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We wtorek 3 listopada myśliwi świętowali dzień swojego patrona – św. Huberta (najpopularniejszego
spośród patronów myśliwych) Odprawiane są tym dniu uroczyste polowania, msze święte czy gonitwa za
„lisem” W tym dniu w Sali Kończyckiego Zamku Jubileusz 55-lecia powstania obchodziło jedno z
największych kół łowieckich na terenie ziemi cieszyńskiej - „Jastrząb” z Pruchnej
Koło łowieckie "Jastrząb" założono w 1954 roku, liczy 34 członków. Gospodaruje na terenach 5 gmin - Strumienia,
Skoczowa, Hażlacha, Dębowca i Zebrzydowic. Łączny obszar obwodu to 5200 ha, w tym terenów użytkowych
(nadających się do polowań) 4100 ha. Obszar lasów w obwodzie łowieckim wynosi 1083 ha lasów. Na terenie tego
obwodu można spotkać wiele gatunków zwierząt łownych m.in. dziki, sarny, zające, bażanty, kaczki, łyski, lisy, kuny.
Historia łowiectwa na tym terenie sięga jednak dużo wcześniejszych lat - historia łowiectwa zorganizowanego
na naszym terenie sięga roku 1928, wówczas to w Pruchnej na mocy dekretu prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej utworzono spółkę Łowiecką – mówił podczas uroczystości prezes Karol Machej
Na tych terenach łowieckich bardzo chętnie organizowano polowania reprezentacyjne. Bywał tutaj m.in. prezydent
Mościcki, i to z jego postacią wiąże się dosyć ciekawa i niechlubna historia, to tutaj właśnie podczas jednego z
polowań skradziono mu dubeltówkę... Z polowań reprezentacyjnych zachowało się wiele fotografii, niestety ze
względów prawnych nie możemy ich opublikować (pod artykułem znajdują się linki pozwalające zobaczyć zdjęcia na
witrynie Narodowego Archiwum Cyfrowego)
W trakcie uroczystości dokonano także aktu poświęcenia i nadania sztandaru. – Aby uczcić te 55. Lat naszej
działalności postanowiliśmy ufundować sztandar, aby nasza idea łowiectwa i nasze działanie miało swoją
podstawę – mówił w trakcie aktu nadania i poświęcenia sztandaru prezes Karol Machej. Sztandar poświęcił ks.
Kazimierz Osiński proboszcz kończyckiej parafii
Całą uroczystość zakończyło uroczyste wspólne biesiadowanie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poniżej linki do kilku fotografii wykonanych podczas polowań reprezentacyjnych w Pruchnej w latach 30-tych. Na
zdjęciach m.in. - prezydent RP Ignacy Mościcki, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward Rydz – Śmigły.
1. Opis obrazu: Polowanie reprezentacyjne w Pruchnej - prezydent RP Ignacy Mościcki na stanowisku. Za
prezydentem stoją przyboczni strzelcy: [link]
2. Polowanie reprezentacyjne w Pruchnej - prezydent RP Ignacy Mościcki w chwili strzału do bażanta. Za
Prezydentem stoją przyboczni strzelcy: [link]
3. Opis obrazu: Polowanie reprezentacyjne w Pruchnej - wyjazd prezydenta RP Ignacego Mościckiego (siedzi w
swoim oficjalnym samochodzie marki Cadillac obok płk. Jana Głogowskiego) z zamku cieszyńskiego na polowanie.)
[link]
4. Polowanie reprezentacyjne w Pruchnej - fotografia grupowa uczestników polowania. Na zdjęciu widoczni m. in.:
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward Rydz - Śmigły, gen. Kazimierz Sosnkowsk [link]
5. Opis obrazu: Polowanie reprezentacyjne w Pruchnej. Na zdjęciu widoczni: (od lewej) ambasador Wielkiej Brytanii
w Polsce William Erskine, obok attache amerykański mjr Emer Yeager: [link]
[PL]
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