
PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ,

które odbyło się w dniu 8.06.2018 r. w Pszczynie

1. Otwarcie Walnego Zebrania

1.1 Przywitanie wszystkich zebranych przez Kol. Macieja Strawę – Prezesa KSM PZŁ

1.2 Odegranie sygnału „Powitanie” przez uczestników Walnego Zebrania

1.3 W zebraniu uczestniczyło 36 osób uprawnionych do głosowania.

1.4 Kol. Maciej Strawa poinformował zebranych, iż zgodnie z Regulaminem Klubu Walne

Zebranie należy przeprowadzić przynajmniej jeden raz w ciągu roku.

2. Kol.  Maciej Strawa przedstawił porządek zebrania,  który w wyniku głosowania przyjęto

jednogłośnie.  Poinformował również,  że w zebraniu mogą uczestniczyć także zaproszeni

goście, ale prawo do głosowania mają jedynie członkowie KSM. Przypomniał także, iż bez

względu na liczbę obecnych podczas obrad, Walne Zebranie może podejmować uchwały.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zebrania

3.1 Propozycja, aby Przewodniczącym zebrania został kol. Maciej Strawa.

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

3.2 Zaproponowano, aby Sekretarzami zebrania zostali:

- Agnieszka Woźniak

- Karol Jurczyszyn

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4.1 Zaproponowano następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:

- Hubert Jurczyszyn

- Adam Migurski

- Paweł Strawa

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

5. Zapoznanie z protokołem z Walnego Zebrania KSM  PZŁ, które odbyło się 27.06.2017 r. 

w Nowym Sączu. 

Protokół  został  zamieszczony  na  stronie  internetowe  www.muzyka.mysliwska.pl celem

umożliwienia  wcześniejszego zapoznania  się  z  jego treścią  przez  wszystkich  zebranych,
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a także  był  dostępny  w  sekretariacie  festiwalu.  W  wyniku  głosowania  protokół  został

przyjęty  jednogłośnie  przez  Walne  Zgromadzenie  członków  Klubu  Sygnalistów

Myśliwskich PZŁ.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności KSM PZŁ za okres od 01.05.2017 do 31.12.2017

6.1 Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił Kol. Maciej Strawa a sprawozdanie

finansowe przedstawił Kol. Karol Jurczyszyn

6.2 Aktualne sprawy Komisji Muzycznej, pod nieobecność przewodniczącego, przedstawił 

Kol. Maciej Strawa.

6.3 Sprawozdanie Kolegium Jurorów przedstawił Kol. Artur Kanawka.

6.4 Sprawozdanie Komisji Etyki przedstawił Kol. Hubert Jurczyszyn.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Kol. Janusz Gocaliński.

Komisja  Rewizyjna stwierdziła,  iż  dokumentacja  prowadzona jest  w sposób rzetelny

i prawidłowy.  Stwierdziła  także,  że  zarząd  dobrze  gospodaruje  skromnymi  środkami

finansowymi,  rozdysponowując  je  w  sensowny  i  oszczędny  sposób.  Zarząd  dobrze

wykonuje  swoje  obowiązki  wobec  czego  Komisja  Rewizyjna  zgłosiła  wniosek

o przyjęcie  sprawozdań oraz  udzielenie  absolutorium dla  wszystkich  organów Klubu

Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za miniony okres sprawozdawczy.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami:

Adam  Migurski –  omówienie  propozycji  zmiany  w  Regulaminie  Konkursów  Muzyki

Myśliwskiej  polegającej  na  wprowadzeniu  klasyfikacji  trudności  utworów  muzyki

myśliwskiej.

Adam Migurski – omówienie rozporządzenia Episkopatu Polski w sprawie muzyki granej

podczas liturgii Mszy Świętej.

Krzysztof  Szpetkowski –  po  Ogólnopolskim  Festiwalu  Muzyki  Myśliwskiej  Brodnicy

przygotowana  została  bardzo  obszerna  i  rzetelna  relacja  wysłana  do  redakcji  Łowca

Polskiego,  ale  opublikowany  został  okrojony  materiał  co  jest,  w  ocenie  Kolegi,

niezrozumiałe.  Po  Festiwalu  w  Nowym Sączu  sytuacja  była  diametralnie  inna.  Oprócz

artykułu  w  Łowcu  Polskim  artykuły  opisujące  Festiwal  Muzyki  Myśliwskiej  zostały

opublikowane także w lokalnych czasopismach łowieckich i spotkały się z bardzo dobrym

odbiorem.

Maciej Strawa – omówienie protestu jaki wpłynął do Zarządu KSM po Opolskim Konkursie

Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach w 2017 roku. Prezes zwrócił się do organizatorów

Strona 2 z 5



konkursów o przeprowadzanie wydarzeń i przesłuchań konkursowych w pełnej zgodności

z ogłoszonym programem konkursu lub festiwalu. 

Józef  Czerniak  i  Mariusz  Jamrozik  –  w  nawiązaniu  do  protestu  dotyczącego  konkursu

w Tułowicach Koledzy poinformowali, że w bieżącym roku wszystkie przesłuchania odbyły

się w jednym dniu. W kolejnych latach organizatorzy konkursów w Tułowicach oraz Lądku

chcą ufundować jedną nagrodę przyznawaną za udział łącznie, w obydwu konkursach.

9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.

9.1 W wyniku łącznego głosowania przyjęto jednogłośnie:

- sprawozdanie Zarządu,

- sprawozdanie Komisji Muzycznej,

- sprawozdanie Kolegium Jurorów,

- sprawozdanie Komisji Etyki,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.2 Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie niżej 

wymienionym organom KSM PZŁ:

- dla Zarządu,

- dla Komisji Muzycznej,

- dla Kolegium Jurorów,

- dla Komisji Etyki.

10. Kol. Maciej Strawa omówił bieżącą działalność Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

10.1 Zaproponowano przyjęcie przez Walne Zgromadzenie KSM PZŁ do grona członków 

zwyczajnych niżej wymienione osoby:

- Arkadiusza Garusa

- Romana Pełkę

- Andrzeja Kulkę

10.2 Podziękowanie  dla  Krzysztofa  Kadleca  oraz  Janusza  Gocalińskiego

za zorganizowanie stoiska KSM PZŁ podczas targów HUBERTUS-EXPO oraz dla

Roberta  Olejarza  za zorganizowanie  kolejnej  edycji  Ogólnopolskich  Warsztatów

Sygnalistów Myśliwskich.

10.3 Omówienie zmian w regulaminach konkursów sygnalistów myśliwskich.

10.4 Omówienie  zakończonej  kolejnej  edycji  szkolenia  kandydatów  na  jurorów

sygnalistyki myśliwskiej.
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10.5 Omówienie  wniosku  do  Kapituły  Odznaczeń  Łowieckich  o  nadanie  odznaczeń

łowieckich dla Członków KSM PZŁ (odczytanie nazwisk z wniosku do kapituły).

Wniosek  został  rozpatrzony  w  pełni  pozytywnie  a  wręczenie  odznaczeń  nastąpi

w trakcie koncertu galowego podczas bieżącego festiwalu.

10.6 Informacja o organizacji kolejnej edycji OFMM w Goraju. W 2020 roku w Polsce

zostanie  zorganizowana  III  edycja  Mistrzostw  Europy  Sygnalistów  Myśliwskich.

Obecnie poszukiwana jest dobra lokalizacja (być może w południowej części kraju)

do  zorganizowania  Mistrzostw  Europy  w połączeniu  OFMM. Chcemy  aby  przed

Mistrzostwami  w  Levoczy było  już  uzgodnione  i  zaakceptowane  miejsce  gdzie

odbędzie się połączona impreza.

11.Plan działalności KSM na 2018.

      Omówienie planu działalności KSM na 2018 rok przez Kol. Macieja Strawę.

12. Dyskusja nad planem działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

12.1 W związku z brakiem głosów w dyskusji  przystąpiono do głosowania nad planem

działalności, który przyjęto jednogłośnie

13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków Walnego Zebrania przez przewodniczącego 

Komisji uchwał i wniosków – Kol. Huberta Jurczyszyn.

14. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania: wypełnić według protokołu komisji 

uchwał i wniosków:

14.1 Wniosek o przyjęcie nowych członków

- Andrzej Kulka – przyjęto jednogłośnie

- Arkadiusz Garus – przyjęto jednogłośnie

- Roman Pełka – przyjęto jednogłośnie

15. Wolne głosy:

15.1 Józef Czerniak   – propozycja wprowadzenia dodatkowej klasyfikacji sygnalistów 

uczestniczących w konkursach przez okres dłuższy niż 20 lat.

15.2 Adam Jażdżewski   –  podczas  bieżącego  festiwalu  zdarzyły  się  sytuacje  przesłuchań

niezgodnie  ze  scenariuszem  (sprawa  wyjaśniona  kuluarowo).  Prośba  aby  komisja

przestrzegała czasowego harmonogramu przesłuchań podczas konkursu zespołowego.

Apel o eliminowanie sytuacji, w których sygnaliści notorycznie występują w niskich

klasach pomimo osiąganych bardzo dobrych wyników. Kol. Maciej Strawa skierował

prośbę do komisji etyki o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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15.3 Andrzej Zakrzewski   - propozycja zapisu regulaminowego stwierdzającego, że jako 

sygnalista „początkujący” można występować maksymalnie do 3 sezonów 

konkursowych.

15.4 Adam Migurski   – propozycja aby z konkursów regionalnych do konkursu 

ogólnopolskiego kwalifikowali się laureaci 3 czołowych miejsc w poszczególnych 

klasach, a w dalszej kolejności kwalifikacja odbywała się na podstawie uzyskanych 

punktów. 

15.5 Andrzej Zakrzewski   – propozycja zniesienia wymogu kwalifikacji wyłącznie z 

konkursów regionalnych właściwych dla miejsca zameldowania.

15.6 Michał Wojtyła   – propozycja kwalifikowania na podstawie zbiorczych wyników np. z 4

różnych konkursów regionalnych, w których solista musiałby wziąć udział, co 

przyczyniłoby się do zwiększenia frekwencji udziału w organizowanych wydarzeniach.

15.7 Zygmunt Burzyński   – propozycja skierowania pisma/artykułu zachęcającego do 

organizowania wydarzeń związanych z muzyką myśliwską szczególnie w miejscach, 

w których ruch sygnalistyki nie działa prężnie lub w ogóle go nie ma.

15.8 Karol Grzywacz  - relacja z dobrze zorganizowanego, w ocenie Kolegi, wydarzenia 

promocyjnego jakim była procesja Bożego Ciała w klasztorze Bernardynów 

w Piotrkowie. Msza Bożego Ciała została przygotowana z pełną oprawą myśliwską 

co spotkało się z pozytywną oceną i dobrym przyjęciem.

15.9 Karol Grzywacz   – po analizie wyników i sprawozdań konkursach wyraźnie widać 

spadek frekwencji na konkursach regionalnych.

15.10 Marcin Wróbel   – propozycja organizowania lekcji mistrzowskich 

przeprowadzonych przez jurorów podczas konkursów na przykładzie wykładów 

prowadzonych przez ś.p. prof. Andrzeja Rokickiego.

16. Podsumowanie

16.1 Kol. Maciej Strawa podziękował zebranym za owocne obrady. Skierował także słowa

podziękowania  i  uznania  dla  komitetu  organizacyjnego  Ogólnopolskiego  Festiwalu

Muzyki Myśliwskiej w Pszczynie.

16.2 Zakończenie i odegranie sygnału „Darz Bór” przez uczestników Walnego Zebrania.

Protokołowali:

Agnieszka Woźniak

Karol Jurczyszyn
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