EUROPEJSKA WYSTAWA
GARŁACZA GÓRNOŚLĄSKIEGO KORONIASTEGO
Pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
odbyła się w Kozach koło Bielska-Białej, w dniach 19-20.XI. b.r., II Europejska Wystawa
Garłacza Górnośląskiego Koroniastego (pierwsza miała miejsce w 2010 r. w Niemczech w
miejscowości Seegrehna). Współorganizatorami tej imprezy był Okręgowy Związek
Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku–Białej oraz Międzynarodowy Klub Garłacza
Górnośląskiego Koroniastego ( Internationaler Starwitzer Club e.V.) Wybór miejsca wystawy
nie był przypadkowy. To Górny Śląsk jest ojczyzną tego gołębia, a w Kozach przez kolejne
cztery lata były organizowane z powodzeniem Konkursy Garłacza Górnośląskiego
Koroniastego.
Zainteresowanie wystawą przerosło oczekiwania organizatorów. Zgłoszonych zostało 570
garłaczy górnośląskich koroniastych w kilkunastu kolorach i odmianach barwnych przez 53
hodowców z Polski, Niemiec, Holandii i Czech. Międzynarodowy zespół sędziów dokonał
oceny gołębi wg obowiązującego wzorca europejskiego i przyznał tytuły zgodnie z
Regulaminem Europejskich Wystaw. Wytypowano 18 Mistrzów Europy za najlepsze kolekcje
(4 najwyżej punktowane gołębie w danym kolorze od każdego wystawcy). Spośród wielu
dobrych gołębi wyłoniono 40 najlepszych ptaków z oceną 96 i 97 pkt i przyznano 22 tytuły
Championa Europy. Wśród nich zwycięzcami zostali hodowcy z OZHDI Bielsko-Biała:
Kazimierz Majer za niebieskiego Szymla z oceną 97 pkt. i Waldemar Klimczak, którego
niebiesko-płowy otrzymał 96 pkt.
Organizacja tej wystawy została wysoko oceniona przez władze Międzynarodowego Klubu
oraz przez samych wystawców i zwiedzających, przybyłych z różnych regionów kraju i zza
granicy. Prezentacja pupili odbyła się w Centrum Sportowo-Widowiskowym, w przestronnej,
dobrze oświetlonej i przystrojonej hali sportowej. Dobry dojazd, parking, dobrze zaopatrzony
bufet, miejsca noclegowe, giełda nadwyżek hodowlanych,, a przede wszystkim bardzo dobra
obsada wystawców i ich pupili były dodatkowym atutem tej imprezy.
W sobotę, podczas uroczystego otwarcia wystawy w centrum uwagi znalazł się Sztandar
Międzynarodowego Klubu Garłacza Górnośląskiego Koroniastego. Został on ufundowany
przez władze tego klubu i przywieziony na ziemię śląską, kolebkę tej rasy. Sztandar został
uroczyście poświęcony przez prof. Józefa Budnioka - księdza katolickiego oraz prof. Marka
Uglorza - księdza ewangelickiego i zajmował honorowe miejsce przez cały czas trwania
wystawy. Na koniec dnia wystawowego gospodarze zaprosili organizatorów i wystawców na
spotkanie integracyjne z poczęstunkiem i muzyką w wykonaniu koziańskiej orkiestry dętej.
Uroczyste wręczenie pucharów dla zwycięzców oraz licznych upominków odbyło się w
niedzielę o godz. 11-tej. Na tę okoliczność przybyli zaproszeni goście: Stanisław Szwed –
Poseł na Sejm RP, Jan Pajka –Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobnego Inwentarza, Krzysztof Fiałkowski - Wójt Gminy Kozy oraz prof. Manfred Uglorz.
Kierownik Wystawy, Kazimierz Majer oraz Prezes Międzynarodowego Klubu, Matthias
Beutel wręczyli dyplomy i puchary Mistrzom Europy i Championom Europy oraz 3 Medale
Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców. Prezes PZHGRiDI , Jan Pajka wręczył Panu M.
Beutel etui z grawertonem z podziękowaniami za popularyzację garłacza górnośląskiego
koroniastego i troskę o rozwój hodowli tej rasy. Natomiast prof. Manfred Uglorz otrzymał z
rąk Prezesa podziękowania i elegancki upominek w uznaniu za ogromny wkład pracy przy
opracowywaniu nowych wzorców oraz za tłumaczenia tekstów obcojęzycznych i liczne
fachowe publikacje. Poseł Stanisław Szwed ufundował dodatkowo puchar dla Zwycięzcy

Wystawy, którym został gołąb Kazimierza Majera, a kol. Robert Turała sprezentował puchar
dla Zwycięzcy Młodzieżowego. Wielu hodowców otrzymało dodatkowo upominki, a każdy
wystawca pamiątkową statuetkę za udział w wystawie. Zakończenie imprezy było pełne
serdecznych podziękowań i wspólnych zdjęć. Wystawcy po wyjęciu swoich pupili z klatek
wystawowych rozjechali się do domów, pokonując często setki kilometrów (rekord to ~1300
km w jedną stronę hodowców z Holandii).
Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białęj jako gospodarz i
współorganizator tej wystawy, serdecznie dziękuje uczestnikom i sędziom za przyjęcie
naszego zaproszenia oraz wszystkim, którzy swoją pracą społeczną, hojnością i życzliwością
przyczynili się do zorganizowania tej imprezy. Jednocześnie mamy nadzieję, że ta prestiżowa,
europejska wystawa przyczyniła się do większej popularyzacji garłacza górnośląskiego
koroniastego i podniesienia w przyszłości i tak już wysokiego poziomu hodowlanego oraz do
coraz lepszych kontaktów między hodowcami i miłośnikami tej rasy. Cieszymy się, że
mogliśmy mile i pożytecznie spędzić czas podczas pobytu w Kozach.
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