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155tys. usa tys fak cjo no wa nych zwie dza jà -
cych, prze sz∏o tysiàc naj pi´k niej -
szych go ∏´ bi, po nad 130 wy staw -

ców z Pol ski i 30 z Ho lan dii, Nie miec, Bel -
gii, Czech, Nor we gii i Chin – to wy nik pierw -
szych Mi´ dzy na ro do wych Tar gów Go ∏´ -
bi Pocz to wych EXPO Go ∏´ bie, z suk ce -
sem zor ga ni zo wa nych przez Kol por -
ter EXPO.

Tar gom to wa rzy szy ∏a 58. Ogól no pol -
ska Wy sta wa Go ∏´ bi Pocz to wych, któ rej or -
ga ni za to rem by∏ Pol ski Zwià zek Ho dow -
ców Go ∏´ bi Pocz to wych
(www.pzhgp.pl). Im pre za, któ ra by ∏a Êwi´ -
tem ho dow ców, od by ∏a si´ w Cen trum Wy -
sta wien ni czym ExpoSi le sia w So snow cu, naj -
now szym te go ty pu oÊrod ku w Pol sce.

WÊród wy staw ców by li pro du cen ci i dys -
try bu to rzy od ̋ y wek, le ków, karm, Êrod -
ków czy sto Êci, go ∏´b ni ków. Pa sjo na ci go ∏´ -
bi mo gli za po znaç si´ rów nie˝ z ofer tà spe -
cja li stycz nych firm we te ry na ryj nych, wy daw -
nictw bran˝owych, a tak˝e z naj no wo cze -
Êniej szy mi sys te ma mi elek tro nicz ny -
mi i trans por to wy mi de dy ko wa ny mi ho dow -
lom go ∏´ bi pocz to wych.

Pod czas 58. Ogól no pol skiej Wy sta wy Go -
∏´ bi Pocz to wych mo˝na by ∏o po dzi -
wiaç 900 naj pi´k niej szych oka zów go ∏´ -
bi. Tar gom i wy sta wie to wa rzy szy ∏y pre zen -
ta cje Mi strzów Mi strzo stwa Pol ski i Ge ne ral -
ne go Mi strzo stwa Pol ski oraz licz ne kon fe -
ren cje i se mi na ria we te ry na ryj ne.

Ope ra tor obiek tu ExpoSi le sia:
http://www. kol por te re xpo. pl

Fot. Kol por ter EXPO

EXPOGO¸¢BIE 2008

Rekordowe
go∏´bie
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PPierw sze wra ̋ e nie – mnó stwo lu dzi
han dlu jà cych z sa mo cho dów przed
wej Êciem, czy li tzw. han dla rze. Po

prze ci Êni´ ciu si´ do obiek tu ju˝ tro ch´
luê niej, bo tu trze ba p∏a ciç za wy na j´ cie
kla tek do sprze da ̋ y! Prze mi ∏a ob s∏u ga
przy sprze da ̋ y bi le tów. Dziew czy ny
uÊmiech ni´ te, in for mu jà ce, gdzie znaj du -
je si´ wej Êcie na wy sta w´, a gdzie na le ̋ y
si´ kie ro waç, by od na leêç swo je klat ki
sprze da ̋ y nad wy ̋ ek. Po za ∏a twie niu for -
mal no Êci i przy wi ta niu si´ ze sta ry mi ko -
le ga mi, ho dow ca mi z To ru nia, po sze -
d∏em oglà daç go ∏´ bie i ku ry.

W gru pie „ufor mo wa ne”, w dwu na stu
wy sta wio nych ra sach, prym wio d∏y go ∏´ -
bie ra sy nie miec ki wy sta wo wy – a˝ 54
szt. W ca∏ kiem do brym wy da niu i ró˝ no -
rod no Êci ko lo ry stycz nej. Moc ne eg zem pla -
rze w ko lo rze nie bie skim i p∏o wo -nie bie -
skim. No wo za twier dzo na ra sa pol ska:
rze szow ski wy sta wo wy – 5 szt. Ca∏ kiem
do bra staw ka, ale wie le pra cy trze ba b´ -
dzie w∏o ̋ yç, by pta ki by ∏y wy rów na ne
w po kro ju czy w bu do wie g∏o wy. La ho re
– 11 szt. DoÊç du ̋ a staw ka, ale tu ho dow -
cy za po mnie li, ˝e oprócz ma sy, si ∏y i wi tal -
no Êci tej ra sy, mu si byç nie ska zi tel ny ry su -
nek i rów no le g∏a po sta wa kor pu su do
pod ∏o ̋ a, a te go bra ko wa ∏o.

Li sto nosz pol ski – 14 szt. W du ̋ ej ko -
lek cji dwa wy bit ne pta ki – nie bie ski i p∏o -
wy. Ca cho is – 18 szt. Do bre wy sta wie nie,
ale bra ko wa ∏o w tej prze pi´k nej ra sie jesz -
cze te go „cze goÊ”. Pocz to wy stan dard 
– 14 szt. Zró˝ ni co wa ne w od cie niach bar -
wy. W wy sta wia nych go ∏´ biach wi daç, ˝e
ho dow cy jesz cze cze goÊ szu ka jà i eks pe ry -
men tu jà. Ogól nie bu do wa jest do bra, go -

XXII Wy sta wa Go ∏´ bi Ra so wych
w To ru niu (23-24 lu ty 2008 r.)

Tomasz Szymkiewicz

Rzeszowski wystawowy - czerwony. Hodowca Pàk Józef.

Grupa wystawców.



forum Zwiàzkowe

94maj/czerwiec 2008

rzej z kszta∏ tem g∏o wy. Gi gant ho mer
– 12 szt. Moc ne wy sta wie nie, kil ka bar dzo
do brych go ∏´ bi. Show ra cer – 6 szt. 
– dwie sztu ki wy bit ne. Hisz pan – 6 szt. 
– bez en tu zja zmu, do bra ko lek cja. RyÊ
pol ski – 23 szt. – za ni ̋ e nie lo tów. Re gion
To ru nia s∏y nà∏ z bar dzo do brych ry si 
– dwie wy bit ne sztu ki, resz ta to mie szaƒ -
ce ho dow la ne czy stej li nii pol skiej z ty pem
„mo dern” przy wie zio nym z Nie miec.
Skow ro nek ko bur ski – 12 szt. – bez
wi´k sze go en tu zja zmu, z tym ˝e po sta wa
i bu do wa u nie któ rych go ∏´ bi bar dzo do -
bra, to za sad ni cza rzecz u skow ron ków,
by od cieƒ pier si i szyi by∏ na sy co ny pe∏ nym
od cie niem z∏o ta, a to za ni ka. Skow ro nek
no rym ber ski – 6 szt. – tu ju˝ le piej z ko -
lo rem i tro ch´ trze ba po pra co waç nad
ogól nym po kro jem i ele gan cjà wy ma ga nà
przy tej ra sie, a wy ni ki b´ dà im po nu jà ce.
Na st´p nà licz nà gru p´ sta no wi ∏y bro daw -
cza ki: ka rier – 57 szt. Du ̋ a staw ka, kil ka -
na Êcie eg zem pla rzy wy bit nych, o pi´k nej
stój ce i usta wie niu szyi wzgl´ dem kor pu -
su, no i oczy wi Êcie pi´k nie usta wio nych
no gach, bez pod kur czeƒ. Ca∏ kiem nie z∏e
wy sta wie nie in dian – 17 szt. O do brym
kszta∏ cie g∏o wy i moc nych opra wach oczu.

In nà gru pà by ∏y ku ra ki. W tej gru pie
wy sta wio no kin gi – 20 szt. Bez wi´k sze go
en tu zja zmu, go ∏´ bie do bre. To sa mo
w mo de nie an giel skiej – 12 szt., czy
mon da in – 11 szt.

Gru pa gar ∏a czy o lep szym po zio mie
ho dow la nym. Gar ∏acz po mor ski – 24 szt.
– bu dzi∏ za in te re so wa nie i jak na jed nà
z koƒ co wych wy staw, do bre utrzy ma nie
w ∏ap ciach i kon dy cji ho dow la nej. Gar ∏a -
cze gór no Êlà skie bia ∏o g∏o we – 12 szt.
Na nie z∏ym po zio mie. Gar ∏a cze z Nor -
wich – 12 szt. – po wie dzia∏ bym, ˝e na po -
zio mie wi´k szym ni˝ b. do bry, by ∏y wÊród
ko lek cji dwie pe re∏ ki – nie bie ski i bia ∏y.
Sta wak pol ski – 3 szt. – wy bit na 1 szt.
WÊród po lnych bar wi stych i fran koƒ -
skich tar czo wych – 11 szt. Na do brym
po zio mie. Gi le – 10 szt. Na bar dzo do -
brym po zio mie.

Gru pa tur ko tów: jed na ra sa w tej gru -
pie – tur kot al ten bru ski – 12 szt. W do -
brym wy da niu, bez re we la cji. Gru pa
struk tu ral nych – o dzi wo, tyl ko trzy ra sy
i locz ki – 10 szt. Bez en tu zja zmu. 

Ka pu cyn sta ro ho len der ski – 12 szt.
Dwie sztu ki bar dzo do bre. Pe ru ka rze
– 6 szt. W do brym wy da niu. 

Gru pa lot ne krót ko dzio bie: wy wro -
tek wschod nio pru ski – 6 szt., chy ba ra -
czej za li czo ny do gru py Êred nio dzio bych,
bo dziób nie tej for my i d∏u go Êci, w do -
brym wy da niu. Mnisz ka ki jow ska – 6 szt.
Z gru py lot nych Êred nio dzio bych na
bar dzo do brym po zio mie: Mu rzy nek Êlà -
ski – 6 szt. Bar dzo do bre wy sta wie nie.
Or lik pol ski – 6 szt. O ile czer wo ne na
bar dzo do brym po zio mie, to ciem no gro -
cho we za du ̋ e, bar dziej przy po mi na jà ce
mi ko ∏a jew skie bia ∏o ogo ny.

Tip ple ry an giel skie – 12 szt. Do bre
wy sta wie nie, je den eg zem plarz b. do bry.

Bu da pesz taƒ ski wy so ko lot ny – 4 szt.
Ra czej w s∏a bym wy da niu. 

Da ma sceƒ ski – 6 szt., wy rów na na
staw ka.

Stran zuldz ki – 12 szt. – moc ne ko lek -
cje, wy rów na na staw ka go ∏´ bi.

Gru pa lot ne d∏u go dzio be: gdaƒ ski
wy so ko lot ny – 24 szt. Ra czej ob ni ̋ e nie
lo tów ho dow la nych, przed kil ku la ty ten
re gion s∏y nà∏ z ho dow ców tej ra sy.

Dol no Êlà ski ∏a cia ty – 6 szt. S∏a be wy -
da nie ho dow la ne. NDL jed no barw ny
– 4 szt. S∏a be wy da nie. Ber liƒ ski d∏u go -
dzio by – 5 szt. – po ni ̋ ej ocze ki waƒ. Wie -
deƒ ski lot ny – 6 szt. – bar dzo do bre wy -
sta wie nie. 

Po kaz kur w trzech ra sach – bez ocen,
bo i nie by ∏o co oce niaç!

Indian – czerwony. Hodowca Krawczyk Adam.

Hodowcy podczas wr´czania nagród.
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Pod su mo wu jàc: to uda na wy sta wa,
koƒ czà ca se zon ho dow la ny z 2007 ro ku
w re jo nie ku jaw sko -po mor skim. Trze ba
za zna czyç, ˝e prze su ni´ cie ter mi nów wy -
staw, spo wo do wa ne „pta sià gry pà”, te˝

wp∏y n´ ∏o na po ziom utrzy ma nia go ∏´ bi
w kon dy cji wy sta wo wej. Lu ty jest okre -
sem ko ja rze nia par, a nie wy staw! Zgro -
ma dze nie 537 szt., w 43 ra sach, to te˝
osià gni´ cie! Roz strzy gni´ cie 18 kon kur -

sów i nada nie ty tu ∏ów zwy ci´z ców ra sie
to du ̋ y suk ces or ga ni za to rów SGHR
w To ru niu.

Ja ko zwià za ny od wie lu lat z tà gru pà ho -
dow ców go ∏´ bi ra so wych, z ∏ez kà w oku
mu sz´ wspo mnieç, ˝e je cha ∏o si´ na to -
ruƒ skie wy sta wy, by obej rzeç krót ko dzio -
be pol skie ra sy – sze ka, ma Êciu cha, bro -
daw cza ka, mew k´ jed no ko lo ro wà czy
chiƒ skà, sa ty ne ty, blon dy ne ty, Êred nio dzio -
be: bia ∏o g∏ow k´ gum biƒ skà, za kon nicz k´
nie miec kà. To tu zdo by wa ∏em szli fy s´ -
dziow skie i ho dow la ne.

Na wy sta wach to ruƒ skich mo˝ na by ∏o
zo ba czyç bar wi ste po lne – gi le czy skow -
ron ki ko bur skie, nie mó wiàc o gdaƒ skich
wy so ko lot nych czy tip ple rach, a przede
wszyst kim na naj wy˝ szym po zio mie pe ru -
ka rze czy pa wi ki. 

To by∏ „szpic” ho dow la ny Pol ski.
Szan sà dla ta kich nie wiel kich i re gio nal -

nych wy staw jak to ruƒ ska po win na byç
Êci s∏a spe cja li za cja. Trze ba na ja kàÊ gru p´
go ∏´ bi po sta wiç, przy jàç plan ho dow la ny,
a na st´p nie go re ali zo waç. Nie mo˝ na
wszyst kie go ro biç na  raz, bo ni cze go si´
do brze nie zro bi. Ha s∏o, by ho do waç wy -
bit ne go ∏´ bie, Êred nie czy s∏a be eli mi no -
waç, ca ∏y czas ak tu al ne.

My Êl´, ˝e re stau ry zo wa nie za nie cha -
nych ras w ho dow li miej sco wej jest pod -
sta wo wym ce lem w∏adz Sto wa rzy sze nia
To ruƒ skie go oraz je go d∏u go let nie go pre -
ze sa Mie czy s∏a wa Bra nic kie go. Mó wie nie
g∏o Êno o pro ble mach ho dow li go ∏´ bi czy
kur spo wo du je szyb kie wzmo ̋ e nie i pod -
nie sie nie po zio mu ho dow li.

Karier czarny - hodowca Szefler Kazimierz.

Wystawca ze swoim pupilem – czarnym
karierem.

Niemiecki wystawowy –  jasnoniebieski. Hodowca Pop∏awski Wojciech.
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WWy sta wa w Mey en bur gu by -
∏a ucztà dla mi ∏o Êni ków ho dow li go ∏´ -
bi ras lot nych krót ko dzio -

bych. Na wy sta wie po ka za no 944 pta ki z klu -
bów ho dow ców go ∏´ bi ras Altstämmer (plà -
sacz nad wi Êlaƒ ski), Re inau gen (czy sto -
oki), Gum bin ner We issköpfe (bia ∏o g∏ów -
ka gum biƒ ska), Königs ber ger Far -
benköpfe (barw no g∏ów ka kró le wiec ka), Po -
se ner Far ben kopf (barw no g∏ów ka po znaƒ -
ska), Ham bur ger Schim mel (ham bur ski szy -
mel), Ka lot ten (krym ka ham bur -
ska) oraz Klu bu Go∏´bi Krót ko dzio -
bych z Ber li na i Ham bur ga.

Po bi ty zo sta∏ re kord wy sta wie -
nia – 303 eg zem pla rze Ber li ner Ku rze (ber -
liƒ skie go krót kie go), 145 eg zem pla rzy Gum -
bin ner We issköpfe (bia ∏o g∏ów ki gum biƒ -
skiej).

Do ka ta lo gu by ∏o zg∏o szo nych 66 wy -
staw ców, w tym trzech Po la ków: Przy by -
lak Szcze pan (mew ka pol ska); kol. Ru ba -
szew ski Bro ni s∏aw – du ̋ e uzna -
nie, w dwóch ró˝ nych ko lo rach mew ki pol -
skiej zdo by∏ ty tu∏, 2 x hV 96 pkt. i za ma Êciu -
cha pol skie go czar ne go, hV 96 pkt. oraz ko -
le ga Dy ker ta An drzej – zdo -
by∏ hV 96 pkt. za pol skie go bro daw cza -
ka w ko lo rze czar nym. 

48. WY STA WA GO ̧ ¢ BI LOT NYCH
KRÓT KO DZIO BYCH W MEY EN BUR -
GU – 12–13 STYCZ NIA 2008 R.

To masz Szym kie wicz

Jedna z nagród – figurka ceramiczna barwnog∏ówki królewieckiej z W∏oc∏awka.

Barwnog∏ówka Królewiecka – ˝ó∏ta, 96 pkt., hodowca Fredi Rosenthal.
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War to za zna czyç, ˝e ho dow cy ci po ko na -
li ba rie ry zwià za ne z „pta sià gry pà” – prak -
tycz nie nie roz wià zy wal ne dla Pol skich Urz´ -
dów Cel nych. A jed nak Po lak po tra fi!

CHAM PIO NA TY w ra sach otrzy ma li:
1. Wie mer Günter – Ber li ner Ku rze (ber -

liƒ ski krót ki) per ∏o wy.
2. Ro sen thal Fre di – Altstämmer (plà -

sacz nad wi Êlaƒ ski) czer wo ny, jed no -
barw ny z ko ron kà.

3. Me se berg Olaf – Königs ber ger Re inau -
gen (czy sto oki) g∏ad ko g∏o wy w skar pet -
kach.

4. Lind ner Ha rald – Königs ber ger Far -
benköpfe (barw no g∏ów ka kró le wiec -
ka) czar na – ∏ap cia ta.

5. Dirk sen Jo hann – El bin ger We -
iss-köpfe (bia ∏o g∏ów ka el blà ska) czar na.

6. Sprin ger Hans Wer ner – Gum bin -
ner We issköpfe (bia ∏o g∏ów ka gum biƒ -
ska) – czer wo na – g∏ad ko no ga.

7. Schnohr He inz – Stet ti -
ner Tümmler (szcze ciƒ ski krót ko dzio -
by) czer wo no -p∏o wy.

8. Schäning Die ter – Po se ner Far ben -
kopf (barw no g∏ów ka po znaƒ ska) ˝ó∏ ta.

WÊród zwie dza jà cych oprócz na szych ro -
da ków mo˝ na by ∏o us∏y szeç ho dow -
ców z Ni der lan dów. Mi mo ba rier j´ zy ko -
wych, wszy scy szyb ko do cho dzi li do po ro zu -
mie nia w spra wie ho dow li go ∏´ bi krót ko -
dzio bych. Wspól na pa sja li kwi do wa ∏a wszel -
kie gra ni ce oraz uprze dze nia.

To, co po ka za no w Mey en bur gu, by ∏o bu -
du jà ce za rów no dla ho dow ców, któ rzy zje -
cha li z ca ∏ych Nie miec jak i z za gra ni -
cy, w tym rów nie˝ dla mnie.

Mo˝ na by ∏o po rów naç swo je osià gni´ -
cia z czo ∏ów kà ho dow ców go ∏´ bi z klu -
bów, jak i in dy wi du al nych ho dow li.

Sys te ma tycz na pra ca oraz wy si ∏ek w po -
ka zy wa niu pol skich ras na za gra nicz nych wy -
sta wach da je w dal szej wi zji po pu la ry za -
cji po ̋ à da ne efek ty. Udzia∏ przed sta wi cie -
la za rzà du PZH GRi PO, Zdzi s∏a wa Bo raw -
skie go Êwiad czy o du ̋ ym za an ga ̋ o wa -
niu pol skiej dy plo ma cji go ∏´ bi ra so -
wych w spra wy ho dow li Eu ro py.

Przy s∏o wie lu do we: „Jak ci´ wi -
dzà, tak ci´ pi szà” za wsze na cza sie.

Wy mie ni´ kil ka na zwisk ho dow ców Ber li -
ner Ku rze (ber liƒ skich krót kich), ra sy tak po -
pu lar nej w Pol sce: Wie mer Günter (per ∏o -
we, isa bell), Fre di Ro sen thal (nie bie ski, szy -
mel), Zia ja Anet te i Götz (nie bie ski), Leh -
ler Gınter (nie bie ski), Gro be Hans (per ∏o wo -

Plàsacz nadwiÊlaƒski (Altstämmer) – czerwony, 97 pkt., hodowca Fredi Rosenthal.

Plàsacz nadwiÊlaƒski (Altstämmer) – ˝ó∏ty, 96 pkt., hodowca Bachhoven Wolfgang.

Berliƒski krótkodzioby per∏owy, 97 pkt., hodowca Wiemer Günter.
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Barwnog∏ówka poznaƒska – ˝ó∏ta, 97 pkt., hodowca Schäning Dieter.

Szczeciƒski krótkodzioby - czerwono-p∏owy 97 pkt. hodowca Schnohr
Heinz.

Berliƒski krótkodzioby – niebieski, 97 pkt., hodowca Fredi Rosenthal.

Sroczka marchijska – ˝ó∏ta, 97 pkt., hodowca Heil Frank.

Studium g∏owy berliƒski krótkodzioby – isabell, hodowca Wiemer Günter.

Szczeciƒski krótkodzioby – niebieski, 97 pkt., hodowca Mesche Oliver.
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-so wi, isa bell), Ko li wer Re iner (czer wo no -
-, ˝ó∏ to pa sia ste, isa bell), Hut ner Man -
fred (nie bie ski), Theu rer Man fred (mie dzia -
ne), Jar chow Nor bert (mie dzia ne), Forg -
ber Dr. Hel muth (cze rwo no pa sia ste).

Z in nej ra sy, bli skiej pol skie mu ser cu, El -
bin ger We issköpfe (bia ∏o g∏ów ka el blà -
ska): Dirk sen Jo hann (czar ne), Lind ner Ha -
rald (˝ó∏ te, nie bie skie, gro cho we -nie bie skie).

Chcia∏ bym za ch´ ciç in nych pol skich ho -
dow ców do uczest ni cze nia w wy sta -
wach w Mey en bur gu, by i tam po ka zy -
waç na sze ra sy go ∏´ bi krót ko dzio bych – za -
twier dzo ne w stan dar dzie EE, któ re cie -
szà si´ du ̋ à po pu lar no Êcià.

Studium g∏owy plàsacza nadwiÊlaƒskiego 
– czerwonego sroczki, hodowca Kuhl Hermann.

Bia∏og∏ówka elblàska - ˝ó∏ta,
96 pkt.,
hodowca Lindner Harald.

Studium g∏owy – berliƒski krótkodzioby – niebieski,
97 pkt., hodowca Ziaja Götz & Anette.

Barwnog∏ówka poznaƒska – czerwona, hodowca Schäning Dieter.

Bia∏og∏ówka elblàska - grochowa – niebieska, 97 pkt., hodowca Lindner Harald.
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XI Mi´ dzy na ro do we Tar gi „FER -
MA ÂWI¡ I DRO BIU”

Wy sta wa Dro biu Ozdob ne go, Wod ne go
i Ptac twa ¸ow ne go

UroczystoÊç rozdania nagród. Nagrod´ odbiera
Tomasz Szymkiewicz.

Ba˝ant srebrzysty.

Wayandotte miniaturowa.

Kurczaki zielononó˝ki.

W dniach 18-20 kwiet nia 2008 r. w ha -
li „Are na” w Po zna niu od by ∏y si´ XI Mi´ -
dzy na ro do we Tar gi „FER MA
ÂWI¡ I DRO BIU”. Or ga ni za to rem tar -
gów i im prez to wa rzy szà cych by ∏o Kra jo -
we Sto wa rzy sze nie Pro mo cji Ob sza -
rów Wiej skich w Po zna niu i „TAR GI FER -
MA” Sp. z o. o. w Po zna niu. Jed no cze -
Ênie, po raz dru gi w Po zna niu, mia ∏a
miej sce, cie szà ca si´ du ̋ ym uzna niem
Wy sta wa Dro biu Ozdob ne go, Wod ne go
i Ptac twa ¸ow ne go. Spon so rem na gród
by ∏o Przed si´ bior stwo Przemys∏u Pa szo -
we go PO LFE ED w Bu sze wie.

Na po wierzch ni 5000 m2 swo jà ofer t´ za -
pre zen to wa ∏o po nad 100 firm z kra ju i za -
gra ni cy. Tar gi w cià gu trzech dni od wie dzi -
∏o kil ka ty si´ cy ho dow ców – pro du cen -
tów Êwiƒ i dro biu. 

Jak zwy kle im pre z´ wzbo ga ci∏ cie ka -
wy blok edu ka cyj ny. Nie za bra k∏o rów -
nie˝ przed sta wi cie li naj wa˝ niej szych or ga ni -
za cji sa mo rzà do wych ho dow -
ców Êwiƒ i dro biu, tj. Pol skie go Zwiàz -
ku Ho dow ców i Pro du cen tów Trzo -
dy Chlew nej „POL SUS”, Pol skie go Zwiàz -
ku Zrze szeƒ Ho dow ców i Pro du cen -
tów Dro biu, Kra jo wej Ra dy Dro biar stwa
– Izby Go spo dar czej oraz Kra jo -
wej Izby Pro du cen tów Dro biu i Pasz.

W dru gim dniu tar gów fir mom -wy staw -
com wr´ czo ne zo sta ∏y „Z∏o te Me da -
le” i „Zna ki No woÊç”. 

Nie zwy kle mi ∏ym ak cen tem uro czy sto -
Êci by ∏o wr´ cze nie sta tu etek „CEN TAU RA
– NA UKA PRAK TY CE” dwóm wy bit nym po -
sta ciom Êwia ta na uki. Na gro dy otrzy ma li:
prof. dr hab. Krzysz tof Kwia tek z Paƒ stwo -
we go In sty tu tu We te ry na ryj ne go w Pu ∏a -
wach, prof. dr hab. Eu ge niusz Gre la z Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie. 

W tym ro ku po raz pierw szy wr´ czo -
no na gro d´ spe cjal nà – „Z¸O TE PIÓ RO”
– Rol ni cza Ksià˝ ka Ro ku – za naj lep szà ksià˝ -
k´ w bran ̋ y rol ni czej w 2008 ro ku. Uho no -
ro wa ne nià zo sta ∏y:

– „HI GIE NA I DO BRO STAN ZWIE -
RZÑT GO SPO DAR SKICH” – prof.
dr hab. Ro man Ko ∏acz,
prof. dr hab. Zbi gniew Do brzaƒ ski.

– „OCHRO NA ZDRO -
WIA ÂWI¡”, prof. dr hab. Zyg -
munt Pej sak,

– „NA SZE PTA KI” – al bum fo to gra ficz -
ny, Wy daw nic two Zagroda J. S. Rosz kow -
scy s. j.

Na Wy sta wie Dro biu Ozdob ne go, Wod -
ne go i Ptac twa ¸ow ne go naj licz niej szà gru -
pà by ∏y ku ry ozdob ne, któ re za pre zen to -
wa li: Ma ria i An drzej Cia stoƒ z Wi to szyc,
Ire ne usz Grze cho wiak ze Zbà szyn ka, Woj -
ciech Ja ni szew ski z Dà brów czy na, To masz
Mi cha lik z Trz´ sa cza, To masz Szym kie wicz
z W∏o c∏aw ka, Woj ciech Do rosz kie wicz
z Przy mia rek, Ma rek Adam ski z Zie lon ki.

W pierw szym dniu Wy sta wy zo sta ∏a
prze pro wa dzo na kon kur so wa oce na pta -
ków. Ptac two pod le ga jà ce oce nie po dzie lo -
no na 6 ka te go rii. Wszyst kie na gro dzo ne
pta ki we d∏ug oce ny s´ dziow skiej pre zen to -
wa ∏y si´ na bar dzo wy so kim po zio mie. 

I MIEJ SCE w ka te go rii: 
– ku ry mi nia tu ro we – wy an dot te mi nia tu -

ro wa bia ∏o -czar no -gro no sta jo wa ko gut 99
pkt. z ho dow li Ire ne usza Grze cho wia ka 

– ku ry lek kie – w∏osz ka ku ro pa twia na ku -
ra 99 pkt. z ho dow li To ma sza Mi cha li ka, 

– ku ry Êred nio -ci´˝ kie – zie lo no nó˝ ka
ku ro pa twia na Z -11 ku ra 99 pkt. z ho dow li
Ma rii i An drze ja Cia sto niów, 

– ku ry ci´˝ kie – co chin czar ny ku ra 
99 pkt. z ho dow li To ma sza Szym kie wi cza, 

– ku ry struk tu ral ne – bia ∏o czub czar ny ko gut
99 pkt. z ho dow li To ma sza Szym kie wi cza, 

– ptac two ∏ow ne – ba ̋ an ty ∏ow ne 2 sam ce
i 1 sa mi ca po 99 pkt. oraz kuropatwa samiec
99 pkt. z hodowli Wojciecha Doroszkiewicza.

CHAMPION – stawka bia∏oczubów
nakrapianych, niebieskich, jarz´biatych,
bràzowych, czarnych z hodowli Tomasza
Szymkiewicza. 

Nie za bra k∏o rów nie˝ w tym ro ku kon -
kur sów dla pu blicz no Êci, w któ rych zwie -
dza jà cy, po z∏o ̋ e niu ku po nu, mo gli wy graç
atrakcyjne nagrody. Zdj´ cia z Tar gów i Wy -
sta wy Dro biu do st´p ne sà w ga le rii fo to gra -
fii na www.tar gi fer ma.com.pl.

Za pra sza my!
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To masz Szym kie wicz

„Aca de mia Gal lum” – szko le nia

SSto wa rzy sze nie Ho dow ców Kur Ozdob -
nych GAL LUS przy udzia le Ko le gium
S´ dziów przy PZHGRiDO oraz Szko ∏y

G∏ów nej Go spo dar stwa Wiej skie go Wy -
dzia ∏u Na uk o Zwie rz´ tach, Ka te dry
Szcze gó ∏o wej Ho dow li Zwie rzàt, Za k∏a du
Ho dow li Dro biu pod j´ ∏o si´ zor ga ni zo wa -
nia cy klu szko leƒ.

In au gu ru jà ce ten cykl szko le nie od by ∏o
si´ 12 kwiet nia 2008 r. w budyn ku Wy dzia -
∏u Na uk o Zwie rz´ tach w War sza wie. 

Szko le nie za ini cjo wa ne przez prof. Le ona
Ta ra se wi cza, sze fa Pol skiej Sek cji Ho dow li
Dro biu Ozdob ne go przy PZHGRiDO, przy
du ̋ ym za an ga ̋ o wa niu or ga ni za tor skim
Mo ni ki ¸u ka sie wicz, cz∏on ki ni GAL LUS
i jed no cze Ênie pra cow ni ka na uko we go
SGGW, prze bie ga ∏o od po czàt ku w at mos -
fe rze po wa gi sy tu acji. Nad pra wi d∏o wym
prze bie giem ob rad czu wa li Jan Paj ka
i Adam Zdeb.

Bar dzo wa˝ nà spra wà, od któ rej roz po -
cz´ ∏a si´ dys ku sja, by ∏y kar ty ocen dla dro -
biu. Na le ̋ y tu nad mie niç, ˝e jesz cze do
mi nio ne go se zo nu, oce niono ca ∏y drób na
punk to wej kar cie ocen! 

Po burz li wej dys ku sji, któ rej pro wa dze -
nie ob jà∏ za pro szo ny goÊç – Pe ter Zuf fa
(S∏o wa cja), prze wod ni czà cy Sek cji Wschod -
niej (Cze chy, Pol ska, S∏o wa cja, Ro sja) Fe -
de ra cji Eu ro pej skiej (EE), ogó∏ s´ dziów,
∏àcz nie z za rzà dem Ko le gium S´ dziów,
pod jà∏ de cy zj´ prze wa gà g∏o sów obec nych
s´ dziów o za twier dze niu no wej, tzw. opi -
so wej kar ty ocen. Dzie li si´ ona na trzy
cz´ Êci opi so we: za le ty, po ucze nie i wa dy.
Oce na, przez wpi sa nie przez s´ dzie go od -
po wied niej gry s∏ów, de cy du je, czy ptak
skla sy fi ko wa ny jest ja ko wy bit ny, czy tyl ko
do bry.

I tak, pod czas oce nia nia za let, bra ne jest
pod uwa g´ wszyst ko, co uwzgl´d nia i cze -
go wy ma ga wzor co wy opis ra sy. Za le ta mi
sà wi´c wszyst kie po zy tyw ne ce chy sk∏a -

da jà ce si´ na do bry wy glàd da nej ku ry czy
ko gu ta. Po dob ne okre Êle nie jak przy za le -
tach obo wià zu je tak ̋ e, je Êli cho dzi o „po -
ucze nie”. For mu ∏o wa nie po ucze nia opie ra
si´ na ce chach cha rak te ry stycz nych wy -
mie nio nych w stan dar dzie, któ re u da ne -
go pta ka nie sà jesz cze w pe∏ ni za do wa la -
jà ce, t.j. nie sà jesz cze za le ta mi. Ja ko „wa -
dy” okre Êla si´ wszyst kie ne ga tyw nie roz -
wi ni´te ce chy w wy glà dzie ze wn´trz nym.
Wpis w tej ru bry ce unie mo˝ li wia otrzy ma -
nie no ty bar dzo do brej, lecz tak ̋ e na da je
si´ ak cent, któ ry po tem przy czy nia si´ do
wy sta wie nia no ty w punk tach: do bry, za -
do wa la jà cy lub nie do sta tecz ny.

In nym wa˝ nym te ma tem dla przy sz∏o Êci
roz wo ju dal szej ho dow li kur by ∏o pod j´ cie
spra wy re stau ro wa nia sta rych ras pol skich
i po pu la ry za cji ich ho dow li w Pol skich kur -
ni kach. A sà to czu bat ki sta ro pol skie
(dwor skie), li li pu ty pol skie, a tak ̋ e go ∏o -
szyj ki.  Pe ter Zuf fa za po wie dzia∏ swo jà po -
moc, ale wa run kiem jest licz ne wy sta wie -
nie ich na wy sta wach w Pol sce i na pre sti -
˝o wych wy sta wach za gra ni cà.

Dys ku sja nad pro blem na zew nic twa
czu bat ki pol skiej bro da tej czy Pau da ner,
a tak ̋ e czu bat ki pol skiej bez bro dej 
(bia∏ oc zubej pol skiej) czy Hol len der
Hau benhıhner by ∏a bar dzo burz li wa
i nie po zba wio na emo cji. Oka za ∏o si´, ˝e
jesz cze kil ka lat te mu, gdy za twier dza no
eu ro pej skie stan dar dy, ho dow cy z ka˝ de -
go kra ju mo gli wnieÊç swo je uwa gi. Mo gli
wy stà piç o wpi sa nie do Eu ro pej skich Stan -
dar dów pol skiej na zwy dla tych ku rek. 

Z Pol ski nikt te go nie zro bi∏!!!
Gdy by tak si´ sta ∏o, dzi siaj nie by ∏o by

pro ble mu z na zew nic twem. Z sy gna ∏ów
do cie ra jà cych od ho dow ców za chod nich
wy ni ka, ˝e nie mie li by oni nic prze ciw ko
dwu cz∏o no we mu na zew nic twu. Ja ka jest
z te go przy kre go fak tu na ucz ka? Je ̋ e li sa -
mi nie za dba my o w∏a sne in te re sy, nikt te -

go za nas nie zro bi. Wszyst kim prze ciw ni -
kom u˝y wa nia pol skiej na zwy po win na
daç do my Êle nia re ak cja sa li – jed no znacz -
na i zde ter mi no wa na. 

Ku ry te prze cie˝ wy wo dzà si´ z na sze -
go kra ju, a de cy zje pod j´ te wówczas
(1869 rok, Kon gres Drez deƒ ski) gdy Pol -
sk´ wy kre Êlo no z Eu ro py mia ∏y ewi dent -
nie po li tycz niy cha rak ter. Do tam te go cza -
su, a na wet d∏u go, d∏u go póê niej wszyst kie
ku ry czu ba te na zy wa ne by ∏y ku ra mi pol -
ski mi (Po land’s, Po len). Nie ne gu je my ol -
brzy mie go wy si∏ ku ho dow la ne go po ko leƒ
ho dow ców z Nie miec czy Ho lan dii, upo -
mi na my si´ tyl ko o swo je hi sto rycz ne pra -
wa. Czy to a˝ tak wie le? 

Pe ter Zuf fa nie ste ty nie mia∏ w tym te -
ma cie do brych dla nas wie Êci. Mle ko ju˝
zo sta ∏o wy la ne – mo˝ na by rzec. Co mo˝ -
na w ta kiej sy tu acji zro biç? Pe ter na k∏a nia∏
pol skich ho dow ców, by z∏o ̋ yç pa pie ry
o na pi sa nie stan dar du dla no wej ra sy
z trzy punk to wà ró˝ ni cà. Ale czy jest to do -
bre roz wià za nie? Mo im zda niem po win ni -
Êmy po raz ko lej ny wy stà piç do Fe de ra cji
Eu ro pej skiej o po dwój ne na zew nic two dla
czu ba tek pol skich. 

W koƒ co wych po sta no wie niach AKA -
DE MIA GAL LUM pod j´ to de cy zj´ dru ku
przed ∏o ̋ o ne go przez ze spó∏ s´ dziów od
dro biu ob szer ne go Pol skie go Wzor ca Kur
Ra so wych. Ol brzy mi wk∏ad w pro ces t∏u -
ma cze nia w∏o ̋ y∏ Me dar dy Pion tek.  Zdj´ -
cia naj lep szych kur w Eu ro pie udo st´p ni∏
gra ti so wo Sta ni s∏aw Rosz kow ski, któ ry
pod jà∏ si´ te˝ spon so ro wa nia dru ku tych ̋ e
wzor ców.

Pro ble mem, ja ki wy nik∏ i by∏ sze ro ko
dys ku to wa ny, by∏ brak do st´ pu sze ro kie go
gro na ho dow ców, s´ dziów do pro po zy cji
wzor ców przy go to wa nych przez Piont ka.

Ale i t´ pro ble ma tycz nà sy tu acj´ za ̋ e -
gna no, roz da jàc   zgro ma dzo nym wer sj´
elek tro nicz nà.
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Usta lo no by wszel kie zmia ny czy za -
uwa ̋ o ne b∏´ dy we wzor cach by ∏y prze s∏a -
ne na r´ ce Ada ma Zde ba, Ja nu sza Paj ki
z Ko le gium S´ dziów przy PZH GRi DO lub
Ko mi sji Stan da ry za cyj nej pod prze wod nic -
twem Sta ni s∏a wa Rosz kow skie go. Po roz -
pa trze niu wnio sków i uwag zo sta nà one
skie ro wa ne do dru ku. Ter min up∏y wa
z koƒ cem mie sià ca ma ja b. r. War to w tym

za ape lo waç o po wa˝ ne po trak to wa nie te -
go za da nia. Dys ku sja nad stan dar da mi po -
win na si´ od byç przed dru kiem, a nie po.
A jak b´ dzie – zo ba czy my. Jak znam ˝y cie
– dys ku sja roz pocz nie si´ do pie ro post
fak tum. 

Wzo rzec jest tak dru ko wa ny by kar ty
wzor co we by ∏y do pi na ne z mo˝ li wo Êcià
zmian czy no we li za cji wzor ca. So bot nie

spo tka nie w gma chu SGGW s´ dziów
z ró˝ nych stron Pol ski, w jed nym miej scu,
o jed nej po rze, da je wie le opty mi zmu i na -
dziei na skon so li do wa ny pro gram roz wo ju
ho dow li dro biu ozdob ne go w Pol sce. Mo -
im zda niem war to roz ma wiaç, choç by Êmy
mie li ró˝ ne zda nia na wie le te ma tów.
Dzi´ ki roz mo wie mo˝ na dojÊç do kom -
pro mi su. 

SPROSTOWANIE Motyle warszawskie Andrzeja Grada, odmiana ˝ó∏ta
i Jana Piotrowskiego, odmiana czerwona (97 i 95 pkt.).

Motyl warszawski 
Andrzeja Grada,
odmiana czerwona 
(97 pkt.).

Mieczys∏aw Suskiewicz przyjmuje puchary.

W nu me rze 2/2008 „Wo lie ry” (ma -
rzec -kwie cieƒ) za ist nia ∏a po my∏ ka
w pod pi sach pod zdj´ cia mi, któ re

za mie Êci li Êmy w ar ty ku le opi su jà cym wy -
sta w´ go ∏´ bi ra so wych i dro biu ozdob ne -
go w To ma szo wie Ma zo wiec kim (str. 91).

Zdj´ cia opi sa ne nie pra wi d∏o wo pu bli -
ku je my raz jesz cze.

Re dak cja

Dnia 13 kwiet nia, w wie ku 78 lat,
od szed∏ od nas Ste fan Ko bia∏ ka – ho dow ca, s´ dzia, 

by ∏y pre zes War szaw skie go Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi, d∏u go let ni
dzia ∏acz tej ̋ e or ga ni za cji a przede wszyst kim wspa nia ∏y przy ja ciel

oraz le gen da war szaw skie go 
go ∏´ biar stwa. 

Po grzeb od by∏ si´ 24 kwiet nia o godz. 12.00 w ko Êcie le Êw. An ny
w war szaw skim Wi la no wie.


