
Południowo-Wschodni Klub                                      Nowa Sarzyna 11.12.2012r. 

 Hodowców Gołębi Wysokolotnych 

 ul.Chemików 1 

 37-310 Nowa Sarzyna 

 

 

Zarząd Okręgowego Związku 

 Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku Białej 
 

W związku z informacjami zawartymi w biuletynie OZHDI w Bielsku-Białej nr.18/2012 listopad grudzień w 

artykule „W ostatnim czasie zarejestrowane zostały następujące rasy” 

Proszę o wydrukowanie w biuletynie następującego oświadczenia:  

 
       W Hodowcy gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików, biuletynie OZHDI w Bielsku-Białej 

nr.18/2012 listopad grudzień w artykule „W ostatnim czasie zarejestrowane zostały następujące rasy” zostały 

podane nieprawdziwe informacje.  

      Anonimowy autor podaje, iż wzorzec Rollera z Birmingham został dostosowany do wymogów Południowo-

Wschodniego Klubu Hodowcow Gołębi Wysokolotnych, a rejestracja Roztoczańskiego Wysokolotnego 

nastąpiła na podstawie wniosku Południowo-Wschodniego Klubu Hodowcow Gołębi Wysokolotnych. 

Stwierdzenia te są zwykłym kłamstwem, wprowadzają zbędne zamieszanie i wikłają Południowo-Wschodni 

Klub Hodowcow Gołębi Wysokolotnych w jakieś dziwne bliżej niezrozumiałe gierki. 

 

         Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych w chwili obecnej nie ma żadnych 

formalnych relacji z Komisją Standaryzacyjną i Zarządem Głównym PZHGRiDI. Nie uczestniczy również w 

żadnych procesach i przedsięwzięciach podejmowanych przez władze krajowe tego stowarzyszenia. Cenimy 

natomiast sobie bardzo, relacje z różnymi regionalnymi organizacjami. W chwili obecnej Klub nasz nie ma 

żadnych uregulowań i wymogów co do gołębi akrobatycznych, W Klubie jest tylko jeden hodowca z bardzo 

krótkim stażem, hodujący Rollera z Birmingham. Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi 

Wysokolotnych nigdy nie składał również, formalnych wniosków do PZHGRiDI o rejestrację jakiejkolwiek 

rasy.  

Większość hodowców w Klubie popiera poglądy zawarte w artykule 

 „ Gołębie wysokolotne - jaka przyszłość?”  

Cytat: 

„…Moim zdaniem można więc śmiało postawić tezę, że przyczyną zatracania zdolności lotowych tych ptaków 

jest ustanowienie wzorców poszczególnych ras, służących ukierunkowaniu hodowli do celów  wystawowych.” 

Drugi cytat: 

„..Sytuacja w związkach i klubach zrzeszonych w Polskim Związku jest raczej beznadziejna, jeżeli chodzi o 

troskę o umiejętności gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych… .” 

Źródło: 

 http://www.mojgolebnik.wer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17:gobie-wysokolotne-jaka-

przyszo&catid=5:mojeartykuly&Itemid=6 

Regulaminy i działalność Południowo-Wschodniego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych jest publicznie 

znana.  Nie ukrywamy swej działalności, a wszelkie wyczerpujące informacje o nas można znaleźć na stronie 

internetowej. Nie zamierzamy również ingerować, popierać czy utrudniać  robienia kariery naszych członków w 

innych stowarzyszeniach. Proszę jednak Południowo-Wschodniego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych 

więcej nie wikłać do swych małych działań. 

Z poważaniem 

 

                                                                                                                                                    Prezes  

                                                                                                                                                Józef Płachta 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, 

- Zarząd Główny PZHGR iDI 

- Administrator Portalu „GOŁĘBNIK” 

-a/a 
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18/2012 Listopad grudzień 

W ostatnim czasie zarejestrowane zostały następujące rasy: 

Gospodarczy z Mittelhausen (EE 45). Zarejestrowany wzorzec jest tłumaczeniem 

wzorca niemieckiego. Aktualnie powiększa się grono hodowcow tej rasy. Rejestrację 

tej rasy pilotował kol. Waldemar Kosicki. 
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Roller z Birmingham (EE 918). Wzorzec jest tłumaczeniem wzorca czeskiego, 

ktory dostosowany został do wymogow Południowo-Wschodniego Klubu Hodowcow 

Gołębi Wysokolotnych. Coraz większa ilość hodowcow ras wysokolotnych 

posiada te gołębie. 

Roztoczański wysokolotny. Po przebytym wymaganym okresie rejestracyjnym, 

dla tej rasy został opracowany wzorzec i zarejestrowany. Rejestracja nastąpiła na 

podstawie wniosku Południowo-Wschodniego Klubu Hodowcow Gołębi Wysokolotnych, 

głownie kol. Mieczysława Sroki. 

Wrocławski lotny (EE 911) – rasa śląska. Wzorzec jest tłumaczeniem aktualnego 

wzorca niemieckiego z 2002 r. 

Widyn polski. Wzorzec tej rasy wywoływał wiele kontrowersji. Jednak po dokładnym 

przeanalizowaniu dokumentacji, została podjęta decyzja o szybkiej rejestracji 

widyna. Wyraźne cechy rożniące go od podobnych pokrojowo ras oraz 

ilość hodowcow, nie pozostawiała żadnych wątpliwości odnośnie rejestracji. 

Projekt wzorca opracował kol. Henryk Szabłowski. 

Winerek polski. Rejestracja nastąpiła na podstawie obszernej dokumentacji hodowlanej, 

ktorą przesłał kol. Georg Splett. W biuletynie „Gołębie” nr 49/2010 

opisana została historia powstania tej rasy . 

                                                                                            


