
Sędzia – dr Katarzyna Fiszdon

Od  1976  r.  jest  hodowcą  psów  rasowych  i
członkiem Związku Kynologicznego w Polsce.
Już w latach 80. XX wieku miała i hodowała
briardy. Pierwszym briardem w jej hodowli była
Ch. Arkadia z Fabryki Snów (ur. 12.10.1986),
IPO1. Jako następny pojawił się przywieziony
jako  szczenię  ze  Szwecji  również  płowy
Ambroise – pierwszy Interchampion tej rasy w
polskich  rękach  (ur.  8.05.1992,  IPO1,  tytuły:
Ch.Pl, Zw. Pl i Est 1996, 4 x CACIB, Najlepszy
Reproduktor  Wystawy  Klubowej  1997).
Kolejne suki to importowana z Czech czarna
Ch.Alceste Nadina (ur. 22.03.1995) i jej córka
Leda  Apokalipsa  II.  Wyhodowała  6  miotów
briardów pod przydomkiem „Apokalipsa II” (2
po Alceste Nadina i 4 po Arkadii z Fabr.Snów).

Od 1996  roku posiada uprawnienia  krajowego,  a
od  2000  roku  Międzynarodowego  Sędziego
Kynologicznego. Aktualnie sędziuje psy z grupy 1,
2 i 5 FCI.
Także  zawodowo  od  początku  związana  jest  ze
zwierzętami, a przede wszystkim z psami. Od 1988
roku  -  doktor  Nauk  Rolniczych.  Od  1992  roku  -
pracownik  naukowo-dydaktyczny,  a od 2017 roku
kierownik  Katedry  Genetyki  i  Ogólnej  Hodowli
Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.
Działalność  dydaktyczną  w  dziedzinie  kynologii
prowadzi  także  jako  Kierownik  Studiów  Podyplo-
mowych „Pies w społeczeństwie - hodowla i zacho-
wanie”  (od  2007  roku)  i  „Zoopsychologia  –
problemy behawioru psów” (od 2016 roku), a także
prowadząc  wykłady  z  dziedziny  genetyki  i
zachowania  psów  na  kursach  asystenckich  i
spotkaniach dla hodowców.
Jest  autorem  i  współautorem  książek  („Szpice”,
„Podstawy  genetyki  i  zachowania  psów”,
„Podstawy kynologii  część I”, „Podręcznik kynolo-
ga”)  i  wielu  artykułów  naukowych  i  popularno-
naukowych  z  zakresu  kynologii,  genetyki  i
psychologii zwierząt.
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