Wystawa w Kozach k/ Bielska-Białej odbyła się w dniach 23-24.11.2013 r.
Organizatorem jubileuszowej, XX Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu
Ozdobnego i Królików był Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
w Bielsku-Białej . Również podczas trwania wystawy obchodziliśmy szczególne
święto, Jubileusz 30-lecia działalności naszej organizacji.
Na wystawie 68 hodowców z Polski, Czech i Niemiec zaprezentowało swój
dorobek hodowlany: 721 gołębi w 53 rasach, 45 kur w 6 rasach i 73 króliki w 11
rasach. Zgłoszeń było więcej, ale musieliśmy ograniczyć ilość wystawianych
zwierząt z uwagi na brak miejsca. Najliczniejszą grupę, bo 234 szt. stanowiły
gołębie rasy garłacz górnośląski koroniasty, które rywalizowały w zorganizowanym
u nas już VI Śląskim Konkursie. Stawka i tak była niezła , pomimo, że dwa
tygodnie wcześniej w Poznaniu odbyła się III Europejska Wystawa Garłacza
Górnośląskiego Koroniastego. Tradycyjnie już gołębie wystawiali w większości
hodowcy-członkowie Internationaler Starwitzer Club e.V. Najcenniejsze trofea
przypadły Jerzemu Grudzie z Raciborza: za I Kolekcję ( 386 pkt.) i za Zwycięzcę w
Rasie (97 pkt.). Obydwa puchary ufundowane zostały przez Posłów na Sejm RP –
Stanisława Szweda i Jacka Falfusa. Pozostałe nagrody w konkursie otrzymali:
Edward Cygan za II Kolekcję (384 pkt), Dariusz Skorzybut za III Kolekcję (381
pkt), Tadeusz Kondela i Krzysztof Kulak za IV Kolekcję (po 380 pkt).
Zwycięzcami w Kolorze zostały gołębie hodowców: Edwarda Cygana, Hartmuta
Schulza i Jana Pieczonki.
Spośród innych ras gołębi najwięcej było: 25 orlików polskich, 22 rysie, 20
zamojskich, 19 garłaczy siodłatych łapciastych, 18 kingów, po 16 gili i białogłówki
gąbińskiej, 15 rostowskich jednokolorowych. Wśród kur wystawiane były między
innymi rzadkie rasy jitokko i cubalaya (po 6 szt.), a także jedwabiste (12 szt.),
czubatki polskie (9 szt.), karzełki łapciaste ( 8 szt.)
W królikach natomiast dominowały nowozelandzkie białe (14), belgijskie
olbrzymy (11) i kalifornijskie czarne (11).
Przyznano w tych 3 grupach zwierząt Zwycięzców Wystawy: rostowski
jednokolorowy ( 97 pkt)- hod. Marek Rusin, czubatka polska ( 96 pkt.)- hod.
Stanisław Polak i belgijski olbrzym szary (97 pkt.)- hod. Grzegorz Koraczyński.
Puchary dla nich zostały ufundowane przez Wójta Gminy Kozy, Krzysztofa
Fiałkowskiego.
Kilkadziesiąt pucharów wręczono hodowcom za pozostałe zdobyte tytuły i
wyróżnienia:
Zwycięzcy w Rasie ( gołębie, drób):
 Garlacz siodłaty łapciasty , 95 pkt.- hod. Stanisław Kondela
 Niemiecki wystawowy, 95 pkt.- Stanisław Kasprzak
 Ryś polski, 96 pkt. – Vladyslaw Kroczek
 Śląski tarczowy, 96 pkt. – Daniel Mamzerowski
 Damasceński, 96 pkt. – Dominik Langiewicz
 Indian, 95 pkt. – Andrzej Grygierczyk
 King, 95 pkt. – Bronisław Skrzypczyk
 Saksońska czajka, 95 pkt. - Tomasz Brańka
 Gil, 95 pkt. – Władysław Olma

 Chiński gołąb, 95 pkt. – Ryszard Pocielej
 Loczek, 94 pkt.- Daniel Mamzerowski
 Białogłówka gąbińska, 96 pkt.-Wojciech Panek
 Felegyhazer, 95 pkt. – Kazimierz Majer
 Zakonniczka niemiecka, 96 pkt. – Kazimierz Majer
 Wołżański barwnopierśny, 95 pkt. – Grzegorz Bzdyl
 Stargardzki pulsujący, 95 pkt. – Ludwik Ozga
 Kłajpedzki wys., 95 pkt. – Mieczysław Sroka
 Orlik polski, 95 pkt. – Zygmunt Nowak
 Zamojski, 95 pkt. – Aleksander Budzyński
 Serbski wys., 95 pkt. – Andrzej Liwczak
------------------------------------------------------------ Karzełek łapciasty, 96 pkt. – Stanisław Polak
 Jedwabista, 94 pkt. – Ludwik Ozga
Najlepszy w Rasie ( gołębie , drób):
 Garłacz brneński, 96 pkt. – Urlich Panger
 Garłacz śląski, 95 pkt. – Kazimierz Tułak
 Stawak polski, 95 pkt. – Władysław Olma
 Polski pocztowy wystawowy, 96 pkt. – Dominik Langiewicz
 Lahore, 95 pkt. – Marek Sakwa
 Olbrzym rzymski, 95 pkt. – Andrzej Grygierczyk
 Swift egipski, 96 pkt. – Daniel Mamzerowski
 Brodawczak polski, 94 pkt. – Leonard Brzozowski
 Karier, 93 pkt. – Marian Guzdek
 Modena niemiecka, 95 pkt. – Ludwik Ozga
 Lazurek, 95 pkt. – Edward Czader
 Saksoński tarczowy, 96 pkt. – Jerzy Rusin
 Turyńska jaskółka, 95 pkt. – Edward Czader
 Szpak, 95 pkt. – Tomasz Brańka
 Koroniarz sercaty,94 pkt. Sławomir Tatka
 Bielcki krotkodzioby, 94 pkt – Stanisław Kasprzak
 Praski krotkodzioby lotny, 94 pkt. – Jan Mola
 Wysokolotny budapesztański, 95 pkt. – Artur Klęczar
 Żarowy tulski, 95 pkt. – Zygmunt Nowak
 Krymka polska, 95 pkt. – Robert Turała
 PDL srebrniak polski, 93 pkt. – Leszek Zając
 Muki, 95 pkt. Władysław Olma
 Roller z Birmingham, 95 pkt. - Jan Furtacz
------------------------------------------------------------------- Karzełek łapciasty, 96 pkt. – Kazimierz Frąc
 Jitokko, 94 pkt. – Ludwik Ozga
 Cubalaya, 94 pkt. – Ludwik Ozga

Spośród królików zwyciężyły:
 Belgijski olbrzym szary, I Kolekcja (championat) , 385 pkt. – hod. Grzegorz
Koraczyński
 Nowozelandzki biały, II Kolekcja (V-ce championat), 383 pkt. – hod.
Kazimierz Stachura
 Belgijski olbrzym szary, champion wystawy, 97 pkt.- hod. Grzegorz
Koraczyński
 Belgijski olbrzym szary, v-ce champion wystawy, 95 pkt.- hod. Piotr
Marszałek
 Olbrzym srokacz, champion, 96 pkt. – Piotr Pinkas
 Olbrzym srokacz, v-ce champion, 95,5 pkt. - Elżbieta Kubies
 Olbrzym srokacz, v-ce champion, 95 pkt. – Jan Stoszek
 Francuski baran szary, champion, 96 pkt. – Elżbieta Kubies
 Francuski baran szary, v-ce champion, 95,5 pkt. – Grzegorz Hańderek
 Nowozelandzki biały, champion, 96,5 pkt. – Kazimierz Stachura
 Nowozelandzki biały, v-ce champion, 96 pkt. – Dariusz Wencepel
 Burgundzki, v-ce champion, 95,5 pkt. – Apoloniusz Szarowski
 Kalifornijski czarny, champion, 96 pkt. – Grzegorz Hańderek
 Kalifornijski czarny, v-ce champion, 96 pkt. – Dariusz Wencepel
 Kalifornijski czarny, v-ce champion, 95 pkt. – Tomasz Bujok
 Karzełek szary, champion, 96,5 pkt. – Marian Błahut
Sporym zainteresowaniem na tegorocznej wystawie cieszyła się ekspozycja
Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych, organizacji o
zasięgu ogólnopolskim i działającej w strukturach Polskiego Związku. Podczas
pokazu
członkowie naszego Związku, będący zarazem członkami
klubu
( Mieczysław Sroka, Aleksander Budzyński, Jan Furtacz, Mirosław Gdak i Andrzej
Liwczak) wystawili 42 gołębie rasowe „wyczynowe”, biorące udział w oficjalnych
lotach konkursowych . A było się czym pochwalić. Prezentowano między innymi
wysokolotne budapesztańskie o długości lotu w konkursach: 11 godz. 25 min,
7 godz. 43 min, 6 godz. 51 min – z hodowli Andrzeja Liwczaka i 6 godz. 23 min. Alka Budzyńskiego. Był też tippler angielski ( 12 godz. 56 min.) , zamojski i
roztoczański wysokolotny ( 7 godz. 2 min.) też Andrzeja Liwczaka oraz zamojskie
Mirosława Gdaka ( 4 godz. 49 min.) i roztoczańskie wysokolotne Mieczysława
Sroki (3 godz. 12 min). Gołębie akrobatyczne wystawiał Jan Furtacz ( 175,5 pkt. w
konkursie). Przy obszernym stoisku stała flaga klubowa oraz tablica informacyjnoreklamowa, a koledzy z klubu udzielali obszernych informacji zainteresowanym.
Jubileusz 30–lecia OZHDI, połączony z tegoroczną wystawą, organizacja nasza
obchodziła bardzo uroczyście. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę 23.11.2013 r.
od Mszy św., odprawionej w intencji członków naszej organizacji - obecnych,
byłych, a także wszystkich już nieżyjących. Na uroczystym spotkaniu hodowców i
zaproszonych gości przy kawie i torcie jubileuszowym, wielu aktywnych działaczy
otrzymało odznaczenia z rąk przedstawicieli Zarządu PZHGRiDI - prezesa Jana
Pajki i skarbnika Dominika Langiewicza. Diamentową Odznakę otrzymał były
wieloletni prezes OZHDI Stanisław Ciecierski oraz ks. prof. Manfred Uglorz. Była
też okazja do podziękowań, szczególnie osobom zasłużonym, za ich wieloletnią

współpracę, pomoc i udział w rozwoju polskiego i regionalnego gołębiarstwa. Z rąk
prezesa OZHDI Andrzeja Liwczaka pamiątkową statuetkę z podziękowaniami
otrzymał prezes PZ Jan Pajka i nasz niestrudzony ks. prof. Manfred Uglorz. Nie
obeszło się również bez przypomnienia wieloletniej historii i osiągnięć naszej
bielskiej organizacji. W uznaniu za naszą działalność prezes Jan Pajka wręczył nam
piękne podziękowania w eleganckim etui, a Dominik Langiewicz okolicznościowy
puchar. Na zakończenie obchodów, przy muzyce i pieczonym prosiaku hodowcy
oraz zaproszeni goście wspólnie bawili się na okolicznościowym bankiecie.
Obchody jubileuszowe zobowiązały nas, związkowców do dołożenia wszelkich
starań, by również i tegoroczna wystawa miała wysoki poziom i właściwy klimat,
była miejscem do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń, a także
pokazywania szczególnie młodym ludziom, jak piękne może być hobbystyczne
obcowanie z przyrodą , ze zwierzętami. Mamy nadzieję , że nam się to udało.
Komitet Organizacyjny wystawy składa podziękowania wystawcom za ich liczny
udział w tej imprezie, sponsorom za wsparcie naszych poczynań, a także
kierownictwu i pracownikom Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach za
bardzo dobrą współpracę. Szczególnie serdecznie dziękujemy naszym dostojnym
gościom za ich obecność na uroczystościach jubileuszowych i na zakończenie
wystawy, podczas wręczania hodowcom zwycięskich nagród.
Zapraszamy na przyszły rok, na kolejną naszą wystawę drobnego inwentarza.
Prezes OZHDI B-B
Andrzej Liwczak

