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Historia seterów
irlandzkich w Polsce (cz. II)

Mi le nij ny rok 2000 był rów nież bar -
dzo cie ka wy, je że li cho dzi o ky no lo gicz -
ne wy da rze nia. Do po znań skiej ho dow li
„Die rvil la” sta no wią cej wła sność Ka ta -
rzy ny Cza pli i Bo gu sła wa Cha łu py, spro -
wa dzo no ze Sło we nii Ch. RA BA LĘ od Za -
gre bac kie Go re „Bel lę” (Ch. Vi ca ry’s SO -
LO IST x Ch. Vi ca ry’s UFTON), któ ra

w pię ciu mio tach da ła kil ka in te re su ją -
cych cham pio nów (fot. 1). Z ko lei Mał -
go rza ta Mi ku ła z War sza wy po kry ła
swo ją Ch. PO MO NĘ Dzie siąt ka z Wo li cy
spro wa dzo nym z An glii na Wę gry Mul ti -
champ. Eri na de EXTU IN GU ISHED Dr
RO BI NEM, któ ry był we dług mnie jed -
nym z naj pięk niej szych sy nów Zwyc. BiS
na Cru ft’ sie – Ca spians IN TRE PI DA. Naj -
bar dziej zna ne psy z te go sko ja rze nia to:
Ch. THE TI ME IS NOW, wł. Bo że ny Ja -
rzęb skiej -Za rę by i Ch. TELL ME YOU CA -
RE FOR ME Do stoj ne Sza ła pu ty, wł. Ane -
ty i Ro ber ta Zma rżla ków.

W 2000 ro ku do ho dow li „Ad Li bi -
tum”, pro wa dzo nej przez Bar ba rę Ba łon
z Kro sna, spro wa dzo ny zo sta je z Wę gier
bar dzo obie cu ją cy pie sek Ber boss
NAUGH TY FEL LOW (Ch. GIN TO NIC of
the Hun ters Ho me x Ch. Ber boss HID GE -
HOG), zwa ny „Bel fi”, ale nie dłu go po tem
gi nie on na spa ce rze bez wie ści!

W „Ari slan dzie” z ko lei do cho dzi
do po kry cia Ch. PAMS DRE AM z Ari slan -
du zna nym nam już Ch. Or sto ne CO UN -
TRY GEN TLE MA NEM of We ster huy,
z któ re go to sko ja rze nia po ja wia się
na rin gach wy sta wo wych m.in.: Mul ti -
champ. KASZ TA NO WY KSIĄ ŻĘ z Ari slan -

du, wł. Kri sta Afen go va. Rów nież w „Ari -
slan dzie” ro dzi się miot zło żo ny z 14
szcze niąt, po dwóch im por tach z USA:
Ch. Qu in ni ver’s CAR DI NAL SONG (fot. 2)
i Ch. Re ga la ire LA DY GU INE VE RA, z któ -
re go to mio tu sie dem psów zo sta je
cham pio na mi, a na Wy sta wie Świa to wej
w Me dio la nie Mul ti champ. TRAM PE RUS
MIL LE NIUM z Ari slan du „Jen ny” otrzy -
mu je ty tuł Mło dzie żo wej Zwy cię żczy ni
Świa ta.

W 2001 ro ku nie do szło do ja kichś
spek ta ku lar nych wy da rzeń, ale po ja wił
się w kra ju no wy obie cu ją cy sa miec. Był
to Ch. AL LO DEE Cin na mon’s (Ch. Ba lin -
ty ne’s WILD ABO UT HAR RY x Ch. Vi ca -
ry’s UP TO GLO RY), zna ny ja ko Odi,
spro wa dzo ny z Ho lan dii przez Ka ta rzy nę
Cza plę i Bo gu sła wa Cha łu pę do wspo -
mnia nej wcze śniej ho dow li „Die rvil la”
(fot. 3). Pies ten za zna czył się w ho dow li
po zo sta wie niem bar dzo cie ka we go po -
tom stwa m.in.: Zwyc. Eu ro py HE RO’S
HE ART Die rvil la. Odi dał świet ne mio ty
z kil ko ma czo ło wy mi pol ski mi su ka mi,
m.in. Ra ba la od Za gre bac ke Go re, Vi ca -
ry’s Xu ni, Bry za Har pol, An na Rauh -
baard. Nie ste ty od kil ku lat pies jest bez -
płod ny.

Nie co cie kaw szy w wy da rze nia ho -
dow la ne był rok 2002, gdyż mia ły w tym
cza sie miej sce na stę pu ją ce kry cia: Ire -
na Ma ku chow ska po sia da ją ca ho dow lę
„Złot nic ki Raj” po kry ła su kę Ch. BUL SI
BO NI TA Ne fe lin nie miec kim psem Ch.
Sa me tuz SUN SE ET.

Ko lej ne wy jaz do we kry cie to sko ja rze -
nie w ho dow li „Do stoj ne Sza ła pu ty”,
gdzie po kry ta zo sta ła MO NA LI SA z Ari -
slan du Vi ca ry’s US DOL LA REM, da jąc ta -

Fot. 1. RABALA od Zagrebackie Gore

Fot. 2. Qu in ni ver’s CAR DI NAL SONG

Fot. 3. AL LO DEE Cin na mon’s 
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kie cham pio ny, jak: Ch. GORZ KA CZE -
KO LA DA, Ch. GORZ KI ŻAL i Mul ti champ.
GWIEZD NY WY SŁAN NIK Do stoj ne Sza ła -
pu ty, oraz spro wa dze nie z Bel gii przez
An nę Przy wec ką do ho dow li „z Sa tur nii”
Ch. ZA CHA RIA SA Rauh ba ard (Vi ca ry’s
Xgam ble x Ari sto ca stle’s Va let ta) (fot.
4). War to wspo mnieć, że w tym sa mym
ro ku ko lej na pol ska se ter ka otrzy mu je
ty tuł Mło dzie żo wej Zwy cię żczy ni Świa ta.
Mia ło to miej sce w Am ster da mie, a zwy -
cię ską su ką zo sta ła Mul ti champ. AL MA
DLA ARI SLAN DU z To bół ki.

W ro ku 2003 wy da rzy ło się spo ro do -
bre go w ho dow li ir lan dów, otóż po ja wi ło
się w kra ju aż sześć no wych im por tów!
By ły to: im por to wa na przez An nę Przy -
wec ką do „Sa tur ni” pa ra ir lan dów: Ch.
Vi ca ry’s CO BA CA BA NA (Clo na ge era LI -
MI TED EDI TION x Vi ca ry’s JA SMI NE)
(fot. 5) oraz Ch. AN NA Rauh ba ard (Vi ca -
ry’s X GAM BLE x Ar tic ca stle’s VA LET -

TA). Do ho dow li „Ru de Ziół ko” spro wa -
dzo na zo sta ła jej mio to wa sio stra Ch.
AN NA IS Rauh ba ard i po zo sta ją cy w rę -
kach An ny Mi chal skiej z Ko sza li na ich
brat Ch. ALIX Rauh ba ard.

Jak by te go by ło ma ło, Zbi gniew Dzio -
nek z Gnie zna, pro wa dzą cy ho dow lę
„z Or sza ku Chro bre go”, spro wa dził pra -
wie jed no cze śnie pa rę Or lan dów. Z St.
Pe ters bur ga su kę Ch. Sha dwell AB SO LU -
TE LY ALL MY LO VING „Le na” (Ch. Eri -
na de Extin gu ished DR RO BIN x Rus Ch.
Pen dle dell ANI SE) oraz bar dzo obie cu ją -
ce go psa z Ir lan dii – Clan rua OWEN BOY
(Ca skey’s Va gu ely SCOT TISH x Glen rua
RE AL TOG), zwa ne go Owen. Nie ste ty
wkrót ce pie sek ten gi nie tra gicz nie.

W 2003 ro ku w kie lec kiej ho dow li
„Ru de ziół ka” mia ło też miej sce kry cie
Ch. BRE ZY Har pol wę gier skim Ch. Eri -
na de EXTIN GI SHED Dr RO BIN. 

Rok 2004 przy no si na stęp ne za gra -
nicz ne kry cia i cie ka we im por ty. An -
na Wy my słow ska kry je swo ją prze pięk ną
Mul ti champ. WA KA CYJ NĄ MI ŁOŚĆ z Ari -
slan du trzy krot nym Zwy cięz cą Świa ta
Vi ca ry’s US DOL LA REM, uzy sku jąc ta kie
cham pio ny jak Mul ti champ. Na van AME -
RI CAN EXPRESS z Ari slan du i Mul ti -
champ. Na van AN GEL EY ES z Ari slan du,
a w Ari slan dzie ro dzi się bar dzo uda ny
miot po Mł. Zwyc. Świa ta Ch. AL MIE
DLA ARI SLAN DU z To bół ki i zna nym już
nam Ch. Eri na de EXTIN GU ISHED DR
RO BI NIE. Dwie su ki z te go mio tu ode -
gra ją póź niej du żą ro lę na rin gach wy sta -
wo wych. Bę dą to Mul ti champ. THAT
OLD BLACK MA GIC z Ari slan du i Mul ti -
champ. THIS MA GIC MO MENT z Ari slan -
du. Z ko lei Zbi gniew Dzio nek spro wa dza
z An glii no we go psa Ch. Ker ri me re WIN -
TER WI NE „Dan ny” (Sh. Ch. Da na way
DE STI NY x Ker ri me re SHIN GING STAR)
(fot. 6). Do ho dow li Die rvil la do łą cza
mło dziut ka Vi ca ry’s DO LCE VIL LA. (Di -
sco ve ry’s WA IT TO ME HE ART x Vi ca ry’s
ULRI KE), któ ra po ro ku wra ca jed nak
do ho dow czy ni i tam zo sta je na sta łe.
Z ko lei w Ari slan dzie po ja wia się Vi ca ry’s
DE SIGN „La ra”, cór ka ir landz kie go psa
Ard brac can IRISH MA GIC i Ch. Vi ca ry’s
YOHO (fot 7).

W 2005 ro ku po ja wia ją się na na szych
rin gach na stęp ne im por ty: Mul ti champ.
Kar mi no Ma de FE BRU ARY IN DU BLIN
„Axl” (Du bli ner WAL L STRE ET x Ch. Kar -Fot. 5. Vi ca ry’s CO BA CA BA NA 

Fot. 4. ZA CHA RIA S Rauh ba ard 

Fot. 6. Ker ri me re WIN TER WI NE 
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mi no CHI QU IT TA), spro wa dzo ny z Li twy
od Jo na ta sa i Kri sti ny Ol sau skie ne przez
Bar ba rę i Ire ne usza Dem bow skich do ho -
dow li „Iri sh ber ry” (fot. 8), oraz su ka
z tej sa mej ho dow li, ale z in ne go sko ja -
rze nia za ku pio na przez Mar tę Płó cie ni -
czak -Kar mi no Ma de GIN GER GIRL (DU -
BLI NER WAL L STRE ET x KAR MI NO BO -
NA DEA). Ro dzo ne go bra ta tej su ki Kar -
mi no Ma de GIP SY KING im por tu je „Ari -
sland”, ale ze wzglę du na brak ją dra pie -
sek mu si być zwró co ny ho dow cy. Na rin -
gach wy sta wo wych po ja wia się rów nież
bar dzo in te re su ją cy pies, ma ją cy w ro do -
wo dzie li nię ame ry kań ską i au stra lij ską
– Field of Dre am CHAL LEN GER za ku pio -
ny w Es to nii do „Die rvil li” (Ch. Au stra lii
Re ga la ire FLY LI KE AN EAGLE x Ch. Du -
bli ner WA TER ME LON). Pies nie ste ty
cier pi na „blo at”, wra ca do ho dow cy
do Es to nii, a nie dłu go po tem gi nie w wy -
pad ku. W tym ro ku po kry ta zo sta ła też
Ch. RA BA LA od Za gre bac kie Go re, ho -
len der skim Ch. WA IT AND SEE of the
Red Em pi re (WW’95 Gol dings Glo ster x
Fan ta stic Fe eling of the Red Em pi re),
naj lep szym se te rem Ho lan dii 2003,
2004. Z te go mio tu po ja wi ły się na rin -
gach wy sta wo wych m.in.: Ch. IN DIAN

SUM MER SKY Die rvil la „Ma lin ka”, po zo -
sta wio na w ho dow li.

W ho dow li Jo an ny i An drze ja Gac ke
ro dzi się miot po Ch. LUT NI Ru de Ziół ko
i Me xi co Ch. Yester day’s He ro FER RY -
MA STERS JOR DAN. Z te go sko ja rze nia
po zo sta je u wła ści cie li Ch. ZU LUS Ec lip -

se. W tym ro ku ro dzą się też w „Ru dych
Ziół kach” dwa bar dzo cie ka we mio ty
po psach prze by wa ją cych na Wę grzech.
Je den po su ce Ch. AN NA IS Rauh ba ard
po kry tej in te re su ją cym sam cem, ho len -
der skim Ch. GIN TO NIC of the Hun ter’s
Ho me (EN DLESS TO UCH of the Hun ter’s
Ho me x YOUR WISH of the Hun ter’s Ho -
me), z któ re go na rin gach pre zen to wa ne
by ły m.in.: Ch. HA WA NA i Ch. HA LA LI
Ru de Ziół ko, a dru gi po Ch. BRE ZIE Har -
pol sko ja rzo nej z an giel skim Ch. Clo na -
ge era LI MI TED EDI TION (Clo na ge era
WHI SPER x Clon age era FA SCI NA TION),
z któ re go to sko ja rze nia oglą dać mo gli -
śmy Ch. OHA RA, Ch. ORS ZA DĘ i Ch ORI -
GA MI Ru de Ziół ko. Do „Ari slan du” przy -
je żdża z Wa lii Ch. Ta ran dell VA LEN CJA
(Zw. Cru fts’a 05,06 Then da ra DON
COR LE ONE x Ta ren dell CEL TIC RO SE),
a Ja ro sław Tu row ski z Pi ły spro wa dza
z Wysp Bry tyj skich jej brata przy rod -
niego – Scot se law ROZ ZA NO „Ross” (Sh.
Ch. Then da ra DON COR LE ONE x Scot se -
law ENIG MA) (fot. 9).

W 2006 ro ku mia ło miej sce kry cie
Mul ti champ. NIE PŁACZ KIE DY OD JA DĘ
z Ari slan du „Kim” z miesz ka ją cym w Ita -
lii Mul ti champ. Vi ca ry’s YOGI BE EREM
(Mul ti champ. Vi ca ry’s US DOL LAR x Ch.

Vi ca ry’s SU GAR TOP). W wy ni ku te go
sko ja rze nia uro dził się tyl ko je den pie -
sek: Mul ti champ. Iris ber ry YOGI BE ER
YUNIOR, któ ry po zo stał w ho dow li. Rok
2006 to rów nież kry cie Ch. BRE ZY Har -
pol w Niem czech (Ch. WI SPER v. d.
OSTERP FOR TE (EL MO vom Lin den baum

x TA RA von Der Osterp for te), w wy ni ku
któ re go na rin gach wi dzie li śmy m.in: Ch.
PA LIN KĘ i Ch. PA LI SAN DRA Ru de Ziół -
ko. W „Die rvil li” uro dzi ły się szcze nię ta
po „Be li” i to po wym bel gij skim psie Ch.

Fot. 8. Kar mi no Ma de FE BRU ARY IN DU BLIN 

Fot. 9. Scotselaw ROZZANO „Ross”

Fot. 10. Romarne HOPE

Fot. 7. Viicary’s DESIGN
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AR DAN OF FUN NY HO ME. Z te go mio tu
na rin gach wy sta wo wych po dzi wiać mo -
że my sio stry – Ch. JUST A KISS, Ch. JU -
ICY FRU IT oraz Ch. JOY OF LI FE Die rvil -
la. W tym sa mym cza sie do ho dow li
„Diervil la” do łą czy ła mło da sucz ka im -
por to wa na z An glii z ho dow li Lynn Mu ir
– Ro mar ne HO PE „Tof fee” (Gray rig ge
EWAN by Ro mar ne x Ro mar ne JA SMI NE
at Del san to) (fot. 10). 

W 2007 ro ku w ho dow li „Die rvil la”
uro dził się miot ze sko ja rze nia Ch. RA -
BA LA od Za gre bac kie Go re z ho len der -
skim psem, ro dzo nym bra tem Al lo die go
– AMA ZING DU KE Cin na mon’s. Do ho -
dow li „Zam bi” zo sta je za ku pio ny Ch.
Glen na ra LONG WAY HO ME „Eddi” (Sh.
Ch. SCOT SE LAW JACK SON AT LYN -

WOOD x Sh. Ch GLEN NA RA FLEUR DE
MAI) (fot. 11). War to wspo mnieć, że
pro wa dzą ca tę ho dow lę Mo ni ka Śli wiń -
ska po sia da rów nież in te re su ją cą an giel -
ską su kę Ron zal da ELEC TRA „Abbey”
(Sh. Ch. THEN DA RA DON COR LE ONE x
THEN DA RA WHIT NEY WITH RON ZAL -
DA). W 2007 ro ku w ho dow li „Zam bi”
do szło do sko ja rze nia Ch. BORN TO BE
HAP PY Zam bi z pięk nym psem, rów nież
im por tem z An glii, Ch. Jo no la Dr DO OLI -
TLE (LOCH FRAE RALPH LAU REN JW. x
JO NO LA BEL LE STAR), po zo sta ją cym
w rę kach Alek san dry i Wi ma Lau wers.
Z ko lei w ho dow li „All Abo ut Ari na And B
Doll”, na le żą cej do Da rii Gy edu, do szło
do sko ja rze nia su ki BA BY DOLL z Żar -
łocz ne go Mio tu z nie miec kim Cham pio -

nem ma ją cym po oj cu po ło wę krwi ame -
ry kań skiej – Yester day’s HE RO z AC TLY
MY TY PE (ME ADOW LARK’S MI DAS
TOUCH x JO NO LA RE DHOT).

Ale to jesz cze nie wszyst ko! W ho dow li
„All Irish Gold” za ło żo nej przez Han nę
Ci choń po ja wił się mło dziut ki Gar den
Star’s OCTO BER RA IN (Sh. Ch. Su ma ric
Sha dow of Mr. JIN GLES x Ch. Gar den
Star’s FER RE RO RO CHER). Do ho dow li
„Lo fty” pro wa dzo nej przez Ewę Wój cik
spro wa dzo ny zo sta je Irish Me lo dy LUC -
KY LU KE (Sh. Ch. Su ma ric Sha dow of Mr
JIN GLES x Ch. Irish Me lo dy SUN DAY
MOR NING) (fot. 12), a do ho dow li „Mel -
dor” zo sta je im por to wa na z Fran cji
Dawn ma en CA LYP SO DAN CER at MEL -
DOR (Dawn ma en TAM DHU x Ka ri dell
BEL LE RO UGE at Dawn ma en).

W 2008 ro ku w ho dow li „Mel dor” po -
kry ta zo sta je Ch. Pl. DAF NE z Or sza ku
Chro bre go zna nym nam już Sh. Ch. Su -
ma ric Sha dow of Mr JIN GLES, w ho dow -
li „Lo fty” ro dzą się szcze nię ta ze sko ja -
rze nia Ch. Jo no la Dr DO OLIT TLE i Ch.

TE QU IL LA SPE CIAL SO UR Ma ho nio wa
Bry za, a w „Die rvil li” przy cho dzą na
świat ru dziel ce po AMA ZING DU KE Cin -
na mon’s x Ch. IN DIAN SUM MER SKY
Die rvil la. 

Z ko lei do sie dlec kie go „Ari slan du”
przy la tu je zza wiel kiej wo dy dłu go wy -
cze ki wa ny „ame ry ka niec” – Qu in ni ver’s
OLD TI ME ROCK AND ROLL „Ian” (Am.
Ch. Qu in ni ver’s FRONT PA GE NEWS x
Am. Ch. Avon Farm AFTER MID NI GHT
(fot. 13) oraz ro dzą się szcze nię ta
po Mul ti champ. THATS OLD BLACK MA -

Fot. 13. Qu in ni ver’s OLD TI ME ROCK AND ROLL

   

Fot. 11. Glennara  LONG WAY HOME

Fot. 12. Irish Melody LUCKY LUKE
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GIC z Ari slan du i Sh. Ch. Jo no la Dr
DOOLI TLE.

W tym ro ku w „Ari slan dzie” przy cho -
dzi na świat bar dzo cie ka wy miot po pa -
rze im por tów z An glii: Ch. Shan dwick
TO PA ZIE i Ch. Ta ran dell VA LEN CIA,
z któ re go na rin gach wy sta wo wych po -
ja wią się ta kie psy, jak: Mł. Ch. Pl. EN -
GLISH AM BA SA DOR, Mł. Ch. Pl. EN -
GLISH QU INN OF BE AU TY, Mł. Ch. Pl.
EN GLISH SUM MER RA IN, Mł. Ch. Pl.
EN GLISH ROY AL FA VO RI TE i Mł. Ch. CS
EN GLISH TEA TI ME z Ari slan du.

W ho dow li „z Or sza ku Chro bre go” ro -
dzą się szcze nię ta po pa rze im por tów
z An glii SCOT SE LAW ROZ ZA NO i AB SO -
LU TE LY ALL MY LO VING SHA DWELL.

W 2009 ro ku wie le się dzie je w ho -
dow li ir lan dów!

Do ho dow li „Lo fty” spro wa dzo na zo -
sta je ze Szwe cji mło dziut ka sucz ka – Cop -
per’s Its A KIND MA GIC (Du bli ner TI GER
WO ODS x Cop per’s MA GI CAL BU BL LE).

W ho dow li „Zam bi” (za re je stro wa nej
od nie daw na w An giel skim Ken nel Clu -

bie pod przy dom kiem „Even flow”) ro -
dzą się szcze nię ta po Ron zal dzie ELEK -
TRA i Sh. Ch. Loch frae RALPH LAU REN,
z któ re go to mio tu spro wa dzo na zo sta je
do kra ju pa ra psów: do Rze szo wa sucz -
ka Even flow SPRING WA KE UP oraz
do Biel ska -Bia łej pie sek Even flow SMO -
KE IN ARI SLAND sta no wią cy współ wła -
sność Mag da le ny Piel, ho dow la „Am ber
Wind”, i Ja dwi gi Kon kiel, ho dow la „Ari -
sland” (fot. 14).

W ho dow li „Ari sland” po kry ta zo sta ła
Mul ti champ. THIS MA GIC MO MENT
psem Sh. Ch. Su ma ric Sha dow of MR
JIN GLES.

W ho dow li Zbi gnie wa Dzion ka „z Or -
sza ku Chro bre go” do cho dzi do sko ja -
rze nia an giel skiej pa ry: Ch. Ker ri me re
WIN TER WI NE i Ch. AB SO LU TE LY ALL
MY LO VING Shan dwell.

W ho dow li „Mel dor” po ja wia się in te -
re su ją cy na by tek z An glii – Then da ra
SNOW LI MIT (Then da ra KRA MER x Cor -
dar ragh LA DY BIRD of Then da ra) (fot.
15) oraz ro dzą się szcze nię ta po Ch.
Ker ri me re WIN TER WI NE i Mel dor AU -
BURN BE AU TY.

W ho dow li „Af for dan ce” przy cho dzą
na świat se te ry po im por cie z An glii
Scot se law ROZ ZA NO i Ch. JOY Of LI FE
Die rvil la.

W ho dow li „Ascol lin” do cho dzi
do sko ja rze nia Ch. Glen na ra LONG WAY
HO ME z HA LA LI Ru de Ziół ko.

W ho dow li „An ka li ma” ro dzą się
szcze nię ta po Ch. Glen na ra LONG WAY
HO ME i Ch. ILU MI NA TION Do stoj ne Sza -
ła pu ty.

W ho dow li „Red Hun ter” z su ką OR -
SZA DA Ru de Ziół ko sko ja rzo ny zo sta je
im port z Li twy Ch. Kar mi no Ma de FE -
BRU ARY IN DU BLIN.

Adam Sta siak spro wa dza ze Sło we nii,
od Alen ki Po korn, mło de go pie ska
o wdzięcz nym imie niu VIP M Eu da il (Ch.
Free Minds DAR LING x Mul ti. Ch.
Yester day’s HE RO RED RO SES in DIA -
MOND).

W ho dow li „Die rvil la” ro dzą się szcze -
nię ta od ko lej nej pa ry bry tyj skich im por -
tów: Ch. RO MAR NE HO PE (Tof fee)
i Scot se law ROZ ZA NO (Ross).

W wy ni ku kom pli ka cji po po ro do wych
Tof fee zo sta je wy ste ry li zo wa na, ale ho -
dow cy zo sta wia ją so bie z te go mio tu
dwie sucz ki – NO ULĘ Die rvil la oraz
NAUGH TY BUT NI CE Die rvil la, a ta kże
pie ska NUM BER ONE Die rvil la. 

An na Wy my słow ska ku pu je ze Szko -

cji, od pa ni Dee Ran ce, mło dziut kie go ir -
lan da – May fred Mr MUSK MA PLE
„New ton” (Sh. Ch. Su ma ric Sha dow of
Mr JIN GLES x Kir ka vagh DA RA RA),
a Alek san dra Ja nik spro wa dza z Wysp
Bry tyj skich pie ska Cor dar ragh PI CAS SO
„Flash” (Scot se law DI TRO ID SPIN NER of
Then da ra x Cor dar ragh LA DY IN RED).

Z te go, co mi wia do mo, Ja go da Kra -
jew ska z Lesz na spro wa dzi ła nie daw no
mło de go pie ska z ho dow li „Du bli ner”
(Du bli ner MAC MIO x Kar mi no Ma de
FAM ME FA TA LE), a na prze ło mie ro ku
szy ku ją się ko lej ne im por ty, co nie sły -
cha nie wy so ko pod nie sie na szym ir lan -
dom wy sta wo wą po przecz kę.

W Pol sce jest ak tu al nie zgło szo nych
i za re je stro wa nych po nad dwie ście przy -
dom ków ho dow la nych se te rów ir landz -
kich, ale więk szość z tych ho dow li już
od daw na nie ist nie je. Mo żna za ry zy ko -
wać te zę, że po wsta ły one tyl ko po to,
aby do cho wać się jed ne go, po je dyn cze -
go mio tu i za koń czyć dzia łal ność.

Ho dow le se te rów ir landz kich czyn nie
dzia ła ją ce w la tach 1990–2010 to: An -
ka li ma, Ari sland, Avan gar de, Amon Ista -
ri, Ascol lin, Dom Wscho dzą ce go Słoń ca,
Red Hun ter, Ec lip se, Ru de usze, Die rvil -
la, Ru de Ziół ka, z Or sza ku Chro bre go,
Mel dor, Ry si Wy krot, Iris ber ry, Do stoj ne
Sza ła pu ty, Ro dzin ny Ka prys, Ma ha go nii,
Ad Li bi tum, Ne iven, Na van, Zam bi, All
Irish Gold, Luc ky Red, Jo dło wa Osa da,
Zoo Eden, Baj ko we Ru dziel ce, Ne fe lin,
Dzie siąt ka z Wo li cy, Tam ta Stro na Lu -
stra, z Wy spy Mgieł, z Mor ka Sta wów,
Ma ho nio wa Bry za, Ve xil lum, Lo fty, Shil -
ton, Ble vers, z Ple mie nia Sar ny, ze Sta rej
Szko ły, Kar ma nii, Je zio rań ska Lą ka, Ma -
ho nio wy Urok, Ma ho nio wa Ir lan dia, Te -
ra pia, Ma ho nio wa Fan ta zja, Stach bel la,
Com ple ment Co ro na, Fresz men, Ru da
Wa ta ha, Wi ro wa Dzia twa, Ba szar nia,
z Je zior Bier nac kich, Ry ska Lor, Wspo -
mnie nie Łe by, z Nor ki Trol la, Extra va -
gan ce, Lu ka, z Do ma nie wic, Od rzy koń -
skie Zam czy sko i in ne.

Pod su mo wu jąc po wy ższe do ko na nia,
mi mo wol nie na su wa się kon klu zja, iż nie
ma dla po stę pu w ho dow li lep sze go im -
pul su niż zdro wa ry wa li za cja. Na sze pol -
skie se te ry są do ce nia ne przez naj więk -
szych spe cja li stów w ra sie i czo ło wych
ho dow ców na świe cie. O ja ko ści ir lan -
dów świad czy zdo by wa nie przez nie ty -
tu łów „Naj lep sza Ho dow la” lub BOB
w kra jach bę dą cych jesz cze nie tak daw -
no po ten ta ta mi w ho dow li, jak choć by

Fot. 14.  Evenflow SMOKE IN ARISLAND

Fot. 15 . Thendara  SNOW LIMIT
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Bel gia czy Wę gry. Po przez im por ty spro -
wa dza ne z czo ło wych ho dow li na świe -
cie, po cho dzą ce z ró żnych li nii ho dow la -
nych i w ró żnych ty pach – ma my obec nie
w Pol sce wśród po gło wia ir lan dów tak
sze ro ką pu lę ge ne tycz ną, że przez naj -
bliższe kil ka lat mo żemy być spo koj ni
o ja kość na szych psów. 

W cią gu ostat nich 15 lat do cho wa li -
śmy się m.in. Zwy cięz cy Świa ta, dwóch
Wi cezw. Świa ta, dwóch Mł. Zwyc. Świa -
ta, dwóch Wi cezw. Świa ta Mł., Zwy cięz -
cy Eu ro py, dwóch Wi cezw. Eu ro py, wie -
lo krot nych zdo byw ców ty tu łów Best in
Show, kil ku na stu in ter cham pio nów
oraz kil ku dzie się ciu show cham pio nów
i cham  pio nów ta kich kra jów, jak: Bra zy -
lia, Gi bral tar, Wę gry, Cze chy, Sło wa cja,

Sło we nia, Wło chy, Ro sja, Hisz pa nia, Por -
tu ga lia, Niem cy, Au stria, Bia ło ruś, Ukra -
ina, Moł da wia, Ma ce do nia, Bo śnia i Her -
ce go wi na, Ru mu nia, Li twa i in ne. Co
wię cej, część na szych wy sta wo wych
psów z po wo dze niem za li cza Pró by Po -
lo we i Field Trial sy, a suk ce sy w tej dzie -
dzi nie od no szą na wet ta kie se te ry, któ re
są w rę kach osób nie ma ją cych z my śli -
stwem nic wspól ne go!

Na si ho dow cy od pa ru lat re gu lar nie
po ja wia ją się w An glii na słyn nym Cru ft’-
sie, z któ rej to wy sta wy ob szer ne re por -
ta że i ty sią ce zdjęć mo że my po tem oglą -
dać na dwóch naj więk szych w kra ju por -
ta lach po świę co nych se te rom: www.se -
ter ko wo.org oraz www.se te r24.com. 

Pi sząc po wy ższą hi sto rię, kon cen tro -

wa łam się wy łącz nie na kry ciach za gra -
nicz nych oraz na spro wa dzo nych im por -
tach, gdyż ina czej by ło by to nud ne
i kom plet nie nie zro zu mia łe dla prze cięt -
ne go od bior cy. Wy da je mi się, że naj -
więk szy wkład w roz wój ho dow li ma ją
do lew ki świe żej krwi, dla te go po mi nę -
łam wszyst kie po zo sta łe mio ty uro dzo ne
w kra ju, w grun cie rze czy ba zu ją ce
na spro wa dzo nym ma te ria le ho dow la -
nym. Jed no cze śnie prze pra szam za nie -
ści sło ści bądź po mi nię cia, je śli ta ko we
mia ły miej sce, i pro szę o kon takt w ce lu
do ko na nia w przy szło ści ewen tu al nej ko -
rek ty.

Tekst i zdję cia 
Ja dwi ga Kon kiel

Ogło sze nie
Z wiel ką przy jem no ścią pra gnę po in -

for mo wać wszyst kich czy tel ni ków, że
na Wy dzia le Bio lo gii Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza dzia ła Sek cja Ky no -
lo gicz na Ko ła Na uko we go Przy rod ni -
ków. Idea po ja wi ła się na po cząt ku trwa -
ją ce go ro ku aka de mic kie go 2009/2010,
a jej po my sło daw ca mi by li Pa weł Smo liń -
ski, Ka ro li na Hyb za, Agniesz ka Dy mek
i Ku ba Szym ko wiak. Ofi cjal nie sek cja
roz po czę ła dzia łal ność z dniem 4 stycz -
nia 2010 ro ku. Jej opie ku nem zo stał
prof. dr hab. A. Kaź mier ski, a kie row ni -
kiem P. Smo liń ski. Na dzień dzi siej szy
do sek cji na le ży 6 osób. 

Głów ny ce lem ist nie nia sek cji jest pro -
pa go wa nie wie dzy ogól nej i spe cja li -
stycz nej na te mat psa do mo we go Ca nis
fa mi lia ris wśród stu den tów. W pla nach
sek cji jest pod ję cie współ pra cy ze Związ -
kiem Ky no lo gicz nym, spo tka nia z eks -
per ta mi i wy kła dy o te ma ty ce ky no lo -
gicz nej. Sek cja roz po czę ła ta kże współ -
pra cę z punk tem ad op cyj nym ję drze jow -
skie go schro ni ska w Cho dzie ży. Punkt
od wie dza ny jest re gu lar nie, a w cza sie
od wie dzin sek cja po ma ga w opie ce
nad psa mi ocze ku ją cy mi na ad op cję. 

W ma ju na Wy dzia le Bio lo gii pla no wa -
na jest zbiór ka pie nię dzy na rzecz punk -
tu po łą czo na ze sprze da żą prac za przy -
jaź nio nej sek cji pla stycz nej KNP UAM.
W przy szło ści sek cja ma za miar re gu lar -
nie brać udział w wa żnych wy sta wach,
kon kur sach pra cy i in nych wy da rze niach

ky no lo gicz nych w for mie ob ser wa to ra
i po moc ni ka. Ser decz nie za pra sza my
do udzia łu w na szych ak cjach i re gu lar -
nych spo tka niach.

Po ni żej za miesz czo na jest krót ka cha -
rak te ry sty ka czyn nie dzia ła ją cych człon -
ków i człon kiń:

Pa weł Smo liń ski – stu dent IV ro ku
ochro ny śro do wi ska: hy dro bio lo gii
i ochro ny wód. Je den z za ło ży cie li sek cji
i ak tu al ny kie row nik. Psy za wsze by ły dla
nie go fa scy nu ją cy mi stwo rze nia mi, dzię -
ki sek cji po sze rza swo ją wie dzę na te mat
psa i sta ra się na wią zy wać cie ka we kon -
tak ty w ky no lo gicz nym świat ku. In te re -
su je się roz po zna wa niem ras psów i psi -
mi za przę ga mi, zwłasz cza ca ni cros sem
upra wia nym wraz z gład ko wło sym jam -
ni kiem Nor sem w cza sie od wie dzin u ro -
dzi ców. Uwiel bia spor ty eks tre mal ne,
ksią żki i pod ró że.

Ja kub Szym ko wiak – stu dent III ro ku
Eko lo gii i Za rzą dza nia Za so ba mi Przy ro -
dy. Z Sek cją Ky no lo gicz ną KNP UAM
zwią za ny od po cząt ku jej ist nie nia. Na co
dzień zaj mu je się szko le niem psów z za -
kre su pod sta wo we go po słu szeń stwa,
oraz mo dy fi ko wa niem za cho wań agre -
syw nych. Pra cę li cen cjac ką po świę cił ba -
da niu hie rar chii do mi na cji psów. In te re -
su ją go psie sys te my so cjal ne, teo rie
ucze nia się oraz wszel kie za gad nie nia
zwią za ne z ko mu ni ka cją i agre sją
u psów. Po nad to in te re su je się or ni to lo -
gią, fo to gra fią i sze ro ko ro zu mia ną eko -
lo gią be ha wio ral ną. 

Agniesz ka Dy mek – stu dent ka IV ro ku
bio lo gii śro do wi ska. W Sek cji Ky no lo -

gicz nej pra gnie zdo by wać wie dzę w ró ż -
nych dzie dzi nach zwią za nych z psa mi.
Naj bar dziej na świe cie nie zno si pła czu
dziec ka oraz wi do ku smut nych psich
oczu pa trzą cych zza krat schro ni sko -
wych bok sów. Jej naj więk szą ży cio wą
pa sją są pa ją ki, jed nak tych nie da się
przy tu lać i gła skać, dla te go za raz po
nich naj bar dziej lu bia ne stwo rze nia to
psy. Ja ko kie row nicz ka sek cji pla stycz nej
zaj mu je się na co dzień sztu ką i bio lo gią
na raz.

Jo an na Ma cie jew ska – stu dent ka
III ro ku bio lo gii śro do wi ska. Psa mi in te -
re su je się „od za wsze”, zwłasz cza w za -
kre sie psy cho lo gii, so cja li za cji i szko le -
nia. Za le ży jej na po sze rza niu wie dzy
o ho dow li psów ra so wych, wy sta wach
oraz han dlin gu. Do sek cji na le ży ra zem
ze schro ni sko wą chi hu ahua Lo lą. Po -
za nią dzie li ży cie z se ter ką ir landz ką, ko -
tem i cho mi kiem. W cza sie zi my sza le je
na snow bo ar dzie, a let nie mie sią ce spę -
dza na od po czyn ku ze swo ją wier ną to -
wa rzysz ką Lo lą.

Mag da Żu kow ska – stu dent ka II ro ku
bio lo gii. Psa mi in te re su je się od dziec ka,
a na po wa żnie ky no lo gią i ra sa mi za in te -
re so wa ła się już w 4 kla sie szko ły pod -
sta wo wej, zbie ra jąc cza so pi smo „Mój
pies”. Jest szczę śli wą po sia dacz ką 12-
let niej jam nicz ki szorst ko wło sej Miś ki
i czar ne go ko ta Brzy da la. Na co dzień
miesz ka w Trzcian ce, gdzie oprócz bio lo -
gii uwa żnie po zna je ota cza ją cą przy ro dę
w cza sie spa ce rów z czwo ro no żną przy -
ja ciół ką.


