Z życia Związku

Hubertus
Spalski

Kultywując tradycje przedwojenne, Spała
po raz kolejny gościła myśliwych i jeźdźców
na uroczystościach hubertowskich.
dziecki oraz Polski Związek Łowiecki
nawiązują do tej tradycji.
Organizatorzy Hubertusa Spalskiego,
jak co roku, zorganizowali tradycyjne
polowanie zbiorowe, w którym wzięło
udział 180 myśliwych. Przed południem
uczestnicy łowów stawili się przy pokocie, na którym ułożono 4 jelenie, 3 dziki,
sarnę, 5 lisów i 18 bażantów.
O piękną oprawę muzyczną imprezy
zadbał Reprezentacyjny Zespół Muzyki
Myśliwskiej PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. Przypomnieć w tym miejscu wypada, że zespół obchodzi jubileusz

że już niebawem, po pomyślnym zdaniu
egzaminu, pani Malwina dołączy do naszego grona.
Barwny korowód orkiestry dętej,
pocztów sztandarowych, delegacji kół
łowieckich, sygnalistów, Szwadronu
Jazdy RP, myśliwych i pozostałych gości
przedefilował ulicami Spały z Centrum
Szkolenia Olimpijskiego do kaplicy przy
Kościele Prezydentów RP, gdzie celebrowana była msza hubertowska, po której
tradycyjnie wszyscy udali się na łąki nadpilickie, aby obserwować pokazy hippiczne oraz konny bieg hubertusowski.

przygrywką do mającej się rozpocząć
gonitwy za lisem. Brawurowa jazda
na cwałujących koniach za jeźdźcem
z przypiętą lisią kitą i trzykrotna próba
jej zerwania rozgrzała wszystkich obecnych. Jej zdobywca, jeździec Szwadronu Jazdy RP, otrzymał nagrody i uznanie publiczności.
Roman Jagieliński, kontynuator tradycji Hubertusa Spalskiego, podsumowując
obchody, zachęcał wszystkich zebranych,
by w miarę swoich możliwości łączyli łowiectwo z jeździectwem. Miejmy nadzieję, że Spalski Hubertus na stałe wejdzie

15-lecia swego istnienia i w tym okresie
uświetniał swoim pięknym brzmieniem
wszystkie najważniejsze uroczystości Polskiego Związku Łowieckiego.
Wielką niespodzianką dla obecnych
był udział Miss Polonii Malwiny Ratajczak, która, jako kandydat na myśliwego, wystąpiła w stroju myśliwskim i brała
udział w polowaniu, oczywiście w charakterze obserwatora. Miejmy nadzieję,

Prezentacje umiejętności jazdy konnej w wykonaniu Szwadronu Jazdy
RP oraz Polskiej Ligi Western i Rodeo nagradzano burzliwymi brawami.
Niezwykle efektowne ewolucje były

do kalendarza imprez konsolidujących
tak bliskie sobie w przeszłości tradycje
łowiecką i jeździecką. 

S

palskie łowiska w okresie dwudziestolecia
międzywojennego
słynęły nie tylko ze zwierzyny,
ale także z wytrawnych i sławnych myśliwych, którzy je często i chętnie odwiedzali. Z publikowanych na łamach
„Łowca Polskiego” artykułów wiemy,
że jednym z nich był sam prezydent
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki.
Od pewnego czasu Polski Związek Jeź-
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