
Odsłonięcie i poświęcenie ołtarza św. Huberta w Przewozie 

4 listopada 2017 roku w Przewozie podczas  tradycyjnej Mszy Hubertowskiej, organizowanej 

przez Koło Łowieckie CIETRZEW w Żarach, odbyło się uroczyste odsłonięcie  i poświęcenie ołtarza                               

Św. Huberta - patrona myśliwych.  

Uroczysta msza odbyła się w Kościele Parafialnym Niepokalanego Poczęcia  NMP w Przewozie i była 

celebrowana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J.E. Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego, 

krajowego duszpasterza leśników w asyście siedmiu księży  z  miejscowego dekanatu.  

Autorem przepięknego ołtarza wykonanego w dębie w formie tryptyku, przedstawiającego 

tradycyjną scenę nawrócenia św. Huberta oraz zwierzynę bytującą w naszych łowiskach jest Krzysztof 

Skowicki.                         

Fundatorami   ołtarza są wieloletni myśliwy Koła Łowieckiego Cietrzew w Żarach Aleksander Buzek                       

i jego małżonka Małgorzata. Ołtarz  wzbudził zachwyt zaproszonych gości, władz samorządowych, 

przedstawicieli Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze: Prezesa Andrzeja Skibińskiego, 

Sekretarza Andrzeja Skiby oraz członka  rady Adama Dudy, Bractwa Strzeleckiego z Sefemberga                                     

z Niemiec oraz myśliwych z rodzinami i sympatyków łowiectwa.   

Po uroczystości odsłonięcia ołtarza przyszedł  czas na odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych 

organizatorów uroczystości. Odznaczenia  ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA  ZIELONOGÓRSKIEGO z rąk 

Prezesa ORŁ Andrzeja Skibińskiego w asyście Prezesa Seniora KŁ Cietrzew w Żarach  Zbigniewa 

Jankowskiego otrzymali: Proboszcz Parafii Przewóz ks. Jerzy Kot oraz Teresa i Marian Kutasiewicz -  

zaprzyjaźnieni sympatycy KŁ Cietrzew Żary,  którzy od 14 lat  przygotowują oprawę uroczystości 

hubertowskich w Przewozie. 

Prezes ORŁ Andrzej Skibiński na ręce  Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego  przekazał  tekst naszej pieśni 

„JEŚLI KOCHASZ ŁOWIECKĄ PREZYGODĘ” oraz okolicznościowe wydawnictwa przybliżające 

łowiectwo.    

Uroczysty charakter imprezy był również okazją do uczczenia  jubileuszu  dwudziestolecia istnienia 

Zespołu Sygnalistów LUBUSKIE FANFARY pod przewodnictwem Mariana i Anny Zubów. 

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na biesiadę myśliwską, przygotowaną jak zawsze 

perfekcyjnie,  przez zgrany zespół organizacyjny pod kierownictwem odznaczonej Teresy Kutasiewicz. 

Jadło, głównie z dziczyzny i napitki były przepyszne, za co serdecznie  dziękujemy. 

         W  imieniu Zarządu,  
Prezes KŁ Cietrzew w Żarach  

 Dariusz Dyba   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


