
 

 

 

 

 

 

   
Zn. spr. Z1-6/2022   Warszawa, dnia 14 lutego 2022 r. 
 
 
 

Szanowni Członkowie i Sympatycy 
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 

 
Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza XXVI Ogólnopolski Festiwal 

Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2022 roku w Zamościu. Jego organizatorami 
są Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Samorząd Województwa Lubelskiego, Miasto Zamość, Powiat 
Pszczyński i Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. W ramach festiwalu odbędą się: 

• XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – Zamość 2022. Konkurs 
odbędzie się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A (17.06.2022 r.) i kategorii zespołów – klasy D, 
C, B, A i G (18.06.2022 r.) według regulaminu konkursowego KSM PZŁ. W konkursie „O Róg 
Wojskiego” mogą wziąć udział tylko soliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2021 
roku i inni wg uchwały nr 6/2021 zarządu KSM PZŁ z dnia 14.12.2021 r. Natomiast udział solistów 
z województwa lubelskiego w tym konkursie jest bez ograniczeń ilościowych. 

• XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej – Zamość 2022. Konkurs odbędzie się tylko 
w kategorii zespołowej w klasach MB, MD, MEs, MSH (18.06.2020 r.). W klasie MB wprowadza się 
jeden utwór obowiązkowy – „Łowy na Zamechskiej Ziemi – Epizod z życia hetmana wielkiego 
koronnego Jana Zamoyskiego” (nuty w dwóch opracowaniach muzycznych na stronie internet.). 

• XXI Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Biłgoraj/Zamość 2022. Konkurs odbędzie się w 
kategorii solistów – klasy D, C, B, A (17.06.2022 r.) i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A i G 
(18.06.2022 r.). Przesłuchania zostaną przeprowadzone wspólnie z konkursem ogólnopolskim. W 
tym roku wyjątkowo klasyfikacja ww. konkursu zostanie ograniczona wyłącznie do solistów 
i zespołów z województwa lubelskiego.  

• Kresowy Przegląd Chórów – z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej 

• Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVI OFMM – Zamość 2022” skomponowanego przez 
Krzysztofa Kadleca. Konkurs odbędzie się tylko w kategorii zespołowej (18.06.2022 r.) (nuty 
w dwóch opracowaniach muzycznych na stronie internetowej). 

• VIII Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich - Zamość 2022 (18.06.2022 r.). 

• Koncerty muzyki myśliwskiej i msza św. hubertowska oraz imprezy towarzyszące. 

• Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (w piątek 
17.06.2022 r. o godz. 14.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zamościu 
przy ul. Kościuszki 5). 

Zapraszamy do udziału w festiwalu i mistrzostwach – sygnalistów, zespoły oraz wszystkich 
sympatyków muzyki myśliwskiej z kraju i zagranicy. 

Zgłoszenia przyjmują (w terminie nieprzekraczalnym do 15.04.2022 r.) wyłącznie w wersji 
elektronicznej poprzez stronę internetową www.muzyka.mysliwska.pl oraz informacji udzielają organizatorzy 
festiwalu pod adresem: Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Zamościu, 22-400 Zamość, 
ul. Jasna 7, tel. 84 638 47 52, e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl www.pzl-zamosc.pl oraz Klub Sygnalistów 
Myśliwskich PZŁ, tel. kom. +48 604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl www.muzyka.mysliwska.pl 

Załączamy komunikaty KSM PZŁ, kalendarium konkursów, program festiwalu. Wszelkie informacje, 
w tym „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulamin konkursu 
muzyki myśliwskiej” oraz wykaz solistów zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski w Zamościu dostępne 
są także na naszej stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl   

Po zgłoszeniu udziału w festiwalu, jako potwierdzenie jego przyjęcia, przesłane zostanie zaproszenie. 
 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór! 
 
 

 Sekretarz Klubu  Prezes Klubu 
 (-) Karol Grzywacz  (-) Maciej Strawa 
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