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Od ponad dwudziestu lat nieprzerwanie członek ZKwP w Krakowie, 

gdzie obecnie pełni funkcję V-ce Przewodniczącego ds. Organizacyjnych 

Zarządu Oddziału. Od początku swej drogi kynologicznej zafascynowany 

rasą owczarek niemiecki prowadzi kameralną hodowlę "Germanius Ortus 

FCI". Oprócz owczarków niemieckich od wielu lat towarzyszą mu także 

pinczery miniaturowe. Hodowca i wystawca. Jego psy oraz psy z jego 

hodowli osiągają liczne sukcesy wystawowe i szkoleniowe. Od 2004 roku 

sędzia kynologiczny a od 2009 roku w godności sędziego 

międzynarodowego. Specjalista rasy owczarek niemiecki - sędzia 

licencjator KON oraz od 2014 roku także sędzia WUSV (Światowa Unia 

Klubów Owczarków Niemieckich). Ponadto międzynarodowy sędzia psów 

z 1 grupy FCI i 2 grupu FCI z wyjątkiem podsekcji 2.1 Molosy typu 

dogowatego, dla której w chwili obecnej jest sędzią krajowym. Także 

sędzia konkurencji "Młody Prezenter". Oprócz wystaw różnych rang w 

Polsce sędziował także poza granicami kraju: na Białorusi, w Belgii, na 

Litwie, na Łotwie, w Rosji, na Słowacji i na Ukrainie. 

 Jan Gajewski (PL) 

  

 

Lekarz weterynarii. Członek Honorowy Związku Kynologicznego w Polsce. 

Sędzia kynologiczny od 1972 roku. Sędzia grup I (z wyłączeniem 

owczarków niemieckich),  II i III FCI. Były hodowca Dogów i Buldogów.W 

latach 1983-1993 Przewodniczący  Klubu Doga. Od 1986 roku członek 

Plenum ZG Związku Kynologicznego w Polsce. Pełnił funkcje V-ce 

przewodniczącego do spraw hodowlanych, skarbnika oraz członka 

Prezydium ZG. Od 1996 roku Przewodniczący Klubu Molosów. Od roku 

2013 V-ce przewodniczący Klubu Szwajcarskich Psów Pasterskich. W 

latach 2005-2013 Przewodniczący warszawskiego oddziału ZKwP. W 

latach 2009-2013 V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP. Od maja 

2013 roku Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP. 

 Małgorzata Hałas (PL) 

  

Sędzia kynologiczny od 2006 roku. Posiada uprawnienia sędziowskie dla 

grupy 1 i 2 FCI. Przez wiele lat hodowała Berneńskie Psy Pasterskie. W 

latach 2006-2013 Sekretarz Klubu Molosa . Od roku 2013 Przewodnicząca 

Klubu Szwajcarskich Psów Pasterskich. 

 Sebastian Harnik (PL) 

  

Psy towarzyszyły mu od zawsze a kynologia stała sie jego życiową pasja. 

Obecnie jest sędzią międzynarodowym z uprawnieniami na molosy i 

szwajcarskie psy pasterskie. Absolwent Biologii Rozrodu 

Zwierząt  Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Medycyny Weterynaryjnej 

Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2007 członek Royal College Of 

Veterinary Surgeons oraz British Small Animals Veterinary Association. 

 Leoś Janćik (CZ) 

  

Międzynarodowy sędzia wszystkich grup FCI. Sędziować zaczął w 1989 

roku. Jego pierwszym psem był Biały Pudel Miniaturowy. Z tą rasą był 

związany przez 20 lat. W roku 1983 został właścicielem Szpica, 

zafascynowany tą rasą hodował ją przez 29 lat. W roku 1989 zaczął się 

zajmować hodowlą Boston Teriera oraz Chihuahua. Leoś jest 

przewodniczącym Czeskiego Klubu Boston Teriera oraz Chihuahua. 



 Małgorzata Jung (PL) 

  

Jej motto to: „Ciężką pracą do celu, z wizją do sukcesu”. Jest 

konstruktywna w krytyce oraz rzetelna w ocenie.  Od 20 lat kynolog z 

zamiłowania, który wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. 

Współtwórca hodowli psów rasy Pudel. 

 Lucyna Juzwa (PL) 

  

 sędzia - krajowy - Grupa 3 FCI - wszystkie rasy, BOG 3 

 Galyna 

Kalinichenko (UKR) 

  

Sędziuje od 1996 roku. Od 2008 jest sędzią międzynarodowym i 

sędziowała w wielu europejskich krajach w tym konkurencje BIS na wielu 

prestiżowych wystawach. Z zawodu paleontolog, posiada tytuł kandydata 

nauk geologiczno-mineralogicznych. Pracowała jako docent na 

uniwersytecie w Kijowie imienia Tarasa Szewczenki. Była wydawcą i 

redaktorem pierwszego kynologicznego magazynu na Ukrainie ''Świat 

psów''. Przez długi okres czasu była przewodniczącą komisji hodowlanej 

KCU. Artykuły jej autorstwa publikowane są w wielu wydawnictwach 

kynologicznych. Jest wykładowcą na kursach i sympozjach 

kynologicznych. W swojej hodowli GREY TETIS hoduje Sznaucery i Bouvier 

des Flandres a wiele psów z tym przydomkiem nosi tytuły Championów 

młodzieżowych, dorosłych oraz Interchampionów. 

 Jolanta Kawecka (PL) 

  

Jej debiut sędziowski miał miejsce w październiku 1973r. Była pierwszą 

w Polsce hodowcą Welsh Springer Spanieli. W 1981r rozpoczęła pracę 

hodowlaną pod przydomkiem ‘Gozdawa’. 

 Andrzej Kazimierski (PL) 

  

Profesor Zoologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor 

wielu publikacji, artykułów naukowych oraz programów telewizyjnych na 

temat ras psów. Sędzia międzynarodowy. Posiada uprawnienia do 

sędziowania wszystkich grup FCI. Sędziowanie rozpoczął w roku 1979 od 

grupy terierów. Obecnie Pezwodniczący Klubu Teriera przy ZKwP. 

Wiceprzewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów. Posiada Aierdale 

Terriera oraz Amerykan Staffordshire Terriera. 

 Andrzej Kotulski (PL) 

  

Urodził się w 1964r. Od 1997r członek ZKwP Oddział w Krośnie. Od 1999r 

hodowca owczarków niemieckich, właściciel hodowli „Sukcesor”. Od 2011r 

krajowy sędzia kynologiczny rasy Owczarek Niemiecki. Członek i sędzia 

Klubu Owczarka Niemieckiego (KON). Członek Schaferhundvereine (SV). 

 Anna Kozłowska (PL) 

  

Od 1999 roku jest członkiem ZKwP w Krakowie i wtedy też w jej domu 

pojawił się pierwszy, własny pies. Konkurs "Młodego Prezentera" od 1997 

roku kształtuje jej zamiłowanie do współpracy z psem w ringu. W 2001 

roku była reprezentantem Polski w finale konkursu "Junior Handling" na 

wystawie Cruft's w Anglii. Od 2004 roku jest czynnym hodowcą jamników 

długowłosych standardowych. Obecnie jest także sędzią IV grupy FCI oraz 

konkursu "Młody Prezenter". 



 Piotr Król (PL) 

  

Urodził się w 1957. Jak tylko pamięta, psy były zawsze jego 

najważniejszą pasją. Po ukończeniu 18 lat wstąpił do ZKwP. Rasami od 

których rozpoczął wędrówkę po kynologii były sznaucery i pinczery. 

Hodował sznaucery średnie i miniaturowe a swoją hodowlę nazwał Canis 

Barbatus. Działalność w związku kynologicznym rozpoczął u boku znanego 

sędziego Pana Andrzeja Mani, który jego mistrzem i nauczycielem. W 

roku 1980 po zdaniu egzaminu został asystentem kynologicznym. Po 

odbyciu stażu asystenckiego w roku 1985 zdał egzamin sędziowski. Od 

tego momentu rozpoczęła się jego wielka przygoda na ringach 

wystawowych. Oprócz sędziowania w kraju i za granicą doskonalił też 

swoje umiejętności i zdawał kolejne egzaminy sędziowskie. W roku 1995 

po zdaniu egzaminu na ostatnią rasę, którą były owczarki niemieckie 

został sędzią z uprawnieniami na wszystkie rasy. Przez ten okres miał 

możliwość podziwiać wiele pięknych psów i poznać wielu wspaniałych 

ludzi. Kynologia jest bardzo ważną częścią jego życia. 

 Maciej Lipiec (PL) 

  

Należy do Związku Kynologicznego w Polsce od 1974 roku.  

Sędzia kynologiczny od 1979 roku. Przez wiele lat był właścicielem pięciu 

chartów rosyjskich. Od 2010 roku ogrodem i sercami domowników 

zawładnęły dwa Beagle. Na przestrzeni lat cztery z posiadanych psów 

zdobyły tytuły Interchampiona. 

 Catherine Lebret (BGR) 

  

Catherine swojego pierwszego Srebrnego Pudla dostała w roku 1977. Od 

tej pory hodowała Pudle Srebrne, Czarne i Brązowe pod przydomkiem 

”Le Castel d’Argent”. Przez 20 lat hodowała również Shih-Tzu, Gryfoniki 

Brukselskie oraz Maltańczyki. W roku 1996 zauroczyła ją rasa Yorkshire 

Terrier i już od tamtej pory hoduje tylko ją. Jako sędzia ocenia psy na 

ringach całego świata od 12 lat. Ma uprawnienia do sędziowania grupy 

2,3,4,5,8 i 9 FCI. 

 Monika Milian (PL) 

  

W otoczeniu Moniki zawsze były psy, ale pierwszym rasowym był Chart 

Afgański, od którego w 1985 roku rozpoczęła się jej prawdziwa przygoda 

kynologiczna. Na początku, jeszcze jako dziecko przyglądała się 

wystawom i zajmowała afganem aby w 1995 kiedy w jej życie wkroczył z 

impetem Siberian Husky a nawet dwa, jej życie wywróciło się do góry 

nogami i już na zawsze związała się z pracą dla kynologii. Hodowlę 

prowadzi od ponad 20 lat a pasja ta doprowadziła do tego, że niedawno 

została sędzią V Grupy FCI i ocenia na ringach Szpice oraz Psy Ras 

Pierwotnych. 

 Magdalena Musiał (PL) 

  

  

Sędzia Międzynarodowy uprawniona do oceny psów z grupy V,VI,VII FCI 

oraz BIS. 

Przewodnicząca Klubu Ogara Polskiego, v-ce przewodnicząca Klubu 

Gończego Polskiego i v-ce przewodnicząca Głównej Komisji Hodowanej . 

Od 45 lat hoduje wyłącznie Ogary Polskie pod przydomkiem "Z 

gończaków" ( 9 pokoleń z pełnymi rodowodami) . 



 Miguel 

Nawarro Muñoz(ESP) 

  

Od dziecka był związany z psami. Miał Dobermana, Sznaucera, Owczarka 

Niemieckiego, Hiszpańskiego Psa Dowodnego aż w końcu w roku 1996 

założył hodowlę “D’SPAIN FUEGO NEGRO” i przez 4 lata hodował 

Rottweilery. Później jednak jego prawdziwą pasją stały się Staffordshire 

Bull Teriery, które hoduje do dziś. W ciągu tych 16 lat ponad 100 psów z 

jego hodowli zdobyło tytuł Championa w krajach na całym świecie. Jego 

20-letnie doświadczenie jest cenione wśród właścicieli i hodowców na 

całym świecie. Obecnie jest Przewodniczącym Hiszpańskiego Klubu 

Staffordshire Bull Teriera i trenerem psów. 

 Ireneusz Picheta (PL) 

  

  

Psy w jego domu były zawsze. Zdarzyły się kundelki, pekińczyk i w końcu 

świetnej klasy owczarek niemiecki, którego wszędzie zachwalano. To z 

nim wybrał się na pierwszą wystawę psów rasowych. Potem były (a może 

jeszcze będą) Briardy, Bouviery, ACD i inne. Miłość do psów to u niego 

rosnąca pasja, która wypełnia czas z tak kapitalnymi towarzyszami 

podróży, rejsów, których też jest pasjonatem. Twierdzi, że ta miłość jest 

w przyrodzie najważniejsza. 

 Jan Ryk (PL) 

  

  

sędzia - międzynarodowy - Grupa 6 FCI - wszystkie rasy, BOG 6 

sędzia - międzynarodowy - Grupa 7 FCI - wszystkie rasy, BOG 7 

sędzia - międzynarodowy - Grupa 8 FCI - wszystkie rasy, BOG 8 

sędzia - międzynarodowy - Grupa 10 FCI - wszystkie rasy, BOG 10 

sędzia - Best in Show 

 Anna Rożniatowska (PL) 

  

  

Psy rasowe pasjonowały ją odkąd pamięta. Miała 10 lat kiedy po raz 

pierwszy rodzina zabrała ją na wystawę psów. Pierwszym psem był 

owczarek niemiecki jej wujostwa, później pojawiły się nowofundlandy w 

hodowli Zatoka Hudsona. Kiedy przyszedł czas na własne psy, wybór padł 

na charty afrykańskie - Azawakhi. Jej charty występowały na licznych 

wystawach, startowały również przez wiele lat w coursingach i 

wyścigach. Naturalną konsekwencją długoletniej pasji stało się uzyskanie 

w 2014 r. godności sędziego kynologicznego. 

 Falk-Rüdiger 

Siewert (DE) 

  

W życiu Falka psy były zawsze bardzo ważne. Dzisiaj wraz z żoną hoduje 

Airedale Teriery, Norfolk Teriery oraz Teriery Walijskie (od ponad 40 

lat). Psy z hodowli Falka „Siewert-Welsh” zdobywały wiele nagród i 

tytułów na ringach w Niemczech, Szwecji, Holandii, Polsce, Szwajcarii, 

Rosji i Rumunii. 

Sędziować zaczął w 1979.  Ma uprawnienia na gr 2, 3, 7 i część gr. 9. 

Sędziował w następujących krajach: Rosja, Włochy, Austria, Czechy, 

Dania, Węgry, Luxemburg, Holandia, Polska, Słowenia, Szwecja, Estonia, 

Finlandia, Norwegia, Szwajcaria, Irlandia, Turcja, Łotwa oraz oczywiście 

w Niemczech. 

 Ilana Simkina (UKR) 

  

Jej ukochana rasa to od 1984 roku Pudle. Od 1987 była przewodniczącą 

Klubu Pudla w Czelabińsku (Rosja). Obecnie jest przewodniczącą 

Ukraińskiego Klubu Pudla. Hodowla Ilany nazywa się ‘Top Stiel’. Psy z 

tej  hodowli wielokrotnie uzyskiwały tytuły Best In Show. Za poświęcenie 

w popularyzacji rasy była wielokrotnie odznaczana dyplomami i 

medalami. 



Jana Štefancová (SLO) 

  

Jej ukochane rasy to Szwajcarskie Psy Pasterskie. Pierwszy Berneńczyk 

zawitał w jej domu w roku 1992, Duży Szwajcar w 1998, Appenzeller i 

Entlebucher w 1995. W 1997r urodził się pierwszy miot Berneńczyków w 

jej hodowli, która nazywa się ‘Balihara Ranch’. W roku 2014 otrzymała 

Brązowy Medal za zasługi dla słowackiej kynologii. Szwajcary sędziuje od 

roku 2006 i oceniała je na wystawach różnej rangi w Belgii, Słowacji, 

Rosji, Norwegii, Czechach, Litwie i Estonii.  

Psy z jej przydomkiem osiągały takie tytuły jak: Zwycięzca Świata, V-ce 

Zw.Ś. Zwycięzca Europy, Mł.Zw.E. Interchampion, Champion USA, Kanady 

oraz wielu krajów europejskich. 

Była Przewodniczącą Słowackiego Klubu Szwajcarskich Psów Pasterskich. 

Obecnie jest specjalistą ds. rozrodu w tym Klubie. 

 Zdzisław Wajman (PL) 

  

 sędzia międzynarodowy - Boksery 

 Elena Yerusalimsky (RUS) 

  

Sędzia RKF. Posiada uprawnienia do sędziowania wszystkich grup FCI. W 

roku 1980 uzyskała swoje pierwsze uprawnienia sędziowskie, a w 1992 

uzyskała pełne uprawnienia do sędziowania wszystkich grup FCI. Sędziuje 

na wystawach krajowych jak i międzynarodowych. Sędziowała na 

wystawach w wielu krajach na świecie. Jest uznanym i poważanym 

sędzią międzynarodowym. Od dziecka jej pasją jest biologia, jest 

absolwentką Akademii Weterynaryjnej w Moskwie. Z zawodu jest 

lekarzem weterynarii. 

 Eugeni 

Yerusalimsky (RUS) 

  

Sędzia światowej sławy. Oceniał psy na najbardziej prestiżowych 

wystawach na całym świecie. Sędziował w 42 krajach na 5 kontynentach. 

Uprawnienia sędziowskie zdobył w roku 1967 a w roku 1984 stał się 

sędzią wszystkich grup na terenie Rosji. Od roku 2000 jest sędzią 

międzynarodowym wszystkich grup FCI. Inicjator powstania RKF i 

pierwszy przewodniczący w latach 1991-2000. Autor wielu artykułów, 

prac naukowych oraz książek. Autor monografii o Biomechanice i 

Harmonii Psa. Uczestnik wielu seminariów sędziowskich na całym 

świecie. Jego artykuły i książki zostały wydane w 27 krajach. Eugeni wraz 

z żoną prowadzi hodowlę Concorde (kiedyś Ave Concorde). Specjalizuje 

się w hodowli Sznaucerów od roku 1979. Od roku 1996 przewodniczący 

Klubu Sznaucera przy RKF. 

 


