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W y s t a w y,  g i e ∏ d y,  s z k o l e n i a ,  i m p r e z y

Re gio nal na Li ga Ho dow li Pta ków i Drob ne go In wen ta rza w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach ser decz nie za pra sza w dniach 15-16 mar -
ca 2008 r. na Wio sen nà Wy sta w´ Kró li ków, Dro biu Ozdob ne go i U˝yt ko we go oraz Go ∏´ bi – Cze cho wi ce -Dzie -
dzi ce 2008. Wy sta wa od b´ dzie si´ w sie dzi bie zwiàz ku przy ul. S∏o wac kie go 34 w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach (naprze ciw ko daw -
nej fa bry ki Apol lo). Zg∏o sze nia na wy sta w´ w ter mi nie do dnia 5 mar ca 2008 r., wszel kie in for ma cje pod nu me rem te le fo nu: 693 367
402 oraz 603 643 185.

• Za rzàd Od dzia ∏u Tar nów MSH Ki PE zaprasza na gie∏d´ ptaków w ka˝dà trze cià nie dzie l´ mie sià ca. Gie∏ da pta ków w 2008 r. od -
b´ dzie si´ w na st´ pu jà cych ter mi nach: 20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15,06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12. Miej sce: Tar -
nów, klub „Gwiaz da”, ul. Ko per ni ka 7. W godz. 8.00-10.00. Do dat ko we in for ma cje: tel. (014) 679 07 59 lub (014) 679 54 14, in ter net:
http://msh ki pe.w.in te ria.pl.
Championat Pó∏nocnej Pó∏kuli
• 17-28 stycz nia 2008 r., w miej sco wo Êci Has selt w Bel gii, od b´ dà si´ 56. Âwia to we Mi strzo stwa Pta ków Ozdob nych. Dla pu blicz -
no Êci wy sta wa b´ dzie otwar ta od 23 stycz nia od godz. 13.00 do 18.00.  W dniach 24-27 stycz nia wy sta w´ b´ dzie mo˝ na zwie dzaç
w godz. 10.00-18.00. Pta ki na wy sta w´ b´ dà przyj mo wa ne w dniach 17 i 18 stycz nia. Zg∏o sze nia mo˝ na kie ro waç do ko mi te tu or ga -
ni za cyj ne go: se cre ta ris@kbof.be lub po przez stro n´ www.ethia sa re na.be lub www.mon dia l2008.be. Za pra sza my.
• Pol ski Zwià zek Or ni to lo gicz ny za pra sza wszyst kich za in te re so wa nych mi ∏o Êni ków i ho dow ców pta ków ozdob nych na co ty go dnio -
we spo tka nia, pod czas któ rych mo˝ na za si´ gnàç fa cho wych po rad eks per tów oraz za ku piç ma te ria∏ za ro do wy z kra ju, jak i z za gra ni cy.
Spo tka nia od by wa jà si´ przy ul. Lip skiej 40, lo kal nr 7 w War sza wie, w ka˝ dy wto rek, w go dzi nach 17.00–20.00. Szcze gó ∏o we in -
for ma cje pod nu me rem tel. 022-616-02-35.
• 2-3 lu te go 2008 r. – Po znaƒ – Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so wych, Dro biu Ozdob ne go i Kró li ków.
• 2-3 lu te go 2008 r. – Tomaszów Mazowiecki – Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu Ozdob ne go.
• Szcze ciƒ ski Zwià zek Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu Ozdob ne go uprzej mie za wia da mia, i˝ w dniach 
23-24.02.2008 r. na te re nie Go rzow skie go Cen trum Tar go we go przy ul. Prze my s∏o wej 14-15 w Go rzo wie Wlkp. od b´ dzie si´
IX Mi´ dzy na ro do wa Za chod nia Wy sta wa Go ∏´ bi i Dro biu Ozdob ne go. Na te re nie ha li nr 1 od b´ dzie si´ wy sta wa, a na ha li nr 2
gie∏ da go ∏´ bi, dro biu ozdob ne go, kró li ków i drob nej eg zo ty ki. Po wierzch nia wy sta wo wa wy no si 7000 m2. Zmia na ter mi nu po dyk -
to wa na jest ob ostrze nia mi w zwiàz ku z pta sià gry pà. Ser decz nie za pra sza my Re dak cj´, a tak ̋ e wszyst kich ho dow ców 

Z wy ra za mi sza cun ku  Je rzy Ma rek Mu niak
V -ce Pre zes

PO WSTA¸
KLUB BRO DAW CZA KA POL SKIE GO
W dniu 15 grud nia, z ini cja ty wy ko le gów: Ka zi mie rza Zmo rzyƒ skie go z Cie cha now skie go Zwiàz ku HGRiDO i To ma sza Strzel kow -
skie go z Trój miej skie go Zwiàz ku HGRiDO po wsta∏ przy Cie cha now skim Zwiàz ku HGRiDO „Klub Bro daw cza ka Pol skie go”. Cz∏on -
ka mi za ∏o ̋ y cie la mi by li: To masz Strzel kow ski, Ka zi mierz Zmo rzyƒ ski, Ce za ry Lew czyk, Jó zef Gref, Krzysz tof Wer ner, Am pul ski Je -
rzy, So ko ∏owski Da niel, Koê lik Sta ni s∏aw, Ka miƒ ski Hen ryk, Krzy kow ski Le szek, Chà dzyƒ ski Ja nusz, Kru piƒ ski Ja kub, Kr´ cisz Cze -
s∏aw, Gra bow ski W∏o dzi mierz, a cz∏on kiem ho no ro wym zo sta∏ wójt gmi ny Opi no gó ra – Pan Sta ni s∏aw Wie te ska.
Po d∏u giej dys ku sji nad za sa da mi funk cjo no wa nia KLU BU przy j´ to z po praw ka mi za pro po no wa ny przez To ma sza Strzel kow skie go
Re gu la min.
W wy ni ku taj ne go g∏o so wa nia pre ze sem klu bu zo sta∏ Ka zi mierz Zmo rzyƒ ski, wi ce pre ze sem do spraw ho dow la nych – Krzysz tof
Wer ner, a se kre ta rzem To masz Strzel kow ski.
Za pra sza my wszyst kich ho dow ców bro daw cza ka do wstà pie nia do klu bu.
Tel. kon tak to we. Pre zes – 0505 825 412, wi ce pre zes – 0506 467 698, se kre tarz – 0503 764 406.
Stro na in ter ne to wa wkrót ce.

Se kre tarz 
To masz Strzel kow ski

Âwi´tokrzyskie Towarzystwo Hodowców Go∏´bi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 
informuje, 

êe w dniach 8-10 lutego 2008 r. odb´dzie si´ 

XXV Regionalna Wystawa „Ostrowiec 2008”
w hali sportowej PSP nr 5 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, os. Ogrody 20.
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WW li sto pa dzie od by∏ si´ ko lej ny Fe sti -
wal Fo to gra fii Przy rod ni czej „Wi -
zje Na tu ry”. 

To Êwi´ to nie tyl ko dla pro fe sjo na li -
stów, ale te˝ dla hob by stów in te re su jà -
cych si´ fo to gra fià oraz wszyst kich wra˝ li -
wych na pi´k no przy ro dy. By ∏a to wy jàt ko -
wa w cià gu ro ku oka zja, aby po dzi wiaç do -
ko na nia czo ∏o wych fo to gra fów przy ro -
dy i po znaç ich oso bi Êcie – tak wie lu w jed -
nym miej scu! Or ga ni za to ra mi im pre -
zy, ju˝ po raz trze ci, by∏y Zwià zek Pol -
skich Fo to gra fów Przy ro dy i Kam pi no -
ski Park Na ro do wy.

Pierw sze go dnia Fe sti wa lu od by ∏y si´ po -
ka zy au tor skie Le cha Ka rau dy pt. „Pta ki i ssa -
ki Pol ski” oraz Ce za re go Kor ko sza „So -
wy”. Obaj pa no wie to bar dzo do Êwiad cze -
ni i wie lo krot nie na gra dza ni w kon kur -
sach fo to gra fo wie. Pod czas po ka zu dzie li -
li si´ swo imi wra ̋ e nia mi z ob co wa nia z przy -
ro dà i emo cja mi z „bez kr wa wych ∏o -
wów”. Zdj´ cia obu ar ty stów zna la -
z∏y si´ te˝ w al bu mie wy da nym przez Wy -
daw nic two Za gro da „Na sze Pta ki”. W∏a -
Ênie pod czas Fe sti wa lu ten wy jàt ko wy al -
bum, b´ dà cy uko ro no wa niem kon kur su fo -
to gra ficz ne go pod tym sa mym ty tu -
∏em, mia∏ swo jà pre mie r´. Bu dzi∏ on du ̋ e za -
in te re so wa nie wÊród zwie dza jà cych, któ -
rzy wy ra ̋ a li swój po dziw dla opu bli ko wa -
nych w nim fo to gra fii i uzna nie dla wy daw cy. 

Dla wie lu uczest ni ków naj bar dziej emo -
cjo nu jà cà cz´ Êcià te go dnia by∏ kon kurs po -
ka zów zdj´ç „Wi zje Na tu ry”. Na ten kon -
kurs, o cha rak te rze otwar tym, zg∏o szo -
no 36 po ka zów zdj´ç – w wi´k szo Êci za pi sa -
nych cy fro wo. Pu blicz noÊç ˝y wo re ago wa -
∏a na pi´k ne i po my s∏o we, a cza sem pro wo -
ka cyj ne po ka zy.

Ju ry w sk∏a dzie: Ju sty na Ma zur kie wicz, An -
drzej Wa li gó ra, Piotr Py zio ∏ek, An na Kar -
czew ska, pod prze wod nic twem Ada -
ma ¸aw ni ka, ob ra do wa ∏o do póê nych go -
dzin noc nych, a wy ni ki przed sta wio no na -
st´p ne go dnia. 

Za nim jed nak w nie dzie l´ og∏o szo no zwy -
ci´z ców, od by ∏y si´ ko lej ne pre zen ta cje au -

tor skie. Ja ko pierw szy swo je pra ce po ka -
za∏ ubie g∏o rocz ny zwy ci´z ca kon kur su „Wi -
zje Na tu ry”, a w tym ro ku cz∏o nek ju ry – An -
drzej Wa li gó ra. Za pre zen to wa∏ ze staw na -
stro jo wych zdj´ç przy ro dy z pod k∏a dem mu -
zycz nym.

Przed na st´p nà pre zen ta cjà au tor skà – Pio -
tra Opa cia na – or ga ni za to rzy przy po mnie li na -
gro dzo ne w ubie g∏o rocz nej edy cji kon kur -
su po ka zy zdj́ ç, na cze le z re we la cyj nà dia po -
ra mà pt. „Brr...” An drze ja Wa li gó ry.

Kie dy przy sz∏a po ra na na st´p ny po -
kaz au tor ski, po wia ∏o praw dzi wà przy go -
dà. Piotr Opa cian przed sta wi∏ fo to gra -

fie ze swej sa mot nej wy pra wy do Ama zo -
nii, pod czas któ rej prze pra wi∏ si´ ka ja -
kiem przez Rio Ma di di (1800 km), spo ty ka -
jàc wie le nie sa mo wi tych, a cza sem nie bez -
piecz nych zwie rzàt i zno szàc ucià˝ li -
we owa dy. Za ten wy czyn zo sta∏ wy ró˝ nio -
ny w 2005 r. „Ko lo sem” – na gro dà przy zna -
wa nà za szcze gól ne do ko na nia po dró˝ ni -
kom i od kryw com.

Po gru po wych po ka zach zdj´ç cz∏on -
ków ZPFP, przy go to wy wa nych co rocz -
nie przez Ire ne usza Gra ffa, na de sz∏a chwi -
la og∏o sze nia wy ni ków kon kur su „Wi -
zje Na tu ry 2007”. 

Wi zje Na tu ry 2007
An na Kar czew ska

Wystawa „Najpi´kniejsze Ptaki Pomorza”. Fot. I. Graff

Laureaci konkursu: Beata Ostachowicz, Jerzy Dolata, Tomasz Ogrodowczyk, ¸ukasz St´pieƒ, Anna
J´dra-Wojciechowska. Fot. A. Stopa
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Grand Prix, nie mal jed no g∏o Ênie przy zna -
ne przez ju ry, przy apro ba cie pu blicz no -
Êci, tra fi ∏o do To ma sza Ogro dow czy ka za po -
kaz pt. „PieÊƒ o wio Ênie”. Te ma tem po ka -
zu by ∏y ˝u ra wie, któ re fo to graf po ka -
za∏ na wspa nia ∏ych zdj´ ciach dy na micz -
nie zmon to wa nych z mu zy kà. 

Ju ry po sta no wi ∏o nie przy zna waç III miej -
sca, a na gro dzo ne pra ce to:

I miej sce: „CIE¡ ki ka wa ∏ek” – ¸u ka -
sza St´p nia. By∏ to je dy ny au tor, któ ry przy -
go to wa∏ tra dy cyj ne po ka zy slaj dów, i je -
den z nich za s∏u ̋ y∏ na pierw szà na gro d´.

II miej sce: „We dwo je” – An na J´ dra -Woj -
cie chow ska i Da riusz Woj cie chow ski. Po -
kaz tej pa ry fo to gra fów zwià za ny by∏ z ma -
kro fo to gra fià uka zu jà cà flo r´ w szcze gól -
nych kon ste la cjach – pa ra mi...

Wy ró˝ nie nia: 
– „Zi mo wy spa cer” – Be ata Osta cho wicz.
– „***” – Je rzy Do la ta. Pod tym in try gu jà -

cym ty tu ∏em kry∏ si´ dy na micz ny po -
kaz zdj´ç... ma ków.

Przy zna no rów nie˝ spe cjal nà na gro -
d´ za De biut, a otrzy ma∏ jà Mar cin Ste faƒ -
czyk za po kaz zdj´ç pta ków pt. „Po ru sze -
nie nad wo dà”. 

W trak cie Fe sti wa lu mo˝ na by ∏o po dzi -
wiaç wy sta w´ fo to gra fii „Naj pi´k niej sze Pta -
ki Po mo rza”, któ ra zo sta ∏a umiesz czo -
na w sa li wy sta wo wej Cen trum Edu ka -
cji KPN. O tej wy sta wie, któ ra przy w´ dro -
wa ∏a na Ma zow sze z Gdaƒ ska, au tor -
stwa pi´ ciu zna nych fo to gra fów: Ce za re -
go Kor ko sza, Ar ka diu sza La bu ddy, Ma te -
usza Ma ty sia ka, Ce za re go Pió ro i Ar tu ra Ta -
bo ra, pi sa li Êmy ju˝ w nu me rze 6/2007 „Wo -
lie ry”.

Przez oba dni im pre zy in ten syw nie dzia ∏a -
∏o sto isko „Wo lie ry”, a na in nych sto -
iskach mo˝ na by ∏o ku piç m.in. ko szul ki z wi -
ze run ka mi zwie rzàt i za baw ki wy da jà ce na -
tu ral ne g∏o sy pta ków (sto isko Ka ro ka), ksià˝ -
ki, cza so pi sma i ka len da rze („Przy ro da Pol -
ska”, „Pta ki Pol ski”, „Mul ti co”), wy ciecz -
ki (Biu ro Tu ry sty ki Przy rod ni czej „Du dek”).

Miej sce Fe sti wa lu, sie dzi ba dy rek cji Kam pi -
no skie go Par ku Na ro do we go w Iza be li -
nie, wy da je si´ byç ide al nà lo ka li za cjà na im -
pre z´ te go ty pu – nie tyl ko ze wzgl´ du na bli -
skoÊç przy ro dy, ale rów nie˝ spraw nie funk cjo -
nu jà ce za ple cze: sa l´ do po ka zów zdj´ç, miej -
sce na wy sta wy okre so we, ga stro no mi´, a na -
wet miej sca noc le go we.

Zdo byw ca Grand Prix – To masz Ogro dow czyk – od bie ra dy plom i gra tu la cje od przewodniczàcego
jury – Adama ¸awnika. Po prawej prezes ZPFP – Paulina Surniak, a w tle widoczne loga sponsorów
i patronów medialnych. Fot. I. Graff

Podziwianie albumu „Nasze Ptaki”, od prawej Stanis∏aw Roszkowski , Zbigniew Karaszewski i Artur
Tabor i Krzysztof Niedba∏a. Fot. I. Graff

Ireneusz Graff oglàda album „Nasze Ptaki” przy stoisku „Woliery”, które dzielnie prowadzili Mira 
i Tadeusz Nalepowie. Fot. Z. Urz´dnik
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TTak na praw d´ to nie wie le wie my o ho -
dow lach na szych sà sia dów. No, mo -
˝e po za nie miec ki mi, któ re sà dla wie -

lu Po la ków je dy ny mi war ty mi od wie dze -
nia, naj cz´ Êciej w ce lach han dlo wych. Dla te -
go, gdy nie spo dzie wa nie tra fi∏ mi si´ wy -
jazd na S∏o wa cj´, nie wa ha ∏em si´ ani
przez chwi l´. Nie wàt pli wà te˝ mo ty wa -
cjà do wy jaz du by∏ fakt, ˝e w na st´p nym ro -
ku, w po ∏o ̋ o nej tu˝ obok Bra ty s∏a wy Ni -
trze, od b´ dzie si´ ko lej na Eu ro pej ska Wy -
sta wa Go ∏´ bi, Kur, Dro biu Wod ne go, Kró li -
ków i Pta ków Eg zo tycz nych. War to by -
∏o wi´c bli ̋ ej przyj rzeç si´ te mu, co ma -
jà S∏o wa cy do za ofe ro wa nia. W ubie g∏ym ro -
ku zro bi ∏em upraw nie nia s´ dziow -
skie, wi´c nada rzy ∏a si´ do sko na ∏a oka -
zja, aby pod pa trzeç, w ja ki spo sób s´ dziu -
jà pta ki na si po ∏u dnio wi sà sie dzi. Mó -
wiàc wprost, po je cha ∏em tam po na uk´.

Za bra ∏em si´ z Ada mem Zde bem, wi -
cesze fem PZH GRi DO, któ ry je cha∏ do Ni -
try na tam tej szà wy sta w´, s´ dzio waç go ∏´ -
bie. Ja kie˝ wiel kie by ∏o mo je zdu mie -
nie, gdy oka za ∏o si´, ˝e Ada ma tam nie mal -
˝e wszy scy zna jà. Co rusz z ja ki miÊ S∏o wa ka -
mi, ale nie tyl ko, bo i z W´ gra mi, i Cze cha -
mi, ro bi∏ „niedê wie dzia”. Oka zu je si´, ˝e kon -
tak ty mi´ dzy s∏o wac ki mi i pol ski mi ho dow ca -
mi to tra dy cja od wie lu, wie lu lat. My od wie -
dza my ich re gio nal ne wy sta wy, oni na to -
miast naj cz´ Êciej wy bie ra jà Rze szów. Od by -
wa si´ to bez ja kie go kol wiek roz g∏o su w Pol -
sce, ja ko rzecz na tu ral na i oczy wi sta.

– Te bez po Êred nie kon tak ty sà naj cen niej -
sze – mó wi∏ Adam. – Nie punk ty, na gro -
dy, ale w∏a Ênie emo cje z po wi taƒ, ra do -
Êci, a cza sa mi i smut ki b´ dà ce wy ni kiem nie -
po wo dzeƒ, ten szcze gól ny, ko le ̋ eƒ ski, cz´ -
sto moc no „za kra pia ny” kli mat, to jest
powód, dla któ re go war to prze je chaç kil ka -
set ki lo me trów.

W Ni trze wy sta wio no 4956 zwie rzàt,
w tym oko ∏o 2600 go ∏´ bi, oko -
∏o 1000 kur, resz ta to nu trie, pta ki eg zo tycz -
ne, tro ch´ dro biu wod ne go, no i bar -
dzo du˝o kró li ków. Oczy wiÊcie sko ja rze -
nia na su wajà si´ sa me. Sàdz´, ˝e w tym mo -

men cie po win niÊmy przy ha mo waç swo -
je pol skie mo car stwo we aspi ra -
cje i troch´ pod ku liç pod sie bie ogon. S∏owa -
cja ma bo wiem... pi´ç mi lio nów miesz kaƒ -
ców, a u nas pra wie czter dzie Êci – i trud -
no na wy sta w´ kra jo wà ze braç trzy ty sià -
ce pta ków. Mo g∏em tam obej rzeç pro fe sjo -
nal nie wy da ne wzor ce kur, go ∏´ bi i kró li -
ków, któ rych u nas na dal nie ma. To,
co mnie za szo ko wa ∏o, to fakt, ˝e tam tej -
szy zwià zek mia∏ na ty le si ∏y prze bi cia, i˝ do -
pro wa dzi∏ do funk cjo nowania na mo cy od -
po wied nich prze pi sów, chy ba na wet usta -
wy, do p∏a ty do ho dow li na ro do wej ra sy s∏o -
wac kiej, zwa nej „oraw kà”. Ka˝ dy ho dow -
ca, o ile jest za re je stro wa ny w zwiàz ku i po -
ka zu je swo je pta ki na wy sta wie kra jo -
wej, mo ̋ e ubie gaç si´ o do fi nan so wa -
nie do ka˝ dej ku ry ze sta da pod sta wo we -
go w wy so ko Êci 100 ko ron s∏o wac kich, czy -
li po prze li cze niu oko ∏o 8 z∏. Nic dziw ne -
go, ˝e na wy sta wie „oraw ki” do mi no wa -
∏y. Po wy sta wie od wie dzi ∏em kil ku ho dow -
ców, u ka˝ de go z nich za uwa ̋ y ∏em bie ga jà -
ce po po dwór ku „oraw ki”.

Tam tej si s´ dzio wie kur bar dzo do k∏ad -
nie oglà da li, a na st´p nie oce nia li przy dzie lo -
ne so bie pta ki. Cz´ sto pro si li o kon sul ta -
cj´ swo ich ko le gów. Zu pe∏ nà no wo -
Êcià dla mnie by ∏o to, ˝e ka˝ dy eg zem -
plarz by∏ wa ̋ o ny. Wszyst kim s´ dziom przy -
dzie lo no do po mo cy stu den tów uczel ni rol -
ni czych, co wy da je mi si´ zna ko mi tym roz -
wià za niem, nie tyl ko po zwa la jà -
cym na to, aby oce na od by ∏a si´ spraw -
nie i szyb ko, ale i pe∏ nià cym ro l´ edu ka cyj -
nà. 

S∏o wa cy ma jà kil ka swo ich na ro do -
wych ras go ∏´ bi. Sà to: ko szyc ki wy so ko lot -
ny i s∏o wac ki wy so ko lot ny, wy wro tek ko -
szyc ki i gar ∏acz s∏o wac -
ki. Dwie z tych ras po sia da ju˝ re je stra -
cj´ Fe de ra cji Eu ro pej skiej. Trze cia ra -
sa jest obec nie w trak cie przy go to wa -
nia do re je stra cji. 

S∏o wa cy lu bu jà si´ w go ∏´ biach lot -
nych. Po pu lar ne sà u nich kon kur sy lo -
tów, dla te go te˝ na ba zie bu da pesz teƒ skie -

go wy so ko lot ne go wy ho do wa li dwie ra -
sy do sko na ∏ych lot ni ków. Sà to: s∏o wac ki wy -
so ko lot ny i ko szyc ki wy so ko lot ny. Go ∏´ -

Wystawa w Nitrze na S∏owacji

Koszycki wysokolotny.

Koszycki wysokolotny.

Stanis∏aw Roszkowski
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bie te po sia da jà wszyst kie ce chy swo ich pro -
to pla stów: wy trwa ∏oÊç w lo cie i wy so -
koÊç lo tu. Na ra sy te zo sta ∏y opra co wa -
ne wzor ce i za re je stro wa no je w 1977 ro -
ku. Trze cim go ∏´ biem cha rak te ry zu jà -
cym si´ do sko na ∏y mi w∏a Êci wo Êcia mi lot ny -

mi jest wy wro tek ko szyc ki. Go ∏àb ten ry sun -
kiem przy po mi na pol skie go ko ro nia rza ser -
ca te go, jest jed nak wi´k szy i po sia da d∏u˝ -
szy dziób – 12-14 mm Wy st´ pu je w ko lo -
rach: czar nym, czer wo nym, ˝ó∏ tym, ka wo -
wym, nie bie skim i srebr zystym.

Gar ∏acz s∏o wac ki cha rak te ry zu je si´ pi´k -
nà po sta wà, bar dzo moc no na dy ma gar -
d∏o, jest go ∏´ biem p∏od nym i tro skli wie opie -
ku je si´ po tom stwem. Sto sun ko wo do -
brze la ta jak na te go ty pu go ∏´ bia.

S∏o wa cy sà te˝ po t´ gà w ho dow li kró li -
ków. Ma jà a˝ osiem za re je stro wa nych na ro -
do wych ras. Sà to: ze mpliƒ ski, ni traƒ ski, zo -
bor ski, lip tow ski, ho lic ki, s∏o weƒ ski si wo -
-mo dry, s∏o weƒ ski pa ste lo wy, s∏o wac ki drob -
ny. Po wy˝ sze na zwy przy ta czam w swo bod -
nym t∏u ma cze niu. Nie wiem bo -
wiem na dzieƒ dzi siej szy, czy sà pol skie od -
po wied ni ki nazw.

Pol sk´ re pre zen to wa ∏y go ∏´ bie Ada -
ma Zdeba i je go bra ta Bro ni s∏a wa. Na le ̋ y za -
zna czyç, ˝e by ∏y to go ∏´ bie na szych pol -
skich ras: bro daw cza ki pol skie, sro ki pol skie,
mew ki pol skie i srebr nia ki.

Fot. Sta ni s∏aw Rosz kow ski

W naj bli˝ szych nu me rach „Wo lie ry” po -
sta ra my si´ bli ̋ ej przed sta wiç na ro do we ra -
sy s∏o wac kich go ∏´ bi oraz ku ry „oraw -
ki”. Drzwi na sze go cza so pi sma dla S∏o wa -
ków otwie ra my na oÊcie˝. 

Ka˝ da ku ra jest przez s´ dzie go bardzo do k∏ad nie
wa ̋ o na.

S∏o wac kim s´ dziom po ma ga za zwy czaj kil ku asy sten tów re kru tu jà cych si´ z tam tej szych uczel ni rol ni -
czych.

Orawka – jedyna narodowa, s∏owacka rasa kur.

Orawka – portret.

Królik s∏o wac ki drob ny.
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ZZogrom nà ra do Êcià pra gn´, ja ko no wa
cz∏on ki ni (trzy na sta), po in for mo waç
Paƒ stwa, ˝e na te re nie wo je wódz twa

lu bu skie go roz po cz´ ∏a swo jà dzia ∏al noÊç
Mu rzy now ska Gru pa OTOP -u – „Klan gor”,
któ rej ist nie nie za ini cjo wa ∏a wio snà trój ka
pa sjo na tów dzi kiej przy ro dy, w szcze gól -
no Êci pta ków – Ha li na Jan kow ska, Mar ta
Pie kar ska i Ja ro s∏aw Sze li ga. Li de rem gru -
py zo sta ∏a Mar ta Pie kar ska, a sie dzi bà
OTOP -u – wiej ska bi blio te ka w Mu rzy no -
wie.

Naj wa˝ niej sze ce le dzia ∏al no Êci na szej
gru py to: 

ochro na na tu ral nych sie dlisk pta sich
(utrzy my wa nie czy sto Êci wód, po zo sta -
wia nie sta rych, spróch nia ∏ych, po wa lo nych
drzew, ko sze nie ∏àk po se zo nie l´ go wym,
li kwi da cja dzi kich wy sy pisk, wstrzy ma nie
wy pa la nia traw, za cho wa nie nie u˝yt ków
i te re nów pod mo k∏ych).

pra ca z dzieç mi (roz wie sza nie bu dek
l´ go wych dla si ko rek, ple szek, dud ków,
na uka roz po zna wa nia drzew, ga tun ków
i g∏o sów pta ków, spraw dza nie za sie dle nia
bu dek oraz czysz cze nie ich i na pra wa),

zg∏o sze nie pro po zy cji po wo ∏a nia
przez gmi n´ w Do li nie War ty ze spo ∏u
przy rod ni czo -kra jo bra zo we go o po wierzch -
ni 20 hek ta rów. Gra ni ca za chod nia te go
te re nu to pra wa cz´Êç do li ny War ty: od uj -
Êcia Ob ry, ko ∏o Skwie rzy ny, do uj Êcia No -
te ci w San to ku, a wschod nia gra ni ca to
skraj Pusz czy No tec kiej (szo sa ze Skwie -
rzy ny do San to ka),

har mo no gram opra co wa nia mo no -
gra fii przy rod ni czej gmi ny Skwie rzy na 
– po dob ny do wy da nej ju˝ mo no gra fii gmi -
ny Drez den ka,

zg∏o sze nie pro jek tu ob j´ cia ochro nà
i uzna nie za Po mni ki Przy ro dy gru py d´ -
bów, wià zów i mo drze wi.

Ale g∏ów nym po wo dem spo tka nia
w dniu 16 li sto pa da 2007 ro ku w bi blio te -
ce w Mu rzy no wie by ∏a wy sta wa fo to gra -
ficz na m∏o de go, obie cu jà ce go fo to gra fi ka 
–  Ja ro s∏a wa Sze li gi, pt. „Po pro stu pta ki”.

Na wy sta w´, któ rà spon so ro wa ∏a Fun -
da cja „Kra ina Pod grzyb ka” ze Skwie rzy ny,
przy by ∏o oko ∏o 50 osób, w tym przed sta -

wi cie le lo kal nej w∏a dzy, so∏ ty si z Mu rzy no -
wa, Do bro je wa, Go Êci no wa, rad ni, le Êni cy,
dy rek tor, na uczy cie le oraz ucznio wie
Szko ∏y Pod sta wo wej w Mu rzy no wie.

Za szczy ci li nas rów nie˝ swo jà obec no -
Êcià pa no wie: prof. Lu dwik Lip nic ki – li che -
no log ba da jà cy po ro sty, m.in. w Bo rach
Tu chol skich, An drzej No coƒ – pa sjo nat
i znaw ca drzew, To mek Kli mek – ar chi tekt
in te re su jà cy si´ geo lo già hi sto rycz nà, czy li
ska mie nia ∏o Êcia mi oraz uzna ni fo to gra fi cy
z Go rzo wa – Emi lia Wój cik i Prze my s∏aw
Szy moƒ ski.

Ce lem wy sta wy, na któ rej zna la z∏o si´
35 fo to gra fii pta ków z na sze go te re nu,
w ró˝ nych po rach ro ku, by ∏o (wy sta wa
by ∏a czyn na do 21.12.2007 r.) zwró ce nie
uwa gi miesz kaƒ ców na ˝y jà ce wo kó∏ nas
pta ki i uczu le nie na ochro n´ ich Êro do wi -
ska, za pre zen to wa nie Mu rzy now skiej
Gru py OTOP -u, za ch´ ce nie przy by ∏ych
osób do w∏à cze nia si´ w pra ce gru py i po -
zy ska nie no wych cz∏on ków OTOP -u. Ale
przede wszyst kim by ∏o to pi´k ne spo tka -
nie to wa rzy skie, któ re po zwo li ∏o na wià zaç
no we zna jo mo Êci, po s∏u chaç pa sjo nu jà -
cych opo wie Êci au to ra wy sta wy o po lo wa -
niach z apa ra tem fo to gra ficz nym na wod -
ni ka i je go pi skl´ ta, na ra niusz ka w gnieê -
dzie czy na pi skla ki b∏ot nia ka. Ka˝ da fo to -
gra fia plisz ki cy try no wej czy ro kit nicz ki,
gà sior ka, pasz ko ta lub si ko ry czu bat ki to
za pis chwi li. Ka˝ da fo to gra fia jest pi´k na,
bo od da je nie po wta rzal nà pta sià uro d´.
Ka˝ dà war to zo ba czyç, oce niç. Przy ka˝ -
dej mo˝ na po ma rzyç: a nu˝ i mnie uda si´
trud na sztu ka utrwa le nia se kun dy pta sie go
˝y cia?

Za pra szam za tem ser decz nie w oko li ce
Go rzo wa, do Mu rzy no wa, ma ∏ej wio ski,
gdzie miesz ka jà pa sjo na ci, przy ro da za -
chwy ca swo jà nie prze ci´t nà uro dà, a pta ki
Êpie wem ini cju jà ludz kie przy jaê nie.

Kon takt z gru pà „Klan gor”:
ray uela@o2.pl, tel. 0-95 7171058.

Fot. N. Jan kow ska
Go rzów Wlkp.

Wy sta wa fo to gra ficz na „Po pro stu pta ki” w Mu rzy no wie

Nina Jan kow ska

Halina Jankowska – inicjatorka powstania
lokalnej Murzynowskiej Grupy OTOP-u.

Jaros∏aw Szeliga, autor zdj´ç.

Liderka grupy „Klangor” OTOP-u, Marta
Piekarska.

S∏uchamy i podziwiamy.
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JJa ko miesz kan ka mia sta zde cy do wa nie
mniej sze go od Szcze ci na, ale bo ry ka jà -
ce go si´ z po dob ny mi i rów nie wa˝ ny mi

pta si mi pro ble ma mi, z ogrom nà cie ka wo -
Êcià i za do wo le niem przy j´ ∏am za pro sze -
nie na Kon fe ren cj´ „Pta ki w mie Êcie”.

Ini cja tor kà Kon fe ren cji, któ ra od by ∏a si´
27 paê dzier ni ka 2007 r. w sie dzi bie Urz´ -
du Mia sta w Szcze ci nie, by ∏a Zo fia Brzo -
zow ska, za ∏o ̋ y ciel ka Fun da cji „Ra tuj my
Pta ki”, któ ra ra zem z Wy dzia ∏em Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Ochro ny Âro do wi ska
Urz´ du Mia sta Szcze ci na zor ga ni zo wa ∏a
po wy˝ sze spo tka nie.

Mia ∏o ono od po wie dzieç na py ta nia, jak
chro niç pta ki ˝y jà ce w mie Êcie i jak po st´ -
po waç z pta ka mi gnie˝ d˝à cy mi si´ w bu -
dyn kach.

U∏a twiç t´ od po wiedê, spre cy zo waç ce -
le i za da nia sto jà ce przed na mi, miesz kaƒ -
ca mi blo ków, or ga ni za cja mi or ni to lo gicz ny -
mi, ale przede wszyst kim przed przed sta -
wi cie la mi Spó∏ dziel ni Miesz ka nio wych i za -
rzàd ca mi bu dyn ków ko mu nal nych, od po -
wie dzial nych za re mon ty, mia ∏y re fe ra ty
wy g∏o szo ne przez za pro szo nych go Êci.

I tak, „Pta ki miej skie” to oko ∏o go dzin na,
in te re su jà ca opo wieÊç dr hab. D. Wy soc -
kie go z Ka te dry Zoo lo gii i Ana to mii Kr´ -
gow ców Uni wer sy te tu Szcze ciƒ skie go
o ˝y ciu kil ku na stu z po nad 100 ga tun ków
pta ków ̋ y jà cych na te re nie mia sta, ich miej -
scach l´ go wych, by to wych, przy czy nach
dra stycz ne go spad ku li czeb no Êci nie któ rych
ga tun ków (ogra ni cza nie licz by miejsc l´ go -
wych, li kwi do wa nie ich na tu ral nych ostoi
po przez wy ci na nie krze wów w par kach,
na po wietrz ne li nie Êred nie go na pi´ cia, po -
lu jà ce ko ty, za tru cie spa li na mi po wierzch ni
zie mi, na któ rej pta ki ̋ e ru jà). Na to miast re -
fe rat pa na prof. dr. hab. M. Lu nia ka z In sty -
tu tu Zoo lo gii PAN, pt. „Pro blem (ucià˝ li -
woÊç, ochro na) pta ków gnie˝ d˝à cych si´
w bu dyn kach”, po zwo li∏ nam na kon kret nie
po da nym przy k∏a dzie ochro ny je rzy ków

pod czas re mon tu bu dyn ku, za po znaç si´
z mo˝ li wo Êcià ta kich roz wià zaƒ, któ re za -
do wa la jà lu dzi, a pta kom nie czy nià krzyw -
dy. Bo zda rza si´ nie ste ty, jak to wi dzie li Êmy
na przed sta wio nych przez pa na pro fe so ra
zdj´ ciach, okrut ne za mu ro wy wa nie gniaz -
du jà cych pta ków. Pro jekt ochro ny miejsc
l´ go wych by∏ ad re so wa ny g∏ów nie do
przed sta wi cie li Spó∏ dziel ni Miesz ka nio -

wych, ja ko ˝e ocie pla nie i re mon ty bu dyn -
ków miesz kal nych sta no wià naj wi´k sze za -
gro ̋ e nie dla eg zy sten cji pta ków. Ze wzgl´ -
du na nie obec noÊç za pro szo nych go Êci, tra -
fi∏ tyl ko do nas. 

Mo de ra to ra mi go rà cych dys ku sji koƒ -
czà cych ka˝ dy z obu re fe ra tów oraz pro -
wa dzà cy mi ca ∏e spo tka nie w spo sób 
cie p∏y, ˝ar to bli wy, ser decz ny by li ak to rzy

Spra woz da nie ze szcze ciƒ skiej Kon fe ren cji
„Pta ki w mie Êcie” 

Mo de ra to rzy Kon fe ren cji, ak to rzy Te atru Pol skie go w Szcze ci nie, Li dia Je zior ska 
i Ma te usz Ko strzyƒ ski. Fot. N. Jankowska

Prelegenci, od le wej: Dr hab. Da riusz Wy soc ki, Prof. Ma ciej Lu niak, Dr An drzej Kru sze wicz, Mgr Pa -
we∏ Do la ta, w Êrod ku Zo fia Brzo zow ska organizatorka konferencji ze szcze ciƒ skiej Fun da cji „Ra tuj my
Pta ki”. Fot. E. Stets-Vithoulka

Nina Jankowska
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Te atru Pol skie go w Szcze ci nie – Li dia 
Je zior ska i Ma te usz Ko strzyƒ ski.

Chwi la prze rwy nie ostu dzi ∏a go rà cej
dys ku sji. Ju˝ na sto jà co, z ka wà, her ba tà,
ciast kiem w d∏o ni wy mie nia li Êmy po glà dy,
wi ta li Êmy si´ z daw no nie wi dzia ny mi zna -
jo my mi, mo gli Êmy do py taç pre le gen tów
o pro ble my z w∏a sne go pta sie go po dwór -
ka lub naj zwy czaj niej w Êwie cie po na rze -
kaç na kiep skà po go d´.

WÊród za pro szo nych go Êci od na la z∏am
przed sta wi cie la Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Âro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, pa na An drze ja Mic kie wi cza, je -
dy nà – dziel nie przyj mu jà cà na sie bie
wszel kie uwa gi pre le gen tów o pra cy
Stra ̋ y Miej skiej – przed sta wi ciel k´ owej
stra ̋ y, pa nià Re na t´ Fiuk, paƒ stwa Ro si -
ków ze Sta re go Ki sie li na, któ rzy pro wa -
dzà OÊro dek Sa na to ryj ny dla Zwie rzàt
Dzi ko ˚y jà cych, Grze go rza Kil ja na – li de -
ra Szcze ciƒ skiej Gru py OTOP i jed no -
cze Ênie lo kal ne go ko or dy na to ra w pro -
jek cie LI FE – Wod nicz ka OTOP, Ev´
Stets -Vi tho ul k´ – wspó∏ pra cow ni ka cza -
so pi sma „Wo lie ra”, cz∏on ka OTOP i Grec -
kie go Sto wa rzy sze nia Or ni to lo gicz ne go –
HOS.

Po prze rwie trud nej sztu ki przed sta wie -
nia w spo sób ja sny, przy st´p ny i cie ka wy
za wi ∏ych „Praw nych aspek tów ochro ny
pta ków w mia stach” pod jà∏ si´ ma gi ster
pra wa, cz∏o nek OTOP, Pol skiej Gru py 
Ba da nia ¸a b´ dzi przy Za k∏a dzie Or ni to lo -
gicz nym PAN, Eu ro Gro up Aga inst Bird
Cri me, Pa we∏ T. Do la ta. 

95% „miej skich” ga tun ków pta ków
pod le ga ochro nie praw nej: okres bez -
wzgl´d nej ochro ny przy pa da od po czàt ku
mar ca do po ∏o wy paê dzier ni ka. Pra wo nie
po zwa la p∏o szyç pta ków, nisz czyç ich
gniazd i pi sklàt. Za znisz cze nie pta sie go
gniaz da gro zi ka ra grzyw ny, a w szcze gól -
nych przy pad kach ka ra po zba wie nia wol -
no Êci. Otrzy ma li Êmy za pew nie nie, ˝e w ra -
zie ja kich kol wiek pro ble mów zwià za nych
z nisz cze niem gniazd z jaj ka mi, pi skl´ ta mi,
li kwi do wa niem miejsc l´ go wych, mo ̋ e my
li czyç na fa cho we, czy li praw ne wspar cie
pa na Paw ∏a.

Bar dzo by ∏am cie ka wa i my Êl´, ˝e po zo -
sta li go Êcie rów nie˝, re fe ra tu dr An drze ja
Kru sze wi cza, kie row ni ka „Azy lu dla Pta -
ków” przy war szaw skim ZOO. Ty tu∏ 
„10-le cie „Azy lu dla Pta ków” w war szaw -
skim ZOO” brzmia∏ bar dzo sta ty stycz nie.

I Ci, co spo dzie wa li si´ cy fe rek i ta be lek,
zo sta li mi le za sko cze ni.

Wart ka, pe∏ na cie p∏a, chwi la mi skrzà ca
hu mo rem opo wieÊç o tra fia jà cych co -
dzien nie do Azy lu cho rych, po pa rzo nych,
po ∏a ma nych, za tru tych, jak te˝ zdro wych
pta kach, o ich le cze niu, re ha bi li ta cji i dal -
szym lo sie oraz mo˝ li wo Êciach ochro ny
po ru szy ∏a ser ca s∏u cha czy.

A ostat ni re fe rat – pre lek cja pa na mgr.
Paw ∏a Do la ty pt. „Do kar mia nie pta ków
wod nych”, by∏ pew nym za sko cze niem.
Oka za ∏o si´, ˝e do kar mia nie pta ków wod -
nych wca le nie mu si im s∏u ̋ yç. A wprost
prze ciw nie, cz´ sto jest przy czy nà cho rób
i nie po trzeb nych cier pieƒ.

Roz sta li Êmy si´ w na dziei, ˝e Kon fe ren -
cja sta nie si´ za czàt kiem wspó∏ pra cy po -
zwa la jà cej le piej chro niç ˝y jà ce wo kó∏ nas
i po trze bu jà ce po mo cy pta ki. W na dziei,
˝e uda si´ zor ga ni zo waç po dob ne szko le -
nie dla przed sta wi cie li SM, a pro blem pta -
ków w mie Êcie sta nie si´ spra wà czy sto
ludz kà, a nie urz´d ni czà, bo ∏a twiej ˝y je si´
w be to no wych blo kach, kie dy w ma jo we
po ran ki bu dzi nas p∏y nà ca z pta sich gar de -
∏ek mu zy ka mi ∏o Êci. 
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KKre Êl´ kil ka s∏ów o wy sta wie go ∏´ bi m∏o -
dych, któ ra od by ∏a si´ w Po zna niu. By -
∏em tam za rów no zwie dza jà cym jak i s´ -

dzià, wi´c mia ∏em przy jem noÊç zo ba -
czyç i po rów naç wy ni ki ho dow la ne pol -
skich ho dow ców go ∏´ bi ra so wych w se zo -
nie 2007.

Mu sz´ do daç, ˝e mi nio ny se -
zon by∏ dla wie lu ho dow ców ci´˝ ki i do ty -
czy to za rów no tych o d∏u gim sta ̋ u, jak i po -
czàt ku jà cych, a spo wo do wa ∏y to licz ne cho -
ro by (ade no wi ro za) oraz ano ma lie po go do -
we. Ta ki dziw ny rok. Tym bar dziej cie -
szy, ˝e tak licz ne gro no wy staw -
ców (152) po ka za ∏o 1502 szt. go ∏´ -
bi w 110 ra sach. Or ga ni za to rzy wy sta wy sta -
n´ li na wy so ko Êci za da nia – jak zwy kle w Po -
zna niu – pa no wa∏ po rzà dek, ka˝ dy wie -
dzia∏, co ma ro biç i gdzie jest je go miej -
sce. Ta kie wy sta wy war to pod glà -

daç i uczyç si´ rze mio s∏a.
Cie szy mnie te˝ fakt, ˝e doÊç du -

˝a iloÊç go ∏´ bi ró˝ nych ra s otrzy ma ∏a wy so -
kie no ty i by ∏y one w pe∏ ni za s∏u -
˝one. Ale zda rzy ∏y si´ wy pad ki, ˝e m∏o -
dzi sta ̋ em s´ dzio wie za wy ̋ a li no -
ty przy oce nie krym ki pol skiej bez ko ro ny.

Pra ce ho dow la ne nad od two rze niem za ni -
ka jà cej od mia ny sà wska za ne i god ne po par -
cia, ale „pó∏ pro dukt” krzy ̋ ów ki krym ki pol -
skiej z ku jaw skà, bez do pra co wa nia bla do -
Êci oczu i brwi, jest wy ni kiem bra ku gu -
stu ho dow la ne go, a no ta po win na byç na po -
zio mie co naj wy ̋ ej 90, a nie 96 pkt.

To ju˝ tra dy cja, ˝e naj wi´k szà gru pà by -
∏y go ∏´ bie ufor mo wa ne, tj. gar ∏a cze bro daw -
cza ko wa te czy ku ra ki. W tych ra sach to czo -
no naj wi´k sze bo je. Po ziom tych pta -
ków by∏ wy rów na ny i wzbu dza∏ wie le emo -
cji wÊród oglà da jà cych.

Cie szà te˝ nie z∏e staw ki go ∏´ bi krót ko -
dzio bych, ta kich jak: krym ka bia ∏o stoc -
ka, wy wro tek ma zur ski czy mo tyl war -
szaw ski.

Sil ne go ∏´ bie w do brym wy da niu po ka za -
no w ra sie mew ka pol ska. Bo ga ty wa -
chlarz od mian barw nych za pre zen to wa -
no w gru pie pol ski d∏u go dzio by lot ny.

Do bre oce ny otrzy ma ∏y te˝ gdaƒ skie wy -
so ko lot ne.

Ma ∏o by ∏o go ∏´ bi wschod nich, któ re za sy -
gna li zo wa no je dy nie po je dyn czy mi ko lek cja -
mi.

Ogól nie bi lans ca ∏ej wy sta wy jest bu du jà -
cy, a my Êl´, ˝e na st´p na „wy sta wa m∏o -
dych” b´ dzie jesz cze bo gat -
sza w iloÊç oraz ja koÊç po ka za nych go ∏´ bi.

Fot. au to ra

RyÊ polski niebieski ∏uskowany, 94 pkt., hod. Jerzy Pawliczak. Postawa
prawdziwego starego rysia polskiego.

RyÊ polski niebieski ∏uskowany, 95 pkt., hod. Andrzej K∏opot. 
Europejski modern, model postawy i figury.

Krajowa Wystawa Go∏´bi M∏odych
17-18 listopada 2007 r.Tomasz Szymkiewicz

RyÊ srebrny ∏uskowany, hod. Krzysztof Gajda, 94 pkt., nowa odmiana kolorystyczna
na naszym rynku hodowlanym.

King niebieski, 94 pkt., hod. Jerzy Pawliczak.


