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• Za rzàd Od dzia ∏u Tar nów MSHK i PE pla nu je zor ga ni zo wanie gie∏ dy pta ków w ka˝ dà trze cià so bo t´ mie sià ca, t.j. 19.05, 16.06, 21.07,
18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 22.12. Gie∏ dy, wy sta wy i po ka zy od by wa jà si´ w klu bie „Gwiaz da”, ul. Ko per ni ka 7 w Tar no wie, w godz. 8-10.

• W ka˝ dà pierw szà nie dzie l´ mie sià ca w Pro szo wi cach od by wa si´ Gie∏ da Drob ne go In wen ta rza or ga ni zo wa na przez Gie∏ d´
Eko rol. Szcze gól nie ser decz nie za pra sza my na gie∏ d´ ma jo wà (6.05.2007) po ∏à czo nà z II Wy sta wà Drob ne go In wen ta rza na Pla cu Tar -
go wym w Pro szo wi cach.

• Pol ski Zwià zek Or ni to lo gicz ny Mi ∏o Êni ków i Ho dow ców Pta ków Ozdob nych za pra sza wszyst kich za in te re so wa 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´ na 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.

• II Re gio nal na Wy sta wa Drob ne go In wen ta rza od b´ dzie si´ 6.05.2007 r. na Pla cu Tar go wym w Pro szo wi cach. Po czà tek wy -
sta wy o godz. 10.00. Po za go ∏´ bia mi ra so wy mi, pocz to wy mi i pta ka mi eg zo tycz ny mi mo˝ na b´ dzie obej rzeç kró li ki, psy i ko nie. W pro -
gra mie prze wi dzia no licz ne kon kur sy, wy st´ py ze spo ∏ów i m∏o dzie ̋ y szkol nej. Or ga ni za to rzy ser decz nie za pra sza jà.

• 8-27.05.2007 r. „Oblicza Arktyki” - wystawa fotografii polarnej w Muzeum Ziemi PAN, Al. Na Skarpie 27, Warszawa.

• Sto wa rzy sze nie Ho dow ców Drob ne go In wen ta rza w So s now cu or ga ni zu je w dniach 2–3 czerw ca, na te re nie K. S. Bu dow la ni,
przy ul. 3. Ma ja (ko ∏o by ∏e go sà du) wy sta w´ dro biu, kró li ków i go ∏´ bi. Ser decz nie za pra sza my. In for ma cje: 032-291-22-40.

• Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy i Kam pi no ski Park Na ro do wy za pra sza jà w so bo t´ 2 czerw ca o godz. 10.00 na Fe -
sti wal Fo to gra fii Przy rod ni czej „Fo to Na tu ra”.

• Sto wa rzy sze nie Ho dow ców Drob ne go In wen ta rza w Wil czy or ga ni zu je w dniach 24-25 czerw ca przy Zam ku w Wil czy po kaz
drob ne go in wen ta rza. Wie cej in for ma cji pod nu me rem te le fo nu 032-239-73-11. Ser decz nie za pra sza my.

S P R O  S T O  WA  N I E
W nu me rze 2/2007 na stro nie 45, pod pi sa li Êmy z b∏´ dem zdj´ cie ku ro pa twy. W rze czy wi sto Êci zdj´ cie wy ko na∏ An drzej GrybÊ.
Au to ra za po my∏ k´ prze pra sza my.

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

Pó∏ ro ku te mu w g∏o wach kil ku ho dow -
ców drob nej eg zo ty ki zro dzi∏ si´ po -
mys∏ zjed no cze nia si´ w jed nej or ga ni za -

cji. Âro do wi sko ho dow ców drob ni -
cy jest jak ma lut ka wy sep ka na mo rzu ho dow -
ców ka nar ków i pa pug. Do sko na le to wi -
daç na wy sta wach, gdzie drob na eg zo ty -
ka jest cz´ sto mar gi nal nie przed sta wia -
na, a jej ja koÊç nie ste ty od bie ga od naj wy˝ -
szej eu ro pej skiej kla sy. Ta kie przy kre wnio -
ski na su wa jà si´ nam po od wie dze niu pa ru za -
gra nicz nych wy staw i kon tak cie z za gra nicz -
ny mi ho dow ca mi. Or ga ni za cja, któ rà chce -
my za ∏o ̋ yç, mia ∏a by na ce lu roz pro pa go wa -
nie drob nej eg zo ty ki wÊród pol skich ho dow -
ców, szcze gól nie rzad szych ga tun ków i od -
mian barw nych. Po przez zrze sze nie ho dow -
ców z ca ∏ej Pol ski i wy mia n´ w∏a snych do -
Êwiad czeƒ, b´ dzie my mo gli pod no siç ja -
koÊç na szych pta ków. Ra zem ma my o wie -
le wi´k sze mo˝ li wo Êci dzia ∏a nia ni˝ po je dyn -
czy ho dow ca. Chcie li by Êmy or ga ni zo -
waç wspól ne wy jaz dy na za gra nicz ne wy sta -

wy i od wie dzaç za gra nicz nych ho dow -
ców. Po przez In ter net na wià za li Êmy ju˝ bar -
dzo cie ka we zna jo mo Êci. Punk tem kul mi na -
cyj nym ca ∏o rocz nej ho dow li ma byç ogól no -
pol ska wy sta wa drob nej eg zo ty ki, gdzie ró˝ -
no rod noÊç oraz jej pi´k no nie b´ dà przy çmio -
ne po przez KA NAR KI i PA PU GI. Po my -
s∏ów nam na praw d´ nie bra ku je! Nie ste ty ˝y -
cie w zbiu ro kra ty zo wa nym kra ju tro ch´ ostu -
dzi ∏o nasz za pa∏, oka za ∏o si´, ˝e Klub Ho dow -
ców Drob nej Eg zo ty ki nie tak ∏a two sfor ma li -
zo waç. Wy ma ga to ze bra nia w jed nym miej -
scu kil ku dzie si´ ciu osób, a ci´˝ ko jest wy ma -
gaç, aby ktoÊ je cha∏ z dru gie go koƒ ca Pol -
ski, by pod pi saç li st´ obec no Êci. Z po mo -
cà przy szed∏ nam pre zes An drzej Bak z SHKi -
PE „Ca na ria”. Za pro po no wa∏ po wsta nie na -
sze go klu bu ja ko od dzia ∏u „Ca na ri”. Roz wià -
zu je to wszyst kie pro ble my z re je stra cjà i roz -
li cza niem si´ z Urz´ dem Skar bo -
wym. Nasz od dzia∏ ma za jàç si´ pro pa go wa -
niem ho dow li pta ków, jak i zrze szaç ho dow -
ców po przez me dium, ja kim jest In ter -

net, ale nie tyl ko, ma my rów nie˝ po -
mys∏, jak do trzeç do ho dow ców, któ -
rzy nie ma jà In ter ne tu. Te raz po trze bu je -
my tyl ko ho dow ców. Je ̋ e li doj dzie do po -
wsta nia klu bu przy „Ca na ri”, to cz∏on ko -
stwo w na szym klu bie b´ dzie si´ wià za -
∏o rów nie˝ z przy na le˝ no Êcià do „Ca na -
ri”, jed nak nie wy klu cza to do ∏à cze nia ko le -
gów, któ rzy na le ̋ à ju˝ do in nych zwiàz -
ków ho dow ców pta ków (w tym do 
PFO). Klub, jak na ra zie, nie ofi cjal nie dzia -
∏a wo kó∏ stro ny www.astryl dy.pl, tam znaj -
dà ko le dzy bli˝ sze in for ma cje o na szych ce -
lach. Chce my po znaç wa sze ocze ki wa -
nia, co do klu bu, oraz jak wy wi dzi cie je -
go dzia ∏a nie. Ko le gów, któ rzy nie ma jà do st´ -
pu do In ter ne tu, pro si my o kon takt te le fo nicz -
ny:
663-552-289 (Piotr Lu bik), 605-378-586 (¸u -
kasz Wej man) lub tra dy cyj nà pocz tà: Piotr Lu -
bik, ul. Rasz kow ska 3/2, 60-162 Po znaƒ.
Je ste Êmy otwar ci na pro po zy cje.

Klub Hodowców Drobnej Egzotyki



Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy i Kam pi no ski Park Na -
ro do wy za pra sza jà w so bo t´ 2 czerw ca o godz. 10.00 na pià -
tà od s∏o n´ Fe sti wa lu Fo to gra fii Przy rod ni czej „Fo to Na tu ra”.

Zo ba czy my naj pi´k niej sze zdj´ cia pre zen tu jà ce pol skà przy ro -
d´, ze bra ne w kil ku dy na micz nych, krót kich, udêwi´ ko wio nych
pre zen ta cjach. Te ma tycz ne mi nia tu ry, trwa jà ce Êred nio oko ∏o 
3 mi nut, prze nio sà nas w Êwiat Êwie tli stych mgie∏ i g´ stych, ciem -
nych la sów, w kra in´ mi kro sko pij nych owa dów i po t´˝ nych 
ma sy wów gór skich. Nie za brak nie na tu ral nych rzeêb lo do wych
i wod nych akwa rel. Zaj rzy my pod ma syw ne drze wa i g∏´ bo ko
w de li kat ne kwia ty. Zo ba czy my czar ci po miot i lek cj´ taƒ ca pod
kie run kiem skrzy dla tych mi strzów.

W pro gra mie fe sti wa lu jest mul ti me dial ny po kaz zdj´ç „Pta ki”
Ma te usza Ma ty sia ka i Ce za re go Pió ro oraz pre lek cja Ma te usza
Mo ska li ka „Spits ber gen – Per ∏a Ark ty ki”. B´ dzie to re la cja z kil ku
wy praw do Ark ty ki – hi sto ria wiel kiej pa sji i... wiel kie go uza le˝ nie -
nia. Opis przy gód, któ re wy da rzy ∏y si´ w jed nej z naj bar dziej urze -
ka jà cych sce ne rii na sze go glo bu.

Ko lej nym punk tem pro gra mu b´ dzie pre zen ta cja pro jek tu po -
kon kur so we go al bu mu „Na sze Pta ki”, przy go to wy wa ne go przez
Wy daw nic two Za gro da we wspó∏ pra cy z ZPFP. Fe sti wal za koƒ czy
naj wa˝ niej sze wy da rze nie: og∏o sze nie wy ni ków kon kur su ZPFP
na Fo to gra fa Ro ku i pre zen ta cja na gro dzo nych prac, za pla no wa ne
na go dzi n´ 13.00.

Za pra sza my do sie dzi by Kam pi no skie go Par ku Na ro do -
we go, ul. Tet ma je ra 38, Iza be lin. Wst´p na im pre z´ wol ny.
Szcze gó ∏o wy pro gram i bie ̋ à ce in for ma cje: www.zpfp.pl
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Fe sti wal 
Fo to Na tu ra 2007

¸yski. Fot. M. Matysiak.
Czapla nadobna. Fot. C. Pióro

Spitsbergen latem to kraina
ptaków. Fot. M. Moskalik

Alczyk–elegant w surducie,
przez wielu nazywany
„pingwinem pó∏nocy”. 

Fot. M. Moskalik

Piecuszek. Fot. M. Matysiak
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– Mam miej sce w sa mo cho dzie, je dzie
pan?

Dla cze go nie? O w´ gier skiej gie∏ dzie spo -
ro si´ ostat nio mó wi wÊród ho dow ców. Co
rusz ktoÊ ze zna jo mych wy bie ra si´ na za ku -
py, rza dziej z cie ka wo Êci? Jeê dzi si´ tam
g∏ów nie po w´ gier skie go ∏´ bie, któ re po tem
mo˝ na sprze daç w Pol sce z kil ku krot nà
prze bit kà. Cza sa mi przy wo zi si´ stam tàd na -
praw d´ zna ko mi te eg zem pla rze, cho cia˝ po
te naj wy bit niej sze naj le piej wy braç si´
w grud niu, gdy na tam tej szych wy sta wach
ho dow cy po ka zu jà to, co ma jà naj lep sze go.

Ru sza my w so bo t´ oko ∏o 9.00 ra no, 
tak aby zdà ̋ yç do je chaç przed zmro kiem
i zna leêç w mia r´ ta ni noc leg. My za trzy mu -
je my si´ go Êcin nie w po bli skim oÊrod ku 
jeê dziec kim, gdzie za trzy oso bo wy po kój
p∏a ci my 15 tys. fo rin tów. Cz´Êç ho dow ców 
pre fe ru je wy pra w´ non stop, bez za kwa te -
ro wa nia. Po nie wa˝ po ko na nie po nad 700 ki -
lo me tro we go od cin ka zaj mu je w gra ni cach
10-12 go dzin, wy ru sza si´ wi´c oko ∏o go dzi -
ny 18.00. 

Gie∏ da usy tu owa na jest oko ∏o 30 km od
Bu da pesz tu, w Mo no rze. Kil ku hek ta ro wy
plac „pod chmur kà”, prak tycz nie bez ˝ad ne -
go za ple cza „stra ga niar sko -ga stro no micz ne -
go”, gdzie nie gdzie tyl ko po kry ty tra wà, ro bi
im po nu jà ce wra ̋ e nie. Za in try go wa ∏o mnie
to miej sce, po ∏o ̋ o ne nie w cen trum lub na
obrze ̋ ach du ̋ e go mia sta, ale na zu pe∏ nym
pust ko wiu, do któ re go mo˝ na do je chaç
prak tycz nie je dy nie sa mo cho dem. Ju˝ oko ∏o
go dzi ny 6.00 ra no jest na nim pe∏ no sprze da -
jà cych i ku pu jà cych z ca ∏ych W´ gier, ale nie
tyl ko – tra fia tu spo ro Au stria ków, Niem ców,
Cze chów i S∏o wa ków, nie mó wiàc ju˝
o wszech obec nych Cy ga nach i Ru mu nach.
Mi gn´ ∏y nam tak ̋ e dwie zna jo me pol skie
„eki py”, któ re do tar ∏y do Mo no ru chy ba na
za sa dzie on -li ne.

Na tar go wi sku han dlu je si´ przede wszyst -
kim tym, co zwià za ne jest z ho dow là zwie -
rzàt. Sà te˝ w du ̋ ym wy bo rze ry by do oczek
wod nych. Z pta ków prze wa ̋ a jà go ∏´ bie,
g∏ów nie w´ gier skie ra sy, w tym nie spo ty ka ne
na pol skich ba za rach ol brzy my w´ gier skie
oraz uni ka to we, któ rych roz pi´ toÊç skrzy de∏
do cho dzi do pó∏ to ra me tra. Praw dzi wà grat -

k´ ma jà ho dow cy pa pug i drob nej eg zo ty ki.
W Mo no rze mo˝ na ku piç praw dzi we ra ry ta -
sy, po czàw szy od ka ka du mo luc kich, wiel kich
dam, po lo ry wiel kie. Za sta na wia jà ni skie ce -

ny. Byç mo ̋ e w∏a Êci cie le chcà si´ po zbyç pta -
ków cho rych. Wi dzia ∏em na wet wy sta wio ne
na sprze da ̋  m∏o de je ̋ e, nu trie oraz… nie to -
pe rze. Oto kil ka przy k∏a do wych cen. 

Wyprawa na W´gry

forum Zwiàzkowe

Szef W´gierskiego Zwiàzku Antal Uhrner.



Prze licz nik 1 tys. fo rin tów = oko ∏o 16 z∏.
– go ∏´ bie ra sy bu da pesz teƒ ski wy so ko lot -

ny – od 2 tys. do 10 tys. fo rin tów;
– go ∏´ bie ra sy fe le gy ha zer – 2–3 tys. fo -

rin tów, naj lep sze eg zem pla rze oko ∏o 10
tys. fo rin tów;

– go ∏´ bie ra sy sze ge dyƒ ski lot ny –
3–4 tys. fo rin tów; 

– ku ry ra sy brah ma – 3–4 tys. fo rin tów;
– pa ra l´ go wa ˝a ko – 100 tys. fo rin tów;
– pa ra l´ go wa ama zo nek ku baƒ skich

– 150 tys. fo rin tów; 
– je ̋ e – 2 tys. fo rin tów;
– po id∏o pod wie sza ne, chro mo wa ne

– 1200 fo rin tów.
Or ga ni za to rem gie∏ dy jest naj wi´k szy

W´ gier ski Zwià zek Go ∏´ bi i In nych Drob -
nych Zwie rzàt. Od by wa si´ ona nie wi´ cej
ni˝ 10 ra zy w ro ku. Na przy k∏ad w 2007 ro -
ku pla no wa nych jest 8 spo tkaƒ ho dow ców.
Ka˝ do ra zo wy przy chód z ta kie go „spo tka -
nia” to su ma rz´ du jed ne go mi lio na fo rin tów.

Ale to je dy nie jed no ze êró de∏ „za rob ko wa -
nia”. Na oko ∏o 40 mi lio nów rocz nych przy -
cho dów, je dy nie oko ∏o sied miu po cho dzi ze
sk∏a dek cz∏on kow skich. Je ̋ e li do te go do da -
my, ˝e w´ gier ski zwià zek, dzi´ ki od po wied -
niej in we sty cji, jest pro du cen tem ob rà -
czek… to tyl ko po zaz dro Êciç ra cjo nal ne go
my Êle nia. Dzi´ ki tym przy cho dom mo˝ li we
jest m.in. do fi nan so wa nie w∏a sne go mie -
si´cz ni ka. Po wy˝ szà in for ma cj´ po le cam za -
rów no obec nym, jak i przy sz∏ym w∏a dzom
Pol skie go Zwiàz ku HGRi DO. 

W bie ̋ à cym ro ku w´ gier ska or ga ni za cja
b´ dzie ob cho dziç 125 rocz ni c´ dzia ∏al no Êci.
Zrze sza oko ∏o 3 tys. ho dow ców zgru po wa -
nych w pra wie 120 klu bach i zwiàz kach re -
gio nal nych. Od lat utrzy mu je przy ja zne sto -
sun ki z War szaw skim Zwiàz kiem. War to
rów nie˝ pod kre Êliç wza jem ne kon tak ty ho -
dow ców w´ gier skich i pol skich. Pod czas
roz mów za rów no z Gá bo rem Szé ná  si, od -
po wia da jà cym na W´ grzech za drób oraz

po zo sta ∏y „drob ny in wen tarz”, jak i z sze fem
ca ∏e go Zwiàz ku – An ta lem Uhr ne rem, wie -
lo krot nie pa da ∏o na zwi sko An drze ja Twa -
row skie go, któ re go go ∏´ bie od lat Êmia ∏o
kon ku ru jà za rów no na w´ gier skich, jak i mi´ -
dzy na ro do wych wy sta wach z ro do wi ty mi
„W´ gra mi”. Je ̋ e li Po lak zdo by wa wy so kie
punk ta cje i na gro dy w sa mej ja ski ni lwa, to
mu si bu dziç to sza cu nek.

Stanis∏aw Roszkowski
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Wdniach 20-21 stycz nia 2007 ro ku od by -
∏a si´ we Wro c∏a wiu XVII Dol no Êlà -
ska Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so wych, Dro -

biu Ozdob ne go i Kró li ków. Wro c∏aw skie im -
pre zy za li cza ne sà do naj wi´k szych 
te go ty pu w Pol sce, co rów nie˝ i tym ra zem or -
ga ni za to rzy po twier dzi li. Wy sta wa zgro ma dzi -
∏a 1389 pta ków i kró li ków w 141 ra sach, wy sta -
wio nych przez 102 ho dow ców. Tra dy cyj -
nie zdo mi no wa ∏y jà go ∏´ bie, któ rych po ka za -
no 1226 sztuk w 107 ra sach. 62 ku ry w 15 ra -
sach, 4 ba ̋ an ty w 4 ra sach i 97 kró li -
ków w 15 ra sach by ∏y tyl ko do pe∏ nie niem 
ca ∏o Êci. Prze wod ni czà cym wy sta -
wy by∏ Pan Edward Ger styn, a gru pie s´ -
dziów prze wod ni czy li Pa no wie Ma rian Szcze -
paƒ ski i Krzysz tof Mróz. Jak co ro ku pod -
czas wy sta wy 
od by ∏a si´ gie∏ da, któ rà od wie dzi ∏o wi´k -
szoÊç zwie dza jà cych i ho dow ców.

Tym ra zem nie ste ty wy sta wa nie od by -
∏a si´ w ho lu g∏ów nym Ha li Stu le cia, tyl -
ko w bocz nym ko ry ta rzu obiek tu. Ta zmia -
na unie mo˝ li wi ∏a do strze ̋ e nie rze czy wi -
stej wiel ko Êci wy sta wy. Brak na zwy ra -
sy na kar cie ocen by∏ spo rym utrud nie -
niem dla zwie dza jà cych, któ rzy nie zna -
li si´ na go ∏´ biach, i ko niecz ne by ∏o za glà da -
nie do ka ta lo gu. 

WÊród 107 ras go ∏´ bi naj wi´ cej by ∏o kin -
gów, stras se rów, ka rie rów i gar ∏a czy gór no Êlà -
skich ko ro nia stych. No wà ra sà na wy sta -
wie by ∏y go ∏´ bie no wo jor skie wy so ko lot -
ne, ho dow li An drze ja Woj cie chow skie go, któ -
re nie by ∏y oce nio ne. 

Ku ry by ∏y eks po no wa ne w osob nym po -
miesz cze niu, co po zwo li ∏o im nie znik -
nàç w d∏u gich sze re gach kla tek z go ∏´ bia -
mi. Tra dy cyj nie na wro c∏aw skiej wy sta wie do -
mi no wa ∏y ko chi ny mi nia tu ro we i du ̋ e, czu bat -
ki pol skie mi nia tu ro we i du ̋ e oraz brach -
my, w któ rych od lat zwy ci´ ̋ a jà Pa no wie An -
drzej Du biel i Jan Li be ra. Tym ra zem Pan An -
drzej Du biel zwy ci´ ̋ y∏, otrzy mu -
jàc 95 pkt. za ku r´ du ̋ ej czu bat ki pol skiej bro -
da tej bia ∏ej, a Pan Jan Li be ra otrzy -
ma∏ 94 pkt., rów nie˝ za ku r´ – du ̋ e go ko chi -
na czar ne go. Mi ∏ym za sko cze niem by ∏o 7 eg -
zem pla rzy cha bo. Tu zwy ci´ ̋ y∏, uzy sku -
jàc 95 pkt., bia ∏y ko gut ho dow li Ja na Li be ry, wy -
ró˝ nia jà cy si´ de li kat nà bu do wà i pra wi d∏o -
wà po sta wà. 

Na uwa g´ za s∏u gu je kam pa nia po pro wa dzo -
na przez wie le okr´ go wych zwiàz ków w Pol -
sce, jak rów nie˝ dol no Êlà ski zwià zek, pod ha -
s∏em: „Ra tuj my pol skie ra sy”. 
Ha s∏o to ozdo bi ∏o tyl nà stro n´ ok∏ad ki ka ta lo -
gu. Kam pa nia pro wa dzo na jest od pa -
ru lat, a jej ce lem jest za ch´ ce nie ho dow -
ców go ∏´ bi do za j´ cia si´ ro dzi my mi ra sa mi, ta -
ki mi jak: krym ka pol ska, dol no Êlà ski bia ∏y ∏ap -
cia ty czy barw no g∏ów ka po znaƒ ska. 

Wy sta wy sà oka zjà do wy ka za nia si´ ho dow -
ców, ale rów nie˝ s´ dziów. I tu nie oby -
∏o si´ bez po my ∏ek, ta kich jak ko gut cha -
bo bez jed ne go oka, któ ry zo sta∏ oce nio -
ny na 92 pkt. Wy so ki po ziom oce ny na ca -
∏ej wy sta wie po zwa la na zwaç ten przy k∏ad in -
cy den tem. 

Wro c∏aw ska Wy sta wa 2007

Miejsce wystawy - kuluary Hali Ludowej.

Loczek niebieski Krzysztofa Jaszczuka (94 pkt.) Loczek czerwony Teresy Szklarz (94 pkt.)



Do bra or ga ni za cja i wy so ki po ziom wy sta -
wia nych pta ków po twier dza jà po wszech -
nà opi ni´, ˝e na wro c∏aw skà wy sta w´ war -
to przy je chaç, co po twier dzi li licz nie przy by -
li zwie dza jà cy.

* * * 

Oglà da jàc pol skie wy sta wy i gie∏ dy, mo˝ -
na za ob ser wo waç wÊród ho dow ców pew -
nà ten den cj´ po pu lar no Êci, a na wet mo -
dy na da ne ra sy kur. Osta nie la ta by ∏y zdo mi no -
wa ne przez ko chi ny mi nia tu ro we, brach -
my, a póê niej przez czu bat ki i bia ∏o czu by. Nie -
ste ty ma so wy za pa∏ na szych ho dow -
ców ostyg∏ i po zo sta ∏y po nim, w wi´k szo -
Êci, kiep skie pta ki z lat Êwiet no Êci. Po nie sio -
ne na k∏a dy na szko le nia, udo st´p nio ne in for ma -
cje i roz po wszech nio ny po Pol sce wy so kiej ja -
ko Êci ma te ria∏ ho dow la ny, nie da ∏y ocze ki wa ne -
go wy ni ku. W Pol sce da lej utrzy mu je si´ se zo -
no woÊç da nych ras, któ ra nie trwa d∏u -
˝ej ni˝ pa r´ lat. Pol scy ho dow cy za chwy ca -
jà si´ da nà ra sà, nie raz spro wa dza jà do bre pta -
ki z za gra ni cy, po czym przy pierw szych nie po -

wo dze niach znie ch´ ca jà si´ i za czy na jà przy go -
d´ z in ny mi ra sa mi. Pró bà wy t∏u ma cze nia te -
go ne ga tyw ne go zja wi ska mo ̋ e byç stwier dze -
nie fak tu, ˝e w Pol sce ho dow la kur ozdob -
nych wcià˝ si´ roz wi ja, by nie po wie dzieç racz -
ku je. Ra sy, któ re w Niem czech czy Ho lan -
dii sà ju˝ po wszech nie zna ne, u nas, gdy si´ po -
ja wia jà, sà su per no win ka mi, któ rym trud -
no si´ oprzeç. Wie lo wie ko wa tra dy cja ho dow -
li kur w Za chod niej Eu ro pie umo˝ li wi ∏a tam tej -
szym ho dow com do k∏ad ne za po zna -
nie si´ z wi´k szo Êcià ras i od mian barw -
nych kur ozdob nych, przez co nie wy st´ pu -
je u nich sza∏ na jed nà ra s´, któ ra si´ na gle po -
ja wi. Sys te ma tycz ne po ja wia nie si´ wi´k szo -
Êci ras na wy sta wach po zwo li ∏o wy ro biç pew -
ne go ro dza ju wy ra fi no wa nie i pro fe sjo na -
lizm ho dow ców w wy bo rze ras i ich ho dow -
li. Ten ob raz nie do ty czy wszyst kich ho dow -
ców kur i by ∏o by krzyw dzà ce uogól nie nie te -
go stwier dze nia. Jest wie lu ho dow ców wier -
nych swo im ra som, któ rych wy bit ne eg zem pla -
rze gi nà nie raz na wy sta wach w ma sie po spól -
stwa. 

Prze my s∏aw Si wul ski

Czajka saksoƒska niebieska Grzegorza Nowaka. (94 pkt.)

Berliƒski krótkodzioby.

Nowojorski wysokolotny Andrzeja
Wojciechowskiego.

Mewka chiƒska czerwona Grzegorza Nowaka.

Chabo bia∏e. Gil miedziany Edwarda Szczygielskiego (91 pkt.)
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Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców Pta ków
Ozdob nych 20 wrze Ênia ob cho dziç b´ -
dzie swo je trze cie uro dzi ny. Po mys∏

utwo rze nia PFH PO po wsta∏ w ma ju 2004
ro ku pod czas spo tka nia przed sta wi cie li
trzech Sto wa rzy szeƒ:

1. No wo sà dec kie go Sto wa rzy sze nia Ho -
dow ców Pta ków Ozdob nych „Ama dy -
na” z sie dzi bà w No wym Sà czu,

2. Sto wa rzy sze nia Ho dow ców Ka nar ków
i Pta ków Eg zo tycz nych „Ca na ria” z sie -
dzi bà w Ostro wie Wiel ko pol skim,

3. Ma ∏o pol skie go Sto wa rzy sze nia Ho dow -
ców Ka nar ków i Pta ków Eg zo tycz nych
z sie dzi bà w Tar no wie.

To spo tka nie by ∏o po czàt kiem na ro dzin
no wej, pr´˝ nej Fe de ra cji. Za ∏o ̋ y cie le po sta -
no wi li wyjÊç na prze ciw or ga ni za cjom cz∏on -
kow skim. 

De le ga ci Sto wa rzy szeƒ sfe de ro wa nych
w PFH PO ka˝ de go ro ku spo ty ka jà si´ w cza -
sie Wal ne go Zjaz du, by wspól nie pod su mo -
waç do tych cza so wà pra c´ w∏adz Fe de ra cji,
a tak ̋ e wy ty czyç ce le dzia ∏a nia na ko lej ny rok.

Ra da PFH PO:
Pre zy dent – An drzej Bak, pre zes SHKi PE

„Ca na ria” z Ostro wa Wiel ko pol skie go, do -
sko na ∏y or ga ni za tor, cz∏o wiek otwar ty na do -
bry po mys∏ i wspó∏ pra c´, nie boi si´ ra dy kal -
nych zmian, je ̋ e li sà s∏usz ne i s∏u ̋ à re ali za cji
ce lów sta tu to wych PFH PO.

Wi ce pre zy dent ds. ad mi ni stra cyj nych 
– Ewa Ko wal czyk, se kre tarz MSH Ki PE z Tar -
no wa, oso ba ener gicz na i nie zwy kle od po -
wie dzial na, od da ∏a ser ce PFH PO, zw∏asz cza
w pra cach nad sta tu tem i re gu la mi na mi.
Dzi´ ki jej skru pu lat no Êci do ku men ta cja 
PFH PO by ∏a i jest pro wa dzo na wzo ro wo.

Wi ce pre zy dent ds. ho dow la nych – Emil
Kloch, pre zes MSH Ki PE z Tar no wa, cz∏o wiek
cie p∏y i du sza ze spo ∏u. Za wsze uÊmiech ni´ ty
i pe ∏en hu mo ru. Ja ko pierw szy pod jà∏ si´ or -
ga ni za cji I Mi strzostw PFH PO w 2004 ro ku,

a tak ̋ e I Mi strzostw W´d kar skich o pu char
Pre zy den ta PFH PO w 2006 ro ku. By∏ rów -
nie˝ po my s∏o daw cà i re ali za to rem ad re sow -
ni ków.

Skarb nik – Da riusz Gro bel ny, cz∏o nek
SHKi PE „Ca na ria” z Ostro wa Wiel ko pol skie -
go, skrom ny acz kol wiek bar dzo pra co wi ty.
Spra wu je pie cz´ nad „skar bem” PFH PO.

Se kre tarz – Ewa Gor gosz, cz∏o nek KSH Ki PE
„Bar ra ban da” z Kra ko wa i je go za ∏o ̋ y ciel ka,
dru ga ko bie ta w tym Êwiet nym ze spo le. Pro -
wa dzi do ku men ta cj´ PFH PO.

Cz∏o nek RF – Ro bert P. So bec ki, cz∏o nek
MSH Ki PE z Tar no wa, red. nacz. „No wa 
Ex o ta”. 

Prze wod ni czà cy Ko mi sji Re wi zyj nej – Ste -
fan P∏a wec ki, pre zes MSH Ki PE o/Tar nów,
do Êwiad czo ny ho dow ca, ak tyw ny dzia ∏acz,
cz∏o wiek o wiel kim ser cu, kon se kwent ny,
czu wa nad tym, a˝e by ce le re ali zo wa ne
przez RF by ∏y zgod ne z za pi sa mi Sta tu tu
PFH PO. Ten ze spó∏ zo sta∏ ob da rzo ny za ufa -
niem przez de le ga tów sto wa rzy szeƒ cz∏on -
kow skich, pra cu je spo ∏ecz nie i sta ra si´ re ali -
zo waç naj wa˝ niej sze ce le Sta tu to we. 

Obec nie w sk∏ad PFH PO wcho dzà:
1. Sto wa rzy sze nie Ho dow ców Ka nar ków

i Pta ków Eg zo tycz nych „Ca na ria” z sie -
dzi bà w Ostro wie Wiel ko pol skim
(stow. za ∏o ̋ y ciel skie).

2. Ma ∏o pol skie Sto wa rzy sze nie Ho dow -
ców Ka nar ków i Pta ków Eg zo tycz nych
z sie dzi bà w Tar no wie (stow. za ∏o ̋ y -
ciel skie).

3. Be∏ cha tow skie Sto wa rzy sze nie Ho dow -
ców Ka nar ków i Pta ków Ozdob nych
„Gwa rek” z sie dzi bà w Be∏ cha to wie
(przy j´ te do PFH PO 26.11.2005 r.).

4. 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” z sie dzi bà w Kra ko wie
(przy j´ te do PFH PO 26.03.2006 r.).

5. Gru dziàdz ki Zwià zek Ho dow ców Ka -
nar ków i Pta ków Eg zo tycz nych z sie dzi -
bà w Gru dzià dzu (przy j´ ty do PFH PO
25.03.2007 r.).

Do naj wa˝ niej szych dzia ∏aƒ Pre zy den ta
i Ra dy Fe de ra cji na le ̋ à:

– pod j´ cie dzia ∏aƒ w kie run ku zmia ny za pi -
su  art. 64 w cz´ Êci dot. zwol nie nia nie któ rych
naj cz´ Êciej ho do wa nych pta ków z obo wiàz ku
re je stra cji. PFH PO wnio sku je, aby wzo rem in -
nych paƒstw Unii Eu ro pej skiej z obo wiàz ku
re je stra cji wy ∏à czo ne by ∏y wszyst kie ga tun ki
pta ków wy mie nio ne w za ∏àcz ni kach C i D roz -
po rzà dze nia Ko mi sji (WE) Nr 1332/2005
z dnia 9 sierp nia 2005 r. oraz naj po pu lar niej -
sze, ma so wo ho do wa ne w Eu ro pie i Pol sce,
w zwiàz ku z tym nie im por to wa ne ze Êro do -
wi ska na tu ral ne go, nie któ re ga tun ki pta ków
z za ∏àcz ni ka B. Wnio sku je rów nie˝ o wy ∏à cze -
nie z obo wiàz ku re je stra cji jed ne go ga tun ku
pa pu gi z za ∏àcz ni ka A roz po rzà dze nia Ko mi sji
(WE) Nr 1332/2005 – Mo dro lot ki czer wo no -
czel nej (Cy ano ram phus no va eze lan diae). Pa pu -
ga ta, za gro ̋ o na ca∏ ko wi tym wy gi ni´ ciem
w swo jej oj czyê nie, jest jed nà z naj po pu lar niej -
szych pa pug ho dow la nych w Pol sce. RF wnio -
sku je  tak ̋ e za wy d∏u ̋ e niem ter mi nu z∏o ̋ e nia
wnio sku o wy da nie Êwia dec twa uro dze nia,
o któ rym wspo mi na ∏am  ju˝ wcze Êniej. Pre zy -
dent PFH PO, An drzej Bak w po wy˝ szych
spra wach od by∏ wie le roz mów te le fo nicz nych
z przed sta wi cie lem Mi ni ster stwa Âro do wi ska
i jest w sta ∏ym kon tak cie z Pod se kre ta rzem
Sta nu, G∏ów nym Kon ser wa to rem Przy ro dy
pa nem An drze jem Szwe da -Le wan dow skim.

Pol ska Fe de ra cja 
Ho dow ców Pta ków

Ozdob nych

Wi ce pre zy dent PFH PO ds. ho dow la nych – Emil Kloch, Wi ce pre zy dent PFH PO ds. or ga ni za cyj nych 
– Ewa Ko wal czyk, Pre zy dent PFH PO – An drzej Bak.

forum Zwiàzkowe
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Ra da Fe de ra cji zwró ci ∏a si´ rów nie˝ o po moc
do re dak to rów na czel nych „Fau ny & Flo ry”,
„Wo lie ra” i „No wej Ex o ta” w przed sta wie niu
na szych pro ble mów, po przez pu bli ka cj´ na ∏a -
mach po wy˝ szych cza so pism Li stu Otwar te go
do Sto wa rzy szeƒ Ho dow ców i Mi ∏o Êni ków
Zwie rzàt Eg zo tycz nych i Ozdob nych. W efek -
cie wzmóg∏ si´ na cisk opi nii pu blicz nej i w Mi -
ni ster stwie Âro do wi ska coÊ drgn´ ∏o! Ja wi si´
szan sa na po praw ki w Usta wie o ochro nie
przy ro dy art. 64.

– RF, przy chy la jàc si´ do po my s∏u KSH Ki PE
„Bar ra ban da”, pod j´ ∏a ini cja ty w´ co rocz nej
or ga ni za cji Mi strzostw W´d kar skich o pu char
Pre zy den ta PFH PO. W 2006 ro ku I Mi strzo -
stwa W´d kar skie od by ∏y si´ w miej sco wo Êci
Wierz cho s∏a wi ce na zbior ni ku wod nym
Dwud nia ki. Za wo dy cie szy ∏y si´ ogrom nym

za in te re so wa niem i zdo by ∏y uzna nie wÊród
uczest ni ków. Na Êwie ̋ ym po wie trzu po -
wsta wa ∏y Êwiet ne po my s∏y dotyczàce pra cy
na ko lej ny rok. Za pew niam, ˝e ta kie ro dzin -
ne spo tka nie jest jed nym z naj lep szych spo so -
bów in te gra cyj nych.

W 2007 ro ku II Mi strzo stwa W´d kar skie
o pu char Pre zy den ta PFH PO po now nie od -
b´ dà si´ w Wierz cho s∏a wi cach na Dwud nia -
kach w dniu 18 sierp nia.

– w dniach 16-19.11.2006 ro ku w Ostro -
wie Wiel ko pol skim od by ∏y si´ II Mi strzo stwa
PFH PO. Ry wa li zo wa ∏y naj lep sze ko lek cje ho -
dow ców ze sto wa rzy szeƒ cz∏on kow skich. Po
kon kur sie zo sta ∏a zor ga ni zo wa na prze pi´k na
wy sta wa, któ ra przy cià ga ∏a wie lu pra gnà cych
po dzi wiaç pta ki. III Mi strzo stwa PFH PO
i Wy sta wa 2007 od b´ dà si´ rów nie˝ 

w Ostro wie Wiel ko pol skim w dniach 22-25
li sto pa da.

– z ini cja ty wy RF wy da ny zo sta∏ Ad re sow -
nik PFH PO, któ ry jest Êwiet nà wi zy tów kà
pre zen tu jà cà sto wa rzy sze nia cz∏on kow skie.

– z ini cja ty wy Pre zy den ta An drze ja Bak
po wsta ∏a pro fe sjo nal na stro na in ter ne to wa
PFH PO http://www.pfh po.prv.pl, któ rà od -
wie dza co raz wi´ cej in ter nau tów. Te raz na
bie ̋ à co mo ̋ e my si´ do wie dzieç o dzia ∏a -
niach PFH PO.

– Ra da Fe de ra cji po wo ∏a ∏a w 2006 ro ku
Sek cj´ S´ dziów – Eks per tów PFH PO, a pod -
czas Wal ne go Zjaz du (25.03.2007 ro ku)
opra co wa ∏a i za twier dzi ∏a Re gu la min dla tej
sek cji. Ra da Fe de ra cji b´ dzie po ma gaç
w roz wo ju te go ze spo ∏u, a tak ̋ e wspó∏ or ga -
ni zo waç szko le nia dla eks per tów oraz kan -
dy da tów na eks per tów.

Re asu mu jàc, ta sto sun ko wo m∏o da or ga ni -
za cja dziel nie idzie do przo du. Zgod nie po -
ko nu je stro me scho dy. Po mi mo wie lu trud -
nych sy tu acji, któ re prze cie˝ cz´ sto to wa rzy -
szà lu dziom, uda ∏o si´ do pro wa dziç do
owoc nej wspó∏ pra cy.

Zgo da bu du je i te go si´ trzy maj my.
Wspól nym wy si∏ kiem i do brà wo là osià gnie -
my suk ces. 

Ewa Gor gosz
Fot. A. Bak  

Po sie dze nie Ra dy Fe de ra cji z udzia ∏em prze wod ni czà ce go Ko mi sji Re wi zyj nej. Na zdj´ ciu od le wej:
Wi ce pre zy dent PFH PO ds. or ga ni za cyj nych – Ewa Ko wal czyk, Wi ce pre zy dent PFH PO ds. ho dow la -
nych – Emil Kloch, Prze wod ni czà cy Ko mi sji Re wi zyj nej PFH PO – Ste fan P∏a wec ki, Pre zy dent PFH PO
– An drzej Bak. 

Specjalistyczne klatki dla ptaków
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