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PROWADZENIE POLOWANIA ZBIOROWEGO  
Prowadzący polowanie  z wyprzedzeniem powinien: 

 - Oznakować teren na którym będzie polowanie  - Zasięgnąć  informacji o 

wolnych miejscach w chłodniach 
1
       - Oszacować ilość pędzeń i ich kierunki 

2
  

- Sprawdzić/rozwiedź  urządzenia  łowieckie  ( jeżeli  polowanie  jest  z  ambon)     

Prowadzący zabezpiecza: -Apteczkę  -  Sygnałówkę   - Kartki stanowiskowe                                    

- Odpowiednia  ilość, naganki lub podkładaczy -Środki transportu na polowaniu         

-Seledynowe kamizelki dla naganki (odróżniające ją myśliwych)   Formularze do 

protokołu (listę myśliwych
3
 i naganki , wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny  )    

- Drewno na ognisko/ew. pochodnie   - pojemniczki na farbę  i worki foliowe 
1
   

…………………..………………………………………………………… 

ODPRAWA MYSLIWYCH  

Po przyjeździe na miejsce zbiórki myśliwi  i naganka wpisują się na listę obecności. 

Bezpośrednio przed odprawą  sygnaliści na wskazanie Prowadzącego grają sygnał   

ZBIÓRKA MYŚLIWYCH   Myśliwi ustawiają się w dwuszeregu  (wg schematu)  

Na  rozpoczęcie odprawy  Prowadzący prosi o zagranie sygnału 
41

   POWITANIE   Po sygnale  Prowadzący wita gości, myśliwych oraz łowisko. 

 
Jeżeli na polowaniu  jest nowy adept  przeprowadza się ceremonię  Ślubowania 

- Prowadzący informuje  o zwierzynie objętej planem polowania  

:……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
-Informuje jakie sygnały stosowane będą podczas polowania 

5
 

-Okazuje psy biorące udział w polowaniu   -  Informuje gdzie będzie  apteczka 

-Prowadzący przypomina niektóre  zasady bezpieczeństwa 
 

- nie zajmujemy  stanowisk w zagłębieniach terenu   

- broń ładujemy  dopiero po zajęciu stanowiska 

                                                 
1
 Na obrszarach objętych restrykcjami w zwiazku z występowaniem   ASF. 

2
 Pędzone mioty raczej nie powinny być blisko siebie (nie dotyczy polow.  na  zające) 

3
 Myśliwi z wyprzedz. tel powinni potwierdzić swój udział w polow. u Prowadzącego 

4
 Sygnałów ,,Powitanie’’, ,,Darz Bór’’,  ,,Pasowanie mysliwskie ’’ oraz syganałów 

Pokotu  słuchamy z odkrytą głową. 
5
 W trakcie polowania mogą być stosowane różne sygnały  ale obowiązkowy jest  

tylko sygnał oznaczajacy koniec pędzenia.  W praktyce gra się   jeden długi sygnał na 

tzw. rogu ,,mgłowym’’ lub sygnałówce. 
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- nie strzelamy  wzdłuż linii myśliwych 

- nie strzelamy ze stanowisk  na linii w kierunku flanki i ze stanowisk na flankach w 

kierunku linii myśliwych, 

- nie celujemy i nie strzelmy jeżeli    zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień  

lub na linii strzału znajdują się osoby budynki osoby i pojazdy 

- poza miot kulą  strzelamy do 100 m /w miot do 40m  /z ambon  do  80 m 

 -zezwalam / nie zezwalam na strzał do  zwierzyny płowej w miot (w razie 

pozwolenia myśliwy strzela na własną odpowiedzialność tylko w warunkach 

gwarantujących bezpieczeństwo.   

-nie strzelamy w miot, jeżeli naganka znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m 

w lesie (150 m w terenie otwartym)  

Prowadzący podnosi sprawy  organizacyjne   

- Prosi o  sprawdzanie nr stanowiska  i ustawianie  się (w miarę możliwości) wg 

numerów za Prowadzącym oraz zachowanie ciszy podczas każdego rozprowadzenia. 

-Udziela/ nie udziela  podkładaczom prawa  strzału do zwierzyny czarnej
6
. 

Prowadzący sprawdza  czy myśliwi mają jaskrawe wyróżniki ubioru.  

-Jeżeli w trakcie polowania   jest posiłek   informuje po którym miocie będzie  

-Informuje o sposobie transportu strzelonej zwierzyny 

-…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
- Rozlosowuje karty stanowiskowe (zaczynając od gości). 

Po zakończeniu odprawy Prowadzący prosi o zagranie sygnału 

APEL NA ŁOWY 

PRZEBIEG  POLOWANIA 

Prowadzący przed rozprowadzeniem na stanowiska,  podaje   miejsce zbiórki  po 

zakończeniu pędzenia (lub godz. o której myśliwi schodzą z ambon). Stanowiska 

rozstawia się od lewej flanki.  By polowanie  przebiegało sprawnie  Prowadzący   

powinien  polować  bez ,,kartki,,
7
 (po rozprowadzeniu ustawia się na flance za 

ostatnim z myśliwych). Jeżeli  sposób obstawiania ,,miotu’’ wymaga podziału np. na 

dwie grupy to Prowadzący  do rozprowadzenia drugiej grupy myśliwych wyznacza 

znającego teren myśliwego z grupy.  Po pędzeniu Prowadzący ustala kto i do czego 

strzelał (ew.organizuje poszukiwania postrzałka)  

Przerwę na posiłek w trakcie polowania  sygnaliści oznajmiają sygnałem 

POSIŁEK  Po zakończeniu posiłku przed wyruszeniem w łowisko sygnaliści grają  

APEL NA ŁOWY                         
 W czasie polowania  mogą mieć miejsce następujące  ceremoniały:  -Dekorowanie 

gałązką ,,złomu’’. - Chrzest myśliwski i Pasowanie myśliwskie 
8
   

                                                 
6
 Jeżeli nagankę stanowią wyłącznie jeden lub dwaj myśliwi korzystający z psów, 

prowadzący może zezwolić jednemu lub obu na strzelanie podczas pędzenia (ale 

tylko  do dzików). 
7
 Bez kartki polują też myśliwi podkładacze i  myśliwy dowożący nagankę lub 

podkładaczy. Ze wzgledów organizacyjnych można też na jednej ,,kartce’’ 

rozstawiać dwóch (dobranych w pary) myśliwych.  
8
 Często w praktyce ,,Pasowanie  myśliwskie’’ odbywa się dopiero w czasie pokotu.  
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POKOT  

Po skończonym polowaniu  zwierzynę układa się na prawym boku  według 

hierarchii łowieckiej  ,każdy gatunek w odrębnym rzędzie. Kolejno :  jelenie 

europejskie , jelenie sika, daniele (byk, łania, cielęta),muflony (tryki, owce, jagnięta), 

dziki (odyńce, lochy, warchlaki), sarny 
9
 (koza , koźlę);  w następnych rzędach 

zwierzyna drobna:  - drapieżniki : borsuki, lisy, kuny, tchórze, jenoty, szopy pracze, 

norki amerykańskie; kolejne rzędy zajmują: zające, dzikie króliki, a następnie 

układane jest ptactwo. W przypadku większej liczby zwierzyny drobnej danego 

gatunku, co dziesiątą sztukę wysuwamy o pół długości tuszy do przodu. Drapieżniki 

układamy z wyprostowanymi kitami w przedłużeniu linii grzbietu. 

Sygnaliści na wskazanie Prowadzącego grają sygnał   

 ZBIÓRKA MYŚLIWYCH  Myśliwi ustawiają się z bronią od strony głów 

upolowanej zwierzyny naprzeciw Prowadzącego (wg schematu poniżej)  Prowadzący 

ogłasza wyniki polowania i prosi o zagranie (po kolei zgodnie z hierarchią łowiecką) 

sygnałów na cześć strzelonej zwierzyny 
10

 

 
  Po odegraniu sygnałów pokotu Prowadzący ogłasza i dekoruje : 

-  Króla polowania    sygnaliści grają sygnał KRÓL POLOWANIA   

-  V-ce króla             sygnaliści grają sygnał NA CZEŚĆ lub KRÓL POLOWANIA  

-  Króla pudlarzy     sygnaliści grają sygnał KRÓL POLOWANIA  tylko na ustniku. 

Po dekoracji Prowadzący omawia polowanie,    - rozdziela upolowaną zwierzynę 

wyznacza odpowiedzialnych za transport zwierzyny do chłodni -informuje o kosztach 

polowania    -  wyznacza odpowiedzialnego za rozliczenie 
11

  i zebranie kartek , 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Dziękuje uczestnikom. Na zakończenie  prowadzący prosi o zagranie sygnału 

 
12

  KONIEC POLOWANIA. 

 Gdy po polowaniu przewidziany jest poczęstunek, sygnaliści grają  sygnał  

POSIŁEK    Po polowaniu Prowadzący sporządza protokół z polowania.   

                                                 
9
 O umiejscowieniu sarny na pokocie decyduje  prowadzący zależnie od tego jaką 

zwierzynę pozyskano (sarana jest uważana za zwierzynę płową ale też i drobną )      
10

 Jeżeli na   nie ma sygnalisty to myśliwi oddają cześć zwierzynie  ,,minutą ciszy’’ 
11

 Koszty polowania mogą być także pobrane przy odprawie. 
12

 Na polowaniu  hubertowskim i wigilijnym, przed sygnałem KONIEC 

POLOWANIA  gra się dodatkowo sygnał    DARZ BÓR aby podkreślić 

uroczysty charakter spotkania.  
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Ślubowanie myśliwskie 
Młody adept po zdanym egzaminie składa uroczyste ślubowanie. Zwykle odbywa się ono na 

odprawie na pierwszym, zbiorowym polowaniu (lub w czasie  posiedzenia ORŁ , na  walnym 

zgromadzeniu koła ew. na innej uroczystości). Na rozpoczęcie ceremonii sygnaliści grają sygnał  

  PASOWANIE MYSLIWSKIE Podczas  Ślubowania adeptowi powinien towarzyszyć jego 

opiekun, sprawujący nad nim pieczę w czasie  stażu. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją 

myśliwy. Ślubujący z odkrytą głową  klęka na lewe kolano, twarzą do celebrującego, trzymając 

broń pionowo w lewej ręce i stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. Za ślubującym staje 

opiekun trzymając prawą rękę na jego lewym ramieniu. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy  i 

trzymają je w lewej ręce. Myśliwy powtarza za celebrującym tekst ślubowania:  Przystępując do 

grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:       - przestrzegać sumiennie praw łowieckich   

- postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej - zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,      

- chronić przyrodę ojczystą - dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego. 

Po wypowiedzeniu formuły myśliwy wstaje, a przyjmujący ślubowanie podaje rękę i wypowiada 

słowa:   - Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawym myśliwym, niech Ci bór darzy!   

Zebrani na odprawie myśliwi odpowiadają - Darz bór!, a sygnaliści grają sygnał 

  DARZ BÓR  Przyjmujący ślubowanie dziękuje opiekunowi. 

Chrzest myśliwski 
To zwyczaj związany z upolowaniem pierwszej sztuki zwierzyny drobnej danego gatunku. 

Odbywa się zwykle po skończonym miocie. Na rozpoczęcie ,,Chrztu’’  sygnaliści grają sygnał 

  PASOWANIE MYSLIWSKIE  Myśliwy z odkrytą głową  klęka na lewym kolanie (od 

strony grzbietowej zwierzyny), trzymając w lewej ręce broń, opartą stopką na ziemi, przy lewym 

kolanie. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy  (za wyjątkiem myśliwego dokonującego chrztu) i 

trzymają je w lewej ręce. Celebrujący  palcem znaczy czoło myśliwego  farbą upolowanej 

zwierzyny   (przy drapieżnikach czyni to symbolicznie), wypowiadając następujące słowa: 

Zgodnie z wielowiekową tradycją chrzczę Cię znakiem farby i Darz bór Ci życzę! 

Myśliwy odpowiada: - Ku chwale polskiego łowiectwa!   Sygnaliści grają 

 SYGNAŁ POKOTU właściwy dla danego gatunku upolowanej zwierzyny drobnej. 

Pasowanie myśliwskie 
Gdy myśliwy upolował pierwszego grubego zwierza na polowaniu zbiorowym, odbywa się 

ceremoniał Pasowania. Na rozpoczęcie pasowania myśliwskiego sygnaliści grają sygnał 

  PASOWANIE MYSLIWSKIE  Podczas ceremonii uczestnicy mają odkryte głowy 

Pasowanie przeprowadza się tak, jak ceremonię chrztu, z tym że znaczenia farbą dokonuje się tylko 

nożem lub kordelasem. Rota pasowania brzmi:      Zgodnie z wielowiekową tradycją pasuję Cię 

na rycerza św. Huberta, znakiem farby Cię znaczę.    Bądź zawsze wierny kniei i dobrym 

obyczajom łowieckim, przestrzegaj prawa łowieckiego.   Darz bór Ci życzę! 

Myśliwy odpowiada: - Ku chwale polskiego łowiectwa! Podczas wręczania złomu sygnaliści grają 

  SYGNAŁ POKOTU właściwy dla upolowanej zwierzyny i ewentualnie grają jeszcze 

sygnał DARZ BÓR  (nie jest obowiązkowy). Gdy myśliwy upolował pierwszego grubego zwierza na 

polowaniu indywidualnym, to pasowania może dokonać inny myśliwy. Na najbliższym polowaniu 

zbiorowym przeprowadza się symboliczne pasowanie, polegające na zagraniu sygnału „Pasowanie 

myśliwskie” i złożeniu gratulacji. 

Dekorowanie gałązką „złomu” 
Zwyczaj dekorowania gałązką „złomu” honoruje myśliwego oraz jest wyrazem czci upolowanej 

zwierzyny grubej. „Złom” to odłamana (nieodcięta!) gałązka z drzewa lub krzewu charakter. dla 

łowiska. Ceremoniał odbywa się przed patroszeniem. Myśliwy staje od strony grzbietowej zwierza 

ułożonego tak, aby był widoczny otwór wlotowy kuli. Prowadzący polowanie  wkłada jedną część 

„złomu” zwierzynie do gęby/gwizdu , jako „ostatni kęs”(drapieżnikom nie wkładamy ostatniego 

kęsa ) drugą część kładzie w miejscu wlotu pocisku, a następnie odłamuje z niej kolejną część 

„złomu” umaczaną w farbie i podaje lewą ręką na  nożu myśliwemu Jednocześnie podaje mu prawą 

dłoń i życzy - Darz bór.  Myśliwy nosi „złom” do końca polowania. 


