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forum Zwiàzkowe

Ka˝dego roku odbywajà si´ Mistrzostwa Polskiej Federacji Ornitologicznej (PFO). Sà one uwieƒczeniem ca∏orocznej pracy oraz swo-
istà okazjà do wymiany ciekawych doÊwiadczeƒ hodowlanych mi´dzy hodowcami. Tegoroczne, 70-te Mistrzostwa PFO, od-
b´dà si´ w dniach od 7 do 14 stycznia 2007 r. w Czeladzi (woj. Êlàskie), w Hali MOSiR, ul. Sportowa 2. 

70-te Mistrzostwa Polskiej
Federacji Ornitologicznej 

Program 70-tych Mistrzostw PFO
7.01.2007 (niedziela) w godz. 9.00-19.00 Przyjmowanie do konkursu kanarków harceƒskich 
8-9.10.01.2007 od godz. 8.00 Konkurs kanarków harceƒskich 
9.01.2007 w godz. 9.00-19.00 Przyjmowanie do konkursu kanarków kolorowych, kszta∏tnych, egzotyki. 
10.01.2007 od godz. 8.00 Konkurs kanarków kolorowych, kszta∏tnych, egzotyki. 
11.01.2007 (czwartek) od godz. 8.00 Przygotowywanie wystawy i stoisk 
12.01.2007 (piàtek) w godz. 9.00-18.00 Wystawa kanarków harceƒskich, kolorowych, kszta∏tnych, egzotyki. 
13.01.2007 (sobota) w godz. 9.00-17.00 Wystawa kanarków harceƒskich, kolorowych, kszta∏tnych, egzotyki. 
13.01.2007 (sobota) godz. 11.00 Oficjalne wr´czenie nagród 
13.01.2007 (sobota) godz. 13.00 Zjazd Sekcji S´dziów-Ekspertów PFO 
14.01.2007 (niedziela) w godz. 9.00-16.00 Wystawa kanarków harceƒskich, kolorowych, kszta∏tnych, egzotyki. 
14.01.2007 (niedziela) godz. 11.00 Zebranie przedstawicieli organizacji cz∏onkowskich wchodzàcych w struktury PFO (po 2 os.). 
14.01.2007 (niedziela) godz. 16.00 Zakoƒczenie wystawy. Wydawanie ptaków wystawcom.

Dla przyjezdnych mo˝liwoÊç zakwaterowania/noclegu w Hotelu
„CZELADè”, ul. Sportowa 7 w Czeladzi, tel.: (0-32) 265-03-12/;
Koszt noclegu: od 25-35 PLN (osobo/doba).
7.01.2007 r. (niedziela) o godz. 19: 00 w Czeladzi, ul. Sportowa 2, od-
b´dzie si´ spotkanie dla wszystkich hodowców kanarków harceƒskich.
Kontakt: V-ce Prezydent PFO p. Dariusz St´pieƒ – tel. 0-504 167 230.
13.01.2007 r. (sobota) godz. 13.00 w Czeladzi, ul. Sportowa 2, odb´-
dzie si´ Zjazd Sekcji S´dziów-Ekspertów PFO.
14.01.2007 r. (niedziela) godz. 11.00 w Czeladzi, ul. Sportowa 2, od-
b´dzie si´ spotkanie Rady Federacji z przedstawicielami Organizacji
cz∏onkowskich PFO (po 2 osoby z Organizacji). W zwiàzku z powy˝-
szym, Rada Federacji prosi hodowców z Organizacji wchodzàcych
w sk∏ad struktur PFO o zapytania, postulaty, wnioski do cz∏onków Ra-
dy Federacji. Prosimy, aby by∏y one przekazane w formie pisemnej
przez przedstawicieli, którzy b´dà uczestniczyç w tym spotkaniu lub
bezpoÊrednio do cz∏onków RF. Kontakt: Sekretarz PFO – Andrzej
PIERZCHA¸A, tel.: 0-606 499 658.
W dniu 14.01.2007 r. (niedziela) w Czeladzi, ul. Sportowa 2, (za-
raz po spotkaniu Rady Federacji z przedstawicielami Organizacji
cz∏onkowskich zrzeszonych w PFO) odb´dzie si´ Posiedzenie
Rady Federacji. 

Wszelkà korespondencj´ do PFO prosimy kierowaç na adres 
korespondencyjny PFO:

Polska Federacja Ornitologiczna
Andrzej PIERZCHA¸A

33-300 Nowy Sàcz, ul. Asnyka 18
tel./fax.: (0-18) 547-44-56, (0-606) 499-658
E-mail: pfo@pfo.org.pl, www.pfo.org.pl

DODATKOWE WA˚NE INFORMACJE:

UWAGA! Organizator za „wystawc´” uznaje hodowc´, który wystawia minimum 1 kolekcj´ lub 4 ptaki pojedyncze.

Op∏ata kolekcyjna wynosi: 20.00 PLN (jedna kolekcja lub cztery po-
jedyncze ptaki). 
Op∏ata za ptaka pojedynczego wynosi: 5.00 PLN. 
Katalog 70-tych Mistrzostw PFO: 15.00 PLN. 
Kanarki kolorowe, kszta∏tne i inne ptaki egzotyczne b´dà karmione
przez Organizatora Wystawy.
Kanarki harceƒskie karmione b´dà rzepikiem przez Organizatora
Wystawy lub hodowc´.
Klatki wystawowe muszà byç wyÊcielone bia∏ym papierem
+ dwie kartki na wymian´ (dotyczy kanarków kolorowych, kszta∏t-
nych i egzotyki). W klatkach nie mo˝e byç piasku i innych granula-
tów!
Ka˝dy wystawca ma prawo sprzedawaç swoje nadwy˝ki hodowlane
na specjalnie do tego celu przygotowanym kiermaszu. Op∏ata za sta-
nowisko (stolik) wynosi 10.00 PLN.
W konkursie mogà braç udzia∏ tylko hodowcy zrzeszeni w organiza-
cjach cz∏onkowskich PFO. Wystawiane przez nich ptaki muszà mieç
obràczki z SYGNUM PFO – hodowcy wystawiajàcego. 
Wyjàtkowo w tym roku dopuszcza si´, ˝e hodowcy zrzeszeni
w ZHK „EGZOTA”- Sosnowiec, mogà wystawiaç swoje ptaki na ob-
ràczkach rezerwowych PFO. 
Ptaki zg∏aszane do konkursu/wystawy muszà posiadaç aktualne za-
Êwiadczenia od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, na które-
go terenie znajduje si´ hodowla, stwierdzajàce stan zdrowia pta-
ka i informacj´, ˝e teren ten jest wolny od zagro˝enia „ptasià gry-
pà” i innych chorób zakaênych – ptaków. 
Kontakt z organizatorem: p. Jerzy KOZ¸OWSKI,
tel. (0-32) 269-70-35, (0-501) 555-294.
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Wdniach 14-19 listopada 2006 r.
odby∏y si´ w Atenach dwie wy-
stawy mi∏oÊników kanarków

kszta∏tnych. Dwa kluby hodowców tych pta-
ków – m∏ody wiekiem – ASKE i najstarszy te-
go rodzaju – ELKE, wybra∏y w∏aÊnie ten ter-
min jako najdogodniejszy, by pokazaç swój
ca∏oroczny dorobek hodowlany i najlep-
sze owoce pracy.

Podlegajàce pod COM (Mi´dzynarodo-
wa Federacja Ornitologiczna) i nale˝àce do
tej samej federacji – EOO (Grecka Federacja
Ornitologiczna) organizacje, zrzeszajàce
w swym gronie… bardziej przyjació∏ „z daw-
nych lat” ni˝ rywali, nie podj´∏y jednak decy-
zji o wspólnej wystawie-konkursie. Obie im-
prezy mia∏y miejsce w tym samym cza-
sie, ale w dwóch ró˝nych (i bardzo oddalo-
nych od siebie) dzielnicach stolicy Grecji.

I tak: elitarny ASKE zaprosi∏ swych goÊci
do wschodniej cz´Êci Aten – dzielnicy Palini,
a posiadajàcy od lat t´ samà sal´ wystawowà
klub ELKE wita∏ zwiedzajàcych w le˝àcej na
po∏udnie miasta (lecz blisko centrum) dzielni-
cy Kalithea.

Na szcz´Êcie pogoda dopisa∏a i wzajemne
„w´drówki”, z jednej wystawy na drugà, ko-
legów-hodowców, a tak˝e i zwiedzajàcych,
sta∏y si´ mi∏ym spacerem.

Konkurs-wystawa klubu ASKE 
Nie mo˝na powie-
dzieç, ˝e by∏a to
najwi´ksza z wy-
staw w historii tej
organizacji, co wca-
le nie znaczy, ˝e jej
wysoki poziom od-
chodzi∏ daleko od
lat poprzednich.

Jak zawsze ASKE (Attycki Klub Kanarków
Kszta∏tnych) zaprezentowa∏o najwy˝szej kla-
sy kanarki, jednak˝e ich liczba i iloÊç wystaw-
ców prezentowa∏y si´ w tym roku o wie-
le skromniej ni˝ w latach ubieg∏ych.

Trudno by by∏o robiç swego rodzaju „pod-
sumowanie”, porównywaç, czy te˝ patrzeç

na iloÊç, w momencie, gdy (jak zwyk∏o si´
mówiç)... nie iloÊç, a jakoÊç si´ liczy. 

Pod surowà ocen´ s´dziego z Niemiec,
którym by∏ pan Werner Kolter, poddano
przesz∏o 2000 kanarków kszta∏tnych i mniej-
szà grup´ kanarków lipochromowych, co by-
∏o pewnego rodzaju „nowoÊcià” dla attyckie-
go klubu. 

WÊród kanarków kszta∏tnych dominowa∏y
glostery (Corona i Consort), bordery i jorki
(Yorkshire), a wÊród kolorowych – czerwo-
ne intensywne i nieintesywne. Ciekawie pre-
zentowa∏y si´ tak˝e pokazane lizardy, kanar-
ki berneƒskie (Berner canaries), miniatury
bordera (Fife Fancy), a tak˝e garbusy szkoc-
kie (Scotch Fancy).

forum Zwiàzkowe

Dwie greckie wystawy
Eva Stets-Vithoulka

Nagrodzone kanarki na wystawie ASKE.

Od lewej: prezes Klubu ASKE Giorgos Papadopoulas, Kostas Koneos, prezes Federacji EOO 
Nikos Fasouras.
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Najwy˝ej przyznane klasyfikacje (93 punk-
ty) otrzyma∏y kanarki rasy border, gloster
i yorkshire. Tu warto dodaç, ˝e wszystkie
ptaki klasyfikowa∏ jeden s´dzia, ale ju˝ po
dwóch dniach uczestnicy poznali wyniki kon-
kursu... Z wyjàtkiem jednego... Tytu∏ cham-
piona wystawy i og∏oszenie tej ostatecznej
decyzji, s´dzia zatrzymywa∏ na d∏ugo w ta-
jemnicy, przedstawiajàc zwyci´zc´ dopiero
w momencie wr´czania nagród i zdobyw-
czego pucharu. Uzyska∏ go ptak rasy yorkshi-
re, którego wystawi∏ kol. Manolis Skia-
das, doÊwiadczony hodowca i wielki mi∏oÊnik
tej rasy.

Odpowiadajàc na moje pytanie, podsumo-
wujàce klasyfikacj´ konkursu, pan Werner
Kolter powiedzia∏: „Grecja nie jest mi obca
jako kraj. Sp´dza∏em tu kiedyÊ wakacje, ale
pierwszy raz jestem tutaj, by oceniaç kanar-
ki. Nie raz klasyfikowa∏em kanarki kszta∏tne
i kolorowe na wystawach w Belgii, Holandii,
Austrii i oczywiÊcie w Niemczech. Ciesz´
si´, ˝e mia∏em teraz okazj´, by poznaç grec-
kich hodowców i ̋ e mog∏em oceniaç ich pta-
ki. Widz´, ˝e tutejsi hodowcy sà na dobrej
drodze, tak pod wzgl´dem wystawionych
ras, jak i powa˝nego podejÊcia do tego co ro-
bià. Poziom ptaków uznaj´ za bardzo wyso-
ki, szczególnie w rasach gloster, yorkshire i li-
zard. Nie sà to sprawy przypadku, ale owo-
ce wieloletniej pracy, co daje si´ ∏atwo tu za-
uwa˝yç. Porównujàc greckich hodowców
i naszych, niemieckich, mog´ Êmia∏o powie-
dzieç, ˝e „nasi”... za dwa, trzy lata b´d´ mieç
pr´˝nych i... „niebezpiecznych” rywali.

Podsumowaniem konkursu by∏o wr´cze-
nie wszystkich nagród i interesujàca rozmo-
wa z s´dzià, któremu wielu z uczestników
zada∏o istotne pytania dotyczàce hodowli
i ulepszania swojego hobby. Szeroko oma-

wianym tematem by∏o nie tylko to, co doty-
czy wystawowych osiàgni´ç i blasku konkur-
sowych pucharów, ale te˝ dieta kanarków
i ich problemy zdrowotne. Niejeden, by nie
powiedzieç ka˝dy, hodowca wie dobrze, jak
wa˝nà rol´ mo˝e odegraç podanie ptakom
najlepszych i odpowiednich pokarmów, do-
bra opieka i troska, tak aby w nast´pnym se-
zonie kojarzenie par wypad∏o wed∏ug zamie-

rzeƒ, dajàc spodziewane efekty i sukces.
Byç mo˝e dlatego zawsze tak wiele pytaƒ
stawia si´ i w tym „trudnym” kierunku, na
który odpowiedzieç mo˝e tylko wybitny 
fachowiec. 

Tradycyjnie ju˝, przez dwa ostatnie dni
(18 i 19 listopada) wystaw´ udost´pniono
zwiedzajàcym, gdy po zakoƒczonym konkur-
sie, rozdaniu nagród, och∏oni´ciu po Êwie-
˝ych jeszcze emocjach i… trudzie w organi-
zacji wystawy, mo˝na by∏o rozkoszowaç
si´ widokiem nie tylko kanarków, ale...
i uÊmiechni´tych twarzy hodowców. Przyja-
cielskie rozmowy, cenne rady, wymiana
zdaƒ i serdeczny, kameralny nastrój w∏àczy∏
to przedsi´wzi´cie ASKE do kolejnej udanej
i mi∏ej imprezy. Oby tak dalej!

Klub ELKE i du˝a wystawa
Stowarzyszenie ELKE (Greckie Stowarzy-

szenie Kanarków Kszta∏tnych) jest najstar-
szym w Grecji klubem hodowców kanarków
kszta∏tnych. Nabyte
przez lata doÊwiad-

forum Zwiàzkowe

S´dzia Werner Kolter prezentuje championa wystawy.

Wr´czanie nagród 
uczestnikom wystawy Klubu ELKE.

Prezes ELKE, Antonis Michalaudis 
ze swoim zwyci´skim kanarkiem (izabel).
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czenia w organizacji wystaw i ptasich kon-
kursów, dajà klubowi pewnà „przewag´”,
nie tylko iloÊciowà, ale te˝ organizacyjnà, by
wszystko by∏o zapi´te na przys∏owiowy
„ostatni guzik”.

Tak by∏o i w tym roku. Podczas dorocznej
wystawy-konkursu, która mog∏a zaimpono-
waç ogromnà iloÊcià wystawionych kanar-
ków kolorowych i kszta∏tnych (w sumie oko-
∏o 800 ptaków) i sporà liczbà (51 osób) ho-
dowców bioràcych udzia∏ w klubowych
zmaganiach.

Do klasyfikacji powo∏ano trzech s´dziów
belgijskich, o tak znanych nazwiskach, jak:
Alain Nottet, Geldof Joel (obaj kanarki
kszta∏tne) i Thiels Romain (kanarki koloro-
we). Nie mieli oni ∏atwego zadania, by wy-
braç najlepsze z najlepszych w ka˝dej z wy-
stawionych ras i kategorii. 

Alain Nottet oceni∏ poziom wystawionych
ptaków jako nader dobry i zadowalajàcy. Za-
chwyci∏y go konkursowe nowriki i jorki,
a tak˝e k´dzierzawe paryskie, na które,
jak sam powiedzia∏, nie móg∏ si´ napatrzeç
do woli. Podobne zdanie wyrazili jego kole-

dzy po fachu – pan Geldof Joel i pan
Thiels Romain.

Z siedmiu wystawionych odmian kanar-
ków kolorowych najwi´kszà uwag´ i zdo-
bywcze 94 punkty (w tym tytu∏ championa
grupy) zdoby∏ izabelowaty bia∏y kanarek,
którego z dumà wyhodowa∏ prezes stowa-
rzyszenia Antonis Michaloudis. Nie odbiega-
∏y te˝ daleko urodà kanarki lipochromowe
czerwone, bia∏e i mozaikowe, satyne-
ty i phaeo.

WÊród przewa˝ajàcych na wystawie (733
ptaki) kanarków kszta∏tnych najciekawiej
i najliczniej prezentowa∏y si´ glostery (Coro-
na i Cosnsort) i jorki (Yorkshire). Tu tak˝e
przyznano tytu∏ championa i wysokà ocen´
w postaci 94 punktów, a hodowca, Nikos
Drouzas by∏ bardzo szcz´Êliwy ze swego
zwyci´stwa.

Nie zabrak∏o chyba ˝adnej z podstawo-
wych ras kanarków kszta∏tnych. By∏y k´dzie-
rzawe paryskie, Gibber Italicus i AGI oraz k´-
dzierzawy po∏udniowy i k´dzierzawy pó∏-
nocny. Ciekawie prezentowa∏y si´ lubiane
w gronie hodowców garbusy, takie jak: Japan

hoso (garbus japoƒski), Bossu Belga (garbus
belgiski) i wdzi´czne Scotch fancy (garbus
szkocki). Mo˝na by∏o zobaczyç tak˝e „trud-
ne” do dobrego odchowu lankszyry (Lanca-
shire), które pokazano zarówno copy (z ko-
ronkà), jak i plainhead (bez korony). Wysta-
wiono te˝ zadowalajàcà iloÊç borderów
i ich miniatury (Fife fansy), norwików (Nor-
wich) i krestów (Crested i Crestbred)... po-
przez lizardy, miniaturk´ hiszpaƒskà, nie-
mieckiego z koronkà... do kolejnych k´dzie-
rzawych – padwaƒskich i Fiorino (hup-
pe i non huppe). By∏o faktycznie czym oko
nacieszyç.

Mimo trudnego zadania, eksperci poradzi-
li sobie bardzo dobrze i szybko z klasyfikacjà
(no có˝, doÊwiadczenie i wprawa te˝ ro-
bià swoje)... i trudno si´ dziwiç, ˝e organiza-
torzy konkursu otworzyli wystaw´ dla ogó∏u
zwiedzajàcych ju˝ wczesnym popo∏udniem,
w piàtek, 17 listopada, a frekwencja i zainte-
resowanie dopisa∏y do póênego niedzielnego
popo∏udnia w dniu 19 listopada. 

Wystaw´ odwiedzali nie tylko przypadko-
wi goÊcie, ale te˝ sporo zaprzyjaênionych ko-
legów z innych organizacji (tak˝e i z innych
miast). Podziwiali przepi´kne ptaki i gratulo-
wali nagrodzonym hodowcom.

Ostatecznie klasyfikowano po pierwszym,
drugim i trzecim miejscu, zale˝nie od katego-
rii, decydujàc si´ równie˝ na trzy tytu∏y
championa wystawy i wybierajàc te trzy w∏a-
Ênie ptaki jako najlepsze z najlepszych, a spe-
cjalne wyró˝nienia belgijskich klubów otrzy-
ma∏y ju˝ tylko nagrodzone kanarki. 

Na uroczyste wr´czenie nagród, dyplo-
mów i pucharów wybrano ostatni dzieƒ wy-
stawy, niedziel´, 19 listopada. W serdecznej
atmosferze i z ciep∏ymi ˝yczeniami dalszych
sukcesów powita∏ zebranych burmistrz
dzielnicy Kalithea, przekazujàc póêniej „pa-
∏eczk´” hodowcom, prezesom i nagrodzo-
nym.

Spora iloÊç zwiedzajàcych, zaintereso-
wanie ze strony TV (jeden z najwa˝niej-
szych prywatnych kana∏ów greckiej telewi-
zji – Antena), do tego ciekawe dyskusje
i weso∏y nastrój, swoboda, odpr´˝enie i ra-
doÊç z udanego konkursu sprawi∏y, ˝e ko-
lejna wystawa ELKE pozostawi∏a mi∏e i cie-
p∏e wspomnienia.

Pozostaje ˝yczyç dalszych sukcesów i po-
wiedzieç ponownie: Gratulacje ELKE!

Foto autorki

S´dziowie wystawy (od lewej): Thiels Romain, Geldof Joel, Alain Nottet, z ty∏u prezes EOO (Greckiej
Federacji Ornitologicznej) – Nikos Fasouras.

Nagrodzone kanarki.

79-95_Forum zwiazkowe  05.01.2007  15:30 : ]  Page 82



Wdniach od 16 do 19 listopada
2006 r., w Ostrowie Wielkopol-
skim odby∏y si´ II Mistrzostwa

Polskiej Federacji Hodowców Ptaków
Ozdobnych – Ostrów Wlkp. 2006.

Brali w nich udzia∏ hodowcy zrzeszeni
w Stowarzyszeniu Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych „Canaria” z Ostrowa
Wielkopolskiego oraz Ma∏opolskim Stowa-
rzyszeniu Hodowców Kanarków i Ptaków
Egzotycznych z Tarnowa. W dniu 16 listopa-
da odby∏ si´ konkurs w 10 sekcjach. Do kon-
kursu zg∏oszono 159 kanarków, 68 sztuk eg-
zotyki oraz 198 papug. Ogó∏em w mistrzo-
stwach swoje ptaki prezentowa∏o 23 ho-
dowców. 17 listopada naszà wystaw´ po-
konkursowà odwiedzi∏a m∏odzie˝ szkolna.
W tym roku postanowiliÊmy, chocia˝ na
chwil´ odciàgnàç m∏odzie˝ od gier kompute-

rowych i Êwiata wirtualnego po to, by zapre-
zentowaç pi´kno Êwiata przyrody, a w na-
szym przypadku Êwiata skrzydlatych klejno-
tów natury, czyli ptaków egzotycznych. My-
Êlimy, ˝e by∏ to dobry pomys∏. Wi´kszoÊç
m∏odych ludzi nie wiedzia∏a jak pi´kne mogà
byç ptaki. Tym bardziej, ˝e nasi hodowcy za-
prezentowali nie tylko naturalnie ubarwione
ptaki, ale równie˝ wiele mutacji barwnych.
W nast´pnych dniach (18 i 19 listopada) wy-
stawa by∏a udost´pniona dla szerokiego gro-
na hodowców i mi∏oÊników ptaków egzo-
tycznych. Nasi hodowcy mieli nie tylko mo˝-
liwoÊç zaprezentowania swoich ptaków, ale
równie˝ by∏ czas na spotkania towarzyskie.
By∏a mo˝liwoÊç poznania i porozmawiania
z dwoma wysokiej klasy hodowcami
z Czech, którzy ch´tnie podzielili si´ swoim
doÊwiadczeniem dotyczàcym mutacji niektó-

rych ptaków oraz ogólnà wiedzà na temat
czeskich hodowli. Trzeba przyznaç, ˝e mamy
kogo goniç w tej dziedzinie. W naszym kraju
dopiero od kilku lat hodowcy zajmujà si´
mutacjami ptaków i temat ten coraz bardziej
zaczyna dominowaç w ich zainteresowa-
niach. Uwa˝amy, ˝e II Mistrzostwa Polskiej
Federacji Hodowców Ptaków Ozdobnych
by∏y udane i cieszy∏y si´ sporym zaintereso-
waniem. Obecna by∏a jeszcze ma∏a grupa ho-
dowców, poniewa˝ nasza Federacja istnieje
zaledwie trzy lata. Ale myÊlimy, ˝e w najbli˝-
szym czasie nastàpi dalszy rozwój PFHPO,
a co za tym idzie równie˝ Mistrzostw organi-
zowanych przez naszà Federacj´.

Poni˝ej przedstawiamy wyniki wspó∏za-
wodnictwa w II Mistrzostwach PFHPO.

PFHPO Rada Federacji

forum Zwiàzkowe

II Mistrzostwa
Polskiej Federacji Hodowców Ptaków Ozdobnych 

Ostrów Wielkopolski 2006
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Konkurs par
Sekcja m.       Nazwisko/imi´                Punkty

F-1 – egzotyka udomowiona 1 Âwistak Arkadiusz 181
2 MiÊkiewicz Oleg 180
3 P∏awecki Stefan 179

F-2 – egzotyka 1 Âwistak Arkadiusz 180
2 MiÊkiewicz Jerzy 179
3 MiÊkiewicz Oleg 178

I – papu˝ki faliste 1 Kubiak Wiktor 182
2 Kubiak Wiktor 181
3 Kubiak Wiktor 180

J – nieroz∏àczki 1 Grobelny Dariusz 184
2 Kalina Rafa∏ 181
3 MiÊkiewicz Oleg 180

K – papu˝ki Australii … – rozelle 1 Rubas Jaros∏aw 179
2 Fischer Piotr 178
3 Rubas Jaros∏aw 178

K – papu˝ki Australii … – nimfy 1 Fischer Piotr 182
2 P∏awecki Stefan 181
3 Kowalczyk Ewa 179

K – papu˝ki Australii … – ksi´˝niczki 1 Rubas Jaros∏aw 181
2 Rubas Jaros∏aw 179
3 Fischer Piotr 178

K – papu˝ki Australii – pozosta∏e z sekcji
1 Nowaczyk Tadeusz 177
2 Rubas Jaros∏aw 173
3 MiÊkiewicz Oleg 168

L – papu˝ki Afryki i Azji 1 Rubas Jaros∏aw 182
2 Bak Andrzej 180
3 Bak Andrzej 179

M – papu˝ki Ameryki 1 MiÊkiewicz Oleg 178
2 Korczewski Dariusz 176
3 MiÊkiewicz Jerzy 174

Konkurs ptaków pojedynczych
Sekcja Miejsce Nazwisko Imi´ Punkty

E – kanarki postulane 1 åwik∏a Mieczys∏aw 89
2 Fluder Stanis∏aw 88
3 Fluder Stanis∏aw 88

Najlepszy ptak konkursu

Sekcja Wyhodowany przez Punkty

A – kanarki harceƒskie Gorzkiewicz Bonifacy 90
D – kanarki kolorowe Fluder Stanis∏aw 91
E – kanarki postularne MiÊkiewicz Jerzy 91
F-1 – egzotyka udomowiona P∏awecki Stefan 91
F-2 – egzotyka Âwistak Arkadiusz 90
I – papu˝ki faliste Kubiak Wiktor 92
J – nieroz∏àczki Grobelny Dariusz 92
K – papu˝ki Australii i Oceanii Rubas Jaros∏aw 91
L – papu˝ki Afryki i Azji Rubas Jaros∏aw 91
M – papu˝ki Ameryki MiÊkiewicz Oleg 89

Konkurs kolekcji
Sekcja Miejsce Nazwisko Imi´ Punkty

A – kanarki harceƒskie 1 Gorzkiewicz Bonifacy 359
2 Gorzkiewicz Bonifacy 357
3 Wasielewski Stanis∏aw 352

D – kanarki lipochromowe 1 Fluder Stanis∏aw 363
2 P∏awecki Stefan 360
3 MiÊkiewicz Jerzy 360

D – kanarki melaminowe 1 Fluder Stanis∏aw 364
2 MiÊkiewicz Jerzy 364
3 Fluder Stanis∏aw 361

E – kanarki postularne 1 MiÊkiewicz Jerzy 360
2 Fluder Stanis∏aw 348
3 Fluder Stanis∏aw 357
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Ju˝ po raz trzeci zapraszamy wszystkich
do wzi´cia udzia∏u w ogólnopolskim Li-
czeniu Ptaków w Parkach i Ogrodach. Od

dwóch lat akcj´ t´, wzorowanà na brytyjskim
Big Garden Birdwatch, organizuje Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Liczenie odbywa si´ zawsze w ostatni
weekend stycznia – w tym roku w dniach
27-28. Nie trzeba byç wybitnym znawcà pta-
ków, aby zostaç uczestnikiem liczenia, wy-
starczy znajomoÊç podstawowych gatun-
ków. Na dodatek nie trzeba nigdzie daleko
jeêdziç. Zale˝y nam na policzeniu tych gatun-
ków, które zim´ sp´dzajà w naszym sàsiedz-
twie – odwiedzajà balkony, ogrody, parki. 

ZLPwPiO to doskona∏a okazja do przyj-
rzenia si´ ptakom, które ˝yjà tu˝ obok nas,
a których na co dzieƒ mo˝e nie dostrzegamy.
Przyst´pujàc do liczenia warto pami´taç
o kilku zasadach:

jeÊli notujemy ptaki przy karmniku czy
w ogrodzie, wpiszmy najwy˝szà liczb´
osobników widzianych naraz,
na spacerze po parku zaplanujmy tras´
tak, by nie przechodzi∏a dwa razy przez to
samo miejsce,
Stosowanie si´ do tych zasad pozwoli nam

na cz´Êciowe chocia˝ unikni´cie liczenia dwa
razy tych samych ptaków. 

Wyniki nale˝y wpisaç na specjalnej karcie,
która od 26 stycznia b´dzie dost´pna na
stronie www.otop.org.pl. B´dzie tam mo˝na
te˝ znaleêç m.in. krótki poradnik obserwato-

ra i wskazówki dotyczàce rozpoznawania
najpospolitszych gatunków. Serdecznie te˝
zach´camy do wzi´cia udzia∏u w konkursie
fotograficznym na najciekawsze zdj´cie zro-
bione w czasie Zimowego Liczenia. Na zwy-
ci´zców czekajà m.in. atrakcyjne nagrody
ksià˝kowe. Szczegó∏y na www.otop.org.pl

W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci prosi-
my o kontakt mailowy:
zimowe.liczenie@otop.org.pl

Antoni Marczewski

III Zimowe liczenie ptaków
w parkach i ogrodach

Fot. C. Szejgis

Kawka.Sikorka modra.
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Jubileuszowa 25 Wystawa Europejska
w Lipsku zgromadzi∏a najwi´kszà w dzie-
jach iloÊç zwierzàt hodowlanych: go∏´bi,

kur, indyków, perlic, ba˝antów, przepiórek,
kaczek, g´si, kanarków, papug, królików, Êwi-
nek morskich, gryzoni. Zosta∏y one ulokowa-
ne w pi´ciu halach nowoczesnego obiektu

wystawienniczego Neue Messe. Polscy ho-
dowcy pokazali ponad 330 ptaków: go∏´bi
i kur. By∏o to najwi´ksze polskie wystawie-
nie PZHGRiDO na wszystkich dotychczaso-
wych europejskich wystawach. Po zesz∏o-
rocznym sezonie, który by∏ nieudany g∏ównie
z powodu „ptasiej grypy”, wystaw´ „Lipsk

2006” mo˝na nazwaç prawdziwym osiàgni´-
ciem, a zesz∏oroczne has∏o rzucone przez
„Wolier´” – „chcieç to móc” – zadzia∏a∏o.
Przypomnijmy, ˝e w 2005 roku do Lipska
przedar∏o si´ jedynie dwóch hodowców
kur – Stanis∏aw Roszkowski i Tomasz Szym-
kiewicz. Pokazanych te˝ zosta∏o wów-
czas, z pomocà Zdzis∏awa Borawskiego, kil-
ka polskich ras go∏´bi przygotowywa-
nych do rejestracji w niemieckim standardzie.

Przygotowanie organizacyjne wyprawy
do Lipska oraz organizacja polskiego stoiska
zosta∏y powierzone Zdzis∏awowi Borawskie-
mu. Trzeba tu podkreÊliç du˝e zaanga˝owa-
nie ca∏ej rodziny Borawskich. Pani Hanna Bo-
rawska i jej syn ¸ukasz pomagali przy pra-
cach organizacyjnych przed wystawà oraz
w opisie dwuj´zycznym wzorców polskich
ras go∏´bi. BezpoÊredni nadzór nad przeka-
zaniem zg∏oszeƒ i op∏at, a nast´pnie nad
przewozem ptaków mieli: Zdzis∏aw Boraw-
ski i Waldemar Borawski. Obs∏ugà bezpo-
Êrednià na wystawie, czyli rozstawieniem
zg∏oszonych go∏´bi i kur, opiekà, pracà przy
wydawaniu eksponatów po zakoƒczeniu wy-
stawy zajmowali si´ panowie: Andrzej Ol-
dak, Waldemar Borawski, Wojciech Miecz-
kowski, Jerzy Affek. Obs∏uga stoiska PZH-
GRiDO: Zdzis∏aw Borawski, Leon Tarase-
wicz, Monika ¸ukasiewicz, Teresa i Robert
Wójcikowie. O opraw´ wizualnà stoiska za-
dba∏ Leon Tarasewicz. Zestawy wzorców
go∏´bi ras polskich by∏y dost´pne dla ka˝de-
go zwiedzajàcego bez ograniczeƒ i co naj-
wa˝niejsze zarówno z opisem w j´zyku pol-
skim, jak i niemieckim. By∏y ilustrowane ry-
sunkami Stanis∏awa Âli˝a. Na innych stoiskach
po godzinie dziesiàtej w niedziel´ zabrak∏o
informatorów hodowlanych czy folklory-
stycznych danych krajów. W´grzy, Austriacy
Czesi, W∏osi, Szwajcarzy i Francuzi pokazali
fachowe czasopisma hodowlane i ksià˝ki.
Na naszym zabrak∏o, pi´knie wydanych, ro-
dzimych wydawnictw: „Go∏´bnika”, „Fauny
& Flory” oraz „Woliery”. Nie wystawiono
˝adnej z polskich ksià˝ek dotyczàcych ho-
dowli drobiu czy królików. A szkoda, bo jest
si´ czym – w odró˝nieniu od przedstawicieli

Wystawa - Lipsk 2006

Widok ogólny hali.

Stoiska narodowe.

styczeƒ/luty 2007
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innych krajów – pochwaliç. Osoby z kilku
krajów wystawia∏y do sprzeda˝y, na swoich
stoiskach, wiele ciekawych rodzimych pozy-
cji wydawniczych. Polskie stoisko równie˝
prowadzi∏o dzia∏alnoÊç handlowà – mo˝na
by∏o na nim kupiç album go∏´bi przygotowa-
ny przez jedno ze Êlàskich wydawnictw.

Kury trafi∏y do Lipska ró˝nymi drogami.
Kilku hodowców, na skutek niezrozumie-
nia informacji PZHGRiDO dotyczàcych wy-
stawy Lipsk 2006, zg∏osi∏o swoje ptaki osobi-
Êcie, bez zameldowania w Polskim Zwiàzku.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki podwójnej przynale˝-
noÊci – do klubów zagranicznych i rodzimej
organizacji. To normalna praktyka w Europie.
Nikt nie robi tam problemu, kto i jak trafi∏ na
list´ wystawienniczà. Wa˝ne, ˝e ptaki mia∏y
polskie obràczki i wystawili je polscy hodow-
cy – a wi´c by∏y nasze. Próby izolacji nikomu
nie s∏u˝à. Powinna raczej przewa˝aç troska
o to, jakie ptaki stojà w klatkach i jakie osià-
gajà wyniki – taki jest sens wystaw. Poniewa˝
kury wystawi∏o jedynie kilku hodowców,
warto wymieniç ich nazwiska: Tomasz Szym-
kiewicz (kochiny miniaturowe lokowane,
bia∏oczuby miniatury); Zdzis∏aw Sieradzki
(hiszpanki); Bartosz Wysocki (chabo) oraz
Stanis∏aw Roszkowski (czubatka polska mi-
niaturowa). Uzyskane wyniki mo˝na okreÊliç
jako dobre lub nawet bardzo dobre. Stani-
s∏aw Roszkowski po raz kolejny udowodni∏,
˝e jego ptaki (pierwsze miejsce w kolekcji
czubatek czarnych) nale˝à do czo∏ówki eu-
ropejskiej. Zauwa˝one te˝ zosta∏y kochiny
miniaturowe Tomasza Szymkiewicza. Na
podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e konkurencja
w kochinach, czubatkach czy chabo jest za-
wsze ogromna. W ka˝dej z tych ras, na du-
˝ych wystawach, pojawia si´ kilkaset ptaków
i nie sà one ju˝ w∏asnoÊcià jednego kraju czy
narodu, lecz „w∏asnoÊcià Êwiatowà”.

Prawdziwym hitem tegorocznej wystawy
w Lipsku by∏o, usytuowane przy samym wej-
Êciu, boisko pi∏karskie, na którym mecz roz-
grywa∏o 11 kurek jedwabistych czarnych
i 11 kurek jedwabistych bia∏ych. S´dziowa∏
kogut niebieski. Boisko zosta∏o przygotowa-
ne wspólnie przez Niemiecki Klub Miniatu-
rowych Kur Czubatych (paduaner) i Jedwabi-
stych oraz jego polski odpowiednik
– Klub Czubatki Polskiej. Na czterech ban-
dach swoje reklamy umieÊcili: redakcja „Wo-
liery”, najwi´kszy niemiecki producent obrà-
czek oraz indywidualni niemieccy, holender-
scy i polscy hodowcy. Nikomu nie przeszka-
dza∏o to, ˝e zarejestrowana w niemieckim

wzorcu kurka, o nazwie „paduaner”, nosi∏a
te˝ nazw´ „poland’s” oraz „czubatka pol-
ska”. Wr´cz przeciwnie, podkreÊlano to,
bo warto si´ czasami „pi´knie ró˝niç”
– przecie˝ by∏a to europejska wystawa.

Teraz o wynikach, które napawajà dumà. 

Tytu∏ Europejskiego Championa dla:
1. Polskiego d∏ugodziobego lotnego srebr-
niaka pasiastego z hodowli Bogdana Szmidta
Europejskie Wst´gi dla:
1. Polskiego krótkodziobego szeka czarnego
z hodowli Buszki Jana 
2. Motyla warszawskiego czerwonego
z hodowli Piotrowskiego Jana
Wst´ga Landu Saksonii:
1. Berliƒski ∏apciaty sroka niebieska z ho-
dowli Szymkiewicza Tomasza 
2. Polska sroczka krótkodzioba czerwona
z hodowli Nowakowskiego Waldemara
3. Brodawczak polski niebieski z hodowli
Mi´tka Alberta 
4. Polski wysokolotny tarczowy ˝ó∏ty
z hodowli Rubaszewskiego Bronis∏awa 
5. Barwnog∏ówka poznaƒska czarna 
z hodowli Spycha∏y Wojciecha
Cynowa Nagroda Niemieckiego Zwiàz-
ku:

1. ¸ódzki pstry niebieski z hodowli Kosickiego
Waldemara

Nagrodzone Wazami:
1. Motyl warszawski czarny z hodowli 
Borawskiego Zdzis∏awa 
2. Mewka polska ˝ó∏ta z hodowli 
Rubaszewskiego Bronis∏awa
Nagrodzone Talerzem OkolicznoÊcio-
wym:
1. Motyl warszawski czerwony z hodowli
Piotrowskiego Jana 
2. Polski d∏ugodzioby lotny srebrniak pasiaty
z hodowli Szmidta Bogdana

Wykaz nagród pieni´˝nych dost´p-
ny jest na stronie www.PZHGRiDO.pl

W poprzednich latach hodowcy z Polski
wystawiali na europejskich wystawach raczej
sporadycznie i niewielkie iloÊci go∏´bi
i kur. W 2006 roku w Lipsku ptaków by∏o
ju˝ sporo. Miejmy nadziej´, ˝e w przesz∏oÊci
czeka nas prawdziwa eksplozja. Tym bar-
dziej, ˝e w wielu kuluarowych rozmo-
wach mo˝na by∏o us∏yszeç tego typu opi-
ni´: w moim kurniku, lub go∏´bniku, mam
o wiele lepsze kury czy go∏´bie. Nadesz∏a
pora, aby to udowodniç.

Opracowa∏: Tomasz Szymkiewicz
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Tarczowy wysokolotny, ˝ó∏ty –
Salmanowicz Zdzis∏aw – 96 pkt.

Brodawczak polski – Mi´tek Abert – 97 pkt.

Mewka polska ˝ó∏ta –
Rubaszewski Bronis∏aw – 96
pkt.

Berliƒski ∏apciaty
srokaty –
Szymkiewicz
Tomasz – 96 pkt.

Motyl warszawski czarny –
Borawski Zdzis∏aw – 96 pkt.

Nowoczerkawski
– Florczuk Adam – 95 pkt.

Polski d∏ugodzioby
lotny, per∏owy – Albert
Mi´tek – 96 pkt.
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Szek polski – Buszka Jan - 96 pkt.

¸ódzki pstry niebieski 
– Kosicki Waldemar - 96 pkt.

Rostowski srebrny
– Florczuk Adam - 96 pkt.

Barwnog∏ówka poznaƒska –
Spycha∏a Wojciech - 96 pkt.

Czilik rostowski 
– Florczuk Adam - 96 pkt.

Polska sroczka krótkodzioba
czerwona – Nowakowski

Waldemar - 97 pkt.

Go∏´bie do fotografii rekomendowane przez
przedstawicieli PZHGRiDO

Wo∏˝aƒski
czerwonopierÊny
– Florczuk Adam
- 96 pkt.

79-95_Forum zwiazkowe  08.01.2007  12:43 : )  Page 89



90styczeƒ/luty 2007

forum Zwiàzkowe

Wdniu 19.11.2006 roku w Pozna-
niu, podczas trwania wystawy
go∏´bi, zorganizowanej przez

Poznaƒski Zwiàzek Hodowców go∏´bi, od-
by∏o si´ spotkanie cz∏onków klubu.

Dzi´ki uprzejmoÊci organizatorów mogli-
Êmy obradowaç w udost´pnionym nam po-
koju, który by∏ co prawda troch´ ma∏y, ale za
to bardzo przytulny.

Niestety, pomimo zapowiedzi i potwier-
dzeƒ, wielu cz∏onków nie dojecha∏o. A szko-
da, bo by∏o naprawd´ o czym dyskutowaç.
Najbardziej zale˝a∏o nam na wyborze w∏adz
klubu oraz zatwierdzeniu naszego statutu,
ale ze wzgl´du na ma∏à frekwencj´ nie mogli-
Êmy tego dokonaç.

Uda∏o si´ jednak omówiç inne, równie
wa˝ne dla naszego klubu sprawy, a mianowi-
cie to, co najwa˝niejsze. Po bardzo burzliwej
i d∏ugiej dyskusji zmieniliÊmy nazw´ klubu
z KLUB HODOWCÓW KUR RAS
WSCHODNICH na KLUB HODOWCÓW
CHABO I INNYCH KUR RAS JAPO¡-
SKICH oraz wybraliÊmy logo naszego klubu
– jest to g∏owa koguta chabo. Autorem logo
jest kolega Przemys∏aw Siwulski.

Dlaczego ta zmiana? Otó˝, po g∏´bokiej
analizie i sonda˝u, jakie rasy hodujà cz∏onko-
wie naszego klubu, stwierdziliÊmy, ˝e domi-
nujà kury rasy chabo, natomiast pozosta∏e ra-
sy kur wschodnich, a w szczególnoÊci japoƒ-
skich, sà bardzo Êladowe.

Ponadto postanowiliÊmy, ˝e:
– wystàpimy do Redakcji Woliery i jej w∏aÊci-

ciela Pana Stanis∏awa Roszkowskiego, któ-
ry jest bardzo przychylny wszelkiemu dzia-
∏aniu propagujàcemu hodowl´ kur ozdob-
nych, o przej´cie patronatu nad na-
szym klubem;

– zwrócimy si´ z proÊbà do Pana Manfreda
Bartla, prezesa najstarszego w Europie
Klubu Hodowców Kur Rasy Chabo,
o udzielenie nam pomocy w postaci mate-

ria∏u zarodowego i literatury fachowej, po-
niewa˝ w Polsce jest ich brak;

– uznaliÊmy, i˝ niezb´dne jest za∏o˝enie,
i to w jak najszybszym czasie, strony w In-
ternecie, na której b´dzie otwarte fo-
rum dyskusyjne dotyczàce hodowli
kur ras wschodnich oraz naszego klubu;

– postanowiliÊmy, ˝e postaramy si´, aby za-
istnieç jako hodowcy, wystawiajàc na-
sze ptaki pod znakiem firmowym, na War-
szawskiej Wystawie Go∏´bi Rasowych
i Drobiu Ozdobnego, która odb´dzie si´
w dniach 27-28 stycznia 2007 roku.
Tam te˝ ma odbyç si´ kolejne spotka-

nie cz∏onków klubu.
Osobà wyznaczonà do wszelkich kontak-

tów dotyczàcych spraw klubowych, jak rów-

nie˝ zapisów nowych cz∏onków, jest kolega
Przemys∏aw Siwulski.

Dane do korespondencji: 
ul. Skrzydlata 29/4,
54-129 Wroc∏aw,
tel. 071 374 39 77, 0 662 26 40 15,
siwulski@wp.pl 

Pragniemy poinformowaç, ˝e klub jest
otwarty dla wszystkich tych hodowców i pa-
sjonatów kur rasy chabo i innych ras japoƒ-
skich, którzy chcà wstàpiç w jego szeregi.
B´dziemy popieraç wszelkie inicjatywy pro-
pagujàce hodowl´ kur, a w szczególnoÊci ku-
ry rasy chabo. Serdecznie zapraszamy.

Bartosz Wysocki

Relacja ze spotkania
cz∏onków Klubu Hodowców

Chabo i Innych Kur Ras Japoƒskich
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Wdniach 16–17 grudnia odby∏a si´
w Tomaszowie Mazowieckim
wystawa go∏´bi rasowych. Do

oceny wystawiono 623 go∏´bie, z czego sa-
mych ras krótkodziobych lotnych by∏o a˝
282. Bardzo wa˝ne, ˝e motorem nap´do-
wym zgromadzenia tak du˝ej iloÊci go∏´bi ras
krótkodziobych, by∏o zorganizowanie otwar-
tego konkursu rangi ogólnopolskiej na popu-
larne rasy polskie: krymk´ bia∏ostockà (82
sztuki) i motyla warszawskiego (88 sztuk).
Du˝e iloÊci krótkodziobych by∏y zaprezento-
wane w rasach: krótkodzioby tomaszowski
(39 sztuk), sroczka polska krótkodzioba (21
sztuk), mewka polska (14 sztuk), berliƒski
krótkodzioby (15 sztuk), wywrotek mazur-
ski (12 sztuk), czystooki (9 sztuk). Du˝e
stawki zaprezentowano w rasach: P. D. L.
srebniak – 128 sztuk i P. D. L. per∏owy – 45
sztuk. Sprawi∏o to, ˝e zorganizowanie kon-
kursu w tych rasach przesz∏o oczekiwanie
organizatorów, jak i samych wystawców.
Zwyci´zcà w rasach: motyl warszawski
(czarny) – 97 punktów i krymka bia∏ostocka
(˝ó∏ta) – 96 punktów – zosta∏ Andrzej Grad.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e poziom wystawionych
go∏´bi by∏ najwy˝szy z dotychczasowych
konkursów, a by∏o to mo˝liwe tylko dlatego,
˝e organizator zdo∏a∏ zach´ciç przodujàcych
hodowców go∏´bi ras krótkodziobych do
pokazania wyników swojej pracy hodowla-
nej. Jedynà bolàczkà, dyskryminujàcà ocenia-
ne go∏´bie, jest (ca∏y czas) branie do jednego
„tygla” ocen kilku kolorów jednoczeÊnie, bez
rozgraniczania ocen wed∏ug barwy czy ry-
sunku, dlatego s∏abszy ˝ó∏ty czy czerwony
motyl warszawski, porównywany z czarnym,
ma ma∏e szanse zwyci´stwa. Moim zdaniem
motyle warszawskie czarne zosta∏y ju˝ do-
pracowane w sferze budowy figury czy
struktury, ale niestety kolor, po∏ysk i nat´˝e-
nie barwy pozostawiajà du˝o do ˝yczenia.
W kolorach ˝ó∏tym czy czerwonym ten pro-
blem jest mniej widoczny. Nasycony czer-
wony i ˝ó∏ty napawa optymizmem, ale z dru-
giej strony nad sylwetkà i strukturà upierze-

nia trzeba popracowaç. Krymek bia∏ostocki
czarny z bia∏ym dziobem, trudny do uzyska-
nia w hodowli, w porównaniu z ˝ó∏tym czy
czerwonym ma mniejsze szanse wygrania.
Du˝ym problemem w hodowli tej rasy jest,
pojawiajàca si´ coraz cz´Êciej, le˝àca koron-
ka i tendencja do niskiej postawy, chocia˝ by-
∏y go∏´bie z dobrze zbudowanymi koronka-
mi, o prawid∏owo osadzonych i ukszta∏towa-
nych rozetkach, m.in. kolekcja Jerzego Li-
sowskiego. Pogodzenie dwóch wa˝nych ele-
mentów – hodowli pi´knej, pr´˝àcej si´ do
góry sylwetki na dobrze wyeksponowanych,
wysokich udach, w po∏àczeniu z prawid∏o-
wo, wysoko ustawionà koronkà, jest bardzo
trudne. Wysoko wypunktowane go∏´bie ras
krótkodziobych: sroczka polska krótkodzio-
ba (czerwona) – 97 pkt., hodowca Nowa-
kowski Waldemar; wywrotek mazurski (ka-
wowy) – 96 pkt., hodowca Szymiewicz To-
masz; mewka polska (˝ó∏ta) – 95 pkt., Fiks
Jerzy; berliƒski krótkodzioby (niebieski) – 97
pkt., Majda Marek; czystooki (bia∏y) – 96
pkt., Duchewicz Maciej; krótkodzioby toma-
szowski (bia∏y pasiasty) – 97 pkt., Cyniak
Henryk. Z ras d∏ugodziobych: P. D. L. sreb-
niak – 94 pkt., Winiarski Jerzy; P. D. L. per∏o-
wy – 92 pkt., Krzemiƒski Roman i Paciorek
Jerzy; murzyn polski – 93 pkt., Cylwik Miro-
s∏aw. Z innych ras: gar∏acz pomorski – 96
pkt., Maszewski Edward; pawik – 96 pkt.,
Strumian Bogdan; orlik bia∏ostocki – 96 pkt.,
Dembowski Adam; czylik rostowski – 96
pkt., Marchelski Janusz; wo∏˝aƒski czerwo-
nopierÊny – 95 pkt., Popko Antoni; rostow-
ski jednokolorowy – 96 pkt., Kamieƒski Ma-
rek; wywrotek odeski – 97 pkt., Dembowski
Adam; kapucyn staroholenderski – 97 pkt.,
Âliwowski Marian; mniszka kijowska – 96
pkt., Popko Antoni; karier – 94 pkt., Stasio-
∏ek Leszek. Tomasz Szymkiewicz.

Tomaszów
Mazowiecki

2006
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forum Zwiàzkowe

Ton tej relacji nie mo˝e byç inny ni˝
osobisty. W ciàgu kilkunastu lat 
pracy dziennikarskiej, w jednym

z najwi´kszych polskich m∏odzie˝owych 
tygodników „Razem”, wielokrotnie odwie-
dza∏em Âlàsk. Zaowocowa∏o to kilkudziesi´-
cioma problemowymi reporta˝ami. Kiedy
zaczà∏em wydawaç „Wolier´”, a w redakcji
pojawi∏ si´ Krzysztof Grochowski, kierunek
Êlàski znowu okaza∏ si´ bardzo wa˝ny
i nie mog∏o stàd zabraknàç systematycznych
sprawozdaƒ.

Styczeƒ ubieg∏ego roku zapami´tamy jed-
nak w sposób szczególny. Tamtejszych ho-
dowców go∏´bi i drobiu ozdobnego dotkn´-
∏a najwi´ksza w polskich dziejach katastrofa

budowlana. Mo˝na powiedzieç cynicznie, ˝e
ró˝ne tragedie wpisane sà organicznie w hi-
stori´ Âlàska. Co rusz bowiem mamy do 
czynienia, jak nie z masakrà w „Wujku”, to
z katastrofami kopalnianymi, ale ka˝de takie
wydarzenie w skali jednostkowej, czyli rodzi-
ny, domu, a nawet ulicy pozostawia∏o tra∏y
Êlad w psychice.

Nasze pismo w wyniku tej tragedii ponios∏o
równie˝ wymierne straty materialne. Znisz-
czonych zosta∏o ileÊ tam ksià˝ek, ileÊ nume-
rów „Woliery”. Przepad∏y te˝ pozycje, któ-
re daliÊmy swoim kontrahentom w ko-
mis do sprzeda˝y. Nigdy jakoÊ nie przysz∏o
nam do g∏owy, aby staraç si´ o pomoc, dofi-
nansowanie czy wyst´powaç z pozwami
do sàdu przeciwko organizatorom wystawy.

Wystawa w Katowicach
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Ucierpia∏ te˝ Krzysztof Grochowski, który
w naszej redakcji zajmowa∏ si´ sprawami kol-
porta˝u i prenumeraty. Kilka godzin przele˝a∏
na lodowatej pod∏odze, przyciÊni´ty ˝ela-
stwem, zanim go stamtàd wyciàgni´to. Potem
d∏ugi okres rehabilitacji bezw∏adnej nogi…

Nic dziwnego, ˝e temat ubieg∏orocznych
wydarzeƒ, gdy tylko pojawi∏em si´ w Kato-
wicach, od˝y∏ na nowo. Organizatorzy pod-
kreÊlali, ˝e zaskoczy∏a ich skala pomocy, ja-

kiej doÊwiadczyli. Caritas zwróci∏ 27 tys. z∏
indywidualnym osobom za utracone ptaki.
Otrzymali te˝ 20 tys. z∏ za utracony sprz´t.
Pomogli te˝ hodowcy z pozosta∏ej cz´Êci
kraju. ZG PZHGRiDO przekaza∏ 10 tys. z∏.
Najbardziej jednak cieszy∏y spontaniczne
datki innych zwiàzków – uzbierano oko-
∏o 17 tys. z∏. 

Âlàsk przechodzi∏ te˝ ró˝ne koleje losu
w sensie politycznym. Od ery gierkowskiej

prosperity po zapaÊç gospodarczà lat osiem-
dziesiàtych ubieg∏ego wieku. Jednak, pomimo
tego swoistego wahad∏a oraz fatum, jakie wi-
si od wieków nad Âlàskiem, tamtejsi miesz-
kaƒcy zawsze cechowali si´ jakàÊ szczególnà
witalnoÊcià, która nie pozwala∏a im si´ za∏a-
mywaç. A zwierz´ta, które hodowali – papu-
gi, drób, a zw∏aszcza go∏´bie – zawsze by∏y
nieod∏àcznym elementem krajobrazu i po-
zwala∏y im odetchnàç po ci´˝kich godzinach
pracy w kopalniach i hutach. Ach te stare „fa-
miloki”, ogródki dzia∏kowe, chlewiki pe∏ne
gruchajàcego, kwaczàcego, gdakajàcego i pie-
jàcego towarzystwa… to t´tniàce ˝ycie… 

Obok prezentujemy kilka wybranych foto-
grafii z 25. jubileuszowej Wystawy Wojewódz-
kiego Zwiàzku Hodowców Go∏´bi Rasowych
i Drobnego Inwentarza w Katowicach.

Wi´cej danych oraz fotografie zwyci´-
skich i wyró˝nionych ptaków na www. wo-
liera.pl. Z dziennikarskiego obowiàzku po-
dajemy jedynie podstawowe dane.

– Go∏´bie – 783 sztuki.
– Drób – 39 wolier, w ka˝dej z nich

po kilka ptaków.
– Króliki – 147 sztuk.
– Wystawcy – 97 osób.

Âlàskich hodowców odwiedzi∏
Stanis∏aw Roszkowski

Ruda Âlàska, 01.02.2006 r.

Apel
Hodowlà go∏´bi zajmuj´ si´ od najm∏odszych lat, dlatego sprawy

hodowców i hodowli go∏´bi zawsze bliskie by∏y mojemu sercu.
Z niepokojem obserwuj´ to, co si´ obecnie dzieje w Polskim Zwiàz-
ku Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Prze˝y∏em
tragedi´ na wystawie w Katowicach. Nieszcz´Êciem, równie˝ dla
mnie i dla wszystkich hodowców, by∏yby podzia∏y, które rysujà si´
w naszym zwiàzku. Dlatego goràco apeluj´ do wszystkich Kolegów
Hodowców o jednoÊç i rozsàdek. W podejmowaniu decyzji kieruj-
my si´ rozumem i rozsàdkiem, a nie emocjami i osobistymi ambicja-
mi. Na pierwszym miejscu stawiajmy zawsze dobro hodowli i ho-
dowców.

Mo˝na naprawiç to, co by∏o niedobre w naszym Zwiàzku, nie
trzeba go niszczyç. Podzia∏y w organizacji na pewno nie b´dà s∏u˝y-
∏y sprawie rozwoju hodowli, a wr´cz przeciwnie. Jeszcze raz apelu-
j´ do wszystkich Kolegów, którym dobro hodowli go∏´bi jest bliskie
sercu, aby decyzje podejmowane w sprawie Zwiàzku by∏y przemy-
Êlane i odpowiedzialne, tak ˝eby o nas nie powiedziano, ˝e go∏´bie
majà wi´cej rozumu ni˝ dzia∏acze zwiàzkowi. Przepraszam, ˝e tak
pisz´, byç mo˝e jeszcze jestem w szoku po przebytej tragedii.

Z hodowlanym pozdrowieniem Kazimierz P∏aczkowski
Sekretarz Katowickiego Zwiàzku 

Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Przypominamy apel do hodowców go∏´bi napisany po katowickiej
tragedii. Mimo ˝e od tamtego czasu minà∏ ju˝ prawie rok – apel jest
nadal aktualny.   Redakcja
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ROCZNICAw

Katowice 28.01.2006

Z go∏´bich skrzyde∏ trzepotem
Ku niebu dusze wzlecia∏y
Kiedy z metalu ∏oskotem
W chwil´ runo∏ Êwiat ca∏y

Tam wielu straci∏o swych bliskich
Przyjació∏, znajomych, kolegów
A ∏zy z krwià si´ miesza∏y
I zamarza∏y na Êniegu

I choç si´ z czasem zabliênià rany
Ten dzieƒ w pami´ci pozostanie
A b´dzie nam przypominany
Go∏´bich skrzyde∏ trzepotaniem

Ludziom i ptakom – Witold P∏achta
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Jacek Durski

SMS z Wystawy Go∏´bi
w Katowicach

Nadmiar zimy napiera na miasto.
Iskrzy prze∏am dachu hali. Ânieg z metalem coraz ci´˝szy.
Idzie Êmierç olbrzymia, ju˝ w gard∏ach ptaków, pod skrzyd∏ami. Bezg∏os, bezruch.
Ludzie jeszcze nic nie czujà. Chcà us∏yszeç grr go∏´bi. „Ujek, czymu ˝oden nie... * Naraz ∏oskot stali, lodu. Zdruzgotany huk. Do ciszy.
Hala wielka rozsypiskiem. Z harmonii blachy z∏om. Wy∏amane z cia∏a koÊci. G∏oÊno Êwiecà. Âlad po d∏oniach na ˝elazie.
Przed grobowcem t∏um. Mi∏oÊç nasza mi´dzy brwiami. Wszyscy dzisiaj sobie bliscy. W rozpaczy. Z nadziejà. W zmierzchu, Êwitem.
Rozmia˝d˝eni od Êrodka pragniemy rzeczy wa˝nych. ˚ycia, zdrowia dla tych w grobie. 
Ratownik rozgarnia Êwiat∏em ciemnoÊç. „Sznupaj bajtli!”** – mówi do psa.
Chrystus, brat nasz pochylony, niesie dziecko, jeszcze ˝ywe, pr´dko niesie. Nie ma czasu na dostojnoÊç.

Dr˝y chwila. Pozorny ruch obrazu. Musz´ to opisaç. Pcham siebie na biurko. Otwiera si´ blat. Z biurka trumna. NadrzeczywistoÊç jawy. 

Ratownicy – modele sumienia szlachetnego – znajdujà pogrzebanych. Same trupy. Nikt nie ˝yje?

Zawiàzki s∏ów zbieram. Koniec wiersza si´ zapisa∏. Prosto z duszy, bez myÊlenia. Gdzie s∏ów poczàtek? – pytam Ducha. Kluczenie g∏´bi.

Widma Ênie˝ne nad zw∏okami, odchodzà z ziemi wolno, cicho, czasem krzyk. Widzisz jak biegnie po niebie? Do M42. 

Bàdêmy razem z zabitymi. W nagromadzonej pod zwaliskiem ciszy. Potem trzeba g∏os wydobyç. 

Ârodek bólu rozchylony.

Przytn´ zdania, nie dopowiem. Wasza rozpacz w moich s∏owach. 

W Êrodku czerni purpurowy gniew.

Z mojego Âlàska otch∏aƒ. Wybierana latami. Tyle trudu, ˝eby nic nie by∏o. Kat we mnie, powiesi winnych. Sàdy tylko deprawujà. Dano mi za-
strzyk, ˝ebym przesta∏ cierpieç. Chemia zmieni∏a mózg. Na pi´ç godzin. Âniegu krople obserwuj´. Sunà w d∏oni, po wg∏´bieniach. Czy to ∏zy,
czy tylko woda?

Kolejny dzieƒ umar∏ przed Êwitem. Mróz Êcià∏ ca∏e rumowisko. Trwanie. Cia∏a. Zamarz∏a krew. Z linii ˝ycia supe∏. Odesz∏o jutro. W oczach kra-
w´dzie kryszta∏ów.
¸opot go∏´bi nad cmentarzem. Ka˝dy szuka swego pana. 

Weê Krzysztofie*** s∏owa moje, mój ból. Postaw wy˝ej mojà gór´. Wiersz z koronà soli. Zawini´ty w papier.

Dr˝y znowu miasto. Osuwa si´ dom. Ziemi nie ma w Katowicach. Nieba nie ma. Tylko ludzie w pustym. Udajà go∏´bie.

* „Wujku, dlaczego ˝aden go∏àb nie...”
** „Szukaj dzieci!”
*** Dla Krzysztofa Kuczkowskiego.

79-95_Forum zwiazkowe  05.01.2007  15:32 : ]  Page 95




