
Sprawozdanie Zarządu Klubu  

z działalności za okres 26 lipiec 2013 – 31 grudzień 2016 

Podstawowe zapisy Statutu Klubu Wyżłów PZŁ 
 
Paragraf 1  
 
2. Klub został powołany dla realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie: 
1) pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa 
(par. 6, ust. 1, pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego); 

2) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa 
(par. 6, ust. 1, pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego); 

3) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi (par. 6, ust. 1, pkt. 9 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego); 

4) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich (par. 6, ust. 1, 
pkt. 11 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).  

…………… 

Paragraf 7 
 
Do zadań Klubu należy: 
 
1. Prowadzenie szkolenia myśliwych w zakresie hodowli, układania, wykorzystania 
łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób i konkursów wyżłów (grupa 
VII FCI). 
 
2. Promowanie polowania z wyżłem jako wartościowego elementu kultury i tradycji oraz 
współczesnej praktyki łowieckiej poprzez: 
 

1) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności wydawniczej (również w 
przestrzeni internetowej); 
2) udział w tworzeniu zasad dobrej praktyki łowieckiej; 
3) odtwarzanie elementów polskiej tradycji łowieckiej związanej łowieckim 
wykorzystaniem wyżłów. 
 

3. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji oraz 
wzajemnego wsparcia dla środowiska w którym działa. 

…………… 

Jak realizowaliśmy zadania zapisane statutem? 

Ad. 1 

Szkolenia: 

 - Marzec/kwiecień 2014 - 3 szkolenia na terenie OHZ PZŁ Gradów –  prowadzący 

Tomasz Wiński i Andrzej Tomasiak      15 uczestników 

- 14-17.08.2014  szkolenie na terenie OHZ PZŁ Czempiń -  prowadzący Tomasz Wiński i 

Andrzej Tomasiak       12 uczestników 



- 5-7.09.2014  szkolenie na terenie OHZ LP Suchowola prowadzący Andrzej 

Tomasiak        6 uczestników 

 - 1.03.2015   szkolenie dla Klubu Dian PZŁ w Kochcicach  

    prowadzący - Tomasz Wiński  kilkadziesiąt uczestniczek 

 - 10.10.2015   warsztaty pracy wyżłów dla studentów SGGW w Piotrkowie 

Trybunalskim   prowadzący - Marek Miśtal i Zbigniew Ciemniewski 

   prezentacja pracy wyżłów Robert Skrzeszewski i Przemysław Miros  

        30 studentów 

22.04.2015   szkolenie dla przewodników w czasie Polsko-Niemieckich Dni 

Kynologii Łowieckiej WIOSNA 2015 w OHZ Czempiń - zajęcia prowadził członek zarządu DKV 

Marcel Krenz (Niemcy)      8 uczestników 

25-26.06.2016 szkolenie dla przewodników w OHZ Moszna – zajęcia prowadził 

Marcus Koslowski (Niemcy)   6 uczestników 

 

Współorganizowanie z zarządami okręgowymi PZŁ oraz OHZ-tami PZŁ prób 

polowych, field-trialsów oraz konkursów pracy wyżłów wielostronnych: 

- Regionalne Field Trialsy w Dębnie k/Leżajska 2.05.2014 r. – ZO PZŁ Rzeszów, 

- I Mazowiecki Konkurs Wyżłów i Płochaczy na terenie OHZ PZŁ Gradów w dniach 13-14.09.2014 – 

wspólnie z ZO PZŁ Skierniewice i Warszawa, 

- Regionalne Field Trialsy w Dębnie k/Leżajska 18.04.2015 r. – ZO PZŁ Rzeszów, 

- Regionalne Próby Polowe Wyżłów w Dębnie k/Leżajska 18.04.2015 r. – ZO PZŁ Rzeszów, 

- II Mazowiecki Konkurs Wyżłów i Płochaczy  12.09.2015 r. na terenie OHZ PZŁ Gradów wspólnie z 

Zarządami Okręgowymi PZŁ w Warszawie, Skierniewicach i Ciechanowie,  

- II Skierniewickie Próby Pracy Wyżłów 12.09.2015 r. wspólnie z ZO PZŁ w Skierniewicach,   

- Próby Polowe Wyżłów 24.04.2016 wspólnie z OHZ Czempiń 

- III Mazowiecki Konkurs Wyżłów i Płochaczy 1.10.2016 wspólnie z ZO PZŁ w Ciechanowie, Warszawie 

i Skierniewicach, 

- Konkurs Pracy Wyżłów Wielostronnych 15.10.2016 wspólnie z OHZ Moszna 

 

Organizacja wspólnie z Klubami DKV Rheinland i Oderland Polsko-Niemieckich Dni Kynologii 

Łowieckiej w ramach których odbyły się następujące imprezy: 

 - DERBY według niemieckiego regulaminu 23.04.2016 r. OHZ Czempiń 



 - SOLMS, AZP, HZP według regulaminów niemieckich 8.10.2016 OHZ Czempiń  

 

Ad. 2 

Promowanie polowania z wyżłem jako wartościowego elementu kultury i tradycji oraz 
współczesnej praktyki łowieckiej 

Publikacje: 

Łowiec Polski 

- październik 2013 r.   „Wyżeł pies myśliwski” 

- grudzień 2013 r.   „Na mszarach dalekiej północy” 

- czerwiec 2014 r.   „Rodowód na czterech łapach” 

Brać Łowiecka 

- luty 2013 -    „Jubileuszowy konkurs im. Dr Kleemanna” 

Magazyn SEZON 

- sierpień 2013 r.   „Co z tą kynologią?” 

- październik 2013 r.    „Przepiórki na Ukrainie” 

- czerwiec 2015   „Wyżeł piękny czy mądry – oto jest pytanie?” 

- wrzesień 2015   „Czym powinno być łowiectwo we współczesnej Europie?” 

- październik 2015  „Przywróćmy przepiórkę polskiemu łowiectwu!” 

- listopad/grudzień 2015  „Łowiectwo ekstremalne – z wyżłem na pardwę górską” 

- styczeń 2016   „Ciernista droga” 

- luty 2016   „Z wyżłem na ptactwo część I” 

- marzec/kwiecień 2016 „Z wyżłem na ptactwo część II” 

- maj 2016   „Z wyżłem na ptactwo część III” 

- lipiec 2016   „Z wyżłem na ptactwo część IV” 

- sierpień 2016   „Z wyżłem na ptactwo część V” 

Gwarectwo Myśliwych 

- wrzesień 2013 r.   „Krajowy Konkurs Wyżłów Pszczyna 2013” 

- grudzień 2013 r.   „Na głuszca po szwedzku” 



- marzec 2014 r.   „JAGD und Hund Dortmund” 

- marzec 2014 r.   „Klub Wyżłów PZŁ – działamy” 

-czerwiec 2014 r.   „Świadectwo siły i aktywności – sprawozdanie z EXPOHunting i 

HUBERTUS EXPO 2014” 

- czerwiec 2014 r.  „Strony na medal” 

- wrzesień 2014 r.   „Górnicy z Jaworzna na kaczkach w oświęcimskiej Cyrance” 

-  czerwiec 2015  „System prób i konkursów psów myśliwskich w Polsce – dziecko 

niechciane?” 

- wrzesień 2015  „II Mazowiecki Konkurs Wyżłów i Płochaczy” 

 

Udział w HUBERTUS EXPO 2014 

Zespół Klubu Wyżłów PZŁ wziął aktywny udział w Targach Łowieckich w Warszawie w 

kwietniu br. Klub miał na Targach własne stoisko gdzie prezentowano ideę Klubu i  

promowano polowanie z psem legawym. W czasie Targów przeprowadzono pokaz 

wyszkolenia wyżła który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających i 

uzyskał pochlebną opinię organizatorów. 

 

Udział w HUBERTUS EXPO 2015 

Zespół Klubu Wyżłów PZŁ wziął aktywny udział w Targach Łowieckich w Warszawie w 

kwietniu br. W czasie Targów, na głównej scenie zrealizowano pokaz multimedialny – „Piękno 

polowania z wyżłem” (prezentował Zbigniew Ciemniewski). 

Udział w pracach nad zmianami Regulaminu Prób i Konkursów PZŁ 

Klub przedstawił swoje stanowisko w ramach opiniowania zmian w Regulaminie Prób i 

Konkursów PZŁ. Nasze uwagi w istotny sposób ukształtowały zapisy Części Ogólnej 

regulaminu. 

 

 

Ad. 3 

Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji 
oraz wzajemnego wsparcia dla środowiska w którym działa. 
 
Omal od początku działalności Klubu prowadzona jest strona internetowa www.klubwyzlapzl,  
której pozycję w przestrzeni internetowej obecnie najlepiej pokazują podstawowe dane 
statystyczne: 

http://www.klubwyzlapzl/


 
- na platformie znajduje się obecnie 290 artykułów na 37 stronach. Czytelnicy i administrator 
zamieścili 1405 różnych komentarzy do publikowanej treści. Artykuły ilustrowane są setkami 
zdjęć z imprez kynologicznych, spotkań klubowych, polowań  i innych zdarzeń 
komentowanych na stronie. 
 
- do dnia dzisiejszego (19.04.2017),  stronę odwiedziło 39 tysięcy 666 użytkowników ze 128 
krajów, z których 64% wracało co najmniej 1 raz. Większość (87,32%), to odwiedziny z Polski 
ale na kolejnych miejscach znajduje się Holandia (3,64%), USA (1,6%) i Niemcy (1,18%). 
Odbyło się łącznie 110 178 sesji z 276 981 odsłonami. Średni czas jednej sesji wyniósł 3 
minuty 39 sec., co daje łącznie 6225 godzin spędzonych nad treściami i obrazami naszego 
przekazu.  
 
Nasza strona zdobyła II lokatę z konkursie ZG PZŁ pt. „Myśliwi w sieci” w 2015 r.  
W hierarchii Google od lat znajdujemy się przed stroną internetową Klubu-Komisji ZG ZKwP.  

 

Współpraca międzynarodowa 
 
Od początku swojej działalności zarząd zorientowany jest na rozwijanie współpracy 
międzynarodowej. W imprezach kynologicznych współorganizowanych przez Klub brali 
udział sędziowie z Niemiec i Czech.  

 
Zarząd Klubu doprowadził do podpisania przez Zarząd Główny PZŁ porozumienia z 
zarządem Niemieckiego Klubu Wyżłów Krótkowłosych na mocy którego, odbywają się 
cyklicznie Polsko-Niemieckie Dni Kynologii Łowieckiej. Do tej pory odbyły się  na terenie 
OHZ Czempiń spotkania – WIOSNA i JESIEŃ 2016 (szczegóły – patrz wyżej  w 
sprawozdaniu).  

 

W dniach 13 i 14 maja 2016 r., na zaproszenie Klubu Wyżłów PZŁ, gościła w Polsce 

delegacja DKV w składzie prezes DKV Pan Michael Hammerer, członek zarządu Pan 

Marcel Krenz oraz Pan Rafael Tyrna. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli Zbigniew 

Ciemniewski, Przemysław Miros, Maria Mąka. Goście zapoznali się z możliwościami 

polskich łowisk, infrastrukturą hotelową, możliwościami komunikacyjnymi pod kątem 

zrealizowania w Polsce kolejnej edycji IKP. Ostatecznie imprezę w 2017 roku przyznano 

Węgrom ze względu na ich wcześniejsze, formalne zgłoszenie. 

Na wiosnę tego roku (18 marzec 2017), w czasie dorocznego zjazdu DKV w którym 

uczestniczyli delegaci wszystkich niemieckich klubów wyżła krótkowłosego,, zarząd Klubu 

przedstawił kolejny raz propozycję przeprowadzenia w Polsce IKP 2019. Wystąpienie 

zostało bardzo dobrze przyjęte i w głosowaniu jednogłośnie przyznano organizację tej  

imprezy naszemu Klubowi. Trzeba powiedzieć, że jest to niezwykle prestiżowa, jedna z 

największych w Europie, impreza kynologii łowieckiej. Tak wielkiego, cieszącego się 

międzynarodowym uznaniem konkursu wyżłów nie było jeszcze w historii polskiej 

kynologii łowieckiej.  

 


