
           
                                                                              

Relacja z Jubileuszu 65-lecia
Koła Łowieckiego „RUDEL” w Rusku.

Uroczyste obchody 65-lecia Koła Łowieckiego Nr 21 „RUDEL” w Rusku miały miejsce w sobotę,
28 stycznia 2023 roku w Wiejskim Centrum Kultury w Rusku , uroczystą galą podsumowującą 65-lecia Koła
Łowieckiego nr 21 "RUDEL” , jednego z najdłużej działających kół łowieckich w regionie.

65- rocznica powstania KŁ "RUDEL” przypadała w 2022 roku, jednak ze względu na pandemię jubileuszowe
świętowanie przeniesiono na rok bieżący. Stąd też organizatorzy nadali obchodom następującą nazwę:

"Jesień 1957 do 2022 to 65 lat Koła Łowieckiego „RUDEL””. 
Trwające  od  kilku  miesięcy  przygotowania  do  jubileuszu  i  mające  różnorodną  formę  obchody
spuentowano w sobotę, 28 stycznia .

W sali  w Wiejskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące jubileusz na który
przybyły władze samorządowe:

• Starostwa Powiatowego w Jarocinie w osobie Starosty Jarocińskiego Pani Lidii Czechak;
• przedstawiciela  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Koźmin  Wielkopolski  w  osobie  Zastępcy

Przewodniczącego Rady Pana Wojciecha Dykcika;
• przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w osobie członka Rady Miejskiej

Pani Magdalena Przybylak ;
• z upoważnienia i życzeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin - Leśniczy Leśnictwa Potarzyca

Pan Marek Tomczak;
• Prezes Gminnego Związku OSP w Jaraczewie - Pan Mirosław Baranek;
• Przewodniczący  Rady  Powiatowej  Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej  w  Jarocinie  -  Pan  Bartosz

Banaszak;
• Dyrektor Zespołu Szkół w Rusku - Pani Monika Podlewska;
• Sołtys  wsi  Rusko -  Pani  Anna Wierzowiecka -  która to umożliwiła  nam w tak ładnym miejscu

i w takiej bogatej oprawie spędzić kilka następnych godzin naszego jubileuszu;
• Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rusku -Pani Emilia Nowicka;

Z kolei z struktur łowieckich zaszczycili nas swoją obecnością:
• Kolega Aleksander Bella – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Kaliszu, Łowczy Okręgowy;
• Kolega Jarosław Maleszka - Prezes Koła Łowieckiego Nr 17 „Dzik” w Koźminie Wlkp;
• Kolega Tomasz Brzykcy - Prezes Koła Łowieckiego Nr 27 „OSTOJA” w Jaraczewie;
• Kolega Piotr Łukaszewski - Prezes Koła Łowieckiego Nr 82 „JELEŃ” w Poznaniu;
• Kolega  Tomasz  Michalski  -  Prezes  Firm  BROCARD  „KATARZYNA  SOBCZAK  -MICHALSKA”

wraz z frmą ,,REMODEA JAGT” w Poznaniu który to przesłał piękne życzenia z darowizną;
• Kolega Wiesław Koncewicz - właściciel  Firmy „WELES” w Borku Wlkp współpracujący z naszym

kołem w zakresie obrotu  dziczyzną. 

„ Kto kocha myślistwo , kocha i ziemię swoją, która go wydała i żywi. Kto wszystko to ceni
nie odda jej wrogowi na zatracenie „
Aut. Władysław Janta-Połczyński



           
                                                                              

Gala zainaugurowana została zgodnie z obyczajem staropolskim, który to najlepiej wyraża stare
myśliwskie przysłowie:

„Chcesz, wychodząc do lasu, spotkać zwierza w barłogu, idź najpierw do kościoła i pokłoń się Panu Bogu”
i  tak  o  godz.  17,00  rozpoczęto  obchody  uroczystą  Mszą  Św.  w  towarzystwie  Pocztu  Sztandarowego
wraz z sztandarem Koła i naszymi sygnalistami, a który to Zespół Muzyki Myśliwskiej wykonał swe zadanie
perfekcyjnie  w  Kościele  Parafalnym  w  Rusku,  wypełnionym  „po  brzegi”  członkami  Koła  „RUDEL”
wraz z rodzinami , przybyłymi gośćmi oraz sympatykami naszego Koła i łowiectwa , mszą św. ofarowaną
w  intencji  nas,  zebranych  wraz  z  rodzinami  wokół  ołtarza  Pańskiego,  naszych  nieżyjących  już
poprzedników i twórców tego dzieła, a także żyjących.

Po  zakończeniu  uroczystej  ceremonii  mszalnej  o  godz.  18.10  nastąpiło  rozpoczęcie  uroczystości
w Wiejskim  Centrum Kultury w Rusku.

Ceremonię jubileuszową rozpoczął kol.  Maciej Czechak – Przewodniczący Komitetu obchodów 65-Lecia
Koła  prosząc  wszystkich  gości  i  myśliwych  przybyłych  na  uroczystość  do  zajęcia  miejsc  przy  stołach,
z  jednoczesnym  zaproszeniem  sygnalistów  do  ceremonii  otwarcia  uroczystości  sygnałami  łowieckimi:
„Zbiórka ” i „Apel na łowy”. Następnie kol. Maciej Czechak wydał komendę do wprowadzenia Sztandaru
Koła  do  sali  odbywających  się  uroczystości  przez  poczet  sztandarowy  w  takt  marsza  granego  przez
sygnalistów.
Prowadzenie dalszej części  ofcjalnej  przejął  Prezes Koła kol.  Mieczysław Wyduba dokonując powitania
przybyłych gości, myśliwych oraz zaproszonych sympatyków. Puentując, w wystąpieniu swoim Prezes Koła
wskazał, że dzisiejszy jubileusz jest doskonałą okazją do spotkania po latach, do refeksji i wspomnień nad
wydarzeniami,  które  –  choć  minione  –  na  zawsze  pozostaną  w  pamięci.  To  czas  do  podsumowania
dotychczasowych  osiągnięć  i  prezentacji  planów  na  przyszłość.  To  także  możliwość  podziękowania
wszystkim tym,  którzy  na  przestrzeni  lat  pielęgnowali  piękną  tradycję,  kulturę  i  obyczaje  myśliwskie,
przypomniał  historię  powstania  koła  jak  również  szczegółowo  nakreślił  zamierzenia  w  dalszej  jego
działalności.

W wystąpieniu, zabierających głos przez wszystkich przybyłych gości,  członkowie KŁ „RUDEL” otrzymali
serdeczne  gratulacje,  wyrazy  wdzięczności  i  uznania  za  zachowanie  piękna  przyrody  oraz  szereg
podziękowań  za  prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  łowieckiej  i  pielęgnowanie  tradycji  łowieckich,
życzenia dalszych sukcesów, powiększania dorobku koła, zdrowia i przychylności św. Huberta.

Następnie  Sekretarz  Koła  „RUDEL”  kol.  Michał  Staniewski  odczytał  uchwałę  Zarządu  Koła,  którą  to
uhonorowani  zostali  -  kolega  Antoni  Staniewski,  kolega  Władysław  Lorenz,  kolega  Edward  Grobelny,
kolega  Mieczysław  Wyduba,  kolega  Zdzisław  Łabęda  „DYPLOMEM  UZNANIA  I  PODZIĘKOWANIA” dla
kolegów za  długoletni  przez  prawie  50 lat  wkład pracy  na rzecz  Koła jako ważny  element  obchodów
jubileuszu. Wręczenia Dyplomu Uznania i Podziękowania dokonała Starosta Powiatowy w Jarocinie Pani
Lidia Czechak w asyście członków  Zarządu Koła „RUDEL”.

„ Kto kocha myślistwo , kocha i ziemię swoją, która go wydała i żywi. Kto wszystko to ceni
nie odda jej wrogowi na zatracenie „
Aut. Władysław Janta-Połczyński



           
                                                                              
Prezes  Koła   dokonał  podziękowania  za  uczestnictwo  wszystkim  obecnym,  wyrażając  wdzięczność  za
przybycie,  Dostojnym  Gościom,  sympatykom  i  myśliwym,  którzy  to  swoją  obecnością  uświetnili
uroczystości  oraz podkreślili  jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszego Koła Łowieckiego
Nr  21  „RUDEL”,  wręczając  upamiętniający  jubileuszowy  znaczek  okolicznościowy  wraz  z  pisemnym
„Podziękowaniem”.  Wszystkim,  którzy  włożyli  tak  wiele  pracy  i  wysiłku  w  przygotowanie  oraz
zorganizowanie  całej  uroczystości,  Prezes  Koła  złożył  szczere  podziękowanie  !!!  Szczególnie  naszym
rodzinom za cierpliwość  i  wyrozumiałość,  że mogliśmy im poświęcić  tylko tak mało czasu,  bo sprawy
łowieckie,  jubileuszowe  i  koła  były  na  pierwszym  miejscu!  Pamiętajmy  o  słowach,  które  w  swoim
przemówieniu Prezes Koła skierował do nas wraz z życzeniami, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 21 „RUDEL”
w Rusku, życząc udanych kolejnych lat,  wypełnionych sukcesami okazałych trofeów, przede wszystkim
mnogości zwierzyny w leśnych i polnych ostępach, satysfakcji z kultywowania tradycji łowieckich w Kole
i dziejach myślistwa.
Niech nasz  Patron   Św.  Hubert  zachowa  wszystkich  zebranych  w zdrowiu,  darzy  opieką,  pewną ręką
i pomyślnością na niwie łowieckiej.
Nastąpiło zakończenie ofcjalnej części uroczystości odegranym Hejnałem „Darz Bór”, jako właściwie nie
ofcjalnie pełniącego funkcję hymnu myśliwych.  

Zaproszenie przez Prezesa Koła do dalszej części z poczęstunkiem i wspólnym toastem, stanowiąc okazję
do uhonorowania myśliwych koła „RUDEL”.

Zarząd Koła Łowieckiego  „RUDEL”  zadbał  o uroczystą  oprawę,  doskonałe  jedzenie  i  dobrą atmosferę,
myśliwskim rozmowom nie było końca, więc tradycyjna biesiada myśliwska zakończyła obchody jubileuszu
w późnych godzinach nocnych.
Link do galerii:
https://we.tl/t-1hrrCkAu7suutmccampaignTTRNcTDLc05uutmcsourceTsendgriduutmcmediumTemailutrkTTRNcTDLc05

Opracowanie: Mieczysław Wyduba
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