IV Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej
W dniach 14-15 października 2017 r., już po raz czwarty, odbyły się Wielkie
Łowy w Puszczy Żagańskiej. Tegoroczna edycja tego myśliwskiego święta niosła
ze sobą kilka organizacyjnych zmian i niespodzianek. Pierwszego dnia
(w sobotę) na terenie dziesięciu obwodów łowieckich dzierżawionych przez
koła łowieckie: Borówka Zielona Góra, Bóbr Żagań, Daniel Szprotawa,
Grzywacz Brzeźnica, Jeleń Żagań, Knieja Zielona Góra, Ponowa Wymiarki, Ryś
Żary, Św. Eustachy Gościeszowice oraz Wrzos Zielona Góra odbyły się
polowania zbiorowe. Uczestniczyło w nich 279 myśliwych. Jednym z celów
organizacji polowań była redukcja populacji dzików, w związku z zagrożeniem
na terenie całego kraju ze strony wirusa ASF. Wymienione koła łowieckie
wspólnie z Urzędem Miasta Żagań, Żagańskim Pałacem Książęcym oraz Lasami
Państwowymi podjęły się trudu organizacyjnego tej edycji.
Po bezpiecznych łowach przeprowadzonych przy wyjątkowo pięknej, jesiennej
pogodzie oraz koleżeńskiej atmosferze, w ostępach leśnych odbył się zbiorowy
pokot z pełnym ceremoniałem myśliwskim. Na pokocie złożono: 2 jelenie –
łanie, 29 dzików, 1 sarnę oraz 7 lisów. Największe łaski Św. Huberta przypały dla
kol. Jana Tomaszewskiego oraz kol. Janusza Chrząstka – którzy ex aequo zostali
królami IV edycji WŁPŻ, pozyskując po jednej sztuce łani i dzika. Zaszczytny tytuł
Vicekróla, również ex aequo, przypadło w udziale aż czterem myśliwym, którym
bór darzył dwoma dzikami. Byli to: Kol. Grzegorz Krukowski, Kol. Paweł
Fengier, Kol. Eugeniusz Choiński oraz Kol. Mariusz Szałkowski. Zaszczytny tytuł
Pechowca Polowania trafił do Kol. Justyny Góreckiej, której jak wskazuje
historia, wiodło się wcześniej nieco lepiej!!! Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Drugi dzień obfitował w wydarzenia związane z szeroko pojętą kulturotwórczą
rolą łowiectwa i ukierunkowany został na przybliżenie społeczeństwu idei
łowiectwa oraz tradycji i uwarunkowań historycznych. Uroczystości rozpoczęła
Msza Świeta Hubertowska odprawiona w pięknym, zabytkowym kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu, w asyście pocztów
sztandarowych wraz z oprawą sygnalistów myśliwskich. Wspaniała akustyka
świątyni oraz kunszt sygnalistów wprawił wielu uczestników w niezwykle
podniosły nastrój.

Po mszy świętej zgromadzeni myśliwi i zaproszeni goście przemaszerowali
z Placu Generała Maczka ulicami Żagania na dziedziniec Żagańskiego Pałacu
Książęcego.
Po powitaniu wszystkich uczestników wydarzenia, gospodarz miasta –
Burmistrz Żagania Daniel Marchewka dokonał oficjalnego otwarcia IV Wielkich
Łowów w Puszczy Żagańskiej. Po przemówieniach zaproszonych gości
tj. Krzysztofa Poczekaja - Zastępcy Dyrektora ds. gospodarki łowieckiej RDLP
w Zielonej Górze oraz Andrzeja Skibińskiego – Prezesa Okręgowej Rady
Łowieckiej PZŁ w Zielonej Górze nastąpiło wręczenie odznaczeń łowieckich dla
zasłużonych myśliwych oraz osób „cywilnych” wspierających od lat wydarzenia
łowieckie na terenie Żagania.
Następnie Starosta Żagański Henryk Janowicz otworzył II Zielonogórski
Przegląd Sygnalistów Myśliwskich, którego uczestnicy zmagali się w
poszczególnych klasach w pięknych pałacowych wnętrzach.
W trakcie tegorocznej edycji łowów jubileusz 20-lecia istnienia obchodził Zespół
Muzyki Myśliwskiej Lubuskie Fanfary funkcjonujący aktualnie w następującym
składzie: Marian Zuba – kierownik zespołu, Anna Zuba, Wojciech Zuba,
Mateusz Parma oraz Łukasz Waliszewski.
Kolejnym punktem programu było oficjalne otwarcie wystawy łowieckiej w holu
turkusowym Żagańskiego Pałacu Książęcego zorganizowanej przez kol. Jerzego
Przybeckiego. Podkreślenia wymaga fakt, że w bieżącej edycji wystawy
łowieckiej część eksponatów (medaliony jelenia oraz łosia), ze zbiorów śp.
Leszka Krzysztofa Sawickiego, znanego dziennikarza, artysty fotografa,
założyciela Polskiego Związku Fotografików Przyrody przekazał Jego syn Dawid
Ślawski – Sawicki.
Równolegle na dziedzińcu pałacowym zorganizowano jarmark z ceramiką,
malarstwem, rzeźbami, ubraniami oraz akcesoriami myśliwskimi. Można było
również skosztować swojskich wędlin, wojskowej grochówki, pieczonych
dzików okraszonych kaszą oraz nalewek myśliwskich. Były występy sygnalistów,
pokazy sokolników, prezentacje psów myśliwskich, konkurs na najlepszą
nalewkę myśliwską.

Szczególnie istotnym aspektem tego wydarzenia była edukacja łowiecka
i przyrodniczo - leśna. Zajęcia oraz liczne konkursy realizowane były na
stoiskach Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasów Państwowych. W Holu
Turkusowym przygotowano galę prac plastycznych etapu regionalnego
konkursu plastycznego pt. „Łowiectwo w oczach młodych obserwatorów”,
w którym udział brało 13 placówek szkolnych z powiatu żagańskiego i żarskiego.
Na scenie odbywał się konkurs wiedzy pt. „Łowiectwo na wesoło”, w którym
zarówno dorośli jak i dzieci odpowiadali na pytania z przymrużeniem oka.
Kolejną atrakcją dla najmłodszych była rozgrywka „Darz bór – masz budkę”,
której efektem było samodzielne zbijanie budek lęgowych przez dziesięciu
szczęśliwców pod okiem nadwornego myśliwego-stolarza kol. Jana Liberdy.
Niezwykłego kolorytu wydarzeniu swoimi szlacheckimi strojami i udziałem koni
dodało Bractwo Rycerskie, które pod wodzą Darka Niedźwieckiego, na
błoniach pałacowych zorganizowało pokazy oraz inscenizację pogoni za lisem,
gromadząc przy tym licznych obserwatorów.
Nowością była akcja związana z możliwością honorowego oddania krwi przez
wszystkich chętnych w mobilnym punkcie zorganizowanym przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim
osobom i instytucjom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do
uświetnienia tegorocznej edycji Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej !!!!
JG & JK
Darz Bór Koleżanki i Koledzy !!!!

Fotorelacja z wydarzenia przygotowana przez Kol. Marka Busza i Kol. Jana Mazura dostępna na internetowej
stronie ZO PZŁ w Zielonej Górze oraz pod poniższym odnośnikiem:
http://www.zielonagora.pzlow.pl/pozostale/zdjecia/422-iv-wielkie-lowy-w-puszczy-zaganskiej-w-obiektywie-marka-busza.html

