PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ,
które odbyło się w dniu 17.06.2017 r. w Nowym Sączu
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 51 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
- Krzysztof Szpetkowski
- Paweł Strawa
W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.
5. Zapoznanie z protokołem z Walnego Zebrania KSM PZŁ, które odbyło się 27.05.2016 r.
w Brodnicy.
Protokół został zamieszczony na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl
celem umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z jego treścią przez wszystkich
zebranych, a także był dostępny w sekretariacie festiwalu. W wyniku głosowania protokół
został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie członków Klubu Sygnalistów
Myśliwskich PZŁ.
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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 Sprawozdanie Komisji Muzycznej przedstawił Kol. Krzysztof Kadlec.
6.3 Sprawozdanie Kolegium Jurorów przedstawił Kol. Artur Kanawka.
6.4 Sprawozdanie Komisji Etyki przedstawił Kol. Hubert Jurczyszyn .
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Kol. Kazimierz Kroskowski.
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:
Kol. Błażej Chmielewski zajął stanowisko w sprawie zeszłorocznego listu skierowanego
do zarządu KSM który był odczytywany na poprzednim zebraniu. Prośba aby zarząd klubu
i komisje tematyczne zajęły się sprawą ponieważ jest to w dalszym ciągu aktualna i bardzo
ważna kwestia, która nurtuje sygnalistów i pozostawia wiele wątpliwości. Argumenty które
są przedstawiane za utrzymaniem układu rogów w klasie G nie znajduje zrozumienia a wręcz
znajduje kontrargumenty z przykładów z konkursów zarówno polskich jak i zagranicznych.
Kolega ponownie prosił aby zająć się sprawą w bieżącym roku. Kol. Adam Jażdżewski
zwrócił uwagę, że sprawa nie została pominięta ale z uwagi na konieczność przegłosowania i
zatwierdzenia wniosku przez Komisję Muzyczną potrzeba czasu aby dokończyć procedurę.
Prosił aby o sprawie dalej dyskutować i lobbować wśród członków komisji muzycznej.
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 przez Walne Zgromadzenie, przy jednym głosie
wstrzymującym, niżej wymienionym organom KSM PZŁ:
- dla Zarządu,

Strona 2 z 6

- dla Komisji Muzycznej,
- dla Kolegium Jurorów,
- dla Komisji Etyki.
10. Kol. Maciej Strawa omówił realizację bieżącej działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich
PZŁ. Skierował słowa podziękowania dla Kol. Krzysztofa Kadleca oraz Kol. Janusza
Gocalińskiego za zorganizowanie stoiska KSM PZŁ podczas targów HUBERTUS-EXPO
a także dla Roberta Olejarza za zorganizowanie kolejnej edycji Ogólnopolskich Warsztatów
Sygnalistów Myśliwskich. Złożył propozycję przyjęcia przez Walne Zgromadzenie KSM
PZŁ do grona członków zwyczajnych niżej wymienione osoby:
- Bogusława Rataja – Przewodniczącego ZO PZŁ w Nowym Sączu
- Romana Graja – członka Naczelnej Rady Łowieckiej
- Zygmunta Burzyńskiego – orędownika pieśni leśnej i myśliwskiej
11. Kol. Maciej Strawa przedstawił plan działalności KSM na 2018 z podziałem na 3 działy
tematyczne:
11.1

11.2

W działalności organizacyjnej wymienił:


Posiedzenia organów Klubu.



Walne Zebranie Członków Klubu.



Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków i kandydatów Klubu.



Prowadzenie ewidencji zespołów jako członków Klubu.



Aktualizacja i uaktywnienie działalności regionów sygnalistyki myśliwskiej.



Pomoc w organizacji konkursów i przeglądów regionalnych.



Prowadzenie portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl



Doskonalenie nowego programu komputerowego do obsługi konkursów

W dziale szkolenia, seminaria i konkursy zaplanowano:


Organizację XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej (w tym
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
i XVIX Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej)



11.3

Pomoc w organizacji kursów nauki i doskonalenia gry na rogu myśliwskim.

W działalności popularyzatorskiej natomiast planuje się:
 Propagowanie tradycji łowieckich i działalności Klubu w „Łowcu Polskim”.
 Koncerty oraz pokazy wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej oraz przy
okazji innych imprez myśliwskich i klubowych.
 Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie publikacji na temat muzyki
myśliwskiej w prasie łowieckiej.
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12. Dyskusja nad planem działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
12.1 Kol. Błażej Chmielewski zaproponował podjęcie rozmów z PGL LP na temat wsparcia
finansowego działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich. Obecność i zaangażowanie
sygnalistów w działalność Lasów Państwowych daje argumenty pozwalające ubiegać
się o realne wsparcie finansowe działalności KSM PZŁ. Odnosząc się do tego głosu Kol.
Maciej Strawa szeroko omówił sprawę współpracy KSM PZŁ z Dyrekcja Generalną
Lasów Państwowych zmierzających do wspierania ruchu sygnalistyki myśliwskiej oraz
realizacji projektu o zasięgu krajowym pt. „Rozwój kultury leśnej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”.
12.2 Kol. Zygmunt Burzyński podziękował za pamięć i zgłoszenie jego osoby do grona
członków KSM PZŁ. Zaapelował o utrzymywanie pamięci o osobach, które przez wiele
lat tworzyły i rozwijały kulturę leśną. Zaznaczył przy tym, że równie ważne jest dalsze
jej pielęgnowanie i kultywowanie dla kolejnych pokoleń.
12.3 Kol. Leszek Węgrzyn zabrał głos w sprawie finansowania działalności sygnalistów
myśliwskich. Istnieją duże możliwości zdobywania środków finansowych na swoją
działalność. Trzeba się otworzyć na pozyskiwanie funduszy z kręgów nie tylko
łowieckich, ale również innych instytucji samorządowych lub wspierających działalność
kulturalną.
12.4 Kol. Krzysztof Kadlec zaproponował ujednolicenie nazwy cyklicznej imprezy
o charakterze ogólnopolskim np. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej O Róg
Wojskiego i Muzę Wojskiego”.
12.5 Kol. Lech Gliński przedstawił relację z wyjazdu członków ZSM ECHO w Warszawie
do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zaproszenie Państwa Lori i Richarda McLane
w trakcie którego mieli okazję zapoznania ze metodami polowań oraz zwyczajami
łowieckimi w USA.
12.6 Kol. Kazimierz Kroskowski zasugerował rozszerzenie nazwy konkursu muzyki
myśliwskiej poprzez dopisanie sformułowania „O Muzę Wojskiego”.
12.7 Kol. Marcin Nowak: skierował zapytanie o możliwość włączenia do zestawów
konkursowych innych sygnałów znajdujących się w zbiorze sygnałów myśliwskich
zatwierdzonych przez NRŁ, a także o rozszerzenie zbioru sygnałów myśliwskich o
nowe kompozycje zatwierdzone przez Komisję Muzyczną KSM PZŁ. Odpowiadając,
Kol. Maciej Strawa przedstawił złożoność procedury jaka musi zostać spełniona aby
móc zaktualizować zbiór sygnałów myśliwskich o nowe kompozycje, a w dalszym
etapie móc zmodyfikować zestawy konkursowe.
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12.8 Kol. Jakub Górecki zabrał głos w sprawie kwalifikowania sygnalistów indywidualnych
na konkurs ogólnopolski i zasugerował odejście od możliwości kwalifikowania
uczestnika indywidualnego tylko na podstawie występu na konkursie regionalnym
właściwym ze względu na adres zameldowania. Zaproponowany aby to solista
wskazywał konkurs, który będzie stanowił dla niego konkurs eliminacyjny. Kol. Adam
Jażdżewski wskazując na ciągłe trudności w organizacji konkursów w województwach
łódzkim i świętokrzyskim zaproponował aby dać możliwość sygnalistom z tych
województw kwalifikowania na wybranych przez siebie konkursach regionalnych. Kol.
Andrzej Zakrzewski zaproponował aby kwalifikować solistów na podstawie
najlepszego uzyskanego wyniku na dowolnym konkursie regionalnym w kraju.
13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków Walnego Zebrania (poza uchwałami
głosowanymi we wcześniejszych punktach porządku obrad) przez przewodniczącego Komisji
uchwał i wniosków Walnego Zebrania – Kol. Huberta Jurczyszyn.
14. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania:
14.1 Wniosek o przyjęcie nowych członków:
- Bogusław Rataj –

przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,

- Roman Graj –

przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,

- Zygmunt Burzyński – przyjęto jednogłośnie.
14.2 Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu działalności na 2018 rok. - przyjęto przy
jednym głosie wstrzymującym.
15. Wolne głosy:
15.1 Kol. Andrzej Zakrzewski

przedstawił

spostrzeżenia

dotyczące

harmonogramu

godzinowego przesłuchań solistów wprowadzonego podczas bieżącego Festiwalu
Muzyki Myśliwskiej, a w szczególności kwestię różnic pomiędzy harmonogramem
i rzeczywistymi godzinami przesłuchań solistów będących następstwem nieobecności
niektórych zgłoszonych uczestników a co za tym idzie różnic w godzinach przerw
w przesłuchaniach.
15.2 Kol. Paweł Winnicki zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Muzycznej
o osobisty głos w sprawie utrzymywania proporcji dużych i małych rogów w zespołach
sygnalistów myśliwskich. Odpowiadając, Kol. Krzysztof Kadlec przypomniał genezę
zastosowania wymogu proporcji instrumentów w zespole i jej istotne znaczenie
dla właściwego brzmienia wykonywanych sygnałów myśliwskich poprzez zapewnienie
wykonania wszystkich zapisanych w partyturze głosów. Jednocześnie Kol. Krzysztof
Kadlec zaproponował zmianę w zapisie regulaminu klasy A kategorii zespołowej
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umożliwiającą występy „zespołów rogów jednorodnych” (tylko rogi pless lub tylko rogi
parforce).
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 Nowym Sączu.
16.2 Zakończenie i odegranie sygnału „Darz Bór” przez uczestników Walnego Zebrania.
Protokołowali:
Agnieszka Woźniak
Karol Jurczyszyn
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