
                              Zapraszamy                                

w dniu 25.10.2014 roku 

na VIII  Obchody Dnia Świętego Huberta w Łęczycy 

w programie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół O.O. Bernardynów w Łęczycy 

9.00 – 9.45 – Msza Św. Hubertowska  

9.45 – 10.00 – Przemarsz uczestników mszy korowodem ulicami miasta na Plac T. Kościuszki 1 w Łęczycy 

Plac T. Kościuszki 1 

godz.10.00 – Uroczyste rozpoczęcie Hubertusa, odegranie sygnału myśliwskiego „Uwaga wszyscy”, „Powitanie” 

 – rozpoczęcie święta, powitanie gości, zaproszenie do wzięcia udziału w prezentacjach i w konkursach. 

Przedstawienie programu święta, ślubowanie, wręczenie medali 

godz.10.30 – Występ zespołu sygnalistów „Hubertusy” ze Świnic Warckich 

godz.10.40 – Prezentacja ras psów myśliwskich cz.1  

godz. 11.00 – Prezentacja ptaków łowczych  cz. .1 – „Znaczenie ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka” 

godz.11.11 – Parada Rajców Miejskich i zwiedzanie zabytków Łęczycy z przewodnikiem 

godz.11.25 – Prezentacja ras psów myśliwskich cz.2 

godz.11.40 – Występ artystyczny zespołu muzyków ze Szkoły Muzycznej w Łęczycy 

godz.11.55 – Prezentacja psów myśliwskich ras polskich  

godz.12.20 –Prezentacja ptaków łowczych cz. 2 - „Znaczenie ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka” 

godz.12.35 –  Zespół Sygnalistów „Hubertusy” ze Świnic Warckich 

godz. 12.50 – Podsumowanie konkursów  wręczenie nagród 

godz. 13.15 – II Ogólnopolskie Wybory Diany Polskiego Łowiectwa 

godz. 15.30 – 18.00 – Koncerty muzyki disco polo 

Zamek 

godz. 13.30 – 15.30 – Pokazy konne - konny kadryl, pokaz mody  ” Znane kobiece postacie historyczne”. 

Pokazy pracy psa myśliwskiego, pokazy ptaków łowczych, ognisko 

 

Ponadto : 

godz.10.00 – 13.00 – Blok zabaw i  konkursów ekologicznych realizowanych w ramach „Hubertusa  Łęczyckiego”  

– projekt „Na Tropach kolorowej przyrody, jako forma edukacji ekologicznej mieszkańców Ziemi Łęczyckiej” 

godz. 10.00 12.00 – Pokazy i warsztaty  kowalskie (Pl. Kościuszki) 

godz. 10.00 – 14.00 – Wystawa i warsztaty mykologiczne (Zamek) 

godz.10.00 – 14.00 – Wystawa fotografii przyrodniczej Grzegorza Sawickiego „Flora i fauna okolicznych 
ekosystemów: las, pole, łąka”-   (Starostwo Powiatowe – Pl. Kościuszki 1) 

 

Projekt współfinansowany  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
          i Gospodarki Wodnej w Łodzi 


