
Na skrzydłach po sukces. 

Najwi ększa w Polsce wystawa młodych goł ębi rasowych, wystawa goł ębi 

pocztowych oraz drobnego inwentarza ma w tym roku r ekordowy wymiar.  

Ponad 5500 najpiękniejszych okazów będzie można podziwiać w Targach Kielce już 

od 10 do 11 grudnia podczas Krajowej Wystawy Gołębi Młodych, Drobnego 

Inwentarza oraz towarzyszącej im równolegle 42 Okręgowej Wystawy Gołębi 

Pocztowych. 

Na wszystkich zwiedzających czekają aż 4 pawilony wystawiennicze, ponad 

360 hodowców z Polski i Europy, najpiękniejsze gołębie, króliki, ozdobny drób, 

egzotyczne ptaki – i emocje towarzyszące konkursom, w których nagrodzone 

zostaną okazy uznane za najbardziej wyjątkowe. Po raz pierwszy kielecka wystawa 

wyszła poza granice naszego kraju  - gościć będziemy wystawców z Czech, Węgier i 

Słowacji –  przedstawiciele tych krajów będą także wchodzić w skład sędziowskiej 

kapituły, która podda ocenie wystawione przez hodowców okazy. Najpiękniejszym 

ptakom w rasach , wybieranym w wielu różnych kategoriach, przyznane zostaną 

puchary, doceniające nie tylko ich wyjątkowość ale też niezwykłą wartość.  

Wystawie gołębi młodych towarzyszy Europejski Konkurs Kariera.  Na 

wystawie gołębi pocztowych pokazana zostanie z kolei reprezentacja polski gołębi 

pocztowych. 

Wystawa organizowana przez Targi Kielce to wielkie święto wszystkich 

miłośników i hodowców tego gatunku. Dla wszystkich miłośników zwierząt to  z kolei 

wyjątkowa okazja obejrzenia niespotykanych na co dzień ras gołębi, swoim 

wyglądem daleko odbiegających od wszystkim nam znanych zwykłych cukrówek.  

Region świętokrzyski słynie z tradycji hodowli gołębi o ogólnopolskiej renomie.  

To tutaj powstały takie odmiany, jak na przykład Brodawczak Świętokrzyski (obecnie 

Ostrowiecki). Na wystawie pojawiają się hodowcy reprezentujący całe województwo: 

Kielce, Sandomierz, Busko, Ostrowiec i Starachowice. 

Oprócz możliwości podziwiania pięknych okazów, wystawa jest także okazją 

do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. 



Wystawa współorganizowana jest przez Targi Kielce, Polski Związek 

Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych Okręg Kielce oraz Kielecki Związek Hodowców Gołębi Rasowych 

i Drobiu Ozdobnego. Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Kielce.  

 

 

 


