
JJu˝ od 9 stycz nia oglà daç mo˝ na ko lej nà
ods∏o n´ wy sta wy „Fo to gra fia dzi kiej
przy ro dy”.
Pierw szym miej scem eks po zy cji b´ -

dzie war szaw skie Mu zeum Zie mi
PAN:
9 stycz nia (pià tek) – 1 lu te go 2009 r.
Wy sta wa czyn na: pn. -Êr., pt. 9.00-16.00,
czw. 10.00-18.00, sob. i nd. 10.00-16.00
Mu zeum Zie mi PAN, al. Na Skar pie
20/26 i 27, www.mz -pan.pl.
Bi le ty: nor mal ne 5 z∏, ulgo we 3 z∏,
w po nie dzia∏ ki wst´p bez p∏at ny.

Wy sta wa pre zen tu je pra ce na gro dzo ne
w 44 ju˝ edy cji kon kur su fo to gra ficz ne go
„Wil dli fe Pho to gra pher of the Y ear 2008”,
or ga ni zo wa ne go przez BBC Wil dli fe Ma -
ga zi ne oraz Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej
w Lon dy nie. Kon kurs ten sta∏ si´ naj wi´k -
szym fo rum fo to gra fów dzi kiej przy ro dy
na ca ∏ym Êwie cie i jest nie kwe stio no wa -
nym li de rem w tej dzie dzi nie.

Na wy sta wie pre zen to wa nych jest po -
nad 80 prac na gro dzo nych lub wy ró˝ nio -
nych, au tor stwa 70 fo to gra fów z 28 kra -
jów. WÊród lau re atów jest a˝ trzech fo to -
gra fów z Pol ski: Piotr Na skrec ki (wy ró˝ -
nie nie w ka te go rii Por tre ty zwie rzàt), Mi -
cha∏ Bu dzyƒ ski (wy ró˝ nie nie w ka te go rii
m∏o dzie ̋ o wej 15-17 lat) i An to ni Ka sprzak
– zwy ci´z ca ka te go rii Za cho wa nia Pta ków. 

Kon kurs WIL DLI FE PHO TO GRA PHER
OF THE YEAR 2008 jest naj wi´k szym i naj -
bar dziej pre sti ̋ o wym w Êwie cie, w dzie dzi -
nie fo to gra fii przy rod ni czej – przed sta wia ne
tu taj pra ce wy bra no spo Êród po nad 32 tys.
zdj´ç (w 96% cy fro wych) na de s∏a nych
przez 3131 fo to gra fów z 82 kra jów. Wy sta -
wa, po przez pre zen ta cj´ wy bit nych fo to -
gra fii, uka zu je wspa nia ∏oÊç, dra ma tur gi´
i roz ma itoÊç ˝y cia na Zie mi oraz in spi ru je
co raz to no we po ko le nia do two rze nia wi -
zjo ner skich i pe∏ nych eks pre sji fo to gra ficz -
nych in ter pre ta cji Na tu ry. Obec na edy cja
kon kur su obej mo wa ∏a 14 ka te go rii i 3 na -
gro dy spe cjal ne.

Siód my rok z rz´ du wy sta wa wpi su je
nasz kraj na li st´ kil ku dzie si´ ciu paƒstw na
wszyst kich kon ty nen tach, gdzie ju˝ od wie -
lu lat rok rocz nie oglà da jà po nad mi lion
osób. Pa tro nat Ho no ro wy nad wy sta wà ob -
j´ li: Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go oraz Mi ni ster Âro do wi ska. War szaw -
skà edy cj´ eks po zy cji w Mu zeum Zie mi
wspo ma ga jà m.in.: Pol ska Fun da cja Upo -
wszech nia nia Na uki i Wy daw nic two Epo -
graf. Or ga ni za to rem to ur ne wy sta wy po
Pol sce jest Agen cja Ze gart -Je rzy Ze gar liƒ ski.
Pa tro nat nad wy sta wà spra wu je rów nie˝
Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy.

Ju ry Kon kur su: Mark Car war di ne (Prze -
wod ni czà cy) – zoo log, pi sarz i fo to graf,

Tom Ang – fo to graf przy ro dy i pi sarz, Ross
Hod di not – fo to graf przy ro dy, Phil Ke evill
– Dy rek tor Kit catt Nohr Ale xan der Shaw,
Ro sa mund Kid man Cox – edy tor ka i pi sar -
ka, Jo uni Klin ga – fo to graf przy ro dy i fe lie -
to nist ka, Cri sti na Mit ter me ier – Dy rek tor
Mi´ dzy na ro do wej Li gi Ochro ny Przy ro dy,
Flip Nic klin – fo to graf, Nor bert Ro sing –
fo to graf przy ro dy, José Ru iz – fo to graf
przy ro dy i fe lie to ni sta, So phie Staf ford –
edy tor BBC Wil dli fe Ma ga zi ne.

Ze gart/Irek Graff ZPFP
Wi´ cej in for ma cji o wy sta wie i kon kur -

sie Wil dli fe Pho to gra pher of the Year:
www.zpfp.pl/kro ni ka/FDP/FDP -08.htm

www.nhm.ac.uk/wild pho to

Fotografia
dzikiej przyrody 2008
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Ka len da rium wy sta wy w ro ku 2009:

Sty czeƒ – WAR SZA WA, Mu zeum Zie mi PAN, al. Na Skar pie 27
Lu ty – KO SZA LIN, Cen trum Kul tu ry 105, ul. Zwy ci´ stwa 105
Ma rzec – SZCZE CIN, Mu zeum Na ro do we, ul. Wa ∏y Chro bre go 3
Kwie cieƒ – BY TOM, Mu zeum Gór no Êlà skie, pl. Ja na III So bie skie go 2
Maj – GDY NIA, Mu zeum Mia sta, Sa la Wy sta wo wa, ul. Wa szyng to na 21
Czer wiec – PI ̧ A, Ga le ria Otwar ta, ul. Wal ki M∏o dych 30
Li piec – ZA KO PA NE, Ta trzaƒ ski Park Na ro do wy, ul. Cha ∏u biƒ skie go 42
Sier pieƒ – BIA ̧ O WIE ̊ A, Bia ∏o wie ski Park Na ro do wy, Park Pa ∏a co wy 5
Wrze sieƒ – BIEL SKO -BIA ̧ A, Ga le ria Biel ska BWA, ul. 3 Ma ja 11
Paê dzier nik – JE LE NIA GÓ RA, Mu zeum Przy rod ni cze, ul. Wol no Êci 268
Li sto pad – WRO C¸AW, Mu zeum Miej skie Wro c∏a wia, Ra tusz, ul. Su kien ni ce 14/15
Gru dzieƒ – TO RU¡, Mu zeum Okr´ go we, ul. ¸a zien na 16



Kie dy bli sko rok te mu, w kwiet niu, go Êci ∏em na wy sta wie cha bo w To kio, nie sà dzi ∏em, ˝e re la cja z niej
uka ̋ e si´ dopiero tak póêno. Przy ka˝ dej pró bie pi sa nia, nie po tra fi ∏em zna leêç klu cza, my Êli prze wod -
niej, cze goÊ, co by ∏o by spo iwem ma te ria ∏u. Mo˝ na by ∏o oczy wi Êcie za mie Êciç re la cj´ w sty lu za chod -
nio nie miec kich cza so pism, pe∏ nà su chych fak tów, pro fe sjo nal nà i… zim nà. Tyl ko ˝e w ta ki spo sób
mo˝ na opi saç ja kàÊ wy sta w´ w Lip sku czy Ha no we rze, ale nie w Ja po nii. Dla te go swo jej ko lej nej opo -
wie Êci o spo tka niu z ja poƒ skà kul tu rà nie mo g´ za czàç ina czej ni˝…

forum Zwiàzkowe

Stanis∏aw Roszkowski

Wystawa w TOKIO

Pamiàtkowe zdj´cie wystawców i zaproszonych goÊci



BBy∏ so bie miesz ka jà cy nad miej sco wym
je zio rem bóg Ebi su. Na dru gim brze -
gu te go je zio ra swój dom mia ∏a je go

ko chan ka. Spo tka nia sta ra li si´ ukryç. Pew -
ne go ra zu, w no cy, ko gut za pia∏ wcze Êniej
ni˝ zwy kle. Wio s∏u jàc w po Êpie chu, stra ci∏
wio s∏o i dla te go mu sia∏ wio s∏o waç sto pa -
mi. Nie ste ty re kin od gryz∏ mu no g´. Od
te go cza su w gó rzy stej wio sce po ∏o ̋ o nej
nad tym je zio rem, w re gio nie Izu mo

w pre fek tu rze Shi ma ne, nie ja da si´ ja jek,
ku rze mi´ so trak to wa ne jest jak za ra za i…
nie na wi dzi si´ kur.

Pro po no wa∏ bym zbyt nio nie do cie kaç,
czy w s∏od ko wod nym je zio rze mo gà ˝yç re -
ki ny i czy bo go wie mo gà mieç ko chan ki, bo
by∏ by to w na szych roz wa ̋ a niach Êle py za -
u∏ek. Za le ca∏ bym ra czej za sta no wiç sí : 

Czy mo˝ na w Ja po nii nie na wi dziç pia nia
ko gu tów?

Pan Kii chi Su zu ki by∏ w tej wio sce oso bi -
Êcie i te˝ za da wa∏ so bie to py ta nie. W Êre -
dnio wiecz nej Ja po nii ze gar by∏ do sto so wa -
ny do ryt mu przy ro dy. Funk cjo no wa ∏y
dwa cza sy – let ni i zi mo wy. Daw niej ˝y cie
bar dziej zwià za ne by ∏o z ryt mem dnia;
wcze Êniej k∏a dzio no si´ spaç i wcze Êniej
wsta wa no. Wte dy ko gu ty funk cjo no wa ∏y
ja ko wspó∏ cze sne ze ga ry. Zwie rz´ ta,
w tym ku ry, sta no wi ∏y cz´Êç tam te go ˝y -

Mia ∏em za szczyt po znaç oso bi Êcie ma∏ ̋ eƒ stwo Su zu ki, któ re da rzo ne jest w Ja po nii ogrom nym sza cun kiem. Pan Kii chi jest ho no -
ro wym pre ze sem Ogól no ja poƒ skie go Sto wa rzy sze nia Ho dow ców Kur i jed no cze Ênie pre ze sem eli tar ne go Zwiàz ku Mi ∏o Êni ków
Âpie wa jà cych Ko gu tów, tzw. Sto wa rzy sze nia „dwu dzie stose kun dow ców”, do któ re go na le ̋ y je dy nie za mkni´ te gro no ho dow ców,
któ rych pta ki wy ka zu jà szcze gól ne zdol no Êci lo kal ne. Na to miast pa ni Ta mi ko (Sek ka) Su zu ki to zna ko mi ta po et ka pi su jà ca tzw. ha -
iku, czy li za zwy czaj jed no wer so we, szcze gól ne go ro dza ju „wier sze”, któ re nie spo sób jest prze t∏u ma czyç na in ny j´ zyk.

Sp´ dzi ∏em z ni mi pra wie dwa dni. Zo sta ∏em np. za pro szo ny do jed nej ze Êwià tyƒ bud dyj skich na uro czy sty obiad, któ ry we d∏ug
obo wià zu jà cych za sad po wi nien trwaç czte ry go dzi ny. Dla Eu ro pej czy ka zo sta ∏a za pla no wa na wer sja skró co na, bo je dy nie pó∏ to ra -
go dzin na. Co mo˝ na ro biç pod czas tych czte rech go dzin? Ta kie py ta nie mo ̋ e za daç tyl ko ktoÊ nieobe zna ny z ja poƒ skà ety kie tà. Sma -
ku je si´ spo tka nie i je dze nie ze zna jo my mi i przy ja ció∏ mi. Oczy wi Êcie przez ca ∏y ten czas mni si do no szà co raz to no we i no we po -
tra wy w nie wiel kich mi secz kach. 

Zwyczajem na japoƒskich wystawach jest obdarowywanie nagrodzonych
hodowców wartoÊciowymi nagrodami

Komisja s´dziowska w pe∏nym sk∏adzie

Moi japoƒscy przewodnicy i ja. Od lewej: Hiroshi Hoshino, Stanis∏aw Roszkowski (autor) oraz Paƒstwo Tamiko (Sekka) i Kiichi Suzuki



cia. Dla te go by ∏o mo˝ li we wy ho do wa nie
ta kich d∏u go pie jà cych ras, jak: ko ey oshi,
to ma ru, a zw∏asz cza to ten ko.

Ka˝ dy, kto choç tro ch´ in te re su je si´
azja tyc ki mi ra sa mi, wie, ˝e nic tam nie jest
jed no znacz ne. Na zwa sho uko ku w swo -
bod nym t∏u ma cze niu to „mia sto paƒ stew -

ko”, to -ten -ko to „ko gut, któ ry pie je, gdy
wscho dzà ce s∏oƒ ce jest czer wo ne”. Na
przy k∏ad ko lor czer wo ny ma nie skoƒ cze -
nie wie le od cie ni – czer wo ny ko lor za cho -
dzà ce go s∏oƒ ca jest in ny od czer wo ne go
ko lo ru krwi. Zro zu mia ∏ym jest te˝, ˝e
w ser cu ko gu tów miesz ka jà du chy. Bar dzo

cz´ sto przed sta wie nia tra dy cyj ne go te atru
ja poƒ skie go roz po czy na jà si´ nie gon giem,
tak jak w Eu ro pie, lecz pia niem ko gu ta. 

Nie ste ty ta kiej Ja po nii jest co raz mniej.
Za tar ∏a si´ gra ni ca mi´ dzy dniem a no cà.
Kie dyÊ 80% sta no wi ∏y te re ny rol ni cze,
a dzi siaj je dy nie pi´ç, a wi´c zni ka na tu -
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Sutchep Chongulia w towarzystwie hodowców chabo

Poni˝ej Paƒstwo Tamiko (Sekka) i Kiichi SuzukiNa dziedziƒcu japoƒskiej Êwiàtyni

Piejàcy kogut totenko



ralne Êro do wi sko dla ho dow li kur. Na do -
da tek dla m∏o dych lu dzi du chy sà co naj -
wy ̋ ej Êmiesz ne. Zmie nia si´ men tal noÊç
i wzor ce kul tu ro we. 

Je cha ∏em kie dyÊ, w ja kieÊ Êwià tecz ne po -
po ∏u dnie, miej sco wym po cià giem pod miej -

skim. Ob ser wo wa ∏em kil ku na sto oso bo wà
grup k´  na sto lat ków. Wszy scy mie li iden -
tycz ne gra na to we uni for my szkol ne, jed na -
ko we ple ca ki i na kry cia g∏o wy; dziew czy ny
skar pe ty pod ko la na, ch∏op cy iden tycz ne
kra wa ty. W ka˝ dym r´ ku wy pa sio na ko -

mór ka. Pa lusz ki bie ga jà ce z pre cy zjà i praw -
dzi wym mi strzo stwem po kla wia tu rze. Pra -
wie bez g∏o Êni, nie roz ma wiali ze so bà, za j´ -
ci by li wy sy ∏a niem zdj´ç, sms i cze go tam
jesz cze. Kil ka mi nut z ko mór kà w r´ ku, po -
tem kil ka chwil prze rwy, gdy za my ka ∏a si´

Hi ro fu mi Ke ito ku (Ogól noja poƒ ski Klub Ho dow ców Cha bo) sku pia bli sko 100 miesz ka jà cych w sa mym To kio, jak i je go oko -
li cach ho dow ców. Wpi so we wynosi 1 tys. jenów, na to miast rocz na sk∏ad ka 4 tys. jenów. Raz w ro ku or ga ni zo wa na jest wy sta -
wa, a dwa ra zy w ro ku coÊ w ro dza ju se mi na rium, gdzie ˝e la zny mi te ma ta mi sà: pta sia gry pa, pro fi lak ty ka, cho ro by, in se mi na -
cja oraz spra wy ho dow la ne. Cz´ sty mi go Êç mi na szko le niach sà spe cja li Êci we te ry na rze. Bar dzo cz´ sto te˝ na ta kie ze bra nia za -
pra sza ny jest zwy ci´z ca po przed niej wy sta wy, któ ry dzie li si´ z ko le ga mi swo im do Êwiad cze niem. 

Jesz cze do nie daw na na te go ty pu po ka zy tra fia ∏o oko ∏o 100 wy staw ców. Obec nie jest ich nie wi´ cej ni˝ 20 do 30. Po wo dem
jest znacz ne ogra ni cze nie po g∏o wia zwie rzàt zwià za ne ze stra chem przed in flu en zà, ale tak ̋ e sta rze nie si´ ho dow ców.

Pta ki na wy sta wie oce nia za zwy czaj kil ku s´ dziów, któ rzy dys po nu jà 100-punk to wà ska là ocen. Naj cz´ Êciej wy ni ki sà ró˝ ne,
a wi´c sto so wa ne jest do da wa nie wszyst kich do dat nich punk tów, a na st´p nie dzie le nie ich przez licz b´ ar bi trów, któ rzy de cy -
zj´ o zdo by ciu ty tu ∏u cham pio na wy sta wy po dej mu jà ze spo ∏o wo. Na klat kach ni gdy jed nak nie wi daç ˝ad nych kart ocen i punk -
ta cji, bo nie sà to spra wy naj istot niej sze.

Po wszech nym zwy cza jem na ja poƒ skich wy sta wach, prócz dy plo mów, jest fun do wa nie rze czo wych na gród przez spon so rów.
Po my s∏y sà tu nie ogra ni czo ne – od ma te ra ca, ˝e laz ka po sku ter, a na wet mo to cykl. Przy zna wa nia pu cha rów w za sa dzie si´ nie
sto su je.

GoÊç spe cjal ny wy sta wy w To kio, Su thep Chon -
gu lia w towarzystwie zdobywcy najwi´kszej
liczby nagród

Dziedziniec buddyjskiej Êwiàtyni, gdzie mia∏em moêliwoÊç zjedzenia uroczystego obiadu

Od lewej: Hiroshi Hoshino i Pan Kiichi Suzuki z kogutem totenko
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klap ka i „urzà dze nie” tra fia ∏o do kie sze ni.
Po tem zno wu bie ga jà ce po kla wia tu rze pa -
lusz ki… I tak przez pó∏ go dzi ny.

– Gdzie oni ja dà? – za py ta ∏em Pa na Ko ichi
Ku ja m´, mo je go t∏u ma cza.

– Na za j´ cia spor to we.
– Ci m∏o dzi lu dzie na pew no ni gdy nie

b´ dà ho do waç kur?
– Na pew no – us∏y sza ∏em. 
Spy ta ∏em Ko ichi, dla cze go si´ do tych -

czas nie o˝e ni∏? Od par∏ mi, ˝e dzi siej sze
„ja poƒ skie ko bie ty sà bar dzo wy ma ga jà ce”
i go po pro stu nie staç na ˝o n´.

– Nie móg∏ bym w Wa szym kra ju ˝yç 
– pod su mo wa ∏em.

Ko ichi nic nie od po wie dzia∏. 
Kie dy tra fi ∏em na nie wiel kà wy sta w´

cha bo w To kio, mia ∏em po czu cie, jak bym
zna laz∏ si´ w in nym Êwie cie – rze czy wi -
stym, a jed nak nie re al nym. Jak by z in nej
baj ki. Cen trum jed ne go z naj bar dziej no -
wo cze snych miast na Êwie cie, gdzie na
jed nym ki lo me trze kwa dra to wym jest ty le
es ta kad, wia duk tów i mo stów co w ca ∏ej
War sza wie, a tu… ku ry. 

– Je ̋ e li w ogó le prze trwa jà ja kieÊ ra sy,
to w∏a Ênie te ma ∏e, ta kie jak cha bo, yama -
to gun kei oraz ko sha mo – s∏y sz´.

– A dla cze go? – py tam.
– Bo zaj mu jà ma ∏o miej sca i sà trak to -

wa ne jak zwie rz´ ta do mo we. 
Fak tycz nie, wszyst kie wy mie nio ne ra sy

za do wa la jà si´ cza sem po wierzch nià ok.
pó∏ metra kwadratowego. Naj cz´ Êciej nie

wi dzà s∏oƒ ca i zie lo nej tra wy. Ich do ma mi
sà rz´ dy kla tek usy tu owa ne na wy so ko Êci
wzro ku, przy cup ni´ te gdzieÊ w przy do -
mo wych ogród kach lub ga ra ̋ ach. Eu ro -
pej skie ho dow le – jak to okre Êla Ken ji Ki -
ma ∏a – sà „na zie mi”, na cha bo pa trzy si´
z gó ry, a nie na wprost; mo ̋ e dla te go no -
gi ja poƒ skich cha bo sà krót sze ni˝ nie miec -
kich.

W Eu ro pie funk cjo nu je bar dzo myl ne
wy obra ̋ e nie, ˝e na tu ral nà sce ne rià dla ja -
poƒ skich kur sà ja poƒ skie ogro dy, gdzie
pi´k ne gej sze w ki mo nach prze cha dza jà
si´ z ko lo ro wy mi pa ra sol ka mi. Nic bar -
dziej z∏ud ne go. Mo ̋ e by si´ przy da ∏o
w tym mo men cie po daç de fi ni cj´ ogro du?
Czy ogro dem mo˝ na na zwaç kil ka do ni -
czek z ro Êli na mi po sta wio nych tu˝ obok
wej Êcia do re stau ra cji lub ma leƒ kà wod nà
ka ska d´ u drzwi ga ra ̋ u? Oczy wi Êcie sà te˝
ho dow le pro wa dzo ne z wiel kim roz ma -
chem, ale ta kich obejÊç jest nie zmier nie
ma ∏o. 

Ja kie sà wi´c azja tyc kie, bo nie tyl ko ja -
poƒ skie, tra dy cyj ne ho dow le? W wiel kim
skró cie mo˝ na po rów naç je do na szych
eu ro pej skich przy do mo wych ho dow li
ko tów i psów. W Azji ko gu cik ko sha mo
miesz ka w sà sied nim „po ko ju”, cz´ sto
plà cze si´ pod no ga mi swo je go pa na jak
nasz ro dzi my Bu rek czy Mru czek. Ta kie -
go ko gu ci ka bie rze si´ na r´ ce, roz ma wia
z nim i pod su wa sma ko ∏y ki.

Nie ste ty na na szych oczach ten Êwiat
po wo li, stop nio wo ule ga za g∏a dzie. Naj -
m∏od si ja poƒ scy pa sjo na ci ma jà po…
szeÊç dzie siàt lat, a i ta kich „m∏o dzi ków”
jest jak na le kar stwo. Pi sa ∏em ju˝ na ten
te mat wie lo krot nie na ∏a mach „Wo lie ry”. 

* * *
Na to kij skà wy sta w´ po Êwi´ ci ∏em nie -

wie le cza su. Fo to gra ficz ny re por ta˝ znaj -
du je si´ na sà sied nich ko lum nach. By ∏a
ona dla mnie ra czej oka zjà do oso bi ste go
po zna nia kil ku na stu ho dow ców i z∏o ̋ e -
nia wi zyt w ich obej Êciach. Mia ∏em mo˝ -
li woÊç zro bie nia se tek zdj´ç oraz przy -
wie zie nia do Pol ski nie wiel kiej par tii jaj
uni ka to wych w Eu ro pie ras kur. O ka˝ -
dym z tych ho dow ców mo˝ na by na pi saç
osob ny re por ta˝. Za pew ne wró c´ kie dyÊ
do „azja tyc kich” te ma tów. Dla te go te˝,
na ra zie, ser decz nie za praszam do czy ta -
nia mo je go blo gu 
(www. blog. wo lie ra. com).

Fot. autora

forum Zwiàzkowe
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Ma∏y Budda na dziedziƒcu Êwiàtyni



forum Zwiàzkowe

WWy sta wa zo sta ∏a zor ga ni zo wa -
na przez Kra kow skie Sto wa rzy sze -
nie Ho dow ców Ka nar ków i Pta -

ków Eg zo tycz nych „Bar ra ban da” i jak co ro -
ku od by ∏a si´ w XXXI L.O. przy ul. Za kà -
tek 2.

Ju˝ 7 li sto pa da wcze snym ran kiem po ja wi -
li si´ pierw si ho dow cy, któ rzy przy wieê li swo -
je pta ki do oce ny. Pià tek by∏ prze zna czo -
ny na oce n´ pta ków, aby wy ∏o niç i na gro -
dziç naj lep szych ho dow ców. W so bo -
t´ od godz. 9 ra no mo˝ na by ∏o ju˝ zwie -
dzaç wy sta w´.

Za czy na jàc od rze czy, któ re zde cy do wa -
nie wy ma ga jà po pra wy i prze szka dza ∏y oso -
bom, któ re zwie dza ∏y wy sta w´, to brak opi -
sów pta ków. Pod nie któ ry mi klat ka -
mi umiesz czo no cie ka we ta bli ce, ale du -
˝a cz´Êç nie by ∏a opi sa na w ogó le. I to w mo -
im prze ko na niu by ∏o spo rym nie do pa trze -
niem, bo wie le in nych ele men tów, któ re za -
pew ne wy ma ga ∏y wi´k szej ilo Êci na k∏a dów fi -
nan so wych i pra cy, zo sta ∏o bar dzo do -
brze zre ali zo wa nych. Opi sy pta ków by -
∏y istot ne, bo pe∏ nià funk cj´ edu ka cyj -
nà, a to jed no z za daƒ wy sta wy. Przy znaç jed -
nak trze ba, ˝e na wy sta wie cià gle obec ni by -
li ho dow cy, któ rzy od po wia da li na py ta -
nia i wy ja Ênia li wszel kie nie Êci s∏o Êci i w pew -
nym stop niu re kom pen so wa li brak opi -
sów kla tek zwie dza jà cym. 

Do mi nu sów na le ̋ y rów nie˝ za li -
czyç to, i˝ wy sta wa przed wcze Ênie si´ skoƒ -
czy ∏a. Wie lu ho dow ców za bra ∏o pta -
ki ju˝ w nie dzie l´ po po ∏u dniu, nie cze ka -
jàc na ofi cjal ne za koƒ cze nie wy sta -
wy. Jest to doÊç skom pli ko wa ny pro -
blem, po nie wa˝ ho dow cy przy je cha li z od le -
g∏ych re jo nów Pol ski, jak choç by z Gru dzià -
dza, na le ̋ y za tem ro zu mieç trud po dró -
˝y, z dru giej jed nak stro ny ktoÊ, kto de cy du -
je si´ na wy sta wia nie pta ków na im pre -
zie ogól no pol skiej, po wi nien li czyç si´ z kon -
se kwen cja mi.

To we d∏ug mnie dwa naj wi´k sze nie do pa -
trze nia or ga ni za to rów. Je Êli cho dzi o na st´p -
ne wy sta wy, za gwa ran to waç mo -
g´, ˝e w przy sz∏ym ro ku b∏´ dy te na pew -
no nie b´ dà mia ∏y miej sca.

Wy sta wa pod Wa we lem
¸u kasz Sty ryl ski

Kie dy zbli ̋ a si´ ko niec ro ku, w Êro do wi sku ho dow ców na sta je go -
rà cy, ner wo wy okres wy sta wo wy. Chcia∏ bym przy bli ̋ yç jed -
nà z wie lu wy staw pta ków ozdob nych, któ rych na pew no du -
˝o od by ∏o si´ w Pol sce. Jest to do rocz na kra kow ska wy sta wa ka -
nar ków i pta ków eg zo tycz nych, któ ra od by ∏a si´ po raz trze -
ci. Tym ra zem jed nak im pre za mia ∏a ran g´ Mi strzostw Pol ski – Pol -
skiej Fe de ra cji Ho dow ców Pta ków Ozdob nych.
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Na po chwa ∏´ za s∏u gu je wy strój kra kow -
skiej wy sta wy, i to pod kre Êla ∏o du ̋ o zwie dza -
jà cych, z któ rych wi´k szoÊç od wie dza t´ im -
pre z´ co ro ku. Du ̋ e ilo Êci zie le ni, drze -
wa, krze wy, kwia ty, to wszyst ko two rzy ∏o nie -
po wta rzal nà at mos fe r´. Wie lu te˝ za uwa ̋ y -
∏o pew ne prze ∏a ma nie, je Êli cho dzi o spo -
sób pre zen ta cji pta ków. Skoƒ czy ∏a si´ era
brud nych, cia snych kla tek oraz do mi na cji ka -
nar ków i pa pu ̋ ek fa li stych na wy sta wach. 

W Kra ko wie prze wa ̋ a ∏y pa pu -
gi i choç w Pol sce rzad ko si´ to zda rza, mo˝ -
na by ∏o zo ba czyç ich ob szer nà ko lek -
cj´. Do naj bar dziej in te re su jà cych na le ̋ a ∏y lo -
ry sy, ka ka du ˝ó∏ to czu be, ara ara rau na, ama -
zon ki skrom ne oraz mo dro bre we. Mo˝ -
na by ∏o zo ba czyç kil ka ga tun ków ru do ste -
rek, któ re ostat nio w Pol sce cie szà si´ co -
raz wi´k szà po pu lar no Êcià, w tym rzad -
ko jesz cze ho do wa ne ru do ster ki czer wo no -
brzu che. Na wy sta wie naj wi´ cej by ∏o przed -
sta wi cie li Au stra lii. Po ja wi ∏o si´ kil ka cie ka -
wych mu ta cji ro zel li, mo˝ na by ∏o zo ba -
czyç szkar ∏atki i kra sno piór ki, ∏à ków ki, ksi´˝ -
nicz ki i wie le in nych.

I choç zde cy do wa nie do mi no wa ∏a eg zo ty -
ka, nie spo sób po mi nàç du ̋ ej ilo Êci ka nar -
ków, któ re za wsze sà istot nym ele men -
tem wy staw, a Kra ków ma spo re tra dy -
cje ho dow la ne tych pta ków. Na gro -
dy wÊród ka nar ków przy zna no w kil ku na -
stu ka te go riach, m.in. ka nar ki ko lo ro we, ka -
nar ki kszta∏t ne i Êpie wa jà ce. 

Nie od ∏àcz nym ele men tem kra kow -
skich wy staw od sa me go po czàt ku ich or ga ni -
zowa nia jest drób ozdob ny i choç w tym ro -
ku prze pi´k nych ba ̋ an tów czy per lic by -
∏o znacz nie mniej ni˝ w ro ku ubie -
g∏ym, to i tak by ∏o co po dzi wiaç. Man da ryn -
ki i ka ro lin ki pre zen to wa ne by ∏y na wy bie -
gu, gdzie znaj do wa ∏o si´ ma ∏e oczko wod -
ne. Ka˝ dy ho dow ca ka czek wie, i˝ pre zen ta -
cja tych pta ków bez obec no Êci wo dy mi -
ja si´ z ce lem, dla te go wa˝ ne jest, aby na wy -
bie gach czy w wo lie rach wy sta wo wych ka -
czek obec ny by∏ ba sen, w któ rym te pta ki mo -
gà si´ w pe∏ ni pre zen to waç. Za pre zen to wa -
no rów nie˝ kil ka ga tun ków go ∏´ bi eg zo tycz -
nych, któ re to co raz cz´ Êciej mo˝ na spo -
tkaç w na szych ho dow lach.

Zde cy do wa nie uwa ̋ am, ˝e im pre z´ na le -
˝y za li czyç do bar dzo uda nych, bo -
wiem tak wie lu ho dow ców, z tak od le -
g∏ych za kàt ków Pol ski, rzad ko mo˝ na spo -
tkaç w jed nym miej scu. 

Kra ko wia nie mo gli zo ba czyç wie le ga tun -

ków pta ków, któ rych w swo jej ko lek cji nie po -
sia da na wet kra kow skie zoo. Wy sta wa by -
∏a oka zjà do spo tka nia za rów no mi ∏o Êni -
ków, jak i ho dow ców pta ków. Jest to ca -
∏a idea, do któ rej dà ̋ y my, aby wy sta wa by -
∏a miej scem, gdzie mo˝ na przyjÊç, zre lak so -
waç si´, po sze rzyç ho ry zon ty, na wià zaç no -
we kon tak ty, za czerp nàç wie dzy oraz
przede wszyst kim po dzi wiaç pi´k no i zg∏´ -
biaç ta jem ni ce pta ków w mi ∏ej at mos fe rze.

Ja ko cz∏o wiek, któ ry wie le pra cy w∏o -
˝y∏ w zor ga ni zo wa nie nie tyl ko tej, ale i wcze -
Êniej szych kra kow skich wy staw, mo g´ po wie -
dzieç, ˝e zor ga ni zo wa nie ta kie go przed si´ -
wzi´ cia nie jest rze czà ∏a twà. Pro ble -
mem w wi´k szo Êci przy pad ków sà pie nià -
dze i wbrew te mu, co nie któ rzy mó wià, wy -
sta wa nie jest im pre zà do cho do wà. Do ka˝ -
dej z trzech wy staw, któ re zor ga ni zo wa li -
Êmy, do ∏o ̋ y li Êmy pry wat ny czas i pry wat -
ne pie nià dze. Dla te go iry tu jà mnie lek ce wa ̋ à -
ce wy po wie dzi lu dzi, któ rzy nie ste ty na or ga -
ni za cji ta kich im prez si´ nie zna jà. ¸a -
two coÊ skry ty ko waç, trud niej zro biç coÊ kon -
struk tyw ne go, ale ta ka nie ste ty jest men tal -
noÊç nas – Po la ków…

W Pol sce ju˝ si´ tak utar ∏o, ˝e wszy scy z za -
chwy tem pa trzà na O∏o mu niec, któ -
ry jest wsze la kim wy znacz ni kiem uda nej, do -
brej wy sta wy. A wi´c te raz py ta nie, któ -
re ju˝ kie dyÊ za da ∏em na jed nym z fo rów in ter -

ne to wych: Czy na dal b´ dzie my pa trzeç z po -
dzi wem na na szych sà sia dów i staç z r´ ka -
mi w kie sze ni? Czy mo ̋ e zro bi my wszyst -
ko, aby w Pol sce or ga ni zo wa no lep sze wy sta -
wy?

Wszyst kich za pra szam za rok do Kra ko -
wa na IV Wy sta w´ Pta ków Ozdob nych.

Z ho dow la nym po zdro wie niem 
¸ukasz Styrylski

Kra kow skie Sto wa rzy sze nie 
Ho dow ców Ka nar ków i Pta ków 

Eg zo tycz nych „Bar ra ban da”
www.bar ra ban da.pl

Fot. arch. Stowarzyszenia
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JJak co ro ku od by∏ sí  on z koƒ cem je sie -
ni w sie dzi bie kam pi no skie go par ku w Iza be -
li nie i Êcià gnà∏ mi ∏o Êni ków przy ro dy i pa sjo na -

tów fo to gra fii przy rod ni czej. Na trwa jà -
cej dwa dni im pre zie nie za bra k∏o po ka -
zów zdj́ ç oraz spo tkaƒ ze zna ny mi pol ski -
mi i za gra nicz ny mi fo to gra fa mi przy ro dy. 

Fe sti wal od by∏ si´ w dniach 29–30 li sto pa -
da i zo sta∏ ob j´ ty Pa tro na tem Ho no ro -
wym mi ni stra Êro do wi ska Ma cie ja No wic kie -
go oraz Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Paƒ -
stwo wych Ma ria na Pi ga na. 

W pierw szym dniu fe sti wa lu mo gli Êmy zo -
ba czyç przy go to wa nà w ra mach Po ro zu mie -
nia Re zer wa tów Bios fe ry pre zen ta cj´ par -
ków na ro do wych oraz po kaz au tor ski Grze -
go rza Le Êniew skie go – pol skie go fo to gra -
fa przy ro dy bio rà ce go udzia∏ w mi´ dzy na ro -
do wym pro jek cie „Wild Won ders of Eu ro -
pe” (Dzi kie cu da Eu ro py). W ra mach te -
go pro jek tu przez pra wie 2 la ta 55 wy bit -
nych fo to gra fów przy ro dy b´ dzie po zna -
waç i uwiecz niaç bo gac two na tu -
ry, ale nie swo ich ro dzi -
mych stron, lecz na za sa dzie mi´ dzy na ro do -
wej wy mia ny in nych za kàt ków kon ty nen -
tu – do Pol ski b´ dà przy je˝ d˝aç fo to gra fo -
wie za gra nicz ni. Grze gorz na fe sti wa lu po ka -
za∏ plon swo je go po by tu w Al pach Ty rol -
skich. G∏ów nym ce lem pro jek tu jest uka za -
nie nie zwy k∏e go dzie dzic twa na tu ry Eu ro -
py i roz bu dze nie wi´k szej tro ski o jej ochro -
n´. Na st´p nie Grze gorz przy po mnia∏ dia po -
ra m´ „Przez Pusz cze i Ba gna”, w któ rej po -
ka za∏ barw ny i ró˝ no rod ny Êwiat pol -
skiej przy ro dy.

Po spo tka niu z Grze go rzem Le Êniew -
skim od by∏ si´ wer ni sa˝ wy sta wy Fo to gra -
fa Ro ku 2008 ZPFP Je rze go Do la ty. Na wy -
sta wie za ty tu ∏o wa nej „Bli sko do mu” au -
tor udo wod ni∏, ˝e nie trze ba jeê dziç na da le -
kie wy pra wy, ˝e by zro biç cie ka we zdj´ -
cia. Cza sem wy star czy ro zej rzeç si´ wo -
kó∏ sie bie – trze ba tyl ko po sia daç umie j´t -
noÊç do strze ga nia.

Ostat nim punk tem pierw sze go dnia fe sti -
wa lu by∏ otwar ty kon kurs na po ka -
zy zdj´ç przy rod ni czych prze pro wa dzo -
ny w dwóch ka te go riach: Przy ro da Pol -
ski i Przy ro da Âwia ta. Te ma ty ka po nad 40 za -
pre zen to wa nych po ka zów by ∏a bar dzo ró˝ -
no rod na – od pej za ̋ u po przez Êwiat ro -
Êlin, pta ków, a˝ po ma kro fo to gra fi´. G∏ów -
nym wàt kiem zdj´ç mu sia ∏a byç dzi ka przy -
ro da. Ju ry oce nia ∏o wszyst kie po ka -
zy m.in. pod kà tem do bo ru te ma tycz ne -
go zdj´ç, zgra nia ob ra zów z pod k∏a dem mu -
zycz nym, ale tak ̋ e ory gi nal no Êci i po my -

s∏u. Nie za le˝ nie od ju ry rów nie˝ pu blicz -
noÊç mo g∏a przy znaç na gro d´ za naj cie kaw -
szà jej zda niem pra c´ na za sa dzie g∏o so wa -
nia. 

Dru gie go dnia fe sti wa lu przy po mnia -
no pra ce na gro dzo ne w ubie g∏o rocz -
nym kon kur sie „Wi zje Na tu ry 2007”, a na -
st´p nie Okr´g Âlà ski ZPFP za pre zen to -
wa∏ swój do ro bek fo to gra ficz ny w for -
mie po ka zu zdj´ç z pod k∏a dem mu zycz -
nym przy go to wa ne go przez pre ze sa okr´ -
gu Zyg mun ta Urz´d ni ka. 

Póê niej od by ∏y si´ ko lej ne spo tka nia au tor -
skie ze zna ny mi fo to gra fa mi przy ro dy. Ja -
ko pierw szy za pre zen to wa∏ si´ To -
masz Ogro dow czyk – lau re -
at Grand Prix ubie g∏o rocz ne go kon kur su Wi -
zje Na tu ry. W swo im pro gra mie po ka -
za∏ cykl cie ka wych dia po ram z do sko na -
∏ym pod k∏a dem mu zycz nym, któ re przy bli -
˝a ∏y wi dzom cie ka we wy da rze nia w Êwie -
cie przy ro dy, mi´ dzy in ny mi ry ko wi sko i to -

Po „Wi zjach Na tu ry 2008”
¸u kasz ¸u ka sik

Jurorzy i laureaci, fot. Marek Wtorek

Ko lej ny fe sti wal fo to gra fii przy rod ni czej „Wi zje Na tu ry 2008” or ga ni zo wa ny przez Zwià zek 
Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy i Kam pi no ski Park Na ro do wy za na mi.



ki cie trze wi. Po ka zy dwóch ko lej nych au to -
rów za bra ∏y uczest ni ków fe sti wa lu w bar -
dziej od le g∏e za kàt ki Êwia ta. ¸u kasz Kucz -
kow ski, spe cja li zu jà cy si´ w fo to gra fo wa -
niu pej za ̋ u, po ka za∏ zdj´ cia ze swo jej wy pra -
wy w Hi ma la je, na to miast goÊç spe cjal ny fe -
sti wa lu, pre zes S∏o wac kie go Zwiàz ku Fo to -
gra fów Przy ro dy, Mi ro slav Zum rik po ka -
za∏ Êwiat przy ro dy Ala ski. 

Po pre zen ta cji Mir ka Zum ri ka na de -
sz∏a d∏u go ocze ki wa na chwi la og∏o sze -
nia wy ni ków kon kur su na udêwi´ ko wio -
ne po ka zy zdj´ç. G∏ów nà na gro -
d´ – Grand Prix fe sti wa lu „Wi zje Na tu -
ry 2008” – ju ry przy zna ∏o ¸u ka szo wi Kucz -
kow skie mu za po kaz pt. „W cie niu Mor do -
ru”, zaÊ pu blicz noÊç swo jà na gro d´ przy -
zna ∏a Ka ro lo wi Woê nia kow skie mu za po -
kaz pt. „Jak orze∏”. Pe∏ na li sta na gro dzo -
nych prac do st´p na b´ dzie na stro nie in ter -
ne to wej:
www.zpfp.pl.

Jak co ro ku w trak cie fe sti wa lu czyn ne by -
∏y sto iska part ne rów i pa tro nów fe sti wa -
lu. Obec ny by∏ rów nie˝ zna ny i ce nio ny fo to -
graf przy ro dy Ar tur Ta bor ze swo im naj now -
szym al bu mem „Bug – pej za˝ no stal gicz ny”. 

Za rok od b´ dzie si´ pià ty – ju bi le uszo -
wy – Mi´ dzy na ro do wy Fe sti wa l Fo to gra -
fii Przy rod ni czej „Wi zje Na tu -
ry 2009”, na któ ry ju˝ te raz or ga ni za to rzy za -
pra sza jà wszyst kich mi ∏o Êni ków fo to gra -
fii przy rod ni czej.

forum Zwiàzkowe

Alaska, fot. M. Zumrik

¸ukasz Kuczkowski odbiera nagrod´, 
fot. Marek Wtorek



forum Zwiàzkowe

KKlub Ho dow ców Go ∏´ bi Ras Nie miec -
kich w Brze Êciu Ku jaw skim co czte ry
la ta or ga ni zu je mi´ dzy na ro do we wy -

sta wy go ∏´ bi ras nie miec kich pod egi dà
PZH GRiD. Ubie g∏o rocz na, trze cia ju˝ wy -
sta wa EU RO zor ga ni zo wa na w Ze spo le
Szkó∏ Rol ni czych i Cen trum Kszta∏ ce nia
Usta wicz ne go w Sta rym Brze Êciu, przy
du ̋ ym za an ga ̋ o wa niu dy rek to ra tej pla -
ców ki – Ka zi mie rza Ro jew skie go, po sze -
rzo na zo sta ∏a o wy sta w´ dro biu, eg zo ty ki
i kró li ków. W klat kach i wo lie rach zo sta ∏o
wy sta wio nych 278 sztuk kur ra so wych, 17
pta ków wod nych, 2 ba ̋ an ty, 23 kró li ki
i 215 pta ków eg zo tycz nych – ka nar ków
i pa pug.

Im pre za ta mia ∏a szcze gól ny cha rak ter,
gdy˝ obej mo wa ∏a I Mi strzo stwa Zie mi Ku -
jaw skiej Ho dow ców Kur Ra so wych, pre -
zen ta cj´ Pol skie go Zwiàz ku Ho dow ców
Ka nar ków i Pta ków Eg zo tycz nych od dzia -
∏u W∏o c∏a wek oraz pierw szà w hi sto rii Ku -
jaw oce n´ kró li ków ra so wych.

Oto omó wie nie wg ka ta lo gu przed sta -
wio nych eks po na tów, po czàw szy od kur
ras ci´˝ kich.

Ozna cze nia: Naj lep szy z naj lep szych
– NN. Wy ró˝ nio ny w ra sie – WR.
1. Ko chi ny wy sta wio no w ko lo rach: czar -
nym, czer wo nym bia ∏o na kra pia nym, ku ro -
pa twia nym, nie bie skim i bia ∏ym. Po ka za -
nych zo sta ∏o 17 sztuk bar dzo do brej ja ko Êci
ko gu tów i kur, 15 sztuk m∏o dych i 2 star sze.
Naj wy˝ szà oce n´ otrzy ma ∏a ku ra czar na 
– 96 pkt. (NN) To ma sza Szym kie wi cza, wy -
ró˝ nio no (WR) nie bie skie i czar nym bia ∏o
na kra pia ne ku ry Uwe go Kah le. 
2. Czu bat ki pol skie bez bro de (bia ∏o -
czu by) – mi nia tu ry (37 szt.) w ko lo rach:
czar ny 0,1 – 96 pkt. (WR), czer wo ny
(NU), ̋ ó∏ ty 1,1 – 2 x 95 pkt. (WR), ja strz´ -
bia ty 0,1 – 96 pkt. (WR), nie bie ski – 96
pkt. z ho dow li To ma sza Szym kie wi cza.
A ty tu∏ naj lep sze go na wy sta wie (NN)

otrzy ma ∏a ku ra nie bie ska Wi ma Die pen -
broc ka.
3. Su∏ ta ny – wy sta wio no 41 szt., w tym
8 bia ∏ych, 20 czar nych, 1 nie bie skà, 1 czer -
wo nà, 1 p∏o wà. Naj wy˝ szà no t´ otrzy ma -
∏a su∏ tan ka – 97 pkt. (NN) i bia ∏y su∏ tan 
– 96 pkt. (WR) To ma sza Szym kie wi cza.
Wy sta wie nie su∏ ta nów w in nych ko lo rach
ni˝ bia ∏y da je wie le do my Êle nia – czy nie
za czàç ubie gaç si´ o re je stra cj´ na po czà -
tek ko lo ru czar ne go i nie bie skie go?
4. Czu bat ka pol ska bro da ta – mi nia tu ra
(16 szt.) w ko lo rach: wiel b∏à dzi – 96 pkt.
(NN) ko gut i 96 pkt. (WR) ku ra Sta ni s∏a wa

Rosz kow skie go. In ny ko lor – nie bie ski –
95 pkt. (WR) ku ra To ma sza Szym kie wi cza.
Za pre zen to wa ne te˝ zo sta ∏y przez Sta ni -
s∏a wa Rosz kow skie go no we, bar dzo cie -
ka we od mia ny barw ne tej ra sy kur – cze -
ko la do we, ˝ó∏ te i ku ro pa twia ne.

Po re je stra cji mo ̋ e to byç nasz hit eks -
por to wy. 
5. Hisz pan ki (10 szt.), 2 x 96 pkt. (NN) 
– El˝ bie ty Sie radz kiej, któ ra przed sta wi ∏a
do bre i ugrun to wa ne w ra so wo Êci sta do.
6. Fa we rol mi nia tu ra (3 szt.) – 95 pkt.
(WR), Wy soc ki Je rzy.
7. Bo jow ce no wo an giel skie mi nia tu -

Wy sta wa Eu ro III
w Sta rym Brze Êciu – 8-9 li sto pa da 2008 r.

To masz Szym kie wicz



ra (7 szt.) bia ∏e – 96 pkt. (NN) El˝ bie ty
Sie radz kiej.
8. Bra kle mi nia tu ra (3 szt.) – 95 pkt.
(WR).
9. Czu bat ka dwor ska (6 szt.) – ku ro pa -
twia ne, bursz ty no we i czar ne. Trze ci po -
kaz tej no wej ra sy przy go to wy wa nej do
re je stra cji przez Sta ni s∏a wa Rosz kow -
skie go.
10. Go ∏o szyj ka pol ska (3 szt.) bar wy
ku ro pa twia nej. Pierw szy po kaz no wej ra -
sy ho dow cy Je rze go Wy soc kie go.
11. Czu bat ka pol ska bro da ta – 4 szt.
(WR) Bar ba ry Ja siƒ skiej.
12. Ko chin mi nia tu ra (43 szt.) w ko lo -
rach: ˝ó∏ ty – 96 pkt. (NN), Wal lek He inz,
brà zo wy pr´ go wa ny – 96 pkt. (NN) An -
dre as Wo il lek, nie bie ski – 96 pkt. (NN),
z∏o ty psze nicz ny, per ∏o wo -sza ry – 95 pkt.,
czar ny bia ∏o na kra pia ny – 95 pkt. (WR),
czar ny – 2 x 95 pkt. ho dow cy To ma sza
Szym kie wi cza.
13. Ko chi ny szur pa te (lo ko wa ne) mi -
nia tu ra (26 szt.) w ko lo rach: bia ∏y – 95 pkt.
(NN), Mie czy s∏a wa Mar kow skie go, ˝ó∏ ty
– 97 pkt. (NN), ho dow ca Schna bel Wer -
ner, czar ny – 97 pkt. (NN), hod. Krau -
twald Gi ta + Nor bert, nie bie ski – 96 pkt.
(WR) i czar ny bia ∏o na kra pia ny – 96 pkt.
(WR), To ma sza Szym kie wi cza.
14. Cha bo (26 szt.) w ko lo rach: czar ny
bia ∏o na kra pia ny – 96 pkt. (NN), hod.
Strau be Ka tja + Frank M.
15. Ban tam ki (9 szt.) w ko lo rach: ˝ó∏ ty,
ku ro pa twia ny, nie bie ski.
16. Bro dacz an twerp ski (6 szt.) w ko -

lo rach ku ro pa twia ny, sre brzy sty – 94 pkt.
(NN), z ho dow li Ja na J´ drze jow skie go.
17. Se bryt ki (9 szt.) w ko lo rach: sre brzy -
sty czar no obrze ̋ o ny – 95 pkt. (WR), z∏o -
ci sty czar no obrze ̋ o ny – 94 pkt. (NN), Ja -
na J´ drze jew skie go.
18. Li li pu ty (9 sztuk) w ko lo rach: ku ro -
pa twia ny, po ma raƒ czo wo szyi. Trze ci rok
pre zen ta cji. Ra sa przy go to wy wa na obec -
nie do re je stra cji przez Sta ni s∏a wa Rosz -
kow skie go i Je rze go Wy soc kie go.

Pta ki wod ne w ra sach:
G´ si: ka po nos (2 szt.), ce sar ska (2 szt.) 
– El˝ bie ty Sie radz kiej.
Kacz ki: bie gus in dyj ski (5 szt.) – Bar to sza
Mar kie wi cza, man da ryn ka (4 szt.) – Mie -
czy s∏a wa Mar kow skie go i Ry szar da Su skie -
go, ka ro lin ka (2 szt.) – Mie czy s∏a wa Mar -
kow skie go, oha ry (2 szt.) – Ry szar da Su -
skie go. Wszyst kie pta ki wy sta wia ne przez
Ry szar da Su skie go zo sta ∏y wy ró˝ nio ne.
Ba ̋ ant kau ka ski ∏ow ny – 2 szt. (WR) 
– Ja ku ba Ci choc kie go.
Kró li ki (24 szt.): bel gij ski ol brzym – 94
pkt. (NN) sza ry, 95 pkt. (NN) bia ∏y,
Krzysz to fa Józ kie wi cza, wie deƒ ski (WR)
Lu cja na Wal cza ka.

Pta ki eg zo tycz ne wy sta wia ne by ∏y
przez cz∏on ków PZH Ki PE oddz. W∏o c∏a -
wek: Wal de ma ra D´ bow skie go, Hen ry ka
Do bro siƒ skie go, W∏a dy s∏a wa Ka miƒ skie -
go, Pio tra Sie miàt kow skie go, Ma riu sza Si -
kor skie go. Zgro ma dzo no na wy sta wie
125 pa pug (20 ga tun ków), drob nych pta -
ków eg zo tycz nych 65 szt. (24 ga tun ki), 
25 ka nar ków. Trze ba za uwa ̋ yç, ˝e by∏ to

naj wi´k szy po kaz z do tych cza so wych na
na szym te re nie.

Po ka za ne pta ki wy eks po no wa ne by ∏y
w prze pi´k nie urzà dzo nych wo lie rach
i bu dzi ∏y wiel kie za in te re so wa nie wÊród
zwie dza jà cych.

Pod su mo wu jàc ca ∏à wy sta w´, trze ba
przy znaç, ˝e cz´Êç wy sta wio nych ras kur
ozdob nych, ta kich jak czu ba te bro da te czy
bez bro de (bia ∏o czu be pol skie) mi nia tu ry,
a tak ̋ e ko chi ny za rów no du ̋ e, jak i mi nia -
tu ry, by ∏o na bar dzo wy so kim po zio mie
i w du ̋ ej staw ce – mi mo po ry ro ku (k∏o po -
ty z koƒ cze niem pie rze nia lub roz po cz´ -
ciem u kur star szych). Po ka za no te˝ wie le
kur ró˝ nych ras bar dzo do brej ja ko Êci, ale
w ma ∏ych sta dach, któ re nie da wa ∏y mo˝ li -
wo Êci po rów naw czych. Jed nak i te wy sta -
wie nia by ∏y cie ka we dla zwie dza jà cych.

Po ka za nie kil ku ras do re je stra cji, jak:
czu bat ka pol ska bro da ta mi nia tu ra w no -
wo two rzo nych bar wach czy czu bat ka
dwor ska, go ∏o szyj ka pol ska, li li put pol ski,
na po czàt ku se zo nu wy sta wo we go da ∏o
do my Êle nia – mi nio ny rok by∏ pra co wi ty
pod wzgl´ dem ho dow la nym.

Bar dzo du ̋ a staw ka su∏ ta nów w kla -
sycz nym ko lo rze bia ∏ym czy no wo two -
rzo nych ko lo rach: czar nym, nie bie skim,
czer wo nym i p∏o wym uÊwia do mi ∏o nam,
˝e pol scy ho dow cy do rów nu jà czo ∏ów ce
eu ro pej skiej.

Wi´ cej in for ma cji o wy sta wie i fo to gra fii
z niej mo˝ na obej rzeç w In ter ne cie, na:
www.khgrn.eu.

Fot. Stanis∏aw Roszkowski


