

4. BDB ANSA z Koź|a'
o. ZAMB ze SkaInego wzgórza'
m. HONDA z Winowskiej Do iny,
hod. iWł- s '  Boncfyński '

wl.  Piotrowiak G. + l i r iZavad l ik.
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2. DoSK FOBIA Woj"Bas,
o. ATAN Woj-Bas,
m.SEKTAWoj-Bas,
hod.W. Pustetnik,
Wł. Kiełbasa H'

4. BOB PANOORA Mav|c,
o. YASKO v. Farbenspiel,
m.AFRASchreidon,
hod. A' Dobrfański,
Wł. Dobrzański KĘJ'sztof '

o.lRKz Lipe CS,
m, HElDlrAgiru,
hod. l .  Bardel,
wł' Głuch 'j'+ Pasteka J.

5. BDB PALME Mavic,
o. YASKO v. Farbenspiel,

m. AFRA Schreidon,
hod. A' DobĘański,
Wł' Wyciś|akA., Dobżański K.

Nlasa otwańa .
sędzla: H, P Fetten

3. DOSK PILAR vom BlerBtadtor
Hof,
0. RAoKER Von der Kóhigsgarde,
m. LANCIA vom Bierstadter Hof,
hod. R. ivaiWł. Bożewski R.
4, BDB GILA z Harcersktej,
o. a-TASSO z Rogowej,
m. a-JESSY Kustos CS,
hod. M,lzydorczyk,

5. BDB KELLT Robtnson park,
o. GILDOv Robinson Park,
m. HElDYrAgiru,
hod. J. Bardel,
wł' Maj J.

1. DOSK BlBl Avax Hof,
o. SABER v. Steffen Haus,
M, QIJELLEAVax,
hod. J. Zavadilik,

3. BDB IVEDEA Robtnson
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Klasa u$kowa -
sędzia: H' P Fetten

5, DoSK VINETA v, Fourniermuhlen-
Dacn,
o. BARv.d. Ostfrlesischen Th ingstatte,
m, PALME v, Fourniermuhlenbach,
hod. H. Munster,
wł' Domańska J'

1. DOSK ESTHER Dlha Roven,
o.ZlCCOv.Arminius,
rn. ISKA Dlha Roven,
hod.A.lMajsniat
wł. MajsniarA., E. Bos|'

2. DoSKSASKIAv. Goldonen zwelg,
o. VlTOv.d. Noriswand,
m. lRlNAv. wi dsteiger Land,
hod. F. Waltl,
wł'Trachanowjcz B'

3. DOSKSAWA Satysakcla,
o. RoJ Rotten lvlater,
m. PR IMA Satysfa kcja,
hod' i wł' |. Rzuchowska'StrzeIecka.
4. DoSK ANSCHY Equus,

m.oRKANAz Kojca Col i ,
hod. iwł. A. BiI ińska.

Klasa champlonónl.
sędzla: M. Mlyndrclk

1. DoSK XlLl z Aglru Bohemla,
o. GlLDov. Robinson Park,
m'TosKA Hańis'
hod. M. Sasak.
wł' WinekA. Dobrzańsk] K'

Klasa honorowd-
sędzla: W' Feclerak

1. DoSK CYTRA Asketlla,
o' ZBÓJ AcerAureum'
m. CELAz Po skiej wsi,
hod' J. WiśnieWska,
wł. Bi ińska A'

H'I lcn.Ą al,1ń4l f ląk otqoliżnbld

chÓć Po.l ko,iec Ł'-,starLj, żdczę|o
,ąddć' to n4 paczątkl śu,i!.lło słońe'

Bunlstft Besk. Jdn M$lal u'
pa.k|ęce za ?oĄoc fu pź1,gotout,lhl
u2stau2l l avc1yculc JeJ surią
ob.Ćńośctą fóultcż al,ż']',tn fu ,1l4t.
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^,:|Śie]ł 
i '\lnhd] I):i|łzltou)ic ż Dultką Q|FRA

\.ht"id.,) i .|n,]ł4 |P1LME )1la.ic)

ckr.,.t, sh., ts. r' u rthtśn,
t?kLt,t.r' /,r)zl)tilrtBottt 

" 
id u

,1llll.4'l1 - R.,,szdI d DżhIlzlc

|Łlękl |.l',} nnod1,, hk|znnn' 4!\kl4!l p|zlbiclhl ul ],i.,.? sz')'bko i s?]tlu,te,

|v kl.|sicjl"k,ó@ taź)ła s|! żaciekfu u,4!ka' Do Śame8o koń.a ńe Ę,tÓ
uiadomo kto ulEtut PLtltA Ma,ic, cz1, HONEy A.ax HaI Oskltct.tic szata
zu!,Ćięshld ?t?ch|,]iłd się ua korz,'ść PUM).,

.|k,I)sl4 O'ż4atż wdt|.'yhd u|f(z4 plchdl.

||'yŚkl d it l | \(.nż'ysz','kl bdl|lżo
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M.STAv.Santamar

D SALDO vom Furstenberg
O.lJRSIJSvon Batu
M.l lTAvom Furstenberg
wł' M. Kołak'

DST CYGAN PsIe Tempo
O. EDDYvomSinde bachtal
M.ASXAzBabciF iny
Wł' Aneta Bogdan'

KIasa uŹ'tkowa
D ASKO Mavic
O. XANDOR von Tronje
N4. a-Lady von Nieuwlandshof
wł. Dobrzańsk A'WoŹniakK'A''

D DEES N,IacIc
O. XANDOR von Tronie
lM. CH.PLAFRASchreidon
wł.ZychM. Dobrzyński K.

D DAKo SatysfakoJa FCI
O. ESXOv.Dan schen Hof
M. PALME od zeksa
Wł' M.sacewicf,

K asa championów
D DIK Gibałowa Góra
o. FABI0 v.Schachef
M. SAS.IA von Nieuwlandshof
wł' Dobrzańsk K''

s!Jx!

KIasaszczeniąt
ANIKA Szary Kojec
o' D|KGibałowa Góra
M. NINA z KojacanEl ikame)
wl.S. Olech,

KIasa mlodzieł
D PALINKA Tempefa
o. TASS0 z Rogowej
M. SAKEAlzacja
Wł. H'swlerzy'

D Kornelia oIszańska DoIina
o' lvlł.cH' oLSoN Janros
N,4' |SKRA Kot|lna Nowosadecka
Wł' R' Moroszko,

BDB cH|cA zTomickich Lasów
O. ZIMBO von lMassembaLl
M' ELF|ze ska nego Wzgórza
wł' R' Rok]ta,

BDB ELZA lvlir-Pol
O. DON N4ir-Pol
M. CILLY Unikat
Wł' A' B]gos,

K]asa pośrednia
D PANDORA IVaVic
o. ZWśw' YASKo Vom Farbenspie
M. CH.PLAFRA Schreidon
wł' DlużkowskiK' '

D NIALTA Satysfa kcla
0. GAM BO Satysfa kcja
M. MoJRA Eskońa

D HERA z lglastego Lasu
O. HADES rnad Strumyka
M.QLllNQv.Kronensee

D AIRA BemaT
0. Shanto'sMNO
M. S ELA z Weselskiej Zagrody
wł' Ważydrąg Dobrzyńsk] olech '

Klasa otwana
D ELZA Kleszczonka
0. CH. K0ND0R v. Fourniermualen-
0acn
Wł' lvl' Stanio '

D BANDA z lvuntasowej Sfory
0. JECKvomHo langer Land
M.AR CADlRAzlmie ina
wl' A' Łabudz]ńska'

D AISZA z Ralsklego Ogrodu
O. AXELAbakus
N4. soN |A z Rycerskiej Góry
wł. E. NoWcka,

KIasa chan]pionów
D zw.Wystawy Zw. Rasy AFRA
Schreidon
O. KASTOR vonAmur
M. KARlNAzGentu
wł' Dobrzańsk A'k' MajsniarA',

Zakopane
4 sierpnia.2OO2r

PSY

Klasa baby
AVAX Hof
0. DlNGOMacic
M. HE XEAvax Hof,
w|.Wyciś|a k And rzej,

KIasaszczeniat
W0ARlANJanoland
O.lRKzLipe
M. HElKErRadian
wł' skraWczekAdam,

WO ARON Szary Kojec
0. D KG]bałowa Góra
Nl. NINA z Kojca El ikame
wł' Sowa Hanna'

K asa młodfieży
BDBARESMaVIc
0.XAND0Saurus
M.AL|SCHAausRaeta
Wł' K' DobrzyńskiK' o|ech'

KIasa pośrednia
D Zw. Wystawy PANATAN MacIc
o' zwŚW YASKo vom Farbensp e|
lv l .  CH.PLAFRASchTe don,
w|. H. Neugebauel Dobrzański K',

D JAR z załublczna
0. Pa lasAbakus
N4. BlRKAAkces
Wł' A' Niemiec' Niemiec

D Fox z Wigoniowej Górki
O. lAMBOVtaxis
M. FEGAznad Strumyka
Wł' Paweł cieraszewskl'

Klasa otwarta
D ISO von der Magistrale
O. ZwSw YASKO vom Farbenspiel
M' ZW.św. ANscHYVon der Mag
$rate
W|. M' Bębenek DobrzyńskiK' '

D ERIc żivako
0. SIAK v.Wi dsteiger Land


