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Codotegojestembardzooptymistycz- 1' Ponownieodtworzyćutracone2a
abyza
ny.
Ufan]eWSV Współpracować'
Sy-Zeitungi Na wieczorzedyskusyi panowałnastlój skierowanyna hob'
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państwieI
Właśclwym
08.12.2002 w KasseIbyłna pewno
Jestemza tym,abysprowadzićjedo
WybórDrHe|muta
Raiserana Z'ceds'
zera,kierownlkomresortówdaćkorn
hodow|'
Apa
raty
komó
rkowerofgrza'
petencteo decyrji tam gdziewyma
ga tego rnteres w nowym roku na łi się do cferwoności'
aby natych.
plze.
nowoL]chwaić'
miasttę sensacyjnawiadomość
sy-zeitungj Zdrowotnośó
] obciąża kazaćwświat.
Podnieobecnośó
cho
ność
naszejrasyjesttematemd]ugo
trwalym,,,?
D. Raisef: ''' temu możemypomóc
nie poprzezgołosłowne
ośW
adczenia
i piękneżycfer]a'
prob|em]estWogó
Rzeczyw]śc
-"ten
|enie reaIifowany'
Proszęsob e przy.
pomnieć,żeW 1997 miałemzostaó
WyrzuconyzsVgdy
upominalem
sięw
czasopiśrnie
WUFF.Zetung?
sv.feitun€ | j Po Panawyborzeko|por.
tuje się| Z.ca d/s hodowi pro\ładf
sam psa na m|strfostwach.
c4rbędzie
pozolantemna WystawieŚWiatoWej?
Ze szkoenia psóWw em, żeW każ.
Dr Ra'ser: 'la ]użpowedziałenr że dym konf|kc e występujązawsze
'
Jesternza konstruktywnaWspół. dwieopc]e|zachowarrie
s ę bo]aź
iwe
placą.
Iubzachowanie
się aglesywne'Hu.
Gdywystawcy
nie będqnamWchodzć morjest przyporf
ądkowanydo f acho.
w paradęna r.|strzostwach,
nle będę wana s ę agresywnego.
StądWle|fę,
mvsiałbyó poforantemna WystawieI żepraWd|owonterpletujęzg]osfenie
sV - zeltłnllj Na zakończeniejesf. mojejkandydatury'A|ejeże] już fo.
cze jednopytanieco do Pana wizji; sta]emzaproponowany'
to róWr]ieź,
do
jak będze Wygadałowczareknie.
tej mizeriiW Stowarzysfeniu'
chrę
m eck] po 4 atach rządówDr Raise. War. powedziećtakżeo molchzapa.
rc1
trywaniach
]Wskazać
drogrofWiąfań'
Dr Ra,ser; co powstałow ciągu40
Narzekarny'gdyżsłyszymytuta], Źe
|attego]eden
Raisern e możezmie cf]onkow]e
opL'lsfczaja
nas.żepowonićwciągu4' cfysadziPan'żeWięcej i robimyp|ajtę,żekłótne sprzeczki
cfasu m niedadzq'
nas powoi rujnuja,wszędf]efrustra.
cja brak motywactinasza rasa coDfiękujęza rozmoWę!
razbardziej
upada.
Tomusinastąp
ć'jeŹe|irob
siępo|iiy.
He koOhr.GrLrbe
kę d a Wlasnychkolfyścica|kowcie
RzecznikprasowySV
obok rynku' a kłamstwo]est syste.

9

rego LeonhardaSchweikertaDr Raiser wygrałn ewieka przewagaglo

mój wybórna Z.ceds. hodowibył
''..'
dla mnietak samo niespodrlewany
]akdlawięksfości'''
członkow]e
naszegostowarzyszenia
dyskutująW0rtsgruppachzac ek e i
gorąco.

Mowa wyborczaDr Raisera
na Zieździedelegatów
dnia 08.12.2OO2

Teraznarfekamy'
że 20'000 cfłon.
kóW odeszłood nas do DHV i rozwa.
żamypoważn
e propozycje
FlyBaIlczy
innejdurnoty,
abypsyz lnnychras prryN I EM I EC K I
c ągnąćdo naszegostowarzyszenia
DWUM|Es|ĘczN
l( Nr 29 czerwe. 2003 poto'
abyWyjść
na swo]€ . Toty kojesz.
czezW]ęksfy
kłótnie
isporyWoG inie
AoRES|32 a00 Brzesko'U'GłÓwackego7
pomoże
Iam
zrobić
żadnego
krokU
re ./fax0 14 66 303 63, te 0602 607 254
p'taniddotycfącerek|ań:G6o4 63 54 58
dalejw sensienaszegorasadnlczego
€ . ma |:kdoon@wp.p|
hnp//WW'on'pn'p
ce|u,uzyskan]adobregopsa użńko.
RedoldorNacze|ny|
ńgl (rzysztofDobrzańsk
Wego'My to]użwsfystkodobrzezna.
sk ład| | a ma nle| tÓ'0604 63 54 5a
rny|pomyś|cie
o tyrnieatrzeW oG' w
oluk: Bz€ s k. ofiĆyna
WydavnczaA'R Df edzÓ
przyjęło
których
się
szeroko
agi ity'To
Brzeskoul czarnowielska
1
jedynie
powoduje
wzrostkosftów po.
FotogEf|ena ok|adco:
Pa|acu
Go€
t
za
'Wnętże
stępowania'Moją krytykęw stosun.
]4ceLL9s:c4!s!!p!.os]4]Ój!dl]ą1!9b'I.!ńs!!
tutajjeszcze
Re.lakc]a hle Ódpowiada za t|eśćrcklań' ku do agi ity chciałbym
agłaszeńaEż a|tykulów nie przez nia opa raf sprecyzowa.'aby mn e ktośźe
a takżehie zwąa

natetialó||'

niefrofumiał']ak
mlała
onabyćWpro'
Wadzorra
na początkuat901ychplze'
strfegałemwÓwcfas HermanaMarti
na na moim p € r wszym ZjeźdfieDe.
|egatóWi,Jeże|ityr. czymśfajmiemy
się' Wciągniemy
to cośdo stowarzy.
szena f cfegonie będfiemymog|Wy.
se ekcjonowaćżadnegopsa uży,tko.
wego'Ludfie robiącośbardzoładne.
go interesującegof
psami,będąprzy.
chodzić|udzie,którzy nie będą m € i
zadnegozainteresowan
a w owcraa
ku Iiemieckimjako psie uż}tkowym'
którzyplawdopodobnie
na|eżą
do wy.
zszycl]Warstwtowarzyskich
i byćmoże
są takżeniecobardziejnte|igentni'
W dzę to ]ednymokiemśr.ejacym
się ijednymp]ac2ącymI
oko płaczące
Widzi,żenag|ebędze myprzezobcych
pfzefnaczan]
d|a obcych nteresów'
jest okiemsfydelczym'
oko śmiejqce
gdyżwy wówczasW namiociewysta.
Wowymodczu]ece jak to ]est być w
gdyjest się ciag|eprzy.
mniejszości,
t|aczanymprzezwięksfość,'
No,a|ez agi|tymusimytelazwspót
ż\ć.
Jedyne WłaŚciWejest
to co powiedzlał
Vo ker Benz'gdycytował
on szefa Po.
rsche|Backtotheroots| (powlóció
do
korfeni|)'Wówczaspisze się w czaF
no rrabiałym.
co mymożemy'
w czym
jesteśmy
kompeientni,
żeto]estspoń
kynologiczny
i wystawy.
Jak byłoWówczasw cfasachstarego
Kóstela?Powiedz]ał
on|''PozWólcie
najpielw|udfiomdo nas plzyjść
i
Wowczasci udfie Wefmqsob e cza.
jako
sami owczarkanlemleckiego

10

DWUM|ES|ĘCZN|K|||29
czERwEc2a,3

drugego psa' Wówczasmie iśmyna cośwańe, otrzymaćmateriałgene Tylkonie traktljcieRaiserajak nie
to co
sięonedobrzepre. spełnarozumui,,odjechanego''
m strfostwachtakżerejestrowane tycfny]jeże|ibędą
j
po
ręce
nog,
f
7
8
|atach
i
będq
on
mówi
ma
z
reg!ły
psy nnychras'WówczasStowarfysze. zentować
ub
popędem
Z
zdo'
n
schH3'
co
reguły
to
on
ma
rację'
mogłyzdaó
zwyk]yegzam
swa wie|kość
i na korn.
n e osiagnęło
petentnysportkyno|ogiczny
mle iśmy stanie prfec W ternu,aby spermę byczymiałemrację'a j!ż chciano
tak
nronopo' Gdy mie]iśmyponad sprzedaćWówcfas za 5'000 DM' mn]ewyrzucićze stowarfyszenia'
i
s]ę Wó]'czas m a]obys]ę co najmnej samo rńam racjęfe zdrowotnościq
100'000 cz1onkówpoczu|śmy
proceduręWyrzucania'
i
żehodu.je
się ra psach, plzeżyłem
prawdopodobnie
trochęzbyt d ufi' świadomośó'
nasze stowarzyszenie którew wieku8 |ub10 |atsqjeszcze takżem ałemlac]ez aparateme|ek.
obrfydziIiśmy
n e tylko fainteresowanymsportem zdrowe i mogq jeszcfe plawidłowo troszoku jeszczenie rostalernwyrzukynoogóW nnychras' a|e również biegać wówczaspo 15 !b 20 |atach cony']akmyślicie]akbys
ę c esfy]sie.
psy'
phan
gdyby
pecha'
o
ktÓrych
tz,
m
al
do
dyspozycjibank
Źe
będz]emy
m
eLi
fnowu
którzymie|itego
własnych,
powe. spermyi aparate ektroszoku.
psaz brakamizębowymi
ub będzjemożnaz pewnośc]a
otrfyma|
czasaminiestetyduzoczawy. dzieć,że zestarfejąs]ę pozostaną Potrzebuje
a więcz brakam|
brakamijadra'
su. abywyzwo|ić
Wasze starychwzor.
k|ucfajacymlz hodow|i'
jest na ców myśowych'
bym ponownie Wszędzie'gdzie prowadzona
Jako p erwszeradz]ł
otworzyć
m strzostwad a psówinnych seriohodoWlazwierzątużytkowych,Jeźe|im mo to będziemytak dalejro.
przyciqgnąćdQ
ń, koni'bydła'
cfy innychrna bić,to prfybędzefko]einastępnagr!.
nas cfytośw
las' aby ponowrrie
któla WyWędru]emy
s]ę zawsze bank sperrny'co daloby pa owczarkarzy'
ludzi,którzychcąuczestnczyćw spo
powoi się prfe.
raf
m
N4]arka
z
nas
za
to
aby]eszcfe
eó
sfko|eniowcy'
oG Wie|u
rciekyno|ogicznynr
a n e obciqŹać
Lierberg'
Nie
ie
nam
w naszych
spelnrę
Bernda
biera.
tylko,
nnymi
śWiecidełkami'
do
dyspozycji
FyBaIem' czy
czasachrńistrfostwwpa.
psy nnychlas. W ten JużW 1990 roku broniłemsię w są. naj|epsfych
aby prfyciągnąó
stadion'a
sposób s]ęw ęcej zaszkodziniżprzy dzie za to' żemojemuprfyjace owiw kowanoagi|iyna główny
zadowoić s ę stad]o.
sperr.ę o0 swego my musie|iśmy
Wsprawe psa uży,tKo Austra|liWysłaiern
niesiepoży,tku
Wego.Nasze rnlstrfostwasa naj|ep Ankera.Pierwszymiotpo suce angiel- nem bocznym,gdziewidzowe nic nie
to sk e] byłty|kom ernotą'Drug po n. Wdza' to takżezaoierowanonam ta.
sfym co mamydo zaoferowania,
jest skutecfneWerbowani€ to
powin
szcfenięta' kie orzecfeniasędziowskie'które sa
nej suce dałWspan]a]e
'
australijska
raa
tymcza- befcze ne, gdyżsq n ekompetentne
n śmyzaoferować'W€ w nętrzna kon Cala armia
gdyż
poprzedn
eń
Ankery'
o Wfg|.aroganckie'od głupichokreś
interesI
sern
małe
kurencjaożywi
psóW.W jak <nenat!rane puszczanie>
aŹ do
Narzekamy,Źe w clągu rokutlacimy n e miałatak wspaniałyci]
prze.
żewystęp!jacy
e biegatam juŹczwana
600'000 D|\lna kłótniei Śprzeczk' międzyczas
]ędInychWyrażeń
'
Zo|]entujr.ysię rÓwnieztutaj na ry p ąta generacja'a spermyW banku wodnicypsów są za głup aby praw.
psa' co nie wywołało
na dwa, ubtrfymio. dłowoWyszko|ić
|ek' D|aczego
się k]amie] osfuk!je. Wystarczy]eŚzcze
przeani ! pubicznościaniu
Ludf]echcą hodowa.'a przytym są ty i możnabyłoraf obraćprawdlowq ap|auzu
powiedział
polvtó
psóW.
lV]ójsyn
Wodnków
dręczeninakładamikosztami'któ drogędo ce]u:uslnąć wady'
z posłu
mi po ostatnichćWiczeniach
rychnie chcq,|ubnie mogąpokryć' rfyćsukces.
jeszcze
powrócić
prob
Lijbeck
mi
nie
spra
raz
do
e.
szeństwa
W
Robimyszacowan]€ wańościhodow Aby
'To
pełn
p
p|zyjemnośc]'
plzy
czuję
sę
W
przy
przy
fdrowotności'
ladzi|byr.
Inie
Wia
tym'
że
mu
|anej
A i lviemy
Za te ćWiczenia
na mi
któle mamyi tak ponown]euaktywniórejestrację'aby upokorfony'
we]ściu
informacj],
dostałem98
Na hlstore DNA hodowaaz psamilnnychras poprzez strfostwachmłodzieży
nicrtegon ewyjduie.
w celu poprawen a punktóW.cfy teraz Wsfysikotak ż|e
wydaIiśmy
WieIepieniędzy'młody efektheterozygot
przedsiębiorca
zrobłem'że dostałem88' prowadf]
farobiłklocje'zrobł WitanoŚci'
ponown
p|ajtę'a.my znów nie mamyn]cf te] Aby ratowaćto sV trfeba
e lem tak jak zawsre Dragodobrre
przekór'
absirakcyjn]e na
Kir. sfed]',,odpow]edzałemmu ,,Notak'
całejspra!W'
oprócf tego'że]tak Wie myś|eć
WóWczas
Stephanitf?
Jeś|i
tak
się do tej pory byłeŚmiłym'kochanym
by|
my'żesię kłamie oszukuje'
<śm
<RaiseP i
to
by]
on
takżety|ko
erdz
e
chłopcem,a teraz ]'esteś
hodować'
także
chce,
PozWó|cie
]udziom
Po
bezA'bezDNA,jeże |ern>i ,,naplfekól myśącym'' który musiszs ę do tegoprzyzwyczaić,'
bezegzaminóW'
niŹto patrzmyslę jak on to prfetrawi'
Limaja oni owczarkanlemieckiegoz Wówczasn c węcej n e zdfia]ał'
je
paperami,a|e pofwó|cieim na np' co powiedział:
'ToWsfystkoco tu bie Pomimoto nasfe mistrfostwasą
je
ty|ko10 kryó|ubmniej'Dziękitemu ga, to miernota']a zlol)ięcos nowe dyne W swo m rodfaju,możemy
go|''
już
By|y wówczasstowarzyszenia skL]tecfne zaoferowaćdo werbowa
uzyskarnyco nalmniejponownerof
i rasy psów' a on po prostuposzedł, nia, gdyżu nas jest równieżnajwęk
szerzene obsfarugenetycznego,lu
df e będqmiel po|edo popisubez kupi]od stada parę psóW |ofpocfął sza kompetencjaw sprawlewyszko
pro |enia.Myś|ę,
Źe skoro Gt]nterDiege
fbytnego gnębienia'kosztóWi sank eksperyment'Byłon inte|gentny,
no po
i długodystansowy,
ma byó fca ds' szko|eniato będzi+
cji. Kto Wówczasbędze chciałhodo sto|lniowy
będziemiałmoż patrfce, co po 100 |atachpozostało my mogi wreszcietak zaoferować
waćpra\łidłowo'ten
byćz tegodurnni' szko enie, że będfie mog|oono by.
wykazać'
z]egoidei.['łożemy
ność
się czymś
Potrzebujemybezwarunkowobanku WóWczaswystawamia]aslvojew|a pokazywanew najlepsrymczasiete
nie ewizyjnym
w niedfieę po 20.tą',gdyż
do tego'aby ściWeznaczenie' przefjItroWa
spermy'Najważniejszym
ponownieufyskaćzdrowepsy' które psów odpowiednich
do Wzorcai nie test ono fgodnef prawemochrony
Wśród zwierzat,interesując€i kompetentne'
takŹed|ugożyjąi długofunkcjonujq trzeba byłoustaać ko e]ności
jednakowych
psów
prz+ Jeże|imiałbymbyćwaszymz.cq ds'
według
nosa
banku spermy,
lest wprowadzenie
hodowi' to tak d|Ugobędęwam ho
WóWczasmożemyz psów, które są

DWUM|EsĘczN|l{
N|29 czERwIEc2aB

L''

dowcąbrzęczał
za uchemaż pojmie stowarzyszeniU
wszędzietam, gdzie się w pełnif rea|iami.
To co powie
cle,Źer.acie nam hodowaćtakie psy, sq pieniądze'I to w pione wystaw działWczorajbyłyprefydentMe8 el,
z którynritomożnarobić'Toco Wywi sukces,a zaterai profitekononriczny ie sa <bohaterami
piękni
narodu>'
dziclejako <doskonałe>
l <piękne> moŻnaosiqgnqĆo wie|ełatwiejiszyb
bolraterowieI
Tojest jak śrniech:
tych
jest w ogó]enieintere ciej,zatemprrewaganaszegoStowa trzech |udzików,z którychdwóch to
na tym rynkLJ
sujqce'Piesjakiegowy macien e rna rzyszenia
znaIaf|a
sięw pionieWystaW, marzyciele,
a jedenjestjeszczedziec
w głowie
ples tak jest w OG, w LG i tak samo na kiem,ktÓrejeszcze nie przejrza]o
tegoco mus]miećdobry
na
użytkowy
ion nie ma takżetaklego ótaszczyźn
e ogó|nokrajowej.
W na
korpusu,przyktóryrnmożes ę spraw szym pionieWyszko]en
a osadzałsię Kto z Was' którzy kręclciesię wokół
nie i szybkoporuszać,on n e nadaje wczesniejzwyk|yczłoneksV, który wystaw zainteresowa
nyjestgenetyczs ę na ten rynek' Ten pies jest ]ako ubiłsam śćze swym psem w po|e' nre psam z mistrzostw?| kto z was,
ples uŹytkowy
upoś|edfony.
cfęsto nawet rekompensującsob e kiÓrzy kręciciesię wokółm strfostw
A|eja nie rnusfęs ę obawać df edfi
komp|eksyrnnejsfościowe
czy też chciałoby
popsachVA?
miećpotomstvvo
ny Wystaw.Wcfeśniej
wprawdze fło nawei faszystowskiezapędy.To jed Jeżei rn ałbymbyć waszymf cq ds'
Ściłemsię' gdyjechałemfa granicei nakwcąguostatnch at zmieniłosię, hodowi, to wówczasz.cads- hodowi
psy' któlych nle można takżedzięk]mojejdzia|aności'sport prowadzlłby
og|ąda|em
psa na mistrzostwach'
to
bylo używaćdo nasfegosportu.Dfi
kynologcznysta się Wysokokwafi
byłobynaprawdęcośnowego'Wy w
s aj widfę to całkieminaczej..
kowanym,pięknymzajęcem z psem' swoirnoboziewystawowym
n e musi
Gdyjadę za glanice na nrojesem na' Beznasludzisrkolenia
owczarek
nie- cie s ę obawiać'Nie jestemjesfcfe
r a, Wówczaswidfę to co Wyście
ho' m ecki nie mlalbytakiegoimagei wy głupi'W]emprzecieżjak Waźnjeste
dowcywydai' Jeżdżę
do Austraii.' nie zapanowaibyście
tak nad ryn śce d a całegosV. ]a takżepojq]'Anr
jeżdżę
do Argentyny'jeżdżę
do B|afy|i k em. Zatems edzimyw tej samej co HermannlVartinmyślał'
gdy przy
] co Wdzę Wszędziejest to rozbudo łodz' |vusimysię jedynienauczyćin
pominał|
,,KontynLracjajest ważna w
wanyrynekowczarkaniemeckiegoi te]igentnie
ze soba Współżyć.
hodow|itrzeba robićmałekroczki''.
tam rozwinęłasę infrastruktura Wedługmn € wyg|ąda
to w sposób N e jestemróWnleż
tak ograniczony
owczarkaniemeckiego to jest wa, następujący:
Stowarfysfen e owczar. byWierfyć.
żeWsfysike mojeprzemy
sza fasługa'żeowcfarekniemieck ka Nier.ieckiegoma trzy po a dz ała. ś]en
a sq abso utnie prawdłowe'Ko
na całymśWecie zdobyłtakle udzały nia:agiity'Wystawy
iszko|enie
obroń. r.isja hodowlanajest d a mnie kom
czeiabyjeszcferazjasnopowiedzieć:
pet'Antnym
glerńium,W którymbędą
N/ożecem w jednymzawierfyć'Ra. pojęce <Wystawa>
nie jeŚt jedno- zapadaćdecyfje'
sdr nie jeŚt kimś'kto komuśzazdlo. znacznez pojęciem<hodowIa>'
W W ostatnch |atachpoznaiśce mn e
pieniędzy,
ścizarobionych
Wręcfprze. tychtrzechpłasfczyznach
moźemy w sprawacirzeczowychjako bojoweciwnie,mam wie|euznana d|a każ. działać,
a e musimyzaprzestaćpsuć go a|e szczerego.l chcę Wampowie.
dego' ktÓry fa norna|neusł|lgzara. 5obie nawzajernfabawę'
dzeó| dobryWróg]estw]ęcejWartniż
bia norma ne pien ądfe' lJznaje Ja naprawdęnie mam n]c przeciw złyprzyjacie|'Macie we rnnieotwar.
Wie|kąwańośótego,cfego dokonaIi ter.u'żektoś2alabia
dużep en ądze, tego przeciwnka' jeże|inie jesteśmy
Sce na tym rynkuz owczarkiemnie- wręc2przeciwn
ie jeże|i ktośświadczy tej samej myśli
to o tym Wiecie!
mierk m, któryna całymświec]e
zna. uslugii ma na to dobryrynek,to powi- Z f awodu]estem
profesjonanyrnusłu.
azłtakieuznanie.
nienbyĆróWnieżdoblfe
opłacany.
A|e godawcąi tego będziedotyczyćróW.
Wiemrównieź
to, żemojep]ęknem. będf e coraz mniejtak ch' którzynie n eż moje stanoWisko'Będziecie
strzostwaw Stowarzyszen
u ber was, będąfnać różn]cpomiędzy
dwoma mn e poznawaćz ]nnejstrony'W
jedynlef k lkorna|udźmj
od szkoe. popuacjami.Rynek na wasze psy mo|mzawodfiemam wi€ | e sukce.
nia j€ s jcfe d]ugon e by'by tak p ęk. gwa|townies ę przez to zrrrniejszy' sÓw. Mó] doradcapodatkowy
d2iwl
nym mistrzostwar.i'
Władu
ę, wie. PoWoitóWnież
rynkzagrancznebędą się' że W mojej praktycew obecnej
kość'gospodarcfqkompetencjęto zapełnione
i będziecolaz mn ej takich s},tuacjwsłużbie
fdrowiaidędo prfo.
stowarzysfeniezawdzęcza wam u- wśródWas,d a którychrynkijeszcfe du, a nie do tyłu.]\,loipacjenc cenią
będą otwarte']ako z'ca d/s hodow|i mr e jako odpowiedzialnego,
srczepowedzieć,d|a. nauczę Was' żejest tutaj rynek d|a regoiotwartego.Gdy będęczulodpo.
MogęWamfóWnież
cfego wy macie epsze moż|iwościWas' musiciety|koto przer.yś
eć i wiedzalnośóbędętym samymzobo.
otwarciarynkówn]żmyid|aczegowas hodowaćpsa,któryrówn]eż
tutajjest wiqzanyi popróbujeoddaćwamspra.
usy,tuowano
w Ponie wystaw,a nie potrzebny'taki z którym mogę pójść WiedWośó'
na mistrfostwa'Musiciesię ty|kood
MUsimyty|kornóWićsobie prawdę'
To polegaprredewsrystkm na tym. ciaĆod przesfłości'
siaó się kreatyw byĆreaIistycznymautentycznymi'
jest plowadzićw pioniewy. nymii innowacyjnymi'
żełatwiej
a pżedewszyst przypor.nieć
sobie cfasy naszejnie.
stawniżWsfkoeniu'
LUdfetak samo k m byćautentyczni'
wówcfas nle bę wnnoŚci ] zorientować
się na rynek.
przeżywaja
chalaktelwspó]zawodnIc. dzieciemusieIijeździć
ażdochin,aby Wówczaswiększość
plob|emówznik.
twa' zwycięstwo'tlofea i na koniec zrobićdobryinteres'
nie. My rnamynaprawdęcośdo za'
gdy splzeda]a W tę gadan]nęo <pięknym
s!kces ekonomiczny,
i dobrym>
swojepsy' W ten sposób jest łatwej nikt jtlżdzis aj nie wierzy.JUżprzed ZatemjeŹei mnieterazjeszczechce'
piętnastuIatyW}tłumaczyIiśmy
osągnaćszeloki rozwój.
marzy cie jako z'cę ds. hodow|ito mus]cie
Ponadtona tyrń po ega Wartość
na c e|om'że połaczenie<dobryi pięk na kartkachWyborczych
napisać<RasregoStowarzyszen
a, ntelgentn l!r- nP daje Wynikani piękny'ani dobry. iser>,a|ejednomogęWamobiecać
''
dzie mają2aintelesowanie
w naszym obłędmyś|enia
uniwelsaInego
mija RównieżWówczastego dokonam'''

a2

oWuMEs ĘczNl( Nt2, czERw]Ec2oa3

Niecowspomnień
Wie okrot
ażdawiosna niesie z sobą czastrzykategorleWystaw między czyteż|okalnymryWa|en].
się o ''połóWkę'
nowe nadzieje.Wszelkiego narodowe,krajowe regionalne,Na nie nawetzakładano
odzaju'TakŹekynoIogiczne' tych ostatnichbyłyco najmniejdwa - ktoprzegra,
ten stawa. Obecne, gdy
qdając
swoje sfpargały trafis ę Wk|asiewjęcejniż6 psówto
D ategoteżwystawywiosenne
sa 2a
ringi' Przeg
jużmóWisię o siInejstawce'Przytak
zwyczajiczniejobsadzane niŹ|etnle, natrafłemna ki ka
',staroźytnych''
icf nych k|asachWystawianie
trwało
czy teżjesienne' szczegó|niew k|a' katalogów'W ']een]ejGólze w 1983
godfin'
Psy chodziłyW ringu a
sach młodzieży'
Każdychcesprawdzić r' Na ogó na | czbę 372 zgłoszonych ki|ka
ko|ejność
idopierona
w konkurencjina ringu,czyto co wy- psóW sukweWszystkch rasachbyło sędziaL]sta|ał
hodował'Wzg|'kupiłzałape slę do 67 owczalków niemieckich'sędzio. zakończene następowałyop]syna
czołówkii prz'sporzymu nowychra
wa I E.Szyszka- psyiE. Nowak-sukl kańach ocen. Psy i ch plze\łodncy
po!!
fa ]edwe27
dości'ci' któlym się
odło'star (ateraztamżezgłoszono
mus e|i s ę wykazaćnie |adakon.
psóW
] dycją'Jak sięterazczasami pat2ę,że
tują da|ej'cj' klórfy za|czy|da|sze owcfarkóWna 679wszystkich
miejscazadowo|ąsię fapewnetymi suk).Wtymsamymrokuna Wystawę niektórzyjuźpo dwóch szybkichkól
zgłoszono
159 kach ,'p]ywaja''
to Wydajemi s]ę' że
trfema wystawam koniecznymi do Krajowądo Wroc]awia
n emiecklch'
wtymsuk W Więksfość
f nas poszłana łatwiznę'
hodow|i,
ida ej będajedynie
rozmna. owczarkóW
żaći rozmnażać'
Przyokazjitychwio. k asie otwańej- 41, a W k|ase L]żJ,t. Widzi s ę wprawdfieewidentnypo.
sennych Wystawspotykasię często kowej10' (Łaczniewewszystkichla. stępwekster]elze'
a|eczyrównieźW
dawno nie widzianychznajomych. sach zgłoszono1168 psóW suk)'W kondycj psów?
RozTowywtrakce takichspotkańz 1987 r' dniach 14.15 malca odbyła Przytakichokazjachwspomna się
naturyrzeczyzahacfająn e rfadkoo się ZimowaKrajowaWystawaPsóW róWnieżo tych udziach od któlych
2!2 owczar. uczy|lśmy
się owczarkarskiegoa beca.
rdarzeniai osobyz
dobrych Rasowych'Zgłoszono
'dawnych,
Wtym sukwkasie dła'ostatnioWeWrocławiu
rofmowa
czasóW'''Pam ęć udzkamatę doblą ków niemieckich,
przechowuje
cechę,żez reguły
Wswo. uż},tkowej
- 10' Naj|icznejsze były feszłana Ś'p' ElnestaSfysfkę'które'
iotwafta36 i33. go zapewnemłode(stażem)poko|e'
ich zasobach,te na]p]ękniejsfe,
rnle k|asysuk:młodych
chwile,ajako rbltecznyba ast wyrzu- PsóW W k|asie otwartejbyło31. W n e nie zna, |ubteżbaldzo powierz'
ca wsze|kiefło,któregodoświa
dczy|i owymczasiezalóWnop esjak isuka chownie'Byłto jeden z n ewieu sę'
jest
zgryŹliwcem n e musiały
miećwyszkoen a, aby być dz óW, który owczarkaWidziałna
śmy'chyba żektoś
Dodzisiajnie rnanikogo,kto
ostatn]ejmiary.wóWczasdo końca fakwa f kowanedo hodow' sędf o. Wskroś.
mniej
wali;EwaBuklad,HalinaSolska,fula bytak potrafl]wychwycić
iopisaćulo.
życiabędzierozpamiętywałte
Szymank
ewlcz
iMieczysławGąt
żenie
i
łopatki
oraz
ramiena'
bardzej urojonekrz}ĄVdy'
któremusię r]an
długość
przy,traf
fydawno,dawnotemu,zapo- kowŚki.Zdarfałosę,żenajednymrin. Pan Elnest m ał!łoczach ',lentgen'''
minajacoczywiście
o wszeIkichkrz}ĄV. gu sędz]owanabyłaty|kojedna k a. Byłon równeżsędziaplób placyidt]ży
lnada sa' zewzg ędu na |]cfnaobsadęla na nac]skkładłna psychikęowczalka'
dach'jakiesam nnyn]uczynlł
WPo. Toprfedewszystkim
D
ategoteżWspomn
en]a
iroz WystaWach
m]ędfynalodowych,
dzękiniemuwe
czyni'
grupa
rnowyo przeszłoścsa najcfęśc]e] znaniui Bytomu, bywałotak, źenaj. W|oc|awU ]stnala
Iudzi'która
bardfo mi|e' Nawetjeżei opowiada licfnie.jszaklasa, fazwycrajotwarta szko|iłapsy osiagałaz n rn]sukcesy
była
nadwaringiipierw na mistrzostwachPo|ski'Byłyto' jak
się ojak]bhś
W sumiewówczasnie. suk,dzie|ona
przyjemnych
dz
esiatk
2
każdego
r ngu ryWa| się WóWczasmówiło psy enerdow
rdarzeniach,
to terazoto- sze
Wfina|eo]okatyW
k a' Śk e. i kiedyrozpoczał
s ę,,nrasowy,'
czonepatynaczasustanoWią]edynie zowałyzsobą
pośmać sie' Nie wiadonrobyło'kto będziesę'
mpońpsówf RFN.Ulw adomojakiej
anegdotę,z którE moźnas]ę
p. Ernestpotrafił
zadumaónadWłasna'
cfyteżcudzq dz ował,otym moźnas ę byłoprzeko' jakości)
docenićich
na ringuin e było
daWnoprzebżmiałagłupotą'
naćdopiero
to naj. prfewagęnad psarr]ienerdowskimi
nietakdawno,
bo Ważniejsf
e' WiększośćWystawców Wprzebiegu
iniigrzbetu,w d|ugośc]i
Jeszcrew zasadzie
u zadu'a|ejednocześnie
wy,ty
raledwieprzed kiikunastulaty nie n e mogłanawet marzyćo zwyclę ułożen
g]owy
kałwady dotycfacewie|kości
m eśclło
się Wglowie,żena Wystawie stwie' Rywa]izacjadotycfyłaocen
groniena fa
(gdyżzdarzały
Własnym
sięwówcfas psyze sła
będziety|kojeden ring d|a owczar. ko|ejnościWe
głóWkami
kóW To mogłobyćwyobrażaInejedy. sadzie,mogębyó 151y'czynawet2G bym]
- no i jeszczes ę zda.
ie zwracał
uwagęna
nie na komp|etnym
zad..iu'BylywóW. ty, a]e mam byćplzed moim ko|egą' rzajq),
a szczegó|n

|Es|ĘczNM
rł29 czERwEc2aB L3

ustaWienie
i prowadfeniekończyn' prawdęsporo,aby móc powiedzieó, wząć przykładu
z p.Schweikerta.
on
smial się' żepsy f tak Wqskąk|atka żecośsięz tegolozume. A na pocfąt. potrafił'
Pomimo,
żetamztq funkcja
piersloWamusfą rozstaWiać
prfednie ku to się wdajetakie proste'
wiążasięfnaczneplof]ty'A u nas co?
i tylnełapyna zewnątrz,bo inaczejby Ciekaweco będzieWprzysfłości.Jak Przedkiku |atyżar|iwie
namawlano
się przewróciły'
czyżto s postrzeże
nie na raze Powodudo nudynle ma.W do bojkotuwystawyklubowej,
abyzr+
niejestaktuane do dzisiaj.Ocenia SVsensacjagon sensację'Ledwieco b]ćna fłośćówczesnemu
przewodni
jac psy duźąwagę przyk|adał
jednakbojkotsię
do ch nowyZ-cads. hodowl dr HelmLrtRa- czacemuK|ubu,
nie
kondycjii Wytrzyrna|ości'
Wadomo'że ]ser rozpoczą|popu aryzac]ęswoich udałiwystawa
sięodbyła.
obecniec
psy najego ringutlzeba przemyś|eń
Wystawiając
na temat s},tuacjw ho
sam głÓWniadwersarzenie mogą
byłomieć ki|kuprowadzacych'
Nie dow|iowczarków'
ajużgo odwolano. znaIeźć
wspó|negojęzyka
] byćmoże
wystarcfało,
źep es byłpiękny'lMu. Z kandydowaniana tę fLrnkcjęzrezy dop ero terazdopnąswegoiwystawa
siałdo tego chodzlć,a właściwie
to gr]owałLeonhardSchwe kert, który k|ubo\rJa
się n e odbędzie'Według
b egać'Takiby|WóWcfassposób wy. oświadczył'
żejeże|ijegoosoba ma mniewystawakIubowajestjedynąW
stawiania.Nie pełnymkłuserna e byó powodemponownychantagoni. rokuokazjad|ahodowcóW,do zapre.
truchtem' 'leszcfeobecniemoźnaten zmów Wślódde|egatóW
to d a dobla zentowania
swegodorobkuiskon
nawykfaobserwować'k edy 6ędf a SV owczarkaniemieckiegonie chce frontowaniago z dorobkieminnych.
po|ecaiśówokó| ringu We|okrotne się ubiegaćo tę funkcję.zgłoszono Nie każdyrok bywaw hodowi
''tłu.
Wldaójakp efuszyWstav/cezacfyna dwóch kandydatóWHeinzaScheere' sty''.D ategoteżtak Ważnymjest'
aby
od razu bieg.zdarzalosię' żesędzia ra i Wo fgangaBabilona.Pierwsry wystawyk|uboweodbywałys]ę co
Szyszkapo|ecalpolącfyćzsoba dwa otrzymał37
głosóW,
drugl21,zatem loku' aby każdyrl]]ał
równe sfanse'
ringi i padałopo]ecenie, psy pokry. obecnieZ-cąds' hodow|ijest
He n2 Nawetjeś|n e Wygra- bo możeto
wajaprzestrfeń'''
Itakki kanaśc
e run. scheerer Właśc
cie|hodowl 'Von oslągnąć
ty|kojedenWk|asie- to inni
dek Wokółduźegoringu'No a|e czlo. Huhneg|ab'''
Jużpop2ednozmenG owczarkarze
iklb ce będąmog|isami
wiek byłrnłodszymiałtęparęWpłu no zasadę obsady sędziowskiejna docenićjakość
psówz danejhodow
cach inogach'Jak zwyk|eniektóre 'światóWkach'''
Ten sam sędzia bę. i' NawetWówczas,gdy sędziatejja
werdyktybL]dziły
n ezadowoIenie, d2 e mógłsędziowaćco trzy |ataza koścnie zauważy.
Nie na|eźy
zaten]
sf@egó|n e gdy przegrywa|uznany Wyjatkem Plezydentaijego Z'ców,z tak dużejwag przykładaćdotego'
kto
champon'a|ezawszeWladomo
było, tym ie on mogą(a|enie r.uszą)sę. sędf uje.olWa sprawed wa, f cza'
żeabywygraótrzeba
s ę napocić'A co dziowaćco roku,przyczymWkażdym sem na WerzchWypłylla'
A p|zyokazji
do champ onów'to p' ErnestWsławił loku inna k|asę.Podobnoma byćto f!łróćce uwagę'żenajwięcejfamie.
się tym'żeswegoczasuodkryłcham. juŹkonieczman ipocfateknowejsta. szan a robia ci' którzy nie majq się
pionabez P4' Każdyasystent
u niego bi izac)i.Zobaczymy.
czym pochwa|ićto od Wie|uat' D|a
musiałog adaó Wszystke zęby'a nie NatomastjaksłyszęU nas na stabiIi' nichjest
ryba''czy ''k|ubóWka''
''Wsio
jak to slęzdarza'żety|ko
zgryzikoń
facjęsięn ezanosi,gdyżwśród
anta' lrędze czynie.ajeś|ima
byćtotylko
cfy na Wyszukan
u P1'Jakkażdego
z gonlstóWniktniejestWstaniewf
nieść takajak imjest Wygodnie.
Tacałasy
nas' różniego oceniano,a|e kto s ę się ponadswoje prywatneambicjei tuac]afaczynajL]żnawetniektórych
chc ałod niegonauczyćsposobupa. ''ustąp]ćz po|aWaIk''' Jakieżto ma. bawiói nawetstojqfak|adyo,,połóW'
trfenia-naowczarkamógłzawsze . ]ostkowe'Jestjużpołowaczelwca,a kę''czywystawak|ubowaw tyrnroku
cfyćna przychy|ność
i pośWięcen
ie mu nadaItrwają
WaIkioto
ktomasędzo. odbędzes ę' cfy nie' Zobaczyrny'
kto
wieIe'WieIeczasu' Ajegopotżebana. waó na k|ubóWce'cfyż n]e rnożna będziestaWiał'

SzanownyKolego ! Drodzyhodowcy!
W połowielipca rozpoczniesię druk ksiażkipt.
"owczarkiniemieckie',autorstwaWiesława
ziemeckiego.Ksiaźkata liczyćbędzieok' 350 stroni zawieraćbędzieponad2oo kolorowch
zdjęć,rysunkówi schematóW'
Rozprowadzana
będziepoprzezksięgarnie
w ca|ejPolsce'
Końcowm rozdziałemtej ksiażkibędzieprezentacjaczołowychpolski)hhodowliowczarka
niemieckiego'Jestjeszcze możliwość,
aby i Twojahodowlaznalazłaswoje miejscew tej ksiażce.
w wypadkuzainteresowania
ta formareklamyswejhodowlipro'imyo kontakttelefoniczny
lub
ljstowny
z redakcja,lub autoremtel./fax.(77)3493096,tel.korrl:o5o58o141o
ze względuna bljskitermindrukuprosimyo szybkadec'zję.

16

D\\!MEs ĘcfN|K .|r29 .zERWEc:oo3

oddziałSzczecin.
Zatządnad statutemZKwP
psóW,jednakprzyszi przedstawicie
e
ty ko dwóch fakładów' rn mo że w
szczecinieistnieje c|rwięcej' ]edna
5]ędo Szczeci. z tych osób plzypadkiembyłatego
gó|nymprfeiciem, którymchciałbym Gdy przeprowadzi|em
drugaosobatokoles]ępodzieić z cz},tenikami ''owczar na 4 |atatemu zostałemcfłonkiem dniawOddriale,
ga
była
od
Wiceprzewodnicf
Kofilisj
szko|enia'
s}tuac]a
acego'Innychnie
ka Niemieckiego
poczatkutrudna, Za|ząd z opa|em pfzypadklemn ezaproszono.Wurno
.
. . . . ^t . .
prowadzenle
szko enia We podpisanej
m ędfyoddzałema
Tocnęn 51ol||osfczec nsx|e]U0oz|a. zatwierdził
podanie
zastlzeżono,
żeczłon.
oorganzowaniu 2ak|adaminie
łowejKom sjiSzko|eniaPsów| komi. oraznasze
Po skiPTiPucharuPolsk kowiezw ązku'którzynie uczęszczają
sjadfiałała
w praWien ezmienionym M strzostw
wymienio. na zajęciado danegozak]adumają
Wyżej
sk]adzieod ponad tżech |at.W jej IPo'Gdyodbywałysię
ni treserzy ne fawody,źadenz członkóWzarzą. pla!łou nichzdawaóe8fam n.Wynik
składwchodzIjdypIomolva
(m,in.uczestnikMistrzostwSwiata du nie przysz€ d ł replezentowaćod. tegojest taki, żeosoby chcace zda
Prób PracyIP0).pozoranticencjono. działu,mimo ze to byłyN'4istrzostwa wać eksternistyczniespotkałysię z
niechęciaze stronyjednegof zak|a'
cfłon.
Wanyi jnnibaldzozaangażowani
Zażadu członkowiezo.
dóW.Uchwałą
kowie' M e|iśmy
róWnieżtrzech mło.
pozbawieni
plzejdźmy
swobodnegozdawato
czasu
teraźn]ejsfe.
stali
A|e
dych'faangażowanych
cz|onków'któ
go'
(w
zarządu
w
Po wyborachnowego
nia egzaminu Szczecinie,Przyporzyasystowalprrykursachabywprzy
po'
mnę w tym rniejscustatut zwiąfku
marcu b eżącegoroku)sy,tuacja
przystapić
szłości
do egzam nu na tre
sera i sfko|ićd a zlv azku' Pofa pię. gorszyłasię]eszczebaldziej']ako źe Kynooglcznego,s5' wedługktórego
jest stoWarzysfeniem osó b
kom]sja odszedIf zarządujedynyje€ l o cfłonek, ,.ZWia2ek
ciorna'stalym członkami'
w amatorskiejhosf koIenie'
za nteresowanych
mog]aw każdejchwI iczy.na pomoc którypropagował
doW|ipsóWrasowychorazWatorsk]m
ki|ku innych osób f\ł azanychz ko.
Na pierwszymspotkanu po wybo- sfko|eniupsów w ce ach użltkowych
m sją'
zWąf.
zarządu Iubsportowych
rach'Wiceprzewodnicfacy
komisia
zor
W minionym
rokunasza
'''.'i 56 ,,ce|ern
poinformował kujestopartana podstawachnauko'
gan zowałaswojep efusze zawodyi ds' organizacyjnych
hodowiisfko en a
lang: tv|istrzostwa
PoI nas,żeZarzadoddfiału2decydował| wychorganizacja
to najwyższej
prowa
psóW
rasowych...'''
Naszoddziałnie będzie
skiPTizawodyo PucharPolskilP0.W 1)
psóW
rnyfawodydo dzilszkoIenia
tym rokuorganzowaiiś
N e będziepowołanaoddzia.
PucharuPolskiPT,IPOi otwartezawo- 2)
A teraz punktczwarty.Zgodniez wy|owaKomis]asfko|eniaPsóW
dy PT. Mimo pewnychinwestycjizarzad podpisze umowę o tycznymGłównejKomisjiszko|enia'
oddziałn e pos]ada|
rękawóW,namio 3)
zakładami wszyscychętnido działaniaw nowej
tóW' przeszkód'td' - zawodypod współpracyz pryWatnymi
psóW
komisji'po Wyborachwładzoddfiału'
szkoIenia
by|y
ren.
Wzg|ędem
ekonomicznym
powoła
osobę,
która
z
spotkaI
się i WyblaIidemokratyczne
4)
Zarząd
towne'chciałbymtutajzaznaczyĆ'że
p
komisjii przewodni'
zarzad!
będzie
odpowie
członków
pomógłf
ramie|ia
nanso.
ęciu
Zarfad oddziałunie
protokó|i prze.
rzadzono
za
organizowaniem
egzam
czącego'
spo
waćzawodówinigdyniedotowałdzia. df alna
jednoosobowej
pżejmie
kazano
do
Zarfadu
oddzia|u'Jaksię
ro|ę
łaIności
komis]i'Wsze kie nad[yżk nóW i
okazałoWszystkoto odrzuconobez
KomsjiSzkoenia
wypracowaneprzez komisjebyłyfa
podawana uzasadnienla
pisemnego
wszeprz;jmowaneprzezza rzad.Każ
idrugimpunktemnie ani ustnego'Zarzqdwyznaczyicz]on
Nadplerwszym
ko
dy kurs inneformydziałaLności
kom.
]estto po pro ka zarządudojednoosobowe]
się z 'zerem na kon. ma co się rozpisywać'
m sji zaczynały
byĆ
a'
Powołana
osoba
ma
łamanle
Statutu
ZWiąz
sjiszko|en
stu
ewidentne
kończyły
się
zyskie
m.
cle,,,a zawsze
kontak'
aIna
fa
eEŻar|iny,
tłumacfen
e
s
odpowiedz
powodu
ku.
powyzszego
n]echęćdo
ę
Z
']akjekoIwiek
zazna
itd'Chciałbyrn
ty z zakładam.
komisj,któraopiszęjest d|amnie] wzez7arządte$o|]e zm enl'
działaI
c4ló,
że
reguIamir
o
kreś|ający
a'
innychczłonkóW
n edozrozumien
Nie wysuwanesa żadnekonkletne Punkt trzeciwymagadalszegorozwi' nośćoddz]ałowychKomisjiSfkoIe.
ze nia móWi,źekomisjaskładasię z 3'5
nięcia'odbyło
sięjednospotkanie
zarfuty' Żadenz czło|kówzarzaduin
zakładami
szko|en]a czlonkóW-Nibyszczegół'a]ejako ko.
nie. szczecińskimi
dylv]duanie nie możeWyjaśnićtej
T/Zr

huletniapraca w komistl chęci' ]ednak zbiolowo Zarzad od
dzialu po prostusrko en a nie ulri,

5;.T'':
.sj'' ł:l"*
ił;:,ff

a-t

rt-'

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

l e t n ych yba pok a r u tej a k a wa g e Z a
r fE cl WS zcfe c n e p rf y k ł a d ac l ore g u
an r l Ó w i obov/ą z U ] ą c y c Za
h sad'

ś wi a d cfcnież esanl]sfko nlysw o ]e
p s y ' e p ie]n]żW sz ko lachpr yw atnych'
Praca W n]e] była cfysto społecfna'
N k t f nas I e był fWąz a ly f ż adnym
W pr ow adfonot e ż p a rę n ry c h n o wi
f a k ł a dem sfko en a' D ]a po r z ądku
n ck. W ce pr fe w o d nc f a c ! . o d d f a ł ! o o c a m ' z e o so b]ś ec n e b]o r ę nigdy
ds, olganlfacy]rrychpo nfoInovlał na
n e D rar enrp en Qdz yz apo fo r o w anu
s poL kant ].fe fa k l a d ys z k o e l a b ę d E n a e g zanl fach, lestach iz aw o dacr r .
nogryzgrasfac egza f! !.rao!!o n e
Cflonkostwo W kon]isj W af alo s ę cl a
w yD r afympr z e f s rc b e t e r n I c wa
r a s w sz ystkich 7 pr o pago w aniem
domo zetest to spr/cczne f Lr.rhllalir s p o rI oW egosf ko I cniapsóW '
G łó w ne K
j o l l i s] i S z k o l c l ]d Ps o ' k Ló
ra |now fc egzanr ny |.ta rlc fgla
Prz y o k af] cI lc ał byn po df ęko w ać
s zan e n a cor ocf n y f rs p .l k . r L Prf c
k o l e d ze Z c]fslaw o w W ko w k|ór y
'
W o(nl cz ą cycl o d d z |.l o l Ly c l lr{ o n ls j i L] ę d q ccz lo |kienl z ar fąd| papr /e(|
S/ ko e f a D nr g d |o v ,,n l n t o wr e c r f rc h k a der cj i Lr r z ew o dnicr acym
ko
na]i ] r e w o (]. ]i l 'Po ||f o I I J W 3 n o 'ź c l ] l s ] s zko cn a W ]ee o si.gnałla]cgo
'
I a cgfa n l ac]l Po t e s l a l ] l lz a k ł a d y c /a s o w o ddl a] do r o bił sę dyp o no
s fr l o o I a noga k o r7 y s t.c / ) o T o ra f
W a I y cl]t esl.]|o Winstr
'
Lk1o |óW po
t ó !/ b(' ce l cJ ( c /y b e f L p |a wl ] ] c l i ) . f o r .i r l n .efclo r o w afego l(
-ar o
Tojes1ouyw scie |l ./goclIe f Lllllwała W .l k ( ' l]|s]aW 1'.kI c o r ga l ,/ź r cj
n.i
G ł oWl e ] K ol l l s ] Sf k o o |l ] aPs o W .k |ó
s ry . r tr cr '! ! sfy.lr /|w o .lo r ! (1,1
r a t ak c r . g/ a fi n o v /n r o r eI c L ,/|n c
s t r ./o sluP o s, l,T.11! rr .r P o s ! lP Ol
u o r i \u! r ! 1o (r isLr,/..! ! ir t! ". . |. l
( ! . o \! .lł( l.o (\.]l \! ł .](
/ o ( n/ .ł Lr '
')
W srcr.c nsk I Oclrl,,L . ll1\.iP I {l I l ] l o l o ( ',,l]t]
/ir W o d!o g nd|ł ]alr o/{ /y
f'r or r ccnc r (on 's trs r l i . o I . N . l l
k ł yc l l o |lek ilfkt]'P lz ykr c.a cj c( y
^!
r yl yr ror
r l on l on r k o n rs ta n c b y l i r.l o
llyl]] cfynl nlo/c
s|q pocn\ł. lc nowy
ll.]/1jglj potrlcL)na [/]anlyLIkłj do
Z.r /.d lo r nis/c/o f e j ego r as/{ !

17

W e o etnie] pracy na rfecf Zvłiazk|)
Kyno og crnegow Po sce.
Na fako ńcfenr e chc ał bym p od d ać
pod dyskLrs]epropozyc]ępodporf qd
ko w a| a o c]dfał o w ychko misj p od
Gł óW nqK o mis]esfko |enia' Wcd łL ]g
nr n c, n c nr e sto na pr fesfk od fie
do ko nac o dpo w iedniejZ m any w r' Ó
gLranlinie.A r eLrne ltóW z a]estVre e.
m' n' o .cz alo w e ko ll s]e befwątp ie
nla lat\! ejs e doga.]ająl GłóWnEKo
nisją kielowana splaV/nic przez Pana
Slan sł aw aA )ł ano w icfa, nz zarfą
.]cnr o.]df a](r.któ y |lożc być W róż
nym sr o pn u 7a nler eso vr arysfk o e
l c |. D Uż cpr leds ęW f qcia |ak N4
s1r /o stw aP o lski P T i P uchar Po sk
I P o ) sE do to w alc pr fef Gł óWni Ko
nl s]q. . zwykła c]/ała nosć ko )r s]i
sz ko lcf iatest ento w na.

Dliltrtit: la !\,ra!e.
Michał Nosowski
B)l\,C/ntrclt add/iak)\rej kan)isji
s?koh}tlb Psów w szcfeciDia

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

wbolni |'.vil'af tledn cwc BoB. vll'azp|emena.|.lr|Ńa chovnosl

Nany saurus

"-l'^':'

ill:lrl;lril.
il . .'..

.,
e|ń' "
]'i]1:]:|*' -d ]]i:]:':;i:']l."],'
nf !.l r l : 43c e o v d Bd m 4 r a ! 5 4 0Un a vAm i] u Ś5.55.4! @ n yW dst esolm d55'5'544ouhv'A. mn6

|n|oitl]icie
o lqtiach a śIińatóch:
choval.|llGst.nicasaurusstova|da
l{.ś|l.hici
l3,0lo ol zi|inąt.l'I
04l / 5620lg0,ta*o4t/ 5620l8l
konl'tlr0Śaurus'sŁ
ww.sauruJśł

1a

D|llJv EslĘczNK N,n

czERWEc2aa3

ll KrajowaWystawaowczarków Niemieckich
Brzesko - 19. października
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Klasa młodzikówsędzla: H. P Fetbn
1. DB ARIANJanoland,
o.lRKz LipeCS,
m.HEIKEzRadian,
hod.J.Bara,

2. DsTRAMBoz Tusryńsk|ego
Lasu,
o.MARX0zKrywlan,
m.ERIN
zTuszyńskiego
Lasu,

hod.G.M. GĘtkowscy,
wł'Wiatlzyks.

Psy
Kldsd baby sędzld: W. Fedeftk
1. AVAX Hof,
o:DINGOMavic,
m. DeltaAvax Hof,
hod.iW.:A.Wyclś|ak'
2, FAX Mavlc,
o. DINGOltlavic,
mrALlSCHAausRaetia,
hod.A' Dobrzański,
wł'DoblzańskiA.K.

1. WOASKO Garllawletls,
o.HENRY
v.d. Duischenke,
m.SASK|Av.
GoldenenZweig,
hod.Janusaltls,
wł'T|acha
nowiczB'

Kldsa szczenlątsędfld: w. Fedeftk

Kldsa ńłodz|eży.
sędzla: M. Mlyndrclk
1. BDB SPRINTASGarllawlotls,
o.fARNOv,Farbenspiel,
m.l\4lRKA
v.Paradiesgarten,
hod.Janusaitis,
Wł.Trachanowicf
B.
2. BDB ARKOWan Hen FCI,
o.VlToEssweilerTall,
m.JONAWanHenFCl,
hod.iwł'H.Tabaczyńsk|.
3. BDB AsKo v. HausTchórŹ,
o.SABERv.SteffenHaus,
m.WENlTAv.
Monchberg,
hod.iwł'|\4'
Tchórz'
4. BDBGRANTodszalon€ J wandt
o.BENN0v.
HohenHaus,
m.CELIodSzalonejWandy,
hod.W.Zaremba,
wl.zygulskiA.

Klasalunloń,łtsędzla:H' P, Fetbn
łzadstadclalka DoRADoLu|A |GB

i
I.
2. W0 AREX Mavic,
o. DINGOMavic,
m' SANJAod Żeksa,
hod'iwł.DobrzańskiA'
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Klasa otwafta sędzia: M. Mlynarcik

1. BDB PACOMavic,
o.YASKov.
Farbenspiel,
m.AFRASchreidon,
hod'A' Dobrzański'
wł'so n ca K.

Klasa użytkowa.
sędfia: H. P. Fetten

1. DOSKLEIFDlhaRoven,
Park,
o.GILDO
Robinson
m.LULuausAgrieento,
hod.A.Majsniar,
wl.HudecR.

1. DOSK ISO v. d. llagistrale,
o. YASKOv. Farbenspiel,
m.ANSCHYv.d. Magistrale,
hod.R.Zollner,
Wł.BębenekM'' DoblzańskiK.
2. DOSK CELO z Kolca Elblkame,
a,
o. PlC0DollbyBohem
2. MB PANATAN
IVavIc
r
Kojca
Elblkame,
m.
YOK0
o.YASK0v.Farbenspiel,
hod.M. Bachó|z'
m.AFRASchreidon,
wł'Ho|kA'
hod'A'Dobrzański'
3. DoSK AZIRr Kolca Coli,
HeImut'
wł.Neugebauel
Llnde, o,lKOAcerAureum,
3. BDBLAGOv d, Holzheimer
m.ARTAzKojcaRy-Li'Ma-Ja,
o.EMORv.Schimmelberg,
hod.K. Kiwak,
Linde,
m.JADEv.
d. Holzheimer
Wł.ciechan P'
hod.H.Schuder,
4. BDB CALDO v. Furstenberg,
K.
Wł'
Jed|ovsky
o.lJRSIJSv.
Batu,
4. BDBZBIRWanHenFCl,
m.l.lTAv.Furstenberg,
o.KlMBOv.
Monchberg,
hod.H. MuLler,
m.RUMBAWanHenFC ,
Wł'KołakN'4.
hod'i Wł'H'Tabaczyński.

5. BDBJACKz załub|ńcfa'
o.DALLASAbakus,
m.BlRKAAkses,
hod.M.Gutowski,
Wł'NierniecA'

5. BDB KIMONRobinsonPark,
Park,
o. GILDORobinson
m.HElDYzAgirLr,
hod.J.Bardel.
wł'CichyA.

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
Pasenbut,
m.ESCIA
Dell"Abib
,
hod,S, Mesaros,

4. DOSK PLATONv. Aurelius,
Monchberg,
o.KlMBOv.

0WUM|Es|ĘcfN|h
N|źj czERwlEc2aB

m.URSAv.Aurelius,
hod.W.Benitz,
Wł.Trachanowicz
B.

m. DELTAAvaxHof,
hod'iWł.:A.
Wyciśiak'
3. GABIMavic,
5. DosK BRUTt'ls
ze słupieńskich o. DINGOMavic,
Laśów'
m.EISCHAMavic,
o.JACKSON
v.Larchenhain,
hod.A' Dobrzański,
m.DOKSAzBorowic,
M. StasiaczekL.J.

hod.A.Siwek,
4. ENYATempero,
wł'KrukR'
o. lSOv.d. Magistrale,
6. DOSKZONKv. Elzmundgsraum,m. ETNATempera,
o.ESKODanischen
Hof,
hod.H.Swierzy,
m.QUELLEv.
Elzmundgsraum,
wt,CzarneckaB.
hod.R.Brauch,
Wł.
Kajak|.
Klasa sfczeh|ątsęC!z]d:
W-Fedeftk
K|asachampionów..
1. WOAMANDAGarllawletis,
sędfla:W. Federak
o.HENRYv.
d.Dunischenke,
1. DosK D|KGibałowa
Góla,
m.SASKIAv.
Goldenen
Zweig,
o.FABI0v Schacher,
hod,Janusaitis,
m.SASJAv.Nieuwandshof,
Wł'Trachanowicz
B.
hod.Iwł'K.Doblzański'
2. WOMEGIr Rokoll,
2. DOSKHIROv Artett,
o.URSUSausAgrigento,
o. ERoSv.d. Luisenstrase,
m.XANDYzAgiru
Bihemia,
M.XTRAVATIEtt,
hod.iwl.I Przysowa.
hod.M.vanDorssen.
3. WOAZZYDlhaRoven,
wł. c ieś |akGi|V]'
o.URSUSv.
Batu
m.NELADlhaRoven,
Suki
hod.iwł'A.l''lajsniar'

4. W0 SHAKIRA Gramltoda Wolf,
o. FLAXv. HoltkamperSee,
m.INKAMavic,
hod'iwł.cieś|ak
G iM'
5.WO ENGI Lonadard,
o. IRKORWildsteigerLand,
m. BESSILonadard,
hod.iwł'J' Pasteka.
Klasa mło.lzików.
sędzla: M' Mlynarclk

1, BDB WHITNEYDlh6 Rovon,
Ro
o. MIKOAexyrvo
Hof,
m.SALLYv.
SchlossRuding,
hod'iWł.
A.Majsniar.

2. BDB PAXIKonstEr,
o. FLAXv.HoltkamperSee,
m.XlLlzAgiru
Bohemia,
3. BDB ESTEStarySamotar
o.AlKv.d.Yugobox
m.TOTASamotar
Wł.B' Famuła

Klasa babysędzia:W. Federak
1. AZA Red Star
o.Tillv.Lechtal
m.EtnaMis-Maz
2.ARLETAHof,
o.DINhOMavic,

27.
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4. ZASKA[,lis'Maz,
o,LE FD haRoven,
m. P OL AMsN4 az,
wł'sfczelbowscy K' lA'

5. BDBANZAz Mi.Go,
o.Z0LTAN
An mar,
m.KERRIz
Dziedzic,
hod.Z.Sternk,
wł'Kozłowska
S'
Klasamłoclzleży.
sędzia:H. P' Fetten

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

5. BDBSINDYDlhaRoven,
o.HOSSv,Larchenhein,
m.DUXIDhaRoven,
hod.A.Majsniar,
R.Ziman.
wl.lvajsniarA.,
KlasaJunlońw sędzla:M. Mlynarcik

1. DOSKPTJMA
Mavic,
o.YASKov.Farbensp
el,
m.AFRASchreidon,
hod'A'Dob12ański'
wł.PetrowskiD'' DobrzańskiK'
2. DOSK HONEY Avax Hof,
o. SABERv.SteffenHaus,
m.QUELLEAvax,
hod.J. Zavadilik,

2. BDB Slsl Rodiaz,
o. ATANWoj.-Bas,
m. FETARodiaz,
hod.P Szkalski,
Wł.szka|skiPiotr + RadosławNamy.
śak.
3. BDB.l EssI sądeckie Lachy'
o. EMORv.SchimmeLberg,
Linde,
m.PENNYv.d.
Holzheimer
4. BDB ANSA z Koź|a'
o. ZAMBze SkaInegowzgórza'
m. HONDAz WinowskiejDo iny,
hod.iWłs' Boncfyński'

wl.Piotrowiak
G. +liriZavadlik.
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3. BDB IVEDEARobtnson

o.lRKz LipeCS,
m,HElDlrAgiru,
hod.l.Bardel,
wł'Głuch'j'+PastekaJ.

4. BOB PANOORAMav|c,
o.YASKOv.Farbenspiel,
m.AFRASchreidon,
hod.A' Dobrfański,
Wł.DobrzańskiKĘJ'sztof
'

2. DoSK FOBIAWoj"Bas,
o. ATANWoj-Bas,
m.SEKTAWoj-Bas,
hod.W.Pustetnik,
Wł.
Kiełbasa
H'
m.AFRASchreidon,
hod.A' DobĘański,
Wł'Wyciś|akA.,
DobżańskiK.

Nlasa otwańa .
sędzla:H, P Fetten

1. DOSKBlBl AvaxHof,
o.SABERv.SteffenHaus,
M,QIJELLEAVax,
hod.J. Zavadilik,

5. BDB PALMEMavic,
o.YASKOv.Farbenspiel,

3. DOSK PILARvom BlerBtadtor
Hof,
0.RAoKERVonderKóhigsgarde,
m.LANCIA
vomBierstadter
Hof,
hod.R.ivaiWł.
Bożewski
R.
4, BDB GILAz Harcersktej,
o. a-TASSO
z Rogowej,
m.a-JESSY
KustosCS,
hod.M,lzydorczyk,
5. BDB KELLTRobtnsonpark,
o.GILDOvRobinson
Park,
m.HElDYrAgiru,
hod.J. Bardel,
wł'MajJ.
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Klasa u$kowa sędzia: H' P Fetten

v, Fourniermuhlen5, DoSKVINETA
Dacn,
Thingstatte,
o.BARv.d.Ostfrlesischen
v,Fourniermuhlenbach,
m,PALME
hod.H.Munster,
J'
wł'Domańska

H'I lcn.Ą al,1ń4l f ląk otqoliżnbld

1. DOSKESTHERDlha Roven,
o.ZlCCOv.Arminius,
rn.ISKADlhaRoven,
hod.A.lMajsniat
wł.MajsniarA.,
E.Bos|'
Klasachamplonónl.
sędzla:M. Mlyndrclk
1. DoSK XlLl z AglruBohemla,
Park,
o.GlLDov.Robinson
m'TosKAHańis'
hod.M.Sasak.
Dobrzańsk]
K'
2. DoSKSASKIAv.Goldonenzwelg, wł'WinekA.
Noriswand,
o.VlTOv.d.
Klasahonorowdwi dsteiger
Land,
m.lRlNAv.
W' Feclerak
sędzla:
hod.F.Waltl,
B'
wł'Trachanowjcz
1. DoSK CYTRAAsketlla,
o'ZBÓJAcerAureum'
m.CELAzPoskiejwsi,
hod'J.WiśnieWska,
wł.BiińskaA'
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3. DOSKSAWA Satysakcla,
o. RoJ Rottenlvlater,
m. PRIMASatysfakcja,
hod' i wł'|.Rzuchowska'StrzeIecka.
4. DoSK ANSCHYEquus,
m.oRKANAzKojcaColi,
hod.iwł.A. BiIińska.
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Zakopane
4 sierpnia.2OO2r
PSY
Klasa baby
AVAX Hof
0. DlNGOMacic
M. HE XEAvaxHof,
w|.Wyciś|a
k Andrzej,
KIasaszczeniat
W0ARlANJanoland
O.lRKzLipe
M. HElKErRadian
wł'skraWczekAdam,
WO ARON Szary Kojec
0. D KG]bałowa
Góra
Nl.NINAz KojcaElikame
wł'SowaHanna'
K asa młodfieży
BDBARESMaVIc
0.XAND0Saurus
M.AL|SCHAausRaeta
Wł'K' DobrzyńskiK'o|ech'
KIasapośrednia
D Zw. Wystawy PANATAN MacIc
o' zwŚW YASKovom Farbenspe|
lvl.CH.PLAFRASchTe
don,
w|.H. NeugebauelDobrzańskiK',
D JAR z załublczna
0. Pa lasAbakus
N4.BlRKAAkces
Wł'A' Niemiec'Niemiec
D Fox z WigoniowejGórki
O.lAMBOVtaxis
M. FEGAznadStrumyka
Wł'Pawełcieraszewskl'
Klasa otwarta
D ISOvon der Magistrale
O.ZwSw YASKOvom Farbenspiel
M' ZW.św.
ANscHYVonder Mag
$rate
W|.M' BębenekDobrzyńskiK''
D ERIcżivako
0. SIAKv.WidsteigerLand

M.STAv.Santamar
D SALDO vom Furstenberg
O.lJRSIJSvon
Batu
M.llTAvomFurstenberg
wł'M. Kołak'
DST CYGAN PsIe Tempo
O.EDDYvomSinde
bachtal
M.ASXAzBabciFiny
Wł'AnetaBogdan'
KIasauŹ'tkowa
D ASKO Mavic
O.XANDORvonTronje
N4.a-Ladyvon Nieuwlandshof
wł.DobrzańskA'WoŹniakK'A''
D DEES N,IacIc
O.XANDORvonTronie
lM.CH.PLAFRASchreidon
wł.ZychM.DobrzyńskiK.
D DAKo SatysfakoJaFCI
O.ESXOv.Danschen Hof
M. PALMEod zeksa
Wł'M.sacewicf,
K asa championów
D DIKGibałowa
Góra
o. FABI0v.Schachef
M. SAS.IAvon Nieuwlandshof
wł'DobrzańskK''

s!Jx!
KIasaszczeniąt
ANIKA Szary Kojec
Góra
o' D|KGibałowa
M. NINAz KojacanElikame)
wl.S.Olech,
KIasamlodzieł
D PALINKATempefa
o. TASS0 z Rogowej
M. SAKEAlzacja
Wł.H'swlerzy'

D KorneliaoIszańskaDoIina
o' lvlł.cH'
oLSoNJanros
N,4'
|SKRAKot|lnaNowosadecka
Wł'R' Moroszko,
BDB cH|cAzTomickichLasów
O.ZIMBOvonlMassembaLl
M' ELF|zeska negoWzgórza
wł'R' Rok]ta,
BDB ELZAlvlir-Pol
O.DONN4ir-Pol
M.CILLY
Unikat
Wł'
A' B]gos,
K]asapośrednia
D PANDORAIVaVic
o. ZWśw'
YASKoVomFarbenspie
M.CH.PLAFRA
Schreidon
wł'DlużkowskiK''
D NIALTA
Satysfakcla
kcja
0. GAMBOSatysfa
M. MoJRAEskońa
D HERAz lglastegoLasu
O.HADESrnadStrumyka
M.QLllNQv.Kronensee
D AIRABemaT
0.Shanto'sMNO
M.SELAz Weselskiej
Zagrody
wł'Ważydrąg
Dobrzyńsk]
olech'
Klasaotwana
D ELZAKleszczonka
0.CH.K0ND0Rv.Fourniermualen0acn
Wł'lvl'Stanio
'
Sfory
D BANDAz lvuntasowej
langer
Land
0.JECKvomHo
M. A RC A DlRA zlmina
ie
wl'A' Łabudz]ńska'
D AISZAz RalsklegoOgrodu
O.AXELAbakus
N4.
soN |Az Rycerskiej
Góry
wł.E. NoWcka,
KIasachan]pionów
D zw.Wystawy
Zw.RasyAFRA
Schreidon
O.KASTOR
vonAmur
M.KARlNAzGentu
wł'Dobrzańsk
A'k'MajsniarA',

