HUBERTUS ŚWIĘTORZYSKI
W DOSKONAŁEJ FORMIE
XI Hubertus Świętokrzyski rozpoczął się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną, z udziałem ks. biskupa Jana Piotrowskiego oraz ks. Franciszka
Beraka kieleckiego duszpasterza myśliwych.
Uroczystości ku czci św. Huberta zorganizowali Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
i Jarosław Mikołajczyk Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ.
Barokowa architektura wnętrza świątyni, ponad 60 pocztów sztandarowych, setki myśliwych w strojach
organizacyjnych musiały zrobić ogromne na wrażenie na uczestnikach nabożeństwa.
Niemal godzinny przemarsz półkilometrowej kolumny pocztów sztandarowych i przedstawicieli kół
łowieckich na Stadion Leśny w Kielcach, wśród nich przewodników psów, sokolników, kawalerzystów
szykujących się do pogoni za lisem, pijarowo wypadł bardzo dobrze, zaś kilkudziesięcioosobowa grupa
czirliderek z dynamicznym układem tanecznym zachęcała spacerowiczów do oglądania hubertowskiego
pochodu.
W uroczystości brało
udział ponad 60 pocztów
sztandarowych.

Ewangelię czyta
Jarosław Mikołajczyk
- łowczy okręgowy.

Ks. biskup kielecki Jan Piotrowski z Jarosławem
Mikołajczykiem - łowczym okręgowym.

Homilię głosi ks. Franciszek Berak - kapelan świętokrzyskich
myśliwych.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Zdzisławski, Marek Gos - poseł na sejm RP VII kadencji. U góry: Janusz Marjański
- red. nacz. „Łowca Świętokrzyskiego”, Wiktor Chabowski - czł. Komisji Kultury NRŁ, Artur Binkowski - z-ca ORD.

Przemarsz korowodu myśliwskiego
na stadion leśny w Kielcach

Przed paradą myśliwską. Od prawej na pierwszym planie: Wiktor
Chabowski - wiceprezes ORŁ,
Krzysztof Mielnikiewicz - czł.
NRŁ, Szymon Lada, Janusz Mazurczł. NRŁ i ZO PZŁ.

Część oficjalną otworzył Jarosław Mikołajczyk witając gości, a wśród nich Wicemarszałka Województwa
Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, który wysoko ocenił działalność myśliwych i wskazał na wzorową
współpracę z samorządem województwa.
Następnie wręczono odznaczenia łowieckie przyznane przez ORŁ w Kielcach. Złote medale „Za Zasługi
dla Kielecczyzny” otrzymali: Mieczysław Leśniczak - kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki
Myśliwskiej, Szczepan Marek Markowski - myśliwy, artysta plastyk, kolekcjoner, autor wielu grafik o
tematyce myśliwskiej. Medale srebrne otrzymali: Krzysztof Mielnikiewicz wieloletni współpracownik
„Łowca Świętokrzyskiego” i oddziału kieleckiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Karol Sepielak autor książki „Bażanty Starego Świata” i Paweł Kosin - specjalista w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa
Daleszyce, działacz łowiecki. Dekoracji dokonali Janusz Mazur - członek NRŁ, Tadeusz Fatalski - prezes
ORŁ i Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.

Wyjątkowym zainteresowaniem uczestników pikniku
cieszyła się pogoń za lisem. Fachowa prezentacja psów
myśliwskich i ptaków łowczych, najwierniejszych
pomocników w łowach już od początków państwowości
polskiej, wypadła również okazale. Stoiska edukacyjne
Lasów Państwowych, pawilony kół łowieckich z wyrobami
wędliniarskimi oferowanymi do degustacji, namioty kół
gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi, liczne
stoiska handlowe cieszyły się nie mniejszą popularnością.
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ (oddział
kielecki) reprezentował Krzysztof Knap - znawca broni
myśliwskiej, który zaprezentował kilkadziesiąt wykonanych
przez siebie noży myśliwskich. Sławomir Pawlikowski
z oddziału tarnowskiego KKiKŁ prezentował książki,
kordelasy, porcelanę ze zdobnictwem myśliwskim,
opowiadał o sposobach wabienia i polowaniach za granicą.
Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił Mieczysław
Leśniczak z zespołem muzyków mających w swym
repertuarze wszystkie gatunki muzyki myśliwskiej.
Serdecznie dziękuję kieleckim działaczom, zwłaszcza
Jarosławowi Mikołajczykowi, Tadeuszowi Fatalskiemu,
Wiktorowi Chabowskiemu, Januszowi Marjańskiemu
i Januszowi Mazurowi za zaproszenie mnie na święto
hubertowskie oraz za regionalne odznaczenie. Darzbór!
Krzysztof Mielnikiewicz

Przemawia Jan Maćkowiak - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, po lewej Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.

Od lewej: Marek Markowski, Paweł Kosin, Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz Fatalski, Janusz Mazur, Jarosław Mikołajczyk.

