Z życia Związku

Święto

myśliwych i jeźdźców
J

ak co roku, w październikową sobotę, sygnał trąbki myśliwskiej „Zbiórka na łowy” przerwał poranną ciszę
w Spale. Tym razem krótka msza odbyła
się przed polowaniem w kaplicy prezydentów i poprzedziła rozprowadzenie blisko
200 myśliwych na stanowiska. Losowo
wypadały polowania w grupach: na pióro
– na łąkach lub w lesie – na grubego zwierza. Wszak nie w tym rzecz w spalskich polowaniach, jaki pokot zgotuje św. Hubert,
lecz o tradycję i jej kultywowanie.
Piąty już raz, z inicjatywy Romana
Jagielińskiego, we współpracy z Zarządem Głównym PZŁ, ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim i kołami łowieckimi, odbyło się święto patrona myśliwych
i jeźdźców. Myśliwi, którzy deklarują
chęć udziału w łowach, przyjeżdżają
z całej Polski, by w wybornej atmosferze
i w barwach złotej polskiej jesieni stanąć
na stanowisku, by przeżyć chwilę zadumy
i przenieść się w czas dawnych łowów.
Po kilkugodzinnym polowaniu podczas pokotu nastąpiła ceremonia z odegraniem fanfar na cześć strzelonej zwierzyny oraz dekoracja króla i wicekrólów
polowania. Tym pierwszym został, jak
się okazało, nie tylko dobry myśliwy, ale
również doskonale zapowiadający się
jeździec Andrzej Głoskowski, polujący
w KŁ „Ostęp” z Warszawy.
Następnie wszyscy goście i spora grupa mieszkańców Spały i okolic przeszła
na nadpilickie łąki, gdzie odbył się pokaz
umiejętności jeździeckich w wykonaniu
Szwadronu Jazdy Konnej RP, pokaz jazdy w stylu „western”, powożenia oraz
tradycyjna gonitwa za lisem z udziałem
wszystkich jeźdźców. Czynne były oka-
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zjonalne stoiska, przy których gromadzili się łowcy pamiątek i akcesoriów
myśliwsko–jeździeckich. „Łowiec Polski” na swoim stoisku przedstawił ofertę
ze sklepu „Jedność Łowiecka”, a firma
Grand Cru sprzedawała wina do dziczyzny z naszej kolekcji.
Do późnego wieczora gwarno było
przy namiotach. Przy światłach pochodni i ogniska żywo komentowano atrakcje dnia. Wielu gości traktowało sobotni pobyt w Spale jako doskonały relaks
i przybyli na imprezę całymi rodzinami.
Dla każdego znalazło się coś, co trafiało
w jego zainteresowania. Dla miłośników
wystaw, w salach hotelu „Prezydent”
czynne były dwie ekspozycje: finał zorganizowanego dla dzieci i młodzieży konkursu plastycznego pt. „Kolorowy Hubertusik”, a dla wytrawnych myśliwych

wystawa trofeów łowieckich myśliwych
okolicznych kół. Nie było wcześniej
w Spale tradycji prezentowania trofeów.
Nawet prezydent Mościcki, który wielokrotnie tu polował, nie wystawiał swoich
trofeów. W tym roku, po raz pierwszy,
myśliwi z kół okręgu piotrkowskiego
mogli się podzielić swoimi sukcesami.
Słowa uznania należą się łowczemu
okręgowemu Cezaremu Szadkowskiemu. Dzięki jego umiejętnościom organizacyjnym Hubertus Spalski 2007 odbył
się we właściwym tempie i bez przykrych niespodzianek. Organizatorzy już
dziś zapraszają na kolejne spalskie spotkania, które dla wielu wpisane są w kalendarz imprez, nie tylko myśliwskich,
na stałe. 
Andrzej Wierzbieniec

