Z życia Związku
czego okręgowego Cezarego Szadkowskiego, Romana Jagielińskiego i nadleśniczego Zbigniewa Godlewskiego. Jak podczas
wielu innych uroczystości związanych z 85-leciem naszego
Zrzeszenia koncertował Zespół Reprezentacyjny PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. Otwarto uroczyście okolicznościową wystawą łowiecko-przyrodniczą i kolekcjonerską. Swoje
prace fotograficzne i plastyczne mogli zaprezentować również
najmłodsi, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z To-

Myśliwi

zawładnęli Spałą

T

radycja spalskich polowań nie starzeje się mimo upływu
czasu. Kilkuset myśliwych z całej Polski mogło się o tym
po raz kolejny przekonać podczas tradycyjnego Hubertusa Spalskiego, obchodzonego w tym roku 18 i 19 października.
Hubertus Spalski to wspólne święto myśliwych i miłośników
jeździectwa. Obie pasje często uzupełniają się i mają wspólnych
zapalonych fanów, nic dziwnego więc, że do Spały w okręgu
piotrkowskim ściągają tysiące ludzi. W roku 2008 obchody hubertowskie, połączone ze świętowaniem 85. rocznicy powstania
Polskiego Związku Łowieckiego, skoncentrowano w sobotę 18
października, natomiast w niedzielę na łąkach nad Pilicą królowali – jak mówią czasami sami o sobie – tzw. koniarze.
Dla myśliwych najważniejsze było, oczywiście, polowanie. Podzieleni na dziesięć grup polowali oni w obwodach sześciu kół łowieckich i na terenie OHZ Spała. W sumie w łowach uczestniczyło
blisko 200 myśliwych i to – to nowość tegoroczna – nie tylko z Polski. Na pokocie, w którym uczestniczyło ponad pół tysiąca osób,
znalazły się: byk jelenia, trzy łanie, dziki, lisy i bażanty. Nie tylko
członkowie PZŁ i ich rodziny, ale także mieszkańcy Spały i kuracjusze mogli poznać wspaniałe elementy obyczaju łowieckiego. Królem
polowania, po raz trzeci w historii Hubertusa Spalskiego – to ciekawostka – ogłoszono Romana Korczyca, który strzelił byka.
Po mszy polowej, odprawionej w kaplicy przy Kościele Prezydentów RP, przy hotelu Prezydent, którego właściciel Zbigniew

Tradycyjnie w spotkaniach w Spale
biorą udział myśliwi z rodzinami
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Nagrody w konkursie
dla najmłodszych wręczał
Roman Jagieliński

Przetakiewicz, notabene myśliwy, od lat wspiera
spalską imprezę, odbyły się oficjalne uroczystości
obchodów 85-lecia PZŁ w piotrkowskim okręgu łowieckim. Na tle pocztów sztandarowych kół łowieckich
głos zabrał prezes Stowarzyszenia STER (Samorząd, Tradycja,
Edukacja, Rozwój) Roman Jagieliński, który wspólnie z łowczym
piotrkowskim Cezarym Szadkowskim był głównym organizatorem myśliwskiego święta w Spale. Wśród zaproszonych gości
serdecznie witani byli myśliwi z Rosji, przedstawiciele Leningradzkiego Związku Myśliwych. Jak zaznaczył Roman Jagieliński, spotkania w Spale mają szansę stać się imprezą międzynarodową.
Jubileusz 85-lecia PZŁ był okazją do wręczenia odznaczeń
działaczom Polskiego Związku Łowieckiego okręgu piotrkowskiego. Między innymi Medalem św. Huberta odznaczono łow-

maszowa Mazowieckiego i innych okolicznych miejscowości.
Późnym wieczorem, pod namiotami, przeżywano atrakcje minionego dnia przy biesiadnych stołach suto zastawionych daniami z dziczyzny, przy lampce wina z kolekcji łowieckiej „Łowiec
Polski” sprzedawanych przez firmę Grand Cru, przy muzyce
i pieśni myśliwskiej.
Niedziela 19 października oddana została we władanie jeźdźcom. Jej punktem kulminacyjnym była tradycyjna konna pogoń
za lisem. W oczekiwaniu na finał biegu hubertowskiego czas wypełniały pokazy psów ras myśliwskich, prezentacje sokolników
i zawody łuczników. Były przejażdżki powozem zaprzęgniętym
w cztery konie, pokaz psich zaprzęgów i musztry Szwadronu
Jazdy Konnej ze Starej Miłosnej. Wieczór, choć chłodny, uczestnicy spędzili przy muzyce i pochodniach.
Organizatorami spalskiego hubertusa byli: Polski Związek
Łowiecki, Polski Związek Jeździecki, Lasy Państwowe i Stowarzyszenie STER. Wspierały je w tym miejscowe władze samorządowe, koła łowieckie okręgu piotrkowskiego i instytucje
na stałe związane ze Spałą. Wielką inwencję i zaangażowanie
w sprawne przeprowadzenie dużej, ogólnopolskiej uroczystości
wykazali łowczy okręgowy Cezary Szadkowski i myśliwi z okręgu piotrkowskiego. 
Andrzej Wierzbieniec

Po pokazie można
było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie
z ptakiem sokolniczym

Pokot wcale nie był skromny

