
Kurs nauki gry na Rogach Myśliwskich 

Agnieszka Rybicka,  agnieszkarybicka@poczta.fm 

 

Informacja o kursie. 

Kurs dla sygnalistów myśliwskich rozpocznie się 14 marca 2022 o godz. 15.30.  
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze.  

Kursy przeznaczone są dla każdej klasy zaawansowania - początkujących, 
średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. 
Prowadzącym kursy będzie Agnieszka Rybicka mgr sztuki – absolwent Akademii Muzycznej 
w Poznaniu na wydziale instrumentalnym specjalizacja róg. Wieloletnie doświadczenie  
w pracy z sygnalistami prowadzonymi w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu, instruktor, 
kapelmistrz orkiestr dętych, kompozytor, aranżer. Kierownik Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
Deluxe – vicemistrza Europy.  
 

Celem kursu  jest: 
- rozpoczęcie nauki gry na rogach myśliwskich małych – pless, dużych par fors,  
oraz rogach es. 
- zapoznanie z sygnałami, 
- zapoznanie z zapisem nutowym przydatnym do pracy z sygnałami i muzyką myśliwską, 
- doskonalenie umiejętności gry oraz podstawy muzyczne niezbędne do dalszego etapu gry na 
wszelkich rogach 
- doskonalenie warsztatu muzycznego indywidualnego,  
- doskonalenie gry w zespole,  
-  poszerzanie umiejętności pracy z nutami, 
- dobór ustników, oraz instrumentów,  
- zapoznanie z historią rogów myśliwskich 
 
PLAN DZIENNY KURSU (początkujący) 

Dzień 1 . 14.03.2022 omówienie planu pracy na najbliższe 10 tygodni, omówienie zasad  

gry – oddech, pierwsze ćwiczenia (Powietrze, układ aparatu…)wydobycie dźwięku  

Dzień 2  aparat gry i wydobywanie dźwięku cd, dalsze ćwiczenia, 

Dzień 3. emisja dźwięku i barwa,  barwa i nasycenie dźwięku – jakość  

Dzień 4  dynamika, fraza,  ćwiczenia sygnały – stój, rozładuj broń 

Dzień 5.  ćwiczenia sygnały – apel na łowy, zakaz strzału w miot, dalsze ćwiczenia oddechowe 

Dzień 6.  ćwiczenia sygnały – zbiórka myśliwych, koniec polowania, rozpoznawanie sygnałów 

Dzień 7   ćwiczenia sygnały – naganka naprzód, całość 

Dzień 8 . ćwiczenia sygnały – zając na rozkładzie, królik na rozkładzie 

Dzień 9              skala czyli jak grać wysoko, unikanie błędów,  

Dzień 10 ćw. sygnałów – posiłek, król polowania, dzik na rozkładzie ( dla bardziej zaawansowanych) 
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Dzień 11 zakończenie egzaminem, Ogłoszenie wyników szkolenia  

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach :  
- dla początkujących – podstawy gry na instrumentach dętych blaszanych, technika zadęcia, 
sygnały myśliwskie, aparat gry, wydobywanie dźwięków, warsztat, technika pracy z rogiem, 
sygnały podstawowe, dobór instrumentów, ustników…  
- średnio zaawansowany (sygnały pokotu zwierzęta, niezbędne podczas polowania- 
porządkowe, okolicznościowe, praca na głosy w zespole – jak się odnaleźć, muzyka 
myśliwska…  
Cykl obejmuje dziesięć spotkań, w godzinach popołudniowych, plan szczegółowy zostanie 
ustalony podczas spotkania organizacyjnego.  
 
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, uczestnicy będą mieli możliwość zakupienia 
ustnika dobranego do potrzeb indywidualnych kursanta, instrument – pless - mały róg, 
parforce - duży róg oraz wszelkiego rodzaju akcesoria wspomagające naukę gry na 
instrumencie dętym  
- spirometr, urządzenie antydociskowe itp. (mile widziane na pierwsze zajęcia „jakiekolwiek” 
- rogi myśliwskie przyniesione przez uczestników – w przypadku braku instrumentu istnieje 
możliwość wypożyczenia na czas zajęć).  

 
Odpłatność za kurs jednej osoby wynosi 750 zł. (wystawiamy fakturę) 

Wszelkich informacji oraz zgłoszenia na kurs przyjmuje prowadzący zajęcia kol. Agnieszka 
Rybicka, pod numerem tel. 570 384 192 (zgłoszenia sms), lub mail: 
agnieszkarybicka@poczta.fm 
  


