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Na wet si´ nie obej rze li Êmy, jak mi nà∏ ko -
lej ny rok i do okien S∏oƒ ska za glà da,

przy na gla na na szy mi t´ sk no ta mi za s∏oƒ cem
i cie p∏em, wio sna.

Wiel ki mi kro ka mi zbli ̋ a si´ 21 kwiet-
nia, a wraz z nim VI Zlot Rzecz po spo -
li tej Pta siej.

W imie niu wio sny, or ga ni za to rów i pre le -
gen tów oraz swo im w∏a snym ser decz nie za -
pra szam do S∏oƒ ska, na Plac Zam ko wy, na
wspa nia ∏à za ba w´ w gro nie do brych zna jo -
mych i przy ja ció∏, z Pta kiem Ro ku – Ry cy -
kiem – w ro li g∏ów nej.

Za cznie my tra dy cyj nie, punk tu al nie o go -
dzi nie 11.00, cz´ Êcià ofi cjal nà.

Wspa nia ∏à nie spo dzian kà b´ dzie przy go -
to wy wa na przez pa na Wal de ma ra Ru dy ka,
ar ty st´ pla sty ka z Che∏m ka, in sta la cja prze -
strzen na „Pta ki”. Dzie ∏o to bu do wa ne kil ka
dni przed Zlo tem, z ga ∏´ zi i dru tu sta lo we -
go, b´ dzie nie wàt pli wà ozdo bà Pla cu Zam -
ko we go. Po za koƒ cze niu so bot niej im pre zy
in sta la cja zo sta nie prze nie sio na (gdzie? –
mo ̋ e pod po wie dzà Zlo to wi cze...) i po zo -
sta nie na te re nie Rzecz po spo li tej Pta siej na
sta ∏e.

Ale za nim do prze no sin doj dzie, w sà -
siedz twie „Pta ków” zor ga ni zo wa ne zo sta nà
Warsz ta ty Pla stycz ne dla du ̋ ych i ma ∏ych
wie kiem ar ty stów. 

W za le˝ no Êci od mo˝ li wo Êci fi nan so wych
or ga ni za to rów i po my s∏o wo Êci pro wa dzà ce -
go warsz ta ty, mo˝ na b´ dzie spró bo waç swo -
ich si∏ w ma lo wa niu, rzeê bie z mo de li ny i pla -
ste li ny, a byç mo ̋ e rów nie˝ z gli ny.

Wo kó∏ zlo to we go mia stecz ka po dzi wiaç
b´ dzie my pra ce pla stycz ne na de s∏a ne przez
dzie ci, m∏o dzie˝ i do ro s∏ych na kon kurs Pta -
ka Ro ku 2007.

Ry cyk b´ dzie te˝ bo ha te rem in sce ni za cji
przy go to wa nej przez dzie ci z Pod d´ bic, na -
le ̋ à cych do pod d´ bic kiej gru py OTOP -u. 

Byç mo ̋ e prze ∏a mie my Zlo to wà tra dy cj´
i za miast gri lo wa nych kie∏ ba sek roz grze je my
si´ praw dzi wà gro chów kà lub ˝ur kiem
z wk∏ad kà, a do mo we cia sto do da nam
ener gii w au kcyj nej wal ce o rzeê by, ry sun ki
i ma lun ki pta ków, wy ko na ne i po da ro wa ne
przez wi´ê niów po bli skie go Za k∏a du Kar ne -
go i miej sco wych ar ty stów. 

Pra gnie my za pro siç na Zlot pro du cen tów
bu dek l´ go wych oraz, wzo rem ubie g∏e go ro -

ku, otwo rzyç sto isko ze sprz´ tem optycz -
nym do ob ser wa cji i fo to gra fo wa nia pta ków
(lu ne ty, lor net ki, sprz´t do di gi sko pin gu). 

Oj cem di gi sko pin gu jest nie ̋ y jà cy ju˝ Ma -
le zyj czyk, Lau ren ce Poh, któ ry w 1999 ro ku
wpad∏ na ge nial ny po mys∏, by obiek tyw
kom pak to we go apa ra tu cy fro we go przy ∏o -
˝yç do oku la ru lu ne ty, uzy sku jàc w ten spo -
sób re we la cyj ne fo to gra fie. Me to da ta jest
wcià˝ udo sko na la na, a z pod sta wa mi jej za -
sto so wa nia mo˝ na b´ dzie si´ za po znaç
w przed dzieƒ Zlo tu na warsz ta tach di gi sko -
pin go wych or ga ni zo wa nych przez kwar tal -
nik „Pta ki Pol ski”.

Dla tych, któ rzy ko cha jà kon kur sy i pta ki
siew ko we, or ga ni za to rzy przy go to wa li ze -
sta wy py taƒ.

War to spró bo waç swo ich si∏. Na gro dy
cze ka jà!

A któ ry ptak zo sta nie pta kiem ro ku 2008?
Do te go ty tu ∏u pre ten du jà: re miz, czaj ka, ∏y -
ska, wà sat ka, p∏o my ków ka i ∏a b´dê krzy kli -
wy. Za pra sza my Paƒ stwa do ma ilo wych pra -
wy bo rów (tps@tps -uni ti svi ri bus.org.pl). Spo -
Êród trzech pta ków z naj wi´k szà ilo Êcià ma -

ilo wych g∏o sów, na Zlo cie, w bez po Êred nim
g∏o so wa niu wy bie rze my te go naj wa˝ niej -
sze go.

Nie za le˝ nie od po go dy oko ∏o go dzi ny
14.00, za pro si my paƒ stwa na wy ciecz k´ or -
ni to lo gicz nà, któ rà po pro wa dzà do Êwiad cze -
ni pta sia rze. 

Na za koƒ cze nie wio sen ne go dnia cze ka
nas po dwój na uczta dla du szy w wiej skiej
Êwie tli cy w Przy bo ro wie. 

Pre lek cja i po kaz prze êro czy, zwià za nych
z pta kiem ro ku Ry cy kiem, oraz pro mo cja
II to mu „Pta ków Pol ski” dr. An drze ja Kru sze -
wi cza z mo˝ li wo Êcià kup na tej be st sel le ro -
wej po zy cji i uzy ska nia au to gra fu au to ra.

Jesz cze raz go rà co za pra szam. Do zo ba -
cze nia 21 kwiet nia w S∏oƒ sku.

Ni na Jan kow ska
Fot. autorki

Zaproszenie na VI Zlot Rzeczpospolitej Ptasiej

Wszel kie in for ma cje zwià za ne ze Zlo tem
(pro gram Zlo tu oraz for mu larz zg∏o sze nia) znaj -
dzie cie paƒ stwo na stro nie To wa rzy stwa Przy ja -
ció∏ S∏oƒ ska www.tps -uni ti svi ri bus.org.pl
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Ja kie jest miej sce war szaw skiej or ga ni za cji ho -
dow ców na wy sta wien ni czej ma pie Pol -

ski? To py ta nie za da wa li so bie za pew ne nie tyl -
ko or ga ni za to rzy, ale rów nie˝ sze re go wi ho -
dow cy. Ich do rocz ne Êwi´ to, któ re od by -
∏o si´ w dniach 27-28 stycz nia, cz´ Êcio -
wo udzie li ∏o od po wie dzi na to py ta nie.

Od lat war szaw ski zwià zek bo ry ka si´ z k∏o -
po ta mi lo ka lo wy mi. W sto li cy – co jest wiel -
kim pa ra dok sem – nie ma w ogó le cen trów wy -
sta wien ni czych z praw dzi we go zda rze -
nia. A te, któ re sà do st´p ne, to w grun cie rze -
czy na miast ki te go, co po win no byç do dys po -
zy cji. Le ̋ à na obrze ̋ ach War sza wy al bo sà nie -
zmier nie kosz tow ne. Któ ry re gio nal ny zwià -
zek mo ̋ e udêwi gnàç koszt kil ku dnio we go wy -
na j´ cia za ponad 100 000 z∏o tych (s∏ow -
nie – sto ty si´ cy)? Tu tkwi od po wiedê na cz´ -
sto za da wa ne py ta nie, dla cze go War sza -
wa nie zor ga ni zo wa ∏a jesz cze wy sta wy kra jo -
wej, cho cia˝, bio ràc pod uwa g´ jej po ∏o ̋ e -
nie, jest ide al nym miej scem na te go ty pu przed -
si´ wzi´ cie.

Po raz dru gi wy sta wa mia ∏a miej sce w Bro ni -
szach (na te re nach Ryn ku Hur to we go), któ -
re po ∏o ̋ o ne sà pra wie 10 km od cen trum mia -
sta, na tra sie War sza wa–Po znaƒ. Z uwa -
gi na brak ja kiej kol wiek ko mu ni ka cji miej -
skiej ho dow cy zmu sze ni by li do do jaz du in dy -
wi du al ny mi Êrod ka mi trans por tu. K∏o po ty ko -
mu ni ka cyj ne w znacz nym stop niu ogra ni cza -
∏y przy by cie tzw. lu dzi z mia sta, któ rzy trak tu -
jà te go ty pu im pre zy ja ko spo sób sp´ dze -
nia wol ne go cza su, a tak ̋ e sà – co jest nie ba ga -
tel nà spra wà – do star czy cie la mi sto sow -
nych wp∏y wów do ka sy or ga ni za to rów. Po mi -
mo tych trud no Êci lo gi stycz nych pu bli ka jed -
nak do pi sa ∏a. Tra dy cyj nie du ̋ à po pu lar no -
Êcià cie szy ∏a si´ rów no le gle usy tu owa na gie∏ da. 

Na ba zie war szaw skich do Êwiad czeƒ za czy -
na te˝ byç wi daç wy raê nà ten den cj´ zwià za -
nà z or ga ni za cjà wy staw. Sà dz´, ˝e na ma -
pie Pol ski, z uwa gi na du ̋ y wy si ∏ek or ga ni za cyj -
ny i kosz ty, b´ dzie miej sce dla kil ku du ̋ ych wy -
staw, ty pu war szaw ska czy po znaƒ ska. Do ∏à -
czy do nich za pew ne Gdaƒsk, a mo ̋ e i Wro -
c∏aw. Z ca ∏à pew no Êcià po ra dzà so bie tak ̋ e nie -

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Róbmy swoje...

marzec/kwiecieƒ 2007

Pod czas uro czy ste go otwar cia. Od pra wej: Prze my s∏aw Lau daƒ ski – Po wia to wy Le karz We te ry na rii,
Hen ryk Sza b∏ow ski – Cz∏o nek Za rzà du War szaw skie go Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i DO,
Sta ni s∏aw Kro to szyƒ ski – Do rad ca Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Ma ria Bo ra tyn -Lau daƒ ska – Wi -
ce dy rek tor De par ta men tu Bez pie czeƒ stwa ˚yw no Êci i We te ry na rii w Mi ni ster stwie Rol nic twa, Jan
Âwi ta ∏a – Dy rek tor ds wspó∏ pra cy z za gra ni cà w Urz´ dzie Mar sza∏ kow skim Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go.

Prezes Warszawskiego Zwiàzku HGRiDO
Zbigniew Rajski. Fot. T. Fink
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wiel kie oÊrod ki re gio nal ne, któ re, ko rzy sta jàc z przy chyl no Êci miej sco -
wych w∏adz, za pro szà ho dow ców do szkol nych sal gim na stycz -
nych lub hal spor to wych miej sco wych klu bów.

Je stem prze ko na ny, ˝e ta sa ma ten den cja cze ka te˝ sa me zwiàz ki ho -
dow ców. Na pla cu bo ju po zo sta nie pa r´ du ̋ ych oÊrod ków, któ re zgro -
ma dzà wo kó∏ sie bie kil ka lub kil ka na Êcie mniej szych. Jest to lo gicz ne i nie -
uchron ne. A ja kie or ga ni za cje prze trwa jà, za de cy du je po pro stu nie wi -
dzial na r´ ka ryn ku.

Ta kà kon so li da cj́  by ∏o, jak na d∏o ni, wi daç w War sza wie. W chwi li obec -
nej za po czàt ko wa ny zo sta∏ pro ces two rze nia od dzia ∏ów. Na pierw -
szy ogieƒ po szed∏ od dzia∏ su wal ski, na st´p nie kil ku dzie sí  ciu ho dow -
ców kur zrze szo nych w Klu bie Czu bat ki Pol skiej, póêniej oddzia∏
Dar∏owo, swój ak ces zg∏o si ∏y te  ̋i ko lej ne lo kal ne zwiàz ki i klu by te ma tycz -
ne. Ta ka po li ty ka da ∏a ju  ̋ bar dzo wy mier ne efek ty na sa mej wy sta -
wie. A˝ czte ry klu by te ma tycz ne za zna czy na niej swo jà obec -
noÊç. By∏ to Klub Ka rie ra, Klub Ho dow ców Cha bo i kur in nych ras ja poƒ -
skich, Klub Ho dow ców Go ∏́  bi Ra sy Nie miec ki Wy sta wo wy ora Klub Czu -
bat ki Pol skiej i in nych ro dzi mych ras kur. Na do da tek dwa ostat nie klu -
by zor ga ni zo wa ∏y swo je in dy wi du al ne wy sta wy. 

Mo im zda niem ta ka po li ty ka jest mà dra i bar dzo per spek ty wicz -
na. Z ca ∏à pew no Êcià du ̋ y udzia∏ ma w niej Za rzàd WZ, a zw∏asz -
cza Zbi gniew Raj ski, któ ry za czy na wy ra staç na jed ne go z li czà -
cych si´ li de rów na sk∏ó co nej ma pie zwiàz ko wej w Pol sce. My -
li si´ te˝ ten, kto sà dzi, ˝e we wnàtrz war szaw skiej or ga ni za -
cji nie ma go rà cych po le mik i dys ku sji. Mnie rów nie˝ nie po do -
ba si´ wie le spraw, cze mu da j´ nie ustan nie wy raz w swo ich wy po wie -
dziach, choç by wda wa nie si´ w nie po trzeb ne i ab sor bu jà ce bi ja ty -
ki i k∏ót nie, przez co tra cà na tym wszy scy, w∏àcz nie z sa mym war szaw -
skim zwiàz kiem, do któ re go przy le ga nie uza sad nio na, mo im zda -
niem, opi nia „roz ra bia cza”. Po mi mo te go go rà ce go okre su, któ ry trze -
ba prze trwaç jak cho ro b´, wi daç ju˝ w War sza wie za czàt ki pra cy or ga -
nicz nej, od pod staw. Cie sz´ si´, ˝e co raz cz´ Êciej s∏y chaç tu ha s∏o, któ -
re jest sztan da ro wym ha s∏em sa mej „Wo lie ry” – „rób my swo je”.

Kil ka s∏ów pra gn´ po Êwi´ ciç te˝ I Wy sta wie KCP, na któ -
rej po raz pierw szy pu blicz nie zo sta ∏o po ka za nych kil ka ro dzi -
mych ras kur, nad któ ry mi za czy na my obec nie in ten syw nà pra c´ ho dow -
la nà. Na ca ∏ym Êwie cie po szcze gól ne kra je szczy cà si´ po sia da niemna ro -
do wych ras. A my co ma my? Nie jest na wet za re je stro wa na w Eu ro -
pie sztan da ro wa, wy da waç by si´ mo g∏o, ra sa, ja kà jest zie lo no nó˝ ka pol -
ska. Po nie wa˝ ho du j´ t´ kur k´, sta ra ∏em si´ wy sta wiç jà na wy sta -
wie w Lip sku, na któ rej od lat bio r´ ak tyw ny udzia∏ ja ko ho dow ca i nie -
ste ty nie mo g∏em. Dla cze go? Bo po pro stu „ofi cjal nie” jej nie ma. W ku -
rzym Êwiatku sà za to k∏ót nie, na pi na nie mu sku ∏ów i po ka zów -
ki. Mnie oso bi Êcie nie od po wia da ta ka at mos fe ra. Wo l´ swój ma -
∏y Êwiat w nie wiel kich kur ni kach. Chc  ́ho do waç pol skie ra sy i mo im ma -
rze niem jest to, aby to one sta ∏y na Êwiecz ni ku, a nie mo je wy gó ro wa -
ne ego.

Rób my wi´c swo je…
Go rà co za ch´ cam do prze stu dio wa nia ca ∏e go blo ku ma te ria -

∏ów o pol skich li li pu tach, któ re pu bli ku je my rów no le gle w tym 
nu me rze „Wo lie ry”. Bo czu bat ki sta ro pol skie, go ∏o szyj ki lu bel -
skie i pol skie li li pu ty, mam na dzie j´, ˝e zo sta nà, a am bi cje mi -
nà jak z∏y sen. Cze go so bie i in nym ̋ y czy ho dow ca wszyst kich wy mie -
nio nych wy ̋ ej, w∏àcz nie z zie lo no nó˝ kà pol skà, ro dzi mych ras kur.

Warszawski lotny z hodowli Romana
¸ukasiewicza - trzeci rok prezentacji.

Fot. P. S∏omczyƒski

Wywrotek mazurski z hodowli
Wojciecha Ostaszewskiego.

Fot. P. S∏omczyƒski

Liliput polski pstrokaty 
z hodowli Dawida Szikory.

Fot. P. S∏omczyƒski
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skie, hisz pa ny, po ∏u dnio wo nie miec kie ∏y ski, duƒ skie lot ne, wy wrot -
ki de bre czyƒ skie i in ne.

Przy or ga ni zo wa niu wy sta wy pomagali za rów no cz∏on ko wie ko -
mi te tu or ga ni za cyj ne go (Sta ni s∏aw Cie cier ski, Ka zi mierz Ma jer, An -
drzej Liw czak, Bog dan Ku ry ∏a, Cze s∏aw Ma tu szyƒ ki, Hen ryk Glu za,
Jan Mo la, An drzej Ste fa niak, Le onard Brzo zow ski), jak i nie mal
wszy scy ho dow cy Od dzia ∏u nr 48. 

Wy sta wa cie szy ∏a si´ za in te re so wa niem nie tyl ko miesz kaƒ ców
Biel ska i oko lic. Mi´ dzy klat ka mi wy sta wo wy mi i na zor ga ni zo wa nej
z tej oka zji gie∏ dzie mo˝ na by ∏o spo tkaç ho dow ców z in nych od dzia -
∏ów, a na wet z Czech. 

14. wy sta wa, zor ga ni zo wa na przez Sek cj´ Go ∏´ bi Ra so wych
i Dro biu Ozdob ne go w Biel sku -Bia ∏ej, nie by ∏a je dy nà im pre zà pre -
zen tu jà cà do ro bek ho dow la ny za rok 2006. Cz∏on ko wie ko ∏a nr 
48 wy sta wi li swo je go ∏´ bie i ku ry tak ̋ e na Die ce zjal nych Do ̋ yn -
kach w Ustro niu. Karol Jasienica. 

Fot. autora

27 i 28 stycz nia 2007 ro ku od by ∏a si´ wy sta wa go ∏´ bi ra so wych i dro -
biu ozdob ne go zor ga ni zo wa na przez Okr´ go wy Zwià zek Ho dow ców
Drob ne go In wen ta rza, Sek cja Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu Ozdob ne go
w Biel sku -Bia ∏ej. Ocze ki wa no na t´ wy sta w´ z pew nym znie cier pli wie -
niem, bo wiem w se zo nie 2005/6 – ze wzgl´ du na za kaz or ga ni zo wa nia
wy staw dro biu i go ∏´ bi – nie od by ∏a si´ do rocz na wy sta wa wieƒ czà ca
ho dow la ne wy si∏ ki ho dow ców z Biel ska -Bia ∏ej i oko lic. Wy sta wa, któ ra
mia ∏a miej sce w stycz niu br., by ∏a ju˝ 14. wy sta wà zor ga ni zo wa nà przez
Sek cj´ Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu Ozdob ne go. W Do mu Kul tu ry przy
ul. Kar pac kiej 125 ho dow cy (trzy dzie stu dwóch) wy sta wi li 436 go ∏´ bi
w 52 ra sach oraz 47 kur w 10 ra sach. 

Z go ∏´ bi naj licz niej re pre zen to wa ne by ∏y gar ∏a cze gór no Êlà skie ko ro -
nia ste (63), bia ∏o g∏ów ki gum biƒ skie (24), za kon nicz ki nie miec kie (18),
wy wrot ki wschod nio pru skie (16), or li ki pol skie (16), ro stow skie jed no -
ko lo ro we (16), gar ∏a cze an giel skie (15), za moj skie (14), pa wi ki (14).
Z dro biu zaÊ co chi ny mi nia tu ro we. Zo ba czyç te˝ mo˝ na by ∏o rza dziej
spo ty ka ne ra sy go ∏´ bi, jak: gar ∏a cze brneƒ skie, ka pu cy ny sta ro ho len der -

Bielsko-Bia∏a
XIV Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so -
wych i Dro biu Ozdob ne go

Po∏udniowoniemiecki
murzyn.

Kazaƒski pulsujàcy.

Koroniarz koƒcaty.

Wykaz zwyci´zców w rasie:

01. Koroniarz koƒcaty 96 S∏awomir Tatka
02. Koroniarz sercaty 96 Tomasz Gill
03. Sroczka polska

krótkodzioba 93 Henryk Gluza
04. Wiedeƒski bia∏otarczowy 93 Zbigniew Karpeta
05. Wysokolotny

budapesztaƒski 94 Zbigniew Karpeta
06. Bia∏og∏ówka gumbiƒska 96 Bogus∏aw Kury∏a
07. Wywrotek

wschodniopruski 96 Stanis∏aw Kasprzak
08. Kazaƒski pulsujàcy 96 Andrzej Stepaniak 
09. Zakonniczka niemiecka 96 Kazimierz Majer
10. Bielcki krótkodzioby 95 Zbigniew Karpeta
11. Pawik 95 Piotr Arent
12. Brodawczak polski 95 Krzysztof Kie∏czyƒski
13. Indian 96 Krzysztof Kie∏czyƒski 
14. Gar∏acz górnoÊlàski

koroniasty 96 Tadeusz Kondela
15. Koroniarz

barwnoogoniasty 93 Rudolf K∏aptocz
16. Rosyjski traczowy 94 Antoni Moczyd∏owski
17. Gar∏acz angielski 95 Henryk Strach
18. Bia∏og∏ówka elblàska 95 Bogus∏aw Kury∏a
19. Orlik polski 96 Edward Tarajko
20. Perukarz 95 Eugeniusz Mróz
21. Roler orientalny 94 Leonard Brzozowski
22. Stargardzki pulsujàcy 96 Ludwik Ozga
23. Pocztowy standard 96 Marian Babiarz
24. Niemiecki wystawowy 94 Stanis∏aw Kasprzak
25. Kurak modeƒski 96 Ludwik Ozga
26. RyÊ polski 94 Czes∏aw Matuszyƒski
27. Barwnog∏ówka 

królewiecka 96 Bogus∏aw Kury∏a
28. Krótkodzioba 

sroczka rosyjska 96 Antoni Moczyd∏owski
29. Rostowski jednokolorowy 94 Robert Tura∏a
30. Zamojski 96 Edward Tarajko
31. Czubatka padewska 94 Ludwik Ozga
32. Kochin miniaturowy 96 Marek Uglorz
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Wdniach 12–17 grud nia 2006 r. od by ∏a
si´ dru ga wy sta wa ateƒ skie go klu bu

ALOP (At tyc ka Or ga ni za cja Pta ków Do-
mo wych). Or ga ni za cja ta pod le ga POO
(Ogól no grec ka Fe de ra cja Or ni to lo gicz na),
a w swo ich sze re gach, mi mo ˝e jest m∏o -
dym klu bem, zrze sza 121 cz∏on ków–ho -
dow ców, przede wszyst kim ka nar ków
kszta∏t nych i ko lo ro wych, ale tak ̋ e pta ków
eg zo tycz nych i eu ro pej skich, g∏ów nie cie ka -
wych mu ta cji i hy bry dów. Dla te go te˝ ce -
lem wy sta wy by ∏o po ka za nie i spraw dze nie
osià gni´ç we wszyst kich ka te go riach, jak
i po ka za nie zwie dza jà cym, ˝e... nie tyl ko
ka nar ki kszta∏t ne mo gà byç pi´k ne (w Gre -
cji do me nà pta sich wy staw sà g∏ów nie ka -
nar ki kszta∏t ne).

Tak jak w po przed nim ro ku, dzi´ ki uprzej -
mo Êci bur mi strza dziel ni cy Achar non, wy sta -
wa mia ∏a miej sce w sa li Miej skie go Do mu
Ku tu ry w Ate nach. Po moc na r´ ka g∏ów ne go
spon so ra wy sta wy – Ma stro per trou OE, jak
zwy kle w ta kich przy pad kach by wa, sta ∏a si´
rów nie wa˝ nà spra wà jak za pa∏ or ga ni za to -
rów i wy staw ców.

Pta ki wy sta wia no w 5 ró˝ nych ka te go -
riach: ka nar ki ko lo ro we (D), ka nar ki kszta∏t -
ne (E), pta ki eg zo tycz ne (F), mu ta cje eu ro -
pej skie (G), jak rów nie˝ cie ka we hy bry dy
(H). Po ka za no w su mie 420 ró˝ nych pta -
ków, z któ rych 375 wzi´ ∏o udzia∏ w kon kur -
sie, a 45 pe∏ ni ∏o je dy nie „po ka zo wà” ro l´. 

WÊród wy sta wio nych pta ków do mi no wa ∏y
ka nar ki ra sy glo ster (90 os.), ka nar ki ko lo ro -
we (70 os.), gar bu sy ja poƒ skie (58 os.), k´ -
dzie rza we pó∏ noc ne (48 os.), li zar dy (22 os.)
i mi nia tu ry bor de ra (rów nie˝ 22 os.). Nie za -
bra k∏o tak lu bia nych tu taj dzi wo nii ogro do -
wych (Car po da cus me xi ca nus), za li cza nych
do eg zo ty ki (35 pta ków), cie ka wych mu ta cji
szczy g∏a i hy bry dów (te w mniej szych ilo -
Êciach).

Do kla sy fi ka cji pta ków za pro szo no dwóch
s´ dziów z Bel gii – Ja cqu es Prin cen oce nia∏

ka nar ki kszta∏t ne, a Ro ma in Thiels ka nar ki
ko lo ro we, eg zo ty k´, hy bry dy i mu ta cje eu -
ro pej skie.

Aby wziàç udzia∏ w kon kur sie, na le ̋ a ∏o
wy sta wiç co naj mniej 5 pta ków. Oce na na
stan dar do wych za sa dach, usta lo nych przez
Mi´ dzy na ro do wà Fe de ra cj´ Or ni to lo gicz nà
(COM), mó wià ca, ˝e 91 punk tów to mi ni -
mum dla pierw sze go miej sca, a 90 punk tów
mo ̋ e kla sy fi ko waç pta ki do po zy cji dru giej
lub trze ciej, wy ∏o ni ∏a zwy ci´z ców.

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su
przy go to wa no na so bot ni wie czór (16 grud -
nia), przy zna jàc pa miàt ko we me da le ka˝ de -
mu z trzech pierw szych miejsc, a dla ka˝ de -
go naj lep sze go pta ka w ka te go rii wr´ czo no
po kaê ne pu cha ry. Ty tu ∏y cham pio nów wy -
sta wy przy zna no w ka te go riach: ka nar ki
kszta∏t ne (nor wik), ka nar ki ko lo ro we (li po -
chro mo wy czer wo ny nie in sten syw ny) i hy -
bry dy (ka na rek + mu ta cja dzwoƒ ca). Trze ba
przy znaç, ˝e wra ̋ eƒ, emo cji i ra do Êci nie
bra ko wa ∏o.

Z cie ka wo stek klu bo wych ALOP war to
do daç, ˝e pod czas trwa jà cej wy sta wy gro no
ho dow ców po wi´k szy ∏o si´ o 31 no wych
cz∏on ków. S´ dzio wie z Bel gii bar dzo chcie li
po zy skaç dla sie bie dwa z wy ró˝ nio nych ka -
nar ków k´ dzie rza wych pó∏ noc nych, ale im
si´ to nie uda ∏o, wi´c za ku pi li dwa pi´k ne ka -
nar ki ko lo ro we. Jest to o ty le cie ka we, ˝e do
nie daw na grec cy ho dow cy sta ra li si´ zdo by -
waç w∏a Ênie z Bel gii naj lep sze do swej ho -
dow li pta ki!

Pod su mo wu jàc, mo˝ na Êmia ∏o po wie -
dzieç, ˝e or ga ni za cja ALOP roz wi ja si´ dziel -
nie, a or ga ni zu jàc kszta∏ cà ce pre lek cje
i wspó∏ pra cu jàc z in ny mi or ga ni za cja mi, klub
ten sta je si´ god nym przy k∏a dem dla in nych. 

Fot. Ana gno stou Pa pa tat sis,
Mo scho gian na kis The oto ka tos,

Tha na sis Yfan tis
pre zes Ogól no grec kiej

Fe de ra cji Or ni to lo gicz nej POO

ALOP – 2006
II wy sta wa klu bo wa

Eva Stets–Vi tho ul ka
Tha na sis Yfan tis

W ar ty ku le „Dwie Grec kie Wy sta wy” (Wo lie ra 1/2007) opty mi stycz nie po da li Êmy, 
˝e wy sta wio no 2000 ka nar ków. Na praw d´ by ∏o ich 200. Za wpro wa dze nie w b∏àd 
prze pra sza my.                                                                                       Re dak cja
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Wr´czanie nagród.

Nagrodzony
gloster.

Ciekawe mutacje szczyg∏a.
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forum Zwiàzkowe

Nie spe∏ na 40 cz∏on ków, rok rocz -
nie oko ∏o 800 pta ków. Z ca ∏à pew no -
Êcià wi´c pod wzgl´ dem sta ty stycz -

nym wy sta wa w Bia ∏ym sto ku do po t´g nie na -
le ̋ y. A jed nak, we d∏ug mnie, jest to jed na z naj -
wa˝ niej szych wy staw w kra ju.

Dla cze go?
Po pierw sze – pta ki. Pod la skie spo tka nie ho -

dow ców ma swo jà spe cja li za cj´. Je dy -
nie tu mo˝ na obej rzeç go ∏´ bie, któ re al bo bar -
dzo rzad ko, al bo w ogó le nie tra fia jà do in -
nych oÊrod ków. Kil ka z brze gu nazw: mi ko ∏a -
jew ski bia ∏y, char kow skij bia ∏o gon, biel ski, kur -
ski, ugaƒ skie, mew ka mo skiew ska, wy wro -

tek ode ski… i tak da lej. Tu taj j´ zyk ro syj ski, bia -
∏o ru ski, a zw∏asz cza li tew ski s∏y chaç rów -
nie cz´ sto jak w in nych oÊrod kach nie miec -
ki. Któ˝ nie zna Li twi na, Sta sy sa Pat kau ska -
sa, któ ry tu taj zna laz∏ swój dru gi go ∏´ biar -
ski dom? W Bia ∏ym sto ku wi daç na ma cal -
nie prze ni ka nie si´ kul tur. A po nie wa˝ ma -
jà one du ̋ o do za ofe ro wa nia, wi´c z tej mie sza -
ni ny wy cho dzi do syç in te re su jà cy ko gel -mo -
gel. Kul tu ry te jed nak „jed no czy” wspól ny mia -
now nik – go ∏´ bie. 

Dzi´ ki te mu, je ̋ e li na wet sà po wo dy do po -
le mik pod kà tem hi sto rycz nym czy na ro do wo -
Êcio wym, to w∏a Ênie wspól ne hob by po wo du -

je, ˝e scho dzà one na dru gi plan al bo w ogó -
le si´ o nich nie pa mi´ ta i nie roz ma wia.

Po dru gie – at mos fe ra. Kie dy py tam bia ∏o -
stoc kich ko le gów: czy wy si´ tu taj w ogó le k∏ó -
ci cie, s∏y sz´ prze wa˝ nie od po wiedê – jak cho -
le ra. Zwa ̋ yw szy jed nak na fakt, ˝e tu tej si ho -
dow cy zor ga ni zo wa li kil ka szko leƒ, two rzà i re -
je stru jà no we ra sy, te k∏ót nie, z któ ry mi uto˝ sa -
mia ne jest wr´cz Êro do wi sko ho dow -
ców, nie sà jak wi daç tu taj de struk cyj ne. Na do -
da tek za rzàd po tra fi∏ so bie zna ko mi cie u∏o -
˝yç sto sun ki z miej sco wy mi w∏a dza -
mi. Urzàd mar sza∏ kow ski i miej ski zna ko mi -
cie zda jà so bie spra w´, ˝e te go ty pu lo kal -
ne sto wa rzy sze nia wzbo ga cà tyl -
ko coÊ, co jest bez cen ne – miej sco wà kul tu -
r´ i tra dy cj´. Po za tym zwià zek ho dow -
ców jest zna ko mi tà al ter na ty wà dla bud ki z pi -
wem i pa to lo gii spo ∏ecz nych. Wia do -
mo, ˝e na Pod la siu za ko∏ nierz si´ nie wy le -
wa. Nie wy pa da wra caç z Bia ∏e go sto ku te go sa -
me go dnia, chy ba ˝e jest si´ miej sco -
wym. No i ja koÊ tak na st´p ne go ran ka g∏o -
wa lek ko nie swo ja i wstaç si´ z ∏ó˝ ka za bar -
dzo nie chce.

Po trze cie – miej sce na zie mi. Nie trze -
ba wca le or ga ni zo waç wy staw z ty sià ca mi eks -
po na tów, aby mieç po czu cie we wn´trz nej si -
∏y. Cza sa mi kil ka pta ków jest wa˝ niej sze ni˝ set -
ki go ∏´ bi na tych wy sta wach, gdzie pa -
trzy si´ na nie przez pry zmat ka sy i wy mier -
nych zy sków. Choç by nie wiem jak in ni prze -
ciw ko te mu pro te sto wa li, to nic nie zmie ni fak -
tu, ˝e to na wscho dzie kra ju za wsze by ∏y i na -
dal sà naj pi´k niej sze go ∏´ bie i jed ni z naj lep -
szych ho dow cy. Od po wiedê na py ta nie: dla cze -
go? – jest pro sta. Bo na kre sach Rzecz po spo li -
tej go ∏´ bie trak to wa no jak do mow ni ków, z mi -
∏o Êcià i czcià. Tu nie ma pro duk -
cji, tu za to w du szy gra. Nie ukry -
wam, ˝e mnie te˝, gdy co ro ku od wie dzam Bia -
∏y stok, w du szy gra…

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Tam, gdzie w du szy gra…

Wystawa
w Bia∏ymstoku

  

Jerzy Wysocki z kurkà championkà
czybatki polskiej, wielb∏àdziej.
Fot. St. Roszkowski

Podczas uroczystego otwarcia. 
Fot. St. Roszkowski




