
Uchwała nr 7/2019 Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 

z dnia 30 listopada 2019 roku  

w sprawie przyjęcia programu artystycznego III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich  

i XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Polska / Pszczyna 2020 

 

Program artystyczny - wersja 3 (30.11.2019) 

 
Cele programu artystycznego: 

• Sprawdzenie poprawności grania na rogach myśliwskich sygnałów używanych na polowaniach. 

• Sprawdzenie poziomu wykonania artystycznego muzyki myśliwskiej granej na rogach myśliwskich.  

• Promocja polskiej muzyki myśliwskiej (szczególnie polskiej pieśni myśliwskiej i polskiej mszy 

hubertowskiej). 

• Promocja postaci księcia pszczyńskiego („Hejnał Księcia Pszczyny”) i postaci Stanisława Cenkiera 

(„Ze wspomnień starego leśnika – Opowieść o Stanisławie Cenkierze”). 

• Prezentacja polskich zespołów sygnalistów myśliwskich działających w regionie, np. Zespołu 

Sygnalistów Myśliwskich „Echo Pszczyny” i Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

 

Utwory muzyczne obowiązkowe wykonywane w III Mistrzostwach Europy Trębaczy Myśliwskich: 

• Konkurs regulują punkty 1-7 deklaracji współpracy znajdują się na stronie internetowej 

www.metrubaci.cz 

• Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W etapie kwalifikacyjnym wykonywane będą cztery utwory 

(dwa obowiązkowe i dwa dowolne). W przypadku dużej liczby uczestników organizator może 

zmniejszyć liczbę utworów. Trzy najlepsze zespoły z każdej kategorii biorą udział w etapie finałowym 

wykonując dwa utwory (jeden obowiązkowy i jeden dowolny wg własnego uznania) 

• Utwory obowiązkowe znajdują się na stronie internetowej www.metrubaci.cz 

 

Utwory muzyczne obowiązkowe wykonywane w XXV Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów 

Myśliwskich „O Róg Wojskiego”: 

• Sygnały obowiązkowe w konkursie sygnałów myśliwskich - zostaną wylosowane na tydzień przed 

konkursem zgodnie z regulaminem, w kategorii indywidualnej i kategorii zespołowej: 

o W klasie D – dwa dowolne sygnały 

o W klasie C – trzy obowiązkowe, w tym „Koniec polowania” 

o W klasie B – trzy obowiązkowe, w tym „Dzik na rozkładzie” 

o W klasie A i G – trzy obowiązkowe, w tym „Powitanie” 

 

Utwory obowiązkowe wykonywane w XXI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej: 

• W klasie MB: 

o Pierwszy obowiązkowy - „Ze wspomnień starego leśnika – Opowieść o Stanisławie Cenkierze” 

wydanie drugie, muzyka Krzysztof Kadlec, dwie wersje: na 4 rogi mieszane i na 3 rogi 

jednorodne zaakceptowane przez Komisję Muzyczną KSM PZŁ (30.11.2019) 

o Drugi i trzeci dowolny 

• W klasie MEs 

o Pierwszy obowiązkowy –z Polskiej mszy myśliwskiej” muzyka Lecg Głowicki, opracowanie 

Krzysztof Kadlec w dwóch wersjach: na 3 i na 4 rogi jednorodne zaakceptowane przez Komisję 

Muzyczną KSM PZŁ (30.11.2019) 

o Drugi i trzeci dowolny 

• W klasie MD 

o Wszystkie trzy utwory dowolne 

• W klasie MSH 

o Wszystkie trzy utwory dowolne 

 

Utwór obowiązkowy  wykonywany podczas Konkursu na najlepsze wykonanie „Hejnału XXV OFMM – 

Pszczyna 2020” 

• „Hejnał Księcia Pszczyny” stanowi jednocześnie Hejnał III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich  

i XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2020, kompozycja Artur Kanawka.  

o Dwie wersje: na 4 rogi mieszane i na 3 rogi jednorodne zaakceptowane przez Komisję 

Muzyczną KSM PZŁ (30.11.2019) 



 

Utwory muzyczne wykonywane podczas VII Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów 

Myśliwskich: 

• utwory dowolne 

 

Utwory muzyczne proponowane do wykonywania podczas III METM i XXV OFMM: 

• „Hejnał Księcia Pszczyny” stanowi jednocześnie Hejnał III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich  

i XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2020, kompozycja Artur Kanawka.  

o Dwie wersje: na 4 rogi mieszane i na 3 rogi jednorodne zaakceptowane przez Komisję 

Muzyczną KSM PZŁ (30.11.2019) 

• Utwory proponowane do wspólnego wykonania przez sygnalistów myśliwskich: 

o Zbiórka myśliwych, Powitanie, Apel na łowach, Darz Bór, Pożegnanie 

o Marsz myśliwski nr 3, Marsz św. Huberta 

o Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 

o Hejnał Księcia Pszczyny (Hejnał III METM i XXV OFMM) 

o Hejnał Lasów Państwowych, Hejnał Leśników Polskich 

o Ze wspomnień starego leśnika – Opowieść o Stanisławie Cenkierze (MB) 

o Marsz pogodny (MEs) 

• Pieśni myśliwskie i leśne (do uzgodnienia) 

• Piosenka festiwalowa (do uzgodnienia) 

• Utwory obowiązkowe znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl 

 

Wykonawcy koncertów muzyki myśliwskiej (propozycje): 

Piątek, 12 .06.2020 r. godz. 19.00-20.30 - Galowy koncert muzyki myśliwskiej (Scena na Rynku) 

• Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ (w repertuarze polskiej artystycznej 

muzyki myśliwskiej i leśnej) 

• Koncert zespołów sygnalistów myśliwskich z całej Europy (w repertuarze dowolnym)  

• Koncert zespołu Leśna Brać & The Woods (w repertuarze utworów autorskich o charakterze leśnym) 

Sobota, 13.06.2020 r. godz. 17.00-18.15 - Msza Św. Hubertowska 

• Zespól Trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu (w repertuarze „Mszy Hubertowskiej” Krzysztofa Kadleca)  

Sobota, 13.06.2020 r. godz. 18.30-19.00 - Parada myśliwska 

• Zespoły sygnalistów myśliwskich z całej Polski 

• Zespoły sygnalistów myśliwskich z zagranicy (Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy, Słowenia i 

inne np. Ukraina, Białoruś, Litwa, Estonia, Łotwa, Francja, Włochy) 

• Chóry (zaproszone) 

• Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Katowicach  

Sobota, 13.06.2020 r. godz. 19.00-20.00 - Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników 

• Mistrz Polski w grze indywidualnej sygnałów myśliwskich – klasa A 

• Mistrz Polski w grze zespołowej sygnałów myśliwskich– klasa A i G 

• Mistrz Polski w grze zespołowej muzyki myśliwskiej – Grand Prix MB/MEs/MD/MSH 

• Mistrz Europy w grze zespołowej muzyki myśliwskiej – klasa międzynarodowa B  

(ew. dwóch wicemistrzów) 

Mistrz Europy w grze zespołowej muzyki myśliwskiej – klasa międzynarodowa Es  

(ew. dwóch wicemistrzów) 

Sobota, 13.06.2020 r. godz. 20.30-24.00 - Biesiada myśliwska 

• Zespół muzyczny na biesiadę myśliwską (do późniejszego ustalenia, np.Wacław Masłyk i Zespół 

Piosenki Myśliwskiej „Żubrosie” Myśliwych z Opola) 

 

 

Prezes 

Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 
dr inż. Maciej Strawa 

 


