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z kalendarium dian

Lato dla dian zneszonych w Stowarzyszeniu

Polskie Diany nie bylo czasem wypoczynku,

W pierwszej polowie czeruca br. polujące panie

wzięly udzial w Międzynarodowym Kongresie

Kultury Łowieckiej w Niepolomicach. Dwa za-
prezentowane przez nie referaty zostaiy przyję-

te z dużą aprobatą pnez uczestników Kongresu.

Danuta Gordat pnedstawita historię kształto-

wania się kultu jelenia, sięgając do czasów

antycznych, a Maria Grzywińska mówita o ko-

bietach polujących dawniej i dziś, z uwzględ-

nieniem dokonań Stowarryszenia Polskie Diany.

Koniec czerwca to sprawdzanie umiejętno-

ści strzeleckich dian na strzelnicy w Kumowej

Dolinie. Na lll Mistnostwach Polski o Puchar

Dian gościt nas p0 raz trzeciZ0 PZŁ w Chet-

mie. Do rywalizacji przystąpito jak zwykle wie-

le pań z najdalszych zakątków Polski. Pierw-

sze miejsce zdobyta Beata Sala z Warszawy

t434 pkt), drugie - Aleksandra Jamróz z Ra-

domia (40B pkt), a trzecie - Ewa Kraska z Ka-

towic (397 pkil. Wańo tu wspomnieć także

o koleźance Marioli Parczyńskiej i jej umiejęt-

nościach w pozyskiwaniu sponsorów. Byli nimi

katowicki Hubeńech i KŁ,,Bekas" z 0pola Lu-

belskiego, którzy obdarowali diany dwoma

sztucerami. Sędzia gtówny zawodów Marian

Rudnik ulożyi dla nas piosenkę, której frag-

ment przytaczamy:

Diana moja stuelająca,

Celuj dabrze do zająca.

Chorągtewkę mu ltworzysz,

Trochę punktów Ci przysporzy.

Celuj także do rogacza,

Amunicji Ciwystarcza.

?ędzie dyplon i nagroda,

Łowczy znaczek jeszcze doda,

Diano moja.

Niektóre panie pned zawodami brały udzial

w lowach indywidualnych, kilka polowalo go-

ścinnie w obwodach KŁ ,,Krogulec" z Lublina,

a cztery koleżanki podchodzity zwierzynę w lowi-

sku KŁ ,,Ponowa" we Wlodawie, Rozktad byt bar-

dzo udany: poryskano pięć rogaczy i dwa dziki.

Królową polowania zostala Janina Arczykowska

z Torunia, która sizelila dwa kozioiki i dzika.

W sierpniu diany polowaly na kaczki,

W miejscowości Nakio (okręg bydgoski) gości-

ło nas KŁ ,,Noteó", zaś w miejscowości Zbą-

szy| {okrgg poznański) - KŁ,,Hubeń". Począ

tek września należai do KŁ ,,Hańcza" (okręg

suwalski), które przygotowalo dianom trzy-

dniową imprezę: splyw kajakowy, zwiedzanie

Suwalszczyzny i polowanie na kaczki, Tu zaan-
gażowaniem wykazala się nasza koleżanka

Malgorzata Lutowska, przy dużym wsparciu
prezesa kola Janusza Borowczaka, iowczego

Jaroslawa 0sydy i pozostalych członków kola.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w kalen-

darzu imprez Stowarzyszenia Polskie Diany

byl udzial w lll Międzynarodowym Festiwalu

Łowieckim w Jatcie na Krymie w dniach

23-25 września 2011 roku. W sktad polskiej

delegacji, oprócz dian, weszli czlonkowie Za-

konu Kawalerów 0rderu Ztotego Je|enia, czlon-

kowie Klubu Kolekcionera i Kultury Łowieckiej,

sygnaliści, naukowcy, myśliwi oraz sympatycy

lowiectwa. Wśród delegacji z innych krajów

byli skromnie reprezentowani Węgrry, Bialoru-

sini, Bulgarzy, Amerykanie i Ukraińcy. Na tym

tle liczna delegacja polska przyciąała uwagę

turystów i mieszkańców laĘ.
W programie festiwalu byla krótka konferen-

cja z udzialem,wszystkich przedstawicieli, na

której zaprezentowano modele lowiectwa w po-

szczególnych krajach. Okazalo się, że np. na

Biatorusi dziala tylko jeden zespól sygnalistów,

a liczba polujących kobiet jest dziesięciokrotnie

mniejsza niż w Polsce. Festiwal w Jalcie umoż-

liwil nam nawiązanie kontaktów, które będą po-

czątkiem dalszej wymiany i wzbogacania do-

świadczeń związanych z kulturą towiecką.

W programie festiwalu bylo teź polowanie na

przepiórki, gdzie na sześć strzelonych ptaków

cztery naleźaty do dian. W czasie wolnym zwie-

dzaliśmy stolicę Chanatu Krymskiego - Bach-

czysaraj. Krym to miejsce magiczne. Przestrze-

nie, góry, morze i życzliwość ludzi tam miesz-

kających powoduje, że chce się tam powrócić.

Maria Grzywińska, Anna J ańczak


