Fot. Urząd Miejski w Jarocinie

Jarocin zaprasza na festiwal myśliwski w październiku
Jarociński Festiwal Kultury Łowieckiej, którego dotychczasowe trzy edycje zorganizowano w zespole pałacowo-parkowym
w Tarcach, w tym roku odbędzie się w samym Jarocinie. Areną całego wydarzenia
stanie się zrewitalizowany kompleks parkowy, który zdobył Grand Prix w konkursie poznańskich urbanistów na najlepiej
zagospodarowaną przestrzeń publiczną
w Wielkopolsce. Park Radolińskich to miejsce, z którym dodatkowo wiąże się historia
słynnych jarocińskich festiwali rockowych.
Skąd zmiana lokalizacji wydarzenia?
– W Jarocinie mamy wspaniałą infrastrukturę: zrewitalizowany park i wyremontowany pałac oraz 14 ha łąk, gdzie można
skoncentrować część atrakcji wymagających otwartej przestrzeni. Do dyspozycji
gości jest także sześć dużych parkingów.
Ponadto to właśnie Jarocin kojarzy się
w Polsce jako miasto festiwali. Chcielibyśmy, żeby nasza impreza myśliwska była
kolejną, która się zwiąże z tym miejscem.
Liczymy też, że bardzo dobre położenie
komunikacyjne miasta przyciągnie do nas
odwiedzających również spoza naszego regionu – wyjaśnia Michał Sołtys, główny organizator Hubertusa Wielkopolskiego, myśliwy i łowczy KŁ nr 22 „Bażant” w Dobrzycy.
– Park jest przepiękny, odnowiony i zadbany. Zasługuje na to, żeby zwróciły na
niego uwagę osoby wrażliwe na piękno
natury, jakimi niewątpliwie są myśliwi. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia dużej
liczby ludzi, a potwierdza to Jarocin Festiwal, który odbywa się w tym samym miej-

scu i w zeszłym roku zgromadził 10 tys.
widzów! Myślę, że spełnimy oczekiwania
organizatorów, mieszkańców oraz gości
spoza naszego miasta – dodaje burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki, myśliwy, członek
KŁ nr 82 „Jeleń” w Poznaniu.
Dwudniowe wydarzenie, tym razem
w randze Hubertusa Wielkopolskiego, będzie współorganizowane przez zarządy
okręgowe PZŁ w Poznaniu, Pile, Koninie,
Kaliszu oraz Lesznie, przy wsparciu Urzędu
Miejskiego w Jarocinie. Scena główna zostanie zlokalizowana w amfiteatrze, za którym powstaje plac zabaw dla dzieci. Wiele
rozrywek dla najmłodszych zaplanowano
również na głównej polanie przed pałacem
Radolińskich. Stoiska wystawców staną
przy granitowej drodze biegnącej w jego
kierunku. Centralną osią widokową parku,
równoległą do jednej z najdłuższych alei
grabowych w Europie, będzie można w kilka minut przejść z głównej polany na przyległą łąkę, gdzie mają kusić kolejne atrakcje.
– Na pewno nie zabraknie tych sprawdzonych i dobrze przyjętych w minionych
latach, w tym przelotów śmigłowcem, lotu
balonem i paralotnią, jarmarku konnego,
przejażdżki w siodle i bryczkami, zawodów
w skokach przez przeszkody i tradycyjnej
pogoni za lisem czy wystawy zabytkowych
maszyn rolniczych. Grupa aktorska Knieje
i Salony, której jestem członkiem, przygotowuje na tę okazję nowy spektakl. Przyjadą do nas kolekcjonerzy zrzutów i myśliwi
łucznicy. Nie zabraknie kuchni myśliwskiej,
nad którą będzie czuwał Artur Piotrowski

z restauracji Lizawka i Ogólnopolskiej Ambasady Dziczyzny. Mięso dostarczy Las-Kalisz
z Tomnic k. Krotoszyna. O stronę muzyczną
zadbają sygnaliści oraz gwiazda wieczoru.
Szlachetną sztukę wabienia jeleni zaprezentuje mistrz Tomasz Maliński. Chcemy też
zapewnić odwiedzającym, szczególnie dzieciom, możliwość bezpośredniego kontaktu
ze zwierzętami. Poza końmi będą psy ras
myśliwskich, bo swoje 10-lecie planuje u nas
świętować Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego, oraz ptaki łowcze prezentowane przez Gniazdo Sokolników w roku jego
50-lecia – zdradza Michał Sołtys.
Drugi dzień festiwalu rozpocznie się od
mszy i przemarszu z wojskową orkiestrą dętą
ulicami miasta w pełnej myśliwsko-jeździeckiej oprawie. Nadchodzącej edycji, podobnie
jak tej minionej, przyświeca hasło: „Rolnik,
leśnik, myśliwy – łączy nas przyroda”. Organizatorzy zamierzają jednak włączyć w tę inicjatywę również przedstawicieli środowisk
wędkarskich i pszczelarskich.
– Chcemy zaprezentować to, co w łowiectwie najlepsze, oraz zwrócić uwagę na jego
silne związki z patriotyzmem i innymi dziedzinami życia. Mamy nadzieję, że te blisko
50 ha terenu uda się nam zapełnić zarówno
atrakcjami, jak i odwiedzającymi. Zapraszamy do Jarocina 15–16 października! – zachęca Michał Sołtys.
Szczegóły na stronie internetowej www.hubertus-jarocin.pl, w mediach społecznościowych oraz w witrynach internetowych wielkopolskich zarządów okręgowych PZŁ.
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