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KKKrrrooonnniiikkkaaa      
OOOkkkrrręęęgggooowwweeegggooo   ZZZwwwiiiąąązzzkkkuuu   HHHooodddooowwwcccóóówww      

DDDrrrooobbbnnneeegggooo   IIInnnwwweeennntttaaarrrzzzaaa   www   BBBiiieeelllssskkkuuu---BBBiiiaaałłłeeejjj                                                       
oooddd   222000000999   rrroookkkuuu   

 

ZZZaaarrrzzząąąddd   OOOZZZHHHDDDIII   www   BBBiiieeelllssskkkuuu---BBBiiiaaałłłeeejjj       
 

Na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 28 lutego 2010 roku  w Bielsku-Białej, 
przyjęty został schemat organizacyjny Związku oraz dokonano wyboru nowych władz Okrę-
gowego Związku.  

Prezesem OZHDI został Andrzej Liwczak, 
wiceprezesem Kazimierz Stachura, 

skarbnikiem Kazimierz Majer, 
sekretarzem Leszek Zając, 

członkiem zarządu Grzegorz Koraczyński. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

ElŜbieta Kubies (przewodnicząca), Czesław Matuszyński (z-ca przewodniczącego) oraz 
Ludwik Ozga (członek). 

 11 kwietnia 2010 roku  odbyło się zebranie Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobne-
go. Na zebraniu przewodniczący Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza 
w Bielsku-Białej odczytał regulamin sekcji OZHDI i przystąpiono do wyboru władz Sekcji 
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Wybrane zostało kierownictwo zarządu w składzie:  

Andrzej Liwczak (przewodniczący), 
Kazimierz Majer (wiceprzewodniczący), 

Kazimierz Frąc (skarbnik), 
Leszek Zając (sekretarz), 

Robert Turała (członek zarządu). 
 25 kwietnia 2010 roku  wybrano zarząd Sekcji Królików. W skład Zarządu weszli: 

Kazimierz Stachura (przewodniczący),  
Grzegorz Koraczyński (zastępca przewodniczącego),  

ElŜbieta Kubies (sekretarz),  
Jan Sidzina (skarbnik),  

Marian Błahut (członek zarządu). 
 W 2012 i 2013 roku  doszło do pewnych zmian w zarządach OZHDI.  
 Na skutek śmierci Jana Siedziny, funkcję skarbnika Sekcji Królików dnia 1 stycznia 
2013 roku objął Piotr Marszałek. 9 września 2012 roku Jan Furtacz objął funkcję sekreta-
rza za Leszka Zająca w kierownictwie Sekcji Gołębi i Drobiu. 
 Do zmian doszło równieŜ w zarządzie OZHDI. Od 13 stycznia 2013 roku funkcję sekre-
tarza za Leszka Zająca objął Jan Furtacz.   
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Rok 2009 był ostatnim rokiem prezesury długoletniego Prezesa Okręgowego Związku Hodowców Drobnego 
Inwentarza w Bielsku-Białej, Stanisława Ciecierskiego. Pan Stanisław Ciecierski wspomina powstanie związ-
ku oraz swoją prezesurę w następujących słowach: „Hodowlę gołębi rozpocząłem w 1960 roku od poczto-
wych, rysi i tzw. pstryków. Do Koła Gołębi Rasowych przy Wojewódzkim Związku Drobnego Inwentarza 
w Bielsku-Białej zapisałem się w maju 1984 roku. Wówczas hodowałem niemieckie wystawowe. Pierwszy 
raz wystawiłem swoje gołębie na IX Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Ozdobnych w 1984 roku w Grudziądzu, 
uzyskując tam noty 94 pkt. za wystawione gołębie. Później wielokrotnie wystawiałem gołębie poza Bielskiem, 
zdobywając wyróŜnienia w postaci dyplomów, a mianowicie w Toruniu, Czechowicach-Dziedzicach, Jastrzę-
biu Zdroju, Rzeszowie, a w lutym 1988 roku w Poznaniu na IV Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Rasowych, 
gdzie zdobyłem tytuł championa w rasie koroniarz końcaty. Wystawiałem gołębie takŜe w Suwałkach, Cho-
rzowie, Elblągu, Katowicach, Toszku, Knurowie i Krakowie. Na wystawach, w niektórych z tych miast brałem 
udział kilkakrotnie. Wystawiałem na nich róŜne rasy i uzyskiwałem wyróŜnienia i tytuły championów. 
Rasy, które hodowałem i pokazywałem na wystawach, to: niemiecki wystawowy, koroniarz końcaty, koro-
niarz sercaty, wywrotek mazurski, wywrotek wschodniopruski, szek polski, sroczka polska, mewka polska, 
gil, białogłówka gąbińska, śląski tarczowy, krymka polska oraz kury: hamburskie, bantamki, kochiny lokowa-
ne i karzełki łapciaste.  

 
 Po wstąpieniu w roku 1986 do Koła Hodowców Gołębi Rasowych w Bielsku-Białej, zostałem wybrany do 
Zarządu Koła, pełniąc funkcję skarbnika, a następnie w-ce prezesa. Od 1994 do 2010 roku byłem prezesem 
Koła. Byłem sędzią, a od 2006 roku sędzią ekspertem. W 1997 roku otrzymałem Złotą Odznakę Polskiego 
Związku Hodowców Drobnego Inwentarza. Po wstąpieniu Naszego Koła do PZHGRiDO, otrzymałem w 2002 
roku równieŜ Złotą Odznakę. Obydwie odznaki otrzymałem za wkład w rozwój Związku i Koła.  
 W 2010 roku z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, złoŜyłem rezygnację z prac Kolegium Sę-
dziów. Zrezygnowałem równieŜ z kandydowania na prezesa w macierzystym związku. Rezygnacja z kandy-
dowania została przyjęta ze zrozumieniem. Nowo wybrany Zarząd OZHDI w Bielsku-Białej, doceniając mój 
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wkład w rozwój Związku, wyróŜnił mnie, nadając mi 9 maja 2010 roku tytuł Honorowego Prezesa, co jest dla 
mnie miłym wyróŜnieniem.  
 Działaczem w Związku byłem 28 lat. Wspominam ten okres mile. Doceniana jest teŜ moja działalność 
przez kolegów-hodowców z Bielska-Białej i okolic, a takŜe poza macierzystym Związkiem oraz  przez władze 
PZHGRiDO. 

Wystawa Drobnego Inwentarza w Kozach – 2009 

W dniach 14 – 15 listopada 2009 roku w Kozach koło Bielska-B iałej  odbyła się XVII Regionalna Wysta-
wa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz III Śląski Konkurs Garłacza Górnośląskiego Koroniastego. 
Wystawa zorganizowana została przez hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, zrzeszonych w sekcji 
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego przy OZHDI w Bielsku-Białej. Sekcja naleŜy do struktur 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, jako Oddział nr 48. W 2009 roku 
Sekcja liczyła 41 członków. 

 

 Patronat honorowy wystawy objął Wójt Gminy Kozy. Wystawę sponsorowali: PPUH „Bratek” Sp. z o.o. oraz 
Beskid Sp. z o.o. 
 Komitet Organizacyjny liczył 15 osób: Andrzej Liwczak, Kazimierz Majer, Kazimierz Frąc, Czesław Matu-
szyński, Stanisław Ciecierski, Krzysztof Kulak, Jan Pieczonka, Leszek Zając, Władysław Wrona, Stanisław 
Kasprzak, Sławomir Kłos, Ryszard Pocielej, Henryk Gluza, Janusz Pinczer, Robert Turała.  
 Gołębie i kury oceniali: Kazimierz Płaczkowski, Joachim Salamon, Witus Obruśnik, Dominik Langiewicz, 
Medardy Piontek, Kazimierz Salamon.  
 Na Wystawie prezentowanych było 674 gołębi w 63 rasach 
oraz 27 kur w 6 rasach. Zwierzęta swoje prezentowało 44 ho-
dowców, w tym takŜe hodowcy z Niemiec i Czech.   
 Ze względu na zorganizowany w ramach wystawy śląski 
konkurs koroniastego garłacza górnośląskiego, najliczniej re-
prezentowaną rasą był właśnie koroniasty garłacz górnośląski, 
który od wielu dziesiątek lat jest bardzo popularnym gołębiem 
rasowym na Śląsku. Ale hodowany jest takŜe za granicami Pol-
ski, głównie w Niemczech. Dlatego udział w konkursie wzięli 
takŜe hodowcy z za Odry, a mianowicie Matthias Beutel oraz 
Hartmut Schulz.  
 Na wystawie w Kozach po raz pierwszy został pokazany na 
terenie Polski przez ks. Manfreda Uglorza turyński złotawiec, niezmiernie rzadko hodowany nawet w Niem-
czech, a więc w swojej ojczyźnie.  
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 Wystawa cieszyła się duŜym zainteresowaniem, Towarzyszyła jej równieŜ giełda gołębi zorganizowana 
przez hodowców koła nr 48.  
 Na wystawie prezentowane były następujące rasy gołębi:  
Grupa I:  hiszpan, giant homer, niemiecki wystawowy, pocztowy standard, śląski tarczowy, mondain, ryś 
polski. 

Grupa II:  brodawczak polski, indian, karier, listonosz polski.  
Grupa III : king, kurak maltański, kurak modeński, kurak sroka-
ty.  
Grupa IV:  garłacz górnośląski koroniasty, garłacz angielski, 
garłacz brneński, garłacz górnośląski białogłowy, garłacz sio-
dłały łapciasty, stawak śląski, voorburski garłacz tarczowy. 
Grupa V:  lazurek, norymberski skowronek, południowonie-
miecki tarczowy, saksoński białogon, saksońska czajka, sak-
soński polny jednokolorowy, saksoński z księŜycem, turyńska 
czajka, turyńska jaskółka, turyński złotawiec.  
Grupa VI:  frankoński turkot. 
Grupa VII:  loczek, mewka chińska, pawik, perukarz. 

Grupa VIII:  mewka egipska jednokolorowa, mewka polska.  
Grupa IX:  krymka polska, koroniarz końcaty, koroniarz sercaty, koroniarz barwnoogoniasty, maściuch polski, 
sokół gdański, orlik polski , tippler zagłębiowski, zamojski, PDL srebrniak, PDL perłowy, stargardzki pulsują-
cy, białogłówka gąbińska, wywrotek wschodniopruski, zakonniczka niemiecka, bielcki krótkodzioby, czilik ro-
stowski, kłajpedzki wysokolotny, litewski tygrysi, rostowski jednokolorowy, rostowski łabędź, wołŜański czer-
wonopierśny, serbski wysokolotny, debreczyński roller.  
 Kury rasowe nie były licznie prezentowane. MoŜna było na wystawie zobaczyć szabo, dencile, silki, arau-
kany, nowoangielskie bojowce miniaturowe oraz turyńskie brodacze. 
 

 
Biuletyn OZHDI w Biesku-Białej 

W pierwszych dniach stycznia 2010 ukazał się 1. numer biuletynu Okręgowego Związku Hodowców Drob-
nego Inwentarza w Bielsku-Białej pt. Hodowca gołębi rasowych. Numer ten powstał spontanicznie, bez szer-
szej konsultacji z hodowcami zrzeszonymi w OZHDI w Bielsku-Białej. 
 Pierwszy numer został przyjęty Ŝyczliwie nie tylko przez hodowców z Bielska-Białej i okolic, lecz takŜe 
innych. Jest to „zielone światło” dla podjętej inicjatywy.  
 Od ukazania się pierwszego numeru biuletynu sytuacja się zmieniła, poniewaŜ hodowcy królików wyrazili 
takŜe chęć uczestniczenia w powstawaniu biuletynu. W kolejnych naleŜało uwzględnić potrzeby hodowców 
królików rasowych. Zmieniony więc został tytuł biuletynu na: Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego 
i królików.  
 Biuletyn ukazywał się wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowanie kolorowego biuletynu przy niewiel-
kiej liczbie hodowców zrzeszonych w OZHDI w Bielsku-Białej jest nieopłacalne. Przede wszystkim koszt 
jednego egzemplarza byłby bardzo wysoki. Biuletyn w formie elektronicznej jest bezpłatny.  
 W biuletynie publikowane są artykuły, dotyczące ras gołębi, kur i królików, a takŜe artykuły omawiające 
problemy związane z hodowlą zwierząt. Publikowane są takŜe artykuły z zakresu weterynarii.  
 Kontynuowana będzie takŜe publikacja artykułów z zakresu weterynarii. Wskazane jest, aby w przyszło-
ści umieszczane były równieŜ krótkie przemyślenia pod wspólnym hasłem: Pod rozwagę. Nie chodzi o pole-
miki i „drapieŜne” spieranie się, ale o spokojne przemyślenia pewnych sytuacji i problemów, aby z czasem 
moŜna było dokonać pewnych pozytywnych zmian w organizacji hodowli gołębi, kur i królików.  
 Dzięki uprzejmości i przychylności właściciela portalu www.gołębnik.pl Pana Jerzego Bogacza, na którym 
została umieszczona elektroniczna forma pierwszego numeru biuletynu, nasz biuletyn dotarł do hodowców 
w całej Polsce. Składam więc podziękowanie Panu Jerzemu Bogaczowi za Jego przychylność. WyraŜam 
nadzieję w imieniu własnym i hodowców, Ŝe portal będzie nadal otwarty dla naszej inicjatywy. 
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Prezes PZHDI w Bielsku-Białej 
 

11 kwietnia 2010 roku odbyło się zebranie Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.  
 

 
 
 Zebranie swoją obecnością zaszczycili: Jan Pajka (Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Raso-
wych i Drobnego Inwentarza) oraz Stanisław Suski (sekretarz w PZHGRiDI). Pan Jan Pajka mówił o bieŜą-
cych sprawach PZHGRiDI, o problemach, które wymagają niezwłocznego rozwiązania oraz odpowiadał na li-
czne pytania zebranych członków GRIDO, a takŜe obecnych na zebraniu hodowców królików rasowych.  
 Podczas zebrania Prezes PZHGRiDI wręczył ks. prof. Manfredowi Uglorzowi złotą odznakę zasługi 
PZHGRiDI za rozwój gołębiarstwa w Polsce, głównie za czynny udział w pracach związanych z wydaniem 
Standardów Gołębi Rasowych.  
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Króliki w Bielsku-Białej 
  

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na terenie Bielska-Białej działały dwa koła, zrzeszające ho-
dowców rasowych królików. Prezesami ich byli: p. Gruszczyk oraz p. Fijak. Dwóch hodowców posiadało 
uprawnienia sędziego. Funkcjonowała uznana ferma ks. Manfreda Uglorza królików niebieskich i białych 
wiedeńskich.  
 Na terenie Bielska-Białej hodowano wówczas następujące rasy królików: belgijski olbrzym, baran francu-
ski, niemiecki srokacz, szynszylowaty duŜy, niebieski wiedeński, biały wiedeński, niemiecki jasny duŜy, ala-
ska, czerwony nowozelandzki, biały nowozelandzki, reks kuna, reks gronostajowy, czarny podpalany, Ŝółty 
mały srebrzysty.  
 Doroczne wystawy odbywały się w Wapienicy.  
 Tradycje hodowlane królików kontynuuje koło zrzeszające hodowców królików rasowych, którego obecnie 
przewodniczącym jest Kazimierz Stachura. Hodowcy królików z Bielska-Białej i okolic stanowią sekcję ho-
dowców królików rasowych w ramach Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza.  
 Hodowcy królików z Bielska pokazują swoje zwierzęta na licznych wystawach krajowych i zagranicznych. 
Ostatnio kilku hodowców pokazało swoje króliki na Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych w Wieluniu, 
która odbyła się w maju. 

 
 Godne zaprezentowania na tym miejscu są osiągnięcia bielskich hodowców na wystawie w Wieluniu:  
 

Koraczyński G., – K-4 BOS  – 383,5 pkt. – championat 
  BOS – 96 pkt – champion 
  BOS – 96 pkt – vice champion 
Stachura K.,          – K-4 NB 382,5 pkt.  championat 
  NB – 96 pkt. – champion 
  NB – 96 pkt. – vice champion 
Stoszek J.,  OS – 95 pkt. 
Bieda J. i P  WN 95,5 pkt 
Szarowski A.,  Bu – 95 pkt. 
Błahut M.,             – K-4 Karzełek szary 382,5 pkt. – championat 
  Karzełek – 96,5 – champion 
  Karzełek – 96,5 – vice champion 
  I lokata PK – 97 pkt 
  II lokata PK – 97 pkt 
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Hodowcy z Bielska na Do Ŝynkach 

W dniu 22 sierpnia na dorocznych doŜynkach w Ustroniu – wzorem lat ubiegłych – bielscy hodowcy gołębi 
rasowych i drobiu zorganizowali pokaz gołębi, drobiu i papug.  DuŜym zainteresowaniem i powodzeniem 
cieszyła się loteria. NaleŜy sobie Ŝyczyć, aby młodzi hodowcy, którym udało się wylosować ptaki w przyszło-
ści wstąpili do związku i pogłębiali swoją znajomość hodowli ulubionych ptaków. 
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5 września na do Ŝynkach w Pawłowicach  hodowcy z Bielska pokazali takŜe swoje zwierzęta. 

 

  

  
 
 

Wystawa Drobnego Inwentarza w Kozach – 2010 
 

XVIII Regionalna Wystawa Gołębi i Drobiu ozdobnego, zorganizowana przez Okręgowy Związek Hodowców 
Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, odbyła się w 2010 roku w dniach 13 i 14 listopada w Gminie Kozy, leŜącej 
niedaleko Bielska-Białej.  
 W wystawie wzięło udział 44 hodowców gołębi i drobiu. Wystawiono 599 gołębi w 53 rasach, 68 kur oraz 5 
baŜantów. W ramach wystawy odbył się IV Konkurs Górnośląskiego Garłacza Koroniastego. 16 hodowców 
górnośląskiego garłacza z Polski, Niemiec i Czech wystawiło 209 gołębi. 
 Na wystawie zobaczyć moŜna było gołębie w następujących rasach: garłacz górnośląski koroniasty, gar-
łacz brneński, garłacz angielski, garłacz siodłaty łapciasty, 
giant homer, niemiecki wystawowy, pocztowy standard, ryś 
polski, śląski tarczowy, swift egipski, lahore, teksański, indian, 
brodawczak polski, karier, king, lazurek, norymberski skowro-
nek, południowoniemiecki murzyn, saksoński białogon, turyń-
ski białogon, szpak, saksońska czajka, loczek, perukarz, pa-
wik, gołąb chiński, białogłówka gąbińska, wołŜański barwno-
pierśny, rostowski jednokolorowy, rostowski łabędź, koroniarz 
końcaty, koroniarz barwnoogoniasty, bielcki krótkodzioby, 
wywrotek mazurski, zakonniczka niemiecka, krymka biało-
stocka, felegyhazer, Ŝarowy tulski, tipler zagłębiowski, motyl 
warszawski, tipler angielski, serbski wysokolotny, zamojski,  
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orlik polski, kłajpedzki wysokolotny, debreczyński roller, krymka polska, sroka krakowska, wywrotek wschod-
niopruski, srebrniak, permski, lucerneński jednobarwny.  
 Znacznie uboŜsza była kolekcja kur. Wystawiono kury w następujących rasach: włoszka miniaturowa 
(srebrna), wajandota miniaturowa (czarna, srebrno-łuskowata, złoto-łuskowata), bantamka, sebrytka, feniks 
miniaturowy (złoty), szabo (biała z czarnym ogonem), bojowiec nowoangielski miniaturowy, welsumska mi-
niaturowa, jedwabista, araukana, forwerk, włoszka (złotoszyja), brakla srebrno-pręgowana, hamburska (czar-
na).   
 Gołębie i kury oceniali: Kazimierz Płaczkowski, Joachim Salamon, Witus Oruśnik, Dominik Langiewicz, 
Medardy Piontek, Kazimierz Salamon, Stanisław Jurek. 
  
 Zwycięzcą IV Konkursu Garłacza Górno śląskiego Koroniastego  został gołąb kol. Henryka Stracha, 
który uzyskał 96 pkt. W konkursie I miejsce za kolekcję (378 pkt.) otrzymał kol. Panek Wojciech, II miejsce 
(377 pkt.) kol. Henryk Strach, III miejsce (377 pkt.) kol. Kazimierz Majer, IV miejsce (377 pkt.) kol. Jan Pie-
czonka i Tadeusz Kondela. 
 
 

Rasa Punkty Hodowca 

Garłacz angielski   96 Henryk Strach  

Garłacz siodłaty łapciasty  96 Tadeusz Kondela  

Giant homer   96 Józef Brocki  

Niemiecki wystawowy   94 Stanisław Kasprzak  

Pocztowy standard    96 Dominik Langiewicz  

Ryś polski   96 Krzysztof Gajda  

Śląski tarczowy   96 Daniel Mamzerowski  

Swift egipski   95 Daniel Mamzerowski  

Indian   94 Andrzej Grygierczyk  

Brodawczak polski   96 Sławomir Kłos 

Karier 96 Józef Brocki  

King 96 Kwiczała Bogdan 

Lazurek 96 Kazimierz Majer  

Norymberski skowronek 95 Sławomir Tatka  

Saksońska czajka 95 Kazimierz Majer 

Loczek 96 Tomasz Gill  

Perukarz 94 Tomasz Gill  

Gołąb chiński  94 Ryszard Pocielej  

Białogłówka gąbińska 96 Kazimierz Majer  

WołŜański barwnopierśny 95 Stanisław Kasprzak  

Rostowski jednokolorowy 96 Maurycy Turała  

Rostowski łabędź 95 Stanisław Kasprzak  

Koroniarz końcaty  95 Sławomir Tatka  

Koroniarz barwnoogoniasty  94 Maurycy Turała  

Bielcki krótkodzioby  95 Stanisław Kasprzak  

Wywrotek mazurski  95 Kazimierz Frąc  
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Zakonniczka niemiecka  96 Kazimierz Majer  

śarowy tulski   94 Zygmunt Nowak  

Tipler zagłębiowski   95 Czesław Matuszyński  

Serbski wysokolotny  95 Andrzej Liwczak  

Zamojski  95 Aleksander Budzyński  

Orlik polski  96 Zygmunt Nowak  

Kłajpedzki wysokolotny  96 Andrzej Liwczak  

Debreczyński roller  96 Andrzej Liwczak  

Krymka polska  96 Maurycy Turała  

Wywrotek wschodniopruski  96 Kazimierz Majer  

Srebrniak   94 Leszek Zając  

  

  

 

Nagrody dla hodowców drobiu i ba Ŝantów: 

Rasa Punkty Hodowca 

Wajandota czarna miniatura 96 Roman Tyc 
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Brakla srebrno-pręgowana 95 Marek Uglorz 

Araucana 95 Martyna Krzempek 

Uszak siwy 96 Ireneusz Kempanowski 

 Puchar dla zwycięzcy wystawy (garłacz siodłaty łapciasty) Tadeusza Kondeli ufundował starosta bielski 
Andrzej Płonka, dla zwycięscy kolekcji garłacza górnośląskiego koroniastego Wojciecha Panka poseł PiS  
Stanisław Szwed, dla hodowcy z Kóz Leszka Zająca (srebrniaki) wójt gminy Kozy Edward Kućka oraz prze-
wodniczący rady gminy Adam Handzlik.  
 

Inne wystawy z udziałem naszych członków 
 

Hodowcy z Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wzięli udział w Wystawie Krajowej Goł ębi Mło-
dych w Krakowie oraz w Śląskiej Wystawie Goł ębi Rasowych, Drobiu i Królików w Katowicach.  
 DuŜy sukces odnieśli na Wystawie Krajowej  Gołębi Młodych,  która odbyła się 27 –28.11.2010 roku. 
Hodowcy z całego kraju wystawili 1506 gołębi w ponad stu rasach. Z naszego Związku 4 hodowców wysta-
wiło gołębie w rasach: rostowski jednokolorowy, krymka polska, garłacz górnośląski koroniasty, zamojski, 
serbski wysokolotny, kłajpedzki wysokolotny.  
Nagrody:  

– Robert Turała  – I kolekcja  w rasie rostowski jednokolorowy – 375 pkt, 
– Maurycy Turała  – I kolekcja  w rasie krymka polska – 374 pkt, 
– Robert Turała   – II kolekcja  w rasie krymka polska – 373 pkt, 
– Waldemar Klimczak  – Zwyci ęzca w rasie  garłacz górnośląski koroniasty – 96 pkt, 
– Andrzej Liwczak  – Zwyci ęzca w rasie zamojski – 95 pkt,  
– Andrzej Liwczak  – II kolekcja  w rasie zamojski – 376 pkt. 

 W dniach 11 – 12.12.2010 w Katowicach odbyła się Śląska Wystawa Goł ębi Rasowych, Drobiu i Kró-
lików , na której wystawiono 682 gołębi w 45 rasach.  Hodowcy z naszego związku zaprezentowali 82 gołę-
bie w rasach: zamojski (hod. Andrzej Liwczak i Aleksander Budzyński), bielcki krótkodzioby, wołŜański barw-
nopierśny, niemiecki wystawowy (hod. Stanisław Kasprzak), garłacz górnośląski koroniasty (Kazimierz Majer 
i Waldemar Klimczak), zakonniczka niemiecka i białogłówka gąbińska (hod. Kazimierz Majer), koroniarz 
sercaty, koroniarz końcaty i  skowronek norymberski (hod. Sławomir Tatka), serbski wysokolotny, kłajpedzki 
wysokolotny i debreczyński roller (hod. Andrzej Liwczak). 

 
Nagrody: 

 
Zwyci ęzca w rasie: 
� garłacz górnośląski koroniasty  – 96 pkt, hod. Kazimierz Majer,  
� zamojski – 95 pkt, hod. Andrzej Liwczak,  

Wyró Ŝniony w Rasie:  
� garłacz górnośląski koroniasty – 95 pkt, hod. Kazimierz Majer,  
� zamojski – 94 pkt, hod. Andrzej Liwczak, 
� bielcki krótkodzioby – 95 pkt,  hod. Stanisław Kasprzak, 
� wołŜański barwnopierśny – 93 pkt, hod. Stanisław Kasprzak, 
� białogłówka gumbińska  – 95 pkt, hod. Kazimierz Majer,  
� koroniarz końcaty – 94 pkt, hod. Sławomir Tatka,  
� koroniarz końcaty – 95 pkt, hod. Sławomir Tatka, 
� serbski wysokolotny – 94 pkt, hod. Andrzej Liwczak,  
� kłajpedzki wysokolotny – 95 pkt, hod. AndrzeLiwczak j,  
� debreczyński roller – 95 pkt, hod. AndrzeLiwczak j. 
 



30 lat OZHDI w Bielsku-Białej (Kronika od 2009 roku) 

 13 

   
 

  
 W sezonie wystawowym 2010/2011 Robert Turała  wziął udział w Wystawie Krajowej w Warszawie, wy-
stawiając krymki polskie i rostowskie jednokolorowe. Za rostowskie jednokolorowe otrzymał tytuł Zwyci ęzca 
w rasie – Mistrz Polski (96 pkt. – czarny) oraz Mistrz Polski – I kolekcja  (376 pkt.). 
 W Nowej Sarzynie odbył się Walny Zjazd Członków Południowo-Wschodniego Klubu Hodowców Gołębi 
Wysokolotnych, w którym wzięło udział 4 kolegów z naszego Związku. Zjazd połączony był z dwudniowym 
pokazem gołębi w 42 wolierach.  
 Hodowcy z naszej sekcji, a zarazem członkowie klubu odebrali nagrody (puchary i dyplomy) za osiągnię-
cia w lotach konkursowych w 2010 r.: 
- Mieczysław Sroka  (kierownik lotów) – III miejsce  w rasie zamojski – gołębie dorosłe (czas lotu stada 3 h 
03 min 39 sek), 
� Andrzej Liwczak  – II miejsce  w rasie tippler angielski – gołębie dorosłe (czas lotu stada 9 h 31 min ) 
� Andrzej Liwczak  – I miejsce  w rasie tippler angielski – gołębie młode (czas lotu stada 9 h 55 min ) 
� Andrzej Liwczak  – I miejsce  w rasie serbski wysokolotny – gołębie dorosłe (czas lotu stada 3 h 06 min ). 
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KKKooommmuuunnniiikkkaaattt    ZZZaaarrrzzząąąddduuu   OOOZZZHHHDDDIII   
 
 

Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, przy współudziale Zarządu Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, organizuje 19 i 20 listopada 2011 roku II. 

Europejską Wystawę Garłacza Gór-
nośląskiego Koroniastego. Jesteśmy 
drugim po Szczecinie miastem i związ-
kiem w Polsce, któremu przyznano 
organizację wystawy o zasięgu euro-
pejskim. 
 Współorganizator wystawy Interna-
tionaler Starwitzer Club e.V. (Między-
narodowy Klub Garłacza Górnoślą-
skiego Koroniastego), powstał w Niem-
czech i zrzesza ponad 150 hodowców 
tej pięknej i starej śląskiej rasy gołębi 
ozdobnych, nie tylko z Europy, ale 
takŜe ze Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki. Dzięki staraniom zarządu klubu 
na początku 2011 roku ufundowany 
został sztandar klubu, na którym 
umieszczono herby, daty i flagi państw, 
które przedstawiają historię powstania 
Internationaler Starwitzer Club e.V. 
Na sztandarze między innymi umie-
szczona została flaga Polski oraz logo 
Okręgowego Związku Hodowców Dro-
bnego Inwentarza w Bielsku-Białej. 
Logo zawiera rysunek garłacza gór-
nośląskiego koroniastego i herb mia-
sta Bielska-Białej. Na uwagę zasługu-

je umieszczenie na sztandarze takŜe herbu Kóz. Logo bielskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza 
oraz herb Kóz znajdują się na sztandarze, poniewaŜ konkurs garłacza górnośląskiego koroniastego organi-
zowany z udziałem hodowców zagranicznych jest w Kozach od 2007 roku. Kolejny konkurs, a więc 5. będzie 
zarazem II Europejską Wystawą Garłacza Górnośląskiego Koroniastego. Symbolika znajdująca się na 
sztandarze honoruje bielskich hodowców i promuje nasz region.  
 Podczas trwania wystawy w Kozach 19 listopada 2011 roku nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru 
Internationaler Starwitzer Club e.V.  
 Wystawa w Kozach będzie wystawą szczególną, o charakterze międzynarodowym, tym samym promują-
cą nasz region. Relacje z tej wystawy znajdą się na stronach wielu czasopism poświęconych hodowli drob-
nego inwentarza. 
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ZZZ   ŜŜŜyyyccciiiaaa   SSSeeekkkcccjjj iii    KKKrrróóólll iiikkkóóówww      
 

Wystawa Polagra 2010, Krajowe centrum hodowli zwier ząt 
 

 

 

 

Króliki kolegi Grzegorza Koraczy ńskiego – champion 96pkt i vice-champion 96pkt 
 

  

Wybór Championa i vice-championa w razie NB  Vice-champion kol. K. Stachury – 96pkt  

  

Wybór championa w rasie NC Champion w rasie NC K. Stachury – 96pkt 
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Hodowcy z Krajowego Centrum–  2010 rok 

 
Grzegorz Koraczy ński i samica champion 96pkt 
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Champion Grzegorza Koraczy ńskiego 

Wystawa w Wieluniu: Stycze ń 2011 
 

 
 

 

Osiągnięcia na wystawie w Wieluniu: 
� Grzegorz Koraczyński – champion w rasie BOS 97 pkt; i championat K4 BOS 385pkt; 
� Jan Stoszek – champion w rasie OS 96 pkt; 
� ElŜbieta Kubies – vice-champion w rasie FBL 95 pkt; 
� Kazimierz Stachura – champion w rasie NB 96 pkt, i championat K4 NB 382pkt; 
� Apoloniusz Smarowski – vice-champion w rasie Bu 95,5 pkt; 
� Marian Błahut – champion 97,5 pkt; championat K4 381,5 pkt, 2 lokata w rasie karzełek szary. 
Wszyscy hodowcy z OZHDI w Bielsku-Białej, PS-48 zdobyli łącznie 11 pucharów. 
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Dawniejsze wystawy 
Wieluń luty 2010 r: 
� Grzegorz Koraczyński – champion vice-champion w Rasie BOS (samce) 96 pkt; vice-champion BOS 96 

pkt. ( samice); championat BOS K4 383,5 pkt]; 
� Kazimierz Stachura – champion i vice-champion w Rasie NB 96 pkt i championat K4 NB 382,5 pkt; 
� Marian Błahut – champion i vice-champion oba 96,5 pkt; championat K4 382,5 pkt, 1 i 2 lokata w klasie PK 

oba po 97 pkt. w rasie karzełek szary.  

Wystawa OZHDI w Bielsku-Białej koło PS-48 
Zwierzęta wystawiało 13 hodowców, a oceny królików dokonał sędzia rzeczoznawca Ludwik Czech w asy-
ście Sebastiana Siwca. 
� W rasach duŜych championa zdobył kolega Grzegorz Koraczyński 95,5 pkt oraz w kolekcji K3 285pkt.  
� W rasach średnich: Kazimierz Stachura zdobył championa 95.5 pkt oraz wice Championat K3 284,5 pkt,  
� W rasach średnich champion Jan Sidzina 95,5 pkt w rasie K; Mirosław Masny 95pkt Wice-champion w 

rasie WJS (95.pkt),   
� W rasach małych (karzełek szary) championa zdobył Marian Błahut 95.5pkt. ElŜbieta Kubies w rasie karze-

łek baran zdobyła vice-championat 95pkt. 
Za udział w tej wystawie kaŜdy hodowca otrzymał puchar. 

 Na jesiennej wystawie w Czechowicach Dziedzicach w pa ździerniku 2010 roku  z koła PS-48 swoje 
króliki wystawiało 6 hodowców. 
� Kazimierz Stachura (NC) K4 championat 380pkt. 
� Marian Błahut ( karzełek szary) champion 96,5pkt oraz vice-champion 96pkt. 
 
Dwaj hodowcy z naszego koła wystawiali swoje królik i na wystawach za granic ą,  na których zdobyli 
nagrody. 
 

PPPrrrzzzyyygggoootttooowwwaaannniiiaaa   dddooo   IIIIII   EEEuuurrrooopppeeejjjssskkkiiieeejjj    WWWyyyssstttaaawwwyyy   GGGaaarrr łłłaaa---
ccczzzaaa   GGGóóórrrnnnooośśśllląąąssskkkiiieeegggooo   KKKooorrrooonnniiiaaasssttteeegggooo   

 

 

 
 
30 lipca. br odbyło się w Polsce spotkanie robocze przedstawicieli Internationaler Starwitzer Club e.V. 
(Hartmut Schulz, Krystyna i Matthias Beutel) oraz OZHDI w Bielsku-Białej (Andrzej Liwczak i Kazimierz Ma-
jer). Zebranie odbyło się w Rudzicy u kol. Kazimierza Majera.  
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 1. Podczas zebrania omówiono szczegółowo Regulamin Wystaw Europejskich, zatwierdzony 4 czerwca 
2011 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Federacji (EE) na Węgrzech. Uzgodniono równieŜ szczegó-
ły dotyczące Katalogu Wystawy i zatwierdzono ostatecznie wzór barwnej okładki katalogu w języku polskim. 
Omówiono takŜe wiele innych spraw organizacyjnych dot. wystawy. 
 2. Zostały opracowane w języku polskim: Regulamin Wystawy oraz Karta Zgłoszenia. 
 3. Gotowy jest wzór dwujęzycznej Karty Ocen Gołębi oraz projekty Dyplomów dla zwycięzców.  
 4. Wszystkie szczegóły dotyczące II Europejskiej Wystawy Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, w tym 
do pobrania Karta Zgłoszenia i Regulamin Wystawy ukaŜą się w miesiącu wrześniu na portalach: 

www.pzhgridi.pl  oraz www.golebnik.pl . 
 Informacje o Wystawie ukazywać się będą na bieŜąco na naszym blogu, a takŜe na łamach gazet: Fauna 
& Flora, Kronika Beskidzka, Dziennik Zachodni oraz w lokalnych gazetach i portalach. 

Uczestnicy spotkania u kol. K. Majera 
 

 
Od lewej strony: A. Liwczak, M. Beutel, K. Beutel, H. Schulz, K. Majer 
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KKKooonnnkkkuuurrrsssyyy   GGGóóórrrnnnooośśśllląąąssskkkiiieeegggooo   GGGaaarrr łłłaaaccczzzaaa   KKKooorrrooonnniiiaaasssttteeegggooo      
  

II Europejska Wystawa Gałacza Górnośląskiego Koroniastego odbędzie się w Kozach k. Bielska-Białej 
w dniach 19 – 20 listopada 2011 roku. Warto przypomnieć drogę, która do niej prowadziła.  
 Pierwszy Prezes OZHDI w Bielsku-Białej, Stanisław Ciecierski, od dawna nosił się z zamiarem zorgani-
zowania w ramach związkowej wystawy konkursów garłacza górnośląskiego koroniastego. Myśl ta została 
zrealizowana, kiedy wiceprezesem Związku został kol. Andrzej Liwczak, obecny prezes OZHDI w Bielsku-
Białej.   
 I Konkurs Garłacza Górnośląskiego Koroniastego został zorganizowany w listopadzie 2007 roku w Ustro-
niu. Kilka dni przed wystawą Ustroń nawiedziły obfite opady śniegu, mimo to na I Konkurs garłacza przyje-
chało 13 hodowców, głównie ze Śląska i Małopolski. Hodowcy wystawili 115 garłaczy. Pierwszym zwycięzcą 
konkursu został kol. Henryk Strach z Górek Małych.  
 Znacznie większe zainteresowanie konkursem garłacza górnośląskiego koroniastego nastąpiło po zapro-
szeniu do wzięcia udziału w konkursie hodowców z Niemiec, a mianowicie kol. Matthiasa Beutela i Hartmuta 
Schulza, załoŜycieli Internationaler Starwitzer Club eV i członków zarządu. II Konkurs miał miejsce w Kozach 
k. Bielska-Białej w 2008 roku. Udział czołowych niemieckich hodowców garłacza górnośląskiego koroniaste-
go zmobilizował polskich hodowców garłacza, nie tylko ze Śląska, ale takŜe z województw ościennych, do 
zaprezentowania swojego dorobku hodowlanego. Powodem większego udziału polskich hodowców w wy-
stawie była teŜ chęć zobaczenia tego, co posiadają i hodują niemieccy hodowcy, a takŜe moŜliwość zaku-
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pienia gołębi od hodowców niemieckich i wprowadzenie do swoich hodowli tzw. ,,świeŜej krwi” i nowych 
odmian barwnych.  
 Podczas II Konkursu wystawiono 130 garłaczy górnośląskich koroniastych. Zwycięzcą został kol. Henryk 
Strach. Niemieccy hodowcy zgłosili zastrzeŜenia do oceny gołębi, jednak organizator wystawy nie miał Ŝad-
nych uwag do ocen sędziowskich. Wynikiem rozbieŜności zdań były występujące niewielkie róŜnice między 
polskim a niemieckim wzorcem garłacza górnośląskiego. Dzisiaj róŜnice te juŜ nie występują, bowiem obo-
wiązuje jeden, europejski wzorzec garłacza koroniastego. 
 Przełomowym wydarzeniem był III Konkurs Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, zorganizowany takŜe 
w Kozach w 2009 roku. Wprowadzono podczas III Konkursu tytuł zwycięzcy w kolorze oraz zwycięzcy kolek-
cji. Kol. Hartmut Schulz i Matthias Beutel wzbogacili wystrój hali wystawowej i podarowali zwycięzcom malo-
wane obrazy z garłaczami. Zwycięzcą w konkursie garłacza został kol. Krzysztof Kulak. Jego niebieski szy-
mel otrzymał ocenę 97 pkt., zaś zwycięzcą w kolorze został kol. Tadeusz Kondela. Jego czerwony garłacz 
uzyskał 96 pkt.  
 Na wystawie w 2009 roku wystawiono 145 garłaczy w kilku odmianach barwnych. TakŜe zwiększyło się 
grono wystawców.  
 W 2010 roku w IV Konkursie udział wzięli po raz pierwszy hodowcy z Czech, którzy przywieźli z sobą 
między innymi rzadko spotykaną odmianę barwną garłacza, a mianowicie wystawili czarne i czerwone tygry-
sy. Atrakcją były równieŜ wystawione przez kol. Zygmunta Heroka z Łąki koło Pszczyny garłacze o bardzo 
rzadkim rysunku, a mianowicie sroki. Po raz kolejny zwycięŜył niebieski szymel (96 pkt)  kol. Henryka Stra-
cha, natomiast zwycięzcą w kolorze został czarny z białymi lotkami garłacz Hartmuta Schulza z Niemiec (95 
pkt.). Znaczny udział  i to po raz pierwszy mieli hodowcy z województwa świętokrzyskiego. Podczas IV Kon-
kursu Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, zorganizowanego w Kozach, pokazano 209 garłaczy w licz-
nych odmianach barwnych.  
 Udział niemieckich i czeskich hodowców w wystawach i konkursach garłacza w duŜym stopniu podniósł 
rangę i prestiŜ OZHDI w Bielsku-Białej. 

Kazimierz Majer 
 

IIIIII   EEEuuurrrooopppeeejjjssskkkaaa   WWWyyyssstttaaawwwaaa      
GGGaaarrr łłłaaaccczzzaaa   GGGóóórrrnnnooośśśllląąąssskkkiiieeegggooo   KKKooorrrooonnniiiaaasssttteeegggooo    

 
19 i 20 listopada br. w Kozach k. Bielska-Białej odbyła się II Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego 

Koroniastego.  
 Zorganizowana została ona przez Internationaler Starwitzer 
Club e.V. (Europejski Klub Garłacza Górnośląskiego Koroniastego) 
oraz Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Biel-
sku-Białej, pod patronatem Polskiego Związku Gołębi Rasowych i 
Drobnego Inwentarza. Powierzenie OZHDI w Bielsku-Białej zorga-
nizowania wystawy jest wyrazem dostrzeŜenia przez Europejski 
Klub Garłacza Górnośląskiego Koroniastego osiągnięć ho-
dowlanych i doświadczeń w organizowaniu konkursów górnoślą-
skiego garłacza przez OZHDI. 
 Do Europejskiego Klubu Garłacza Górnośląskiego Koroniaste-
go naleŜą hodowcy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii, 
Austrii, a nawet z USA.  
 Wystawa została objęta patronatem honorowym starosty biel-
skiego  – p. Andrzeja Płonki.  
 Kierownikiem wystawy w Kozach był kol. Kazimierz Majer. 
W zorganizowaniu wystawy pomagał mu przewodniczący OZHDI 
w Bielsku-Białej, prezes OZHDI w Bielsku-Białej, kol. Andrzej Liw-
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czak oraz pozostali członkowie zarządu (Leszek Zając, Kazimierz Frąc, Robert Turała), a takŜe hodowcy: 
Jan Pieczonka, Henryk Strach, Krzysztof Kulak, Zygmunt Herok, Leonard Brzozowski, Tadeusz Kondela, 
Wojciech Panek, Jan Mola oraz Stanisław Kasprzak.  
 Na wystawę zgłoszono 570 gołębi. Wystawiono jednak 553 gołębie w 27 odmianach barwnych (Zob. 
tabela 1). Gołębie oceniali sędziowie: Hartmut Schulz (D),  Matthias Beutel (D), Günther Krüger (D), Krzysz-
tof Kanicki (Pl), Tomas Sousedik (Cz).  
   Hodowcy z Niemiec ufundowali sztandar Klubu i prosili, aby jego poświęcenie miało miejsce w ojczyźnie 
garłacza górnośląskiego koroniastego. Poświęcenie sztandaru odbyło się w pierwszym dniu wystawy, 19 li-
stopada. Poświęcenia dokonali: jeden z hodowców, naleŜących do OZHDI w Bielsku-Białej, a mianowicie ks. 
prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz z Kościoła ewangelickiego w Polsce oraz ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
z Kościoła rzymskokatolickiego.  
Tabela 1.     

Ilość wystawionych goł ębi według odmian barwnych  
Lp. Odmiana barwna (kolor) Farbenschlage Ilość wystawio-

nych goł ębi 
1.  czarny schwarz 23 
2.  biały weis 23 
3.  czerwony rot 44 
4.  Ŝółty gelb 58 
5.  niebieski z czarnymi pa-

sami 
blau mit schwarzen Binden 
 

52 
 

6.  niebieski bez pasów blau ohne Binden 4 
7.  niebieskopłowy z ciemnymi 

pasami 
blaufahl mit dunklen Binden  21 

 
8.  czerwonopłowy rotfahl 11 
9.  Ŝółtopłowy gelbfahl 18 
10.  czerwonopłowy grochowy rotfahl-gehämmert 8 
11.  Ŝółtopłowy grochowy gelbfahl-gehämmert 2 
12.  niebieski szymel blau-schimmel 89 
13.  niebieskopłowy szymel blaufahl-schimmel 24 
14.  czerwonopłowy szymel rotfahl-schimmel 34 
15.  Ŝółtopłowy szymel gelbfahl-schimmel 13 
16.  czarny z białymi lotkami 

 
schwarz mit weisen 
Schwingen 

38 
 

17.  czerwony z białymi lotkami  rot mit weisen Schwingen 
 

23 
 

18.  Ŝółty z białymi lotkami gelb mit weisen Schwingen 23 
19.  niebieski z czarnymi pa-

sami i z białymi lotkami 
blau mit schwarzen Binden 
und mit weisen Schwingen 

9 
 

20.  niebieski bez pasów z 
białymi lotkami 

blau ohne Binden und mit 
weisen Schwingen 

2 
 

21.  niebieski grochowy z bia-
łymi lotkami 

blau-gehämmert mit wei-
sen Schwingen 

1 
 

22.  czarny sroczy schwarz-geelstert  4 
23.  czerwony sroczy rot-geelstert 4 
24.  Ŝółty sroczy gelb-geelstert 6 
25.  czarny tygrysowaty schwarzgetigert   12 
26.  czerwony tygrysowaty rotgetigert 5 
27.  Ŝółty tygrysowaty gelbgetigert 2 

                                                                                                 Razem 553 
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 W drugim dniu wystawy, podczas rozdawania nagród obecni byli Prezes PZHDI p. Jan Pajka, poseł Sta-
nisław Szwed oraz wójt gminy Edward Kućka. 
 Pomoc w zorganizowaniu wystawy okazali oraz 
ufundowali nagrody: Zarząd Główny PZHGRiDI, 
Starosta Bielski, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Wójt 
Gminy Kozy, Europejskie Stowarzyszenie Hodow-
ców, PPUH, Bratek Sp. z o.o., Beskid Sp. z o.o., 
Presto - Kozy Sp. z o.o., Stanisław Szwed,  Robert 
Turała, Peter Otto, Matthias Beutel, Hartmut Schulz, 
Wim Wanders, Harry Leferink, Stephan Kuschert, 
Frank Lautenschläger.  
 Tytuł Mistrza Europy uzyskało kilkunastu ho-
dowców, wśród których brak hodowców z Polski. 
Nie oznacza to, Ŝe nikt z Polaków nie zasługiwał na 
ten zaszczytny tytuł. Polscy hodowcy nie dość do-
kładnie przeczytali regulamin wystaw międzynaro-
dowych, w którym wyraźnie jest napisane, Ŝe wśród 
gołębi muszą być zarówno samce, jak i samice. 
Owszem wystawili bardzo dobre i piękne kolekcje, 
w skład których wchodziły jednak same samce. 
(Wykaz Mistrzów Europy zawiera tablica, znajdują-
ca się poniŜej – Tabela nr 2). Za to wiele gołębi 
polskich hodowców uzyskało tytuł Championa Eu-
ropy (Zob. tabela nr 3).  
 
 
 

Tabela nr 2.  
Mistrz Europy 2011w rasie: garłacz górno śląski koroniasty 

 

Hodowca W odmianie  Ilość punktów 
Edward Cigan 
Stephan Küschert 

Czarny (schwarz) 376 

Jenny Roszak Biały (weiß) 379 
Frank Lautenschläger 
Rudolf Melior 

Czerwony (rot) 380 

Willi Lautenschläger śółty (gelb) 379 
Dieter Danneberg Niebieski z czarnymi pa-

sami (blau mit schwarzen 
binden) 

379 

Martin Herrmann Niebieskopłowy z  ciem-
nymi pasami (blaufahl mit 
dunklen binden)  

379 

Egon Beyer śółtopłowy (gelb fahl) 376 
Christoph Mehre 
Ulrich Scholz 

Niebieski szymel (blau-
schimmel) 

380 

Martin Herrmann Niebieskopłowy szymel 
(blaufahlschimmel) 

380 

Andreas Kalisch Czerwonopłowy szymel 
(rotfahlschimmel) 

383 

Hartmut Schulz Czarny z białymi lotkami 
(schwarz weiß schwingig) 

386 
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Frank Lautenschläger Czerwony z białymi lotka-
mi (rot weiß schwingig) 

380 

Tobias Kühnl śółty z białymi lotkami 
(gelb weiß schwingig) 

380 

Roger Teske 
 

Niebieski z białymi lotkami 
(blau mit schwarzen bin-
den)      

379 

Edward Cigan Czarny tygrysowaty 
(schwarz getigert) 

380 

 
Tabela nr 3.  

Gołębie, które otrzymały ocen ę: doskonały, wybitny 
Nr katal. Ocena Odmiana barwna Hodowca 

339 w. 97p - Champion Niebieski szymel Kazimierz Majer  

405 w. 97p - Champion Czerwonopłowy szymel Andreas Kalisch  

453 w. 97p - Champion Czarny z białymi lotkami Hartmut Schulz  

455 w. 97p - Champion Czarny z białymi lotkami Hartmut Schulz  

23 Ds. 96p - Champion Czarny Stephan Kuschert  

25 Ds. 96p – SP3 Biały Jenny Roszak  

38 Ds. 96p - Champion Biały  Jenny Roszak  

59 Ds. 96p - Champion Czerwony Krystyna i Matthias 
Beutel   

78 Ds. 96p - Champion Czerwony Rudolf Melior  

85 Ds. 96p – E1 Czerwony Frank Lautenschäger  

111 Ds. 96p - Champion śółty Dariusz Makuch  

137 Ds. 96p - Champion śółty Peter Otto  

160 Ds. 96p – SP8 Niebieski z czarnymi pa-
sami 

Dieter Dannenberg  

167 Ds. 96p - Champion Niebieski z czarnymi pa-
sami 

Ulrich Scholtz  

192 Ds. 96p  Niebieski z czarnymi pa-
sami 

Christoph Mehre  

230 Ds. 96p - Champion Niebieskopłowy Waldemar Klimczak  

247 Ds. 96p - Champion śółtopłowy Tobias Pakull  

268 Ds. 96p - Champion śółtopłowy grochowy Harry Lefering  

273 Ds. 96p – SP20 Niebieski szymel Christoph Mehre  

312 Ds. 96p-SP13 Niebieski szymel Bernhardt Sommer  

324 Ds. 96p – SP14 Niebieski szymel erzyGrud J 

328 Ds. 96p – E3 Niebieski szymel Grzegorz Orchowski  

331 Ds. 96p – SP15 Niebieski szymel Jarosław Horyń  

350 Ds. 96p - Champion Niebieski szymel Christoph Mehre  

359 Ds. 96p - Champion Niebieskopłowy szymel Martin Herrmann  

370 Ds. 96p – SP18 Niebieskopłowy szymel Tadeusz Kondela  
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372 Ds. 96p – SP19 Niebieskopłowy szymel Kazimierz Majer  

376 Ds. 96p – SP17 Niebieskopłowy szymel Martin Herrmann  

392 Ds. 96p – SP16 Czerwonopłowy szymel Andreas Kalisch  

428 Ds. 96p - Champion śółtopłowy szymel Andreas Kalisch  

439 Ds. 96p Czarny z białymi lotkami Hartmut Schulz  

441 Ds. 96p Czarny z białymi lotkami Hartmut Schulz  

464 Ds. 96p – E4 Czarny z białymi lotkami Hartmut Schulz  

483 Ds. 96p – SP26 Czerwony z białymi lot-
kami 

Harry Lefering  

484 Ds. 96p - Champion Czerwony z białymi lot-
kami 

Frank Lautenschä-
ger  

511 Ds. 96p - Champion śółty z białymi lotkami Tobias Kühnl  

532 Ds. 96p - Champion Niebieski bez pasów Roger Teske  

533 Ds. 96p – SP28  Niebieski grochowy Roger Teske  

540 Ds. 96p Czerwony sroczy Krystyna i Matthias 
Beutel   

569 Ds. 96p - Champion śółty sroczy Edward Cigan  

 
 Nagrody poza regulaminem europejskim otrzymał gołąb kol. Kazimierza Majera, który otrzymał 97 pkt. 
(niebieski szymel z pasami). Zwycięzcą pośród gołębi z 2011 został gołąb niebieskopłowy z ciemnymi pa-
sami (95 pkt.), którego właścicielem jest  kol. Jerzy Grud.  
 Organizatorzy wystawy składają serdeczne podziękowanie p. Krystynie Beutel, która podjęła się trudnego 
zadania tłumaczenia przemówień na język polski z języka niemieckiego i odwrotnie, z polskiego na niemiec-
ki.  
 ChociaŜ hodowcy z Bielsko-Bialskiego koła, nie trzymający w swoich gołębnikach garłaczy koroniastych, 
nie mogli pokazać w br. swoich gołębi na wystawie w Kozach, to jednak dzięki tej wystawie, koło w znaczący 
sposób zyskało na sławie i rozgłosie.  

 

Przed po święceniem sztandaru                                             Przemówienie ks. prof. Marka Uglorza 
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           Od lewej: H. Schulz, K. Majer, M. Beutel                                                         Wręczanie nagród 
 

Przemówienie ks. prof. dra hab. Marka Uglorza w Koz ach z okazji po święcenia sztandaru  
Na początku było Słowo, które Bóg wyrzekł i stał się wszechświat, a w nim człowiek.  
 Co to znaczy? To mianowicie, Ŝe na początku był zamiar, myśl, pragnienie. Bóg sobie coś wymyślił, „za-
marzył” a potem stworzył. A Ŝe o Bogu wiemy, iŜ jest miłością, więc moŜna powiedzieć, Ŝe Bóg stworzył nas 
z pasją.  
 Pasja jest pięknym słowem, poniewaŜ w nim spotykają się i na siebie oddziałują dwa najwaŜniejsze zna-
czenia, nadające sens naszemu Ŝyciu. Pasja jest nie tylko cierpieniem ku umieraniu, w pierwszym rzędzie 
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jest miłością. Kto tworzy z pasją, tworzy z miłości, czyli spala się, i w tym sensie przez miłość i w miłości 
obiera drogę, na której towarzyszy mu cierpienie tworzenia.  
Bóg stworzył człowieka z pasją, aby człowiek na podobieństwo Boga Ŝył i tworzył z pasją. Taki powinien być 
obraz człowieka. Tymczasem nie o wszystkich moŜna powiedzieć, Ŝe Ŝyją z pasją. śyją byle jak. Obrali stra-
tegię na „przeŜycie Ŝycia jakoś”, a nie na Ŝycie pełną piersią.  
 Myślę, Ŝe wszystkich, zebranych dziś w Kozach, na otwarciu wystawy i poświęceniu sztandaru, posądzić 
o to nie moŜna. Oddaliśmy się pasji, jaką jest hodowla gołębi. Niektórzy spomiędzy nas z pasją hodują teŜ 
inne zwierzęta. 
  Gołąb jest szczególnym ptakiem. Uprzywilejowanym nie tylko w naszym – chrześcijańskim – świecie ze 
względu na religijne znaczenie, jakie odnajdujemy juŜ na kartach Starego Testamentu. Dość powiedzieć, Ŝe 
gołąb jest ptakiem stworzenia i ocalenia. W tym sensie jest symbolem źródeł Ŝycia, a więc Ducha Świętego. 
Gołąb przemawia zatem do naszej religijnej i kulturowej wraŜliwości w jednym rzędzie z barankiem, który, 
będąc zwierzęciem ofiarnym, jest symbolem Chrystusa. Gołąb, jako jedyny z ptaków, nadawał się do tego, 
aby być złoŜonym w ofierze. Ale symbol gołębia ma jeszcze jedno znaczenie. Pojedynczy oznacza wolność, 
zaś para gołębi wzajemną miłość i oddanie, stąd teŜ w Księdze Pieśni nad Pieśniami aŜ siedmiokrotnie po-
jawia się gołąb, jako metafora kochanki i wzajemnej relacji pomiędzy kochankami.  
 Myślę, Ŝe dość na tym. Te wszystkie znaczenia podpowiadają nam, Ŝe spotkaliśmy się w Kozach nie-
przypadkowo, chociaŜ pochodzimy z róŜnych krain. Przywiodła nas tutaj i połączyła miłość do gołębi. Przez 
tę miłość realizujemy jakieś doświadczenie i potrzebę wolności. To jest nasza pasja. Dzięki niej nasze Ŝycie 
nabrało szczególnego „smaku” i sensu. Gołębie wreszcie pozwalają nam się spotykać i tworzyć wspólnotę.  
 Jako Ślązaka cieszy mnie, Ŝe mogę poświęcić sztandar międzynarodowego związku hodowców garłacza 
górnośląskiego. Gołąb, którego historia jest związana z moją historią i toŜsamością, co prawda nie mieszka 

on w moim gołębniku, ale mieszka w świecie 
mojej wyobraźni, jako symbol mojej ziemi, pasji 
Ŝycia i kultury bycia moich przodków. Dziś ta 
pasja i kultura nie znajdują uznania, poniewaŜ 
ludzie stali się nieczuli na stworzenie. Nie do-
strzegają piękna wszystkich stworzeń, a wielu 
zamiast dziękować Bogu za Ŝycie i piękno 
Ŝycia, wybrało drogę lęku. Boją się chorób, 
boją się zapachów, boją się śmieci, nie do-
strzegając, Ŝe to człowiek na świecie jest naj-
większym roznosicielem chorób, brzydkich 
zapachów i śmieci. Mam jednak nadzieję, Ŝe 
dzięki takim spotkaniom, jak dzisiejsze, i dzięki 
takim wystawom, a przede wszystkim dzięki 
wytrwałej pasji hodowlanej kaŜdego z nas, 
gdziekolwiek Ŝyjemy, ten stan moŜe się zmie-
nić. Dlatego proszę, nie tylko hodujmy nasze 
ptaki, ale z pomocą naszej pasji uczmy innych 
prawdziwego chrześcijaństwa. Pokazujmy 
ludziom, Ŝe BoŜy człowiek Ŝyje z pasją i z pa-
sją umiera, Ŝe jest wolny i zdolny do tworzenia 
wspólnoty, w której nie ma kłótni, nienawiści 
ani pomawiania. Abyśmy zyskiwali nie tylko 
nowych hodowców, ale abyśmy hodowlaną 
pasją oddawali cześć Bogu, który stworzył nas 
i nasze gołębie.  
 
 Zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem 
poświęcam ten sztandar do słuŜby na chwałę 
BoŜą i ku ludzkiemu szczęściu Słowem BoŜym  
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i modlitwą. Tekst biblijny, który ma ów sztandar poświęcić, to znane słowa Jezusa Chrystusa, skierowane do 
Jego uczniów, aby szli w świat i nie bali się prześladowań. W pewnym znaczeniu są więc te słowa takŜe 
zachętą do Ŝycia z pasją:  
„Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węŜe i niewinni jak gołębice” (Mt 
10,16).  
 

  
 
 

 

HHHooodddooowwwcccyyy   kkkrrróóólll iiikkkóóówww   zzz   BBBiiieeelllssskkkaaa---BBBiiiaaałłłeeejjj       
www   CCCzzzeeeccchhhooowwwiiicccaaaccchhh---DDDzzziiieeedddzzziiicccaaaccchhh   iii    nnnaaa   PPPooolllaaagggrrrzzzeee   

 

 
Czechowice-Dziedzice 
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Polagra 2011 
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Zdjęcia zostały nadesłane przez Hodowców królików z Bielska-Białej 
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NNNaaassszzzaaa   rrreeeppprrreeezzzeeennntttaaacccjjjaaa   nnnaaa   wwwyyyssstttaaawwwiiieee   www   LLLiiipppssskkkuuu   
 

Okręgowy Zwi ązek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej  skupia w Sekcji Królików 20 ho-
dowców zajmujących się hodowlą tych zwierząt w róŜnych rasach. Według statystyk prowadzonych przez 
PZHGRiDI plasujemy się od dwóch lat na  I pozycji w rankingu ilości zarejestrowanych królików, spośród 30 
zrzeszonych organizacji (993 szt. w 2010 r. oraz 1417 szt. w 2011 r. na 5053 szt. ogółem ). Nie tylko ilością 
zarejestrowanych zwierząt moŜe się poszczycić Sekcja Królików, ale przede wszystkim bardzo dobrymi 
osiągnięciami hodowlanymi. Sekcja skupia w swych szeregach wielu członków posiadających własne, zare-
jestrowane fermy hodowlane, objęte oceną wartości uŜytkowej i hodowlanej przez Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt, podlegle Ministerstwu Rolnictwa. Hodowcy bielskiej sekcji królików bardzo często prezentują swoje 
króliki na wystawach krajowych i zagranicznych, uzyskując najwyŜsze lokaty. Zdobyte trofea są dla nich 
nagrodą i wielką satysfakcją za trudy włoŜone w wyhodowanie i przygotowanie królików do wystaw. Oddają 
się oni swoim hodowlom z wielką pasją, z przyjemnością poświęcając wiele czasu na przebywanie wśród  
swoich pupili. 

 
 3 hodowców z naszego Związku zdecydowało się na wystawienie swoich królików na tegorocznej wysta-
wie europejskiej w Lipsku. Wśród 86-ciu zwierząt reprezentowanych przez polskich wystawców nasi człon-
kowie eksponowali w sumie 24 szt. w rasach: belgijski olbrzym szary, nowozelandzki biały i kalifornijski czar-
ny. Nie były to dla nich pierwsze wystawy tej rangi, z których przywozili juŜ cenne trofea. Mieli  więc nadzieję, 
Ŝe pomimo wielkiej rywalizacji i tym razem im się powiedzie, czego  koledzy  z OZHDI w Bielsku-Białej 
szczerze im Ŝyczyli. 
   PoniŜej prezentujemy naszych wystawców. Nie sposób w kilku zdaniach opisać ich hodowle. Postaram 
się jednak przybliŜyć ich sylwetki i pasje, którym się oddają. 
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   Grzegorz Koraczy ński – członek Zarządu OZHDI w Bielsku-Białej, v-ce przewodniczący Sekcji Królików. 
Prowadzi reprodukcyjną fermę królików S-93 od 1993 r. W początkowym okresie oprócz belgijskiego olbrzy-
ma szarego hodował inne rasy jak: nowozelandzki czerwony i biały, baran francuski , olbrzymi srokacz. 
Szybko jednak doszedł do wniosku, Ŝe aby odnosić sukcesy hodowlane musi skupić się na jednej rasie. 
Wybrał belgijskiego olbrzyma szarego (BOS). „Jest to bardzo okazała i efektowna rasa, prawdziwe króliki” – 
mówi o nich. 
 Pan Grzegorz prowadzi swoją hodowlę wzorowo. W wolnostojącym, pięknie i funkcjonalnie urządzonym 
budynku przebywa stado liczące około 100 szt. , w tym 30 samic rozpłodowych. Uderza przede wszystkim 
wzorowa czystość, a króliki znajdują się w doskonałej formie. Aby to osiągnąć hodowca poświęca im  cały 
swój wolny czas, wkłada wiele serca w to, co robi. Króliki są jego Ŝywiołem. Dba o zapewnienie swoim pupi-
lom róŜnorodnej i pełnowartościowej karmy, stosuje obowiązkowo pasze soczyste, nie mówiąc o częstym 
czyszczeniu klatek i wymianie wody. Szczególną wagę przywiązuje do regularnych szczepień swoich zwie-
rząt. Przygotowywanie królików do wystaw rozpoczyna co najmniej 2 tygodnie przed pokazem. Pielęgnuje 
codziennie okrywę włosową przez szczotkowanie specjalną rękawicą, przycina pazurki, przyzwyczaja do 
pozowania na wystawach. 
 W królikarni znajduje  się pomieszczenie pełne pucharów i statuetek. Kolekcja zdobytych trofeów wygląda 
naprawdę imponująco. Nie sposób opisać wszystkie sukcesy na wystawach, ale najcenniejsze to: 
� Championy BOS na Środkowoeuropejskiej Wystawie królików w Nitrze w 2007 i 2008 r. 
� Championy BOS na  Letniej Wystawie Młodych Królików w Nitrze w 2010 i 2011 r. 
� WyróŜnienie za kolekcję BOS na Międzynarodowej Jubileuszowej Wystawie Belgijskich Olbrzymów w We-

iden w Niemczech w 2011 r. 
� Championy i v-ce championy  BOS na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w latach 

2008 – 2011  
� Lipski 2012– kol. BOS 383,5 pkt. (95,5; 96; 95,5; 96,5 EG4 0.1) 383,5 pkt. (96,5 EG3 1.0; 95,5; 95,5; 96). 
 Pan Grzegorz swoje zamiłowania stara się przekazywać  synowi Bartkowi, który  codziennie pomaga ojcu 
przy królikach. Pomimo młodego wieku moŜe się juŜ pochwalić swoją hodowlą zielononóŜki kuropatwianej 
i pucharami zdobytymi na wystawach. 
  Pani ElŜbieta Kubies jest sekretarzem Koła Królików OZHDI w Bielsku-Białe. Hoduje głównie barany 
francuskie i niemieckie srokacze olbrzymy.  
 

 



30 lat OZHDI w Bielsku-Białej (Kronika od 2009 roku) 

 33 

 Pani ElŜbieta Kubies wyznaje: „Króliki hoduję juŜ prawie 21 lat. Zaczęłam od hodowli wielorasowców. Po 
pewnym czasie zaczynałam hodować króliki rasowe. Hodowałam olbrzymy belgijskie, kalifornijskie, barany 
francuskie, wielkie jasne srebrzyste, ale najbardziej pasjonuje mnie olbrzym srokacz niemiecki. To trudna 
rasa do hodowli, bowiem nie łatwo wyhodować króliki z właściwym rysunkiem. Takie wyzwanie jest pasjonu-
jące. Niewielu hodowców decyduje się na tą rasę, pozostawiając wiele miejsca dla takich "fanatyków" jak ja. 
 Najlepszym sprawdzianem – według mnie – są wystawy, tam mogę porównać stan mojej hodowli do in-
nych i jak się mi wydaje, nie wypadam źle, a nawet całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę to, Ŝe dopiero od 
trzech lat naleŜę do OZHDI w Bielsku Białej i dopiero od tego czasu biorę udział w wystawach na których, 
udało mi się co nieco pokazać”. 
 Jej  osiągnięcia za 2012, to: 
Wystawa w Wieluniu (prestiŜowa)  
� Champion – olbrzym srokacz niemiecki 
� Champion – francuski baran Ŝelazisty 
� Champion  – olbrzym srokacz niemiecki (PK) 
Wystawa Królików  w Bielsku-Białej –  
� V-ce Champion olbrzym srokacz niemiecki 
Krajowa Wystawa Królików Młodych Mszczonów –  
� Mistrz Kolekcji francuski baran szary 
� Zwycięzca w rasie francuski baran szary 
� WyróŜnienie w rasie francuski baran szary. 

 
 

 Kazimierz Stachura  – V-ce prezes Zarządu OZHDI w Bielsku-Białej, przewodniczący Sekcji Królików. 
Mieszka w Bielsku-Białej, w dzielnicy połoŜonej na uboczu, pod lasem. Prowadzi tam reprodukcyjną fermę 
królików rasy nowozelandzki biały (nr rej. S-104) oraz nowozelandzki czerwony (nr rej. S-105). Stada te są 
objęte oceną wartości hodowlanej i uŜytkowej od 2005 r., po wstąpieniu do Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt w Warszawie.  
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 Króliki pasjonowały go od najmłodszych lat. Zanim zdecydował się na rasy obecnie hodowane, posiadał 
jeszcze króliki rasy belgijski olbrzym szary oraz wiedeński niebieski. Obecnie  stado podstawowe w rasie 
nowozelandzki biały i czerwony  liczy 25 sztuk matek hodowlanych oraz 10 samców. Hodowla stoi na bardzo 
wysokim poziomie, o czym świadczą liczne nagrody zdobyte na wystawach krajowych i zagranicznych: 
� V-ce champion NB na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2006 r. 
� Champion NC na Środkowoeuropejskiej Wystawie Królików w Nitrze w 2007 r. i 2008 r. 
� V-ce champion NB w 2008 r., champion NC i v-ce champion NB w 2010 r. oraz champion NB i v-ce cham-

pion NC na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. 
� Champion NB na Letniej Wystawie Młodych Królików w Nitrze w 2011 r. 
� Lipsk 2012 – NB 382,5 pkt. (95,5; 96; 95; 96) 380,5 pkt. (93,5; 96; 95; 96). 
    Na sukcesy Pana Kazimierza składają się: wieloletnie doświadczenie oraz ogromna pasja w  pracy ho-
dowlanej. Aby osiągać  wysoki poziom fermy, poświęca wiele czasu swoim pupilom, a do wystaw przygoto-
wuje je bardzo starannie. Drugą pasją, której się  oddaje jest wędkowanie. Uczestniczy w róŜnych  zawo-
dach, na których równieŜ  zdobywa nagrody. Hobby sprawia mu wielką radość, tym bardziej, Ŝe wspiera go 
Ŝona Zofia. Jak trzeba to opiekuje się królikami, robi teŜ pysznego karpia w galarecie po udanym łowieniu. 
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 Dariusz Wencepel  – Członek Sekcji Królików w OZHDI w Bielsku-Białej.  
 Mieszka na Śląsku, w miejscowości Tychy,  absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Radny 
Miasta Tychy. Hodowlą królików zajmuje się od 14 lat. 
 Zaczynał od dwóch samic belgijskich olbrzymów szarych, które dały początek całej hodowli. Następnie  
wprowadził inne rasy, jak nowozelandzki biały oraz kalifornijski czarny. Od 2006 r. hodowla królików Pana 
Dariusza  została objęta oceną wartości uŜytkowej i hodowlanej przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 
w Warszawie. KaŜda z ras ma przyznany osobny nr rejestracyjny, dla belgijskich olbrzymów szarych jest to 
S-29, dla nowozelandzkich białych S-291 oraz dla kalifornijskich czarnych S-292. Króliki z tej hodowli biorą 
udział w wystawach regionalnych, krajowych i ogólnopolskich, zajmując na nich czołowe miejsca.  
NajwaŜniejsze sukcesy w hodowli: 

 
  
� Champion NB na XXIV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych  w Poznaniu 2010 r.  
� Championat BOS za kolekcję  w rasach duŜych (385 pkt) , Championat KC za kolekcję w rasach średnich 

(382 pkt), a takŜe Champion KC  na Ogólnopolskiej Wystawie Królików w Wieluniu  w 2011r.  
� Championat NB za kolekcję (385pkt) oraz Championy i V-ce championy NB w Wieluniu w 2012 r. 
� Lipsk 2012 – kol. NB 382 pkt ( 95,5 ;95; 95,5; 96) K 382,5 (95,5; 96,5 EG4 0.1; 95,5; 95). 
 Przez te wszystkie lata hodowli uzbierało się u Pana Dariusza juŜ kilkadziesiąt tytułów championów i v-ce 
championów.  

  Tekst: Andrzej Liwczak, Zdjęcia dostarczyli hodowcy 



30 lat OZHDI w Bielsku-Białej (Kronika od 2009 roku) 

 36 

 

NNNaaasssiii    hhhooodddooowwwcccyyy   www   KKKiiieeelllcccaaaccchhh   
 

W dniach od 26 do 27 w Kielcach odbyła si ę Ogólnopolska Wystawa Drobnego Inwentarza. 
Z Okręgowego Zwi ązku Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej udział wzi ęło 10 hodowców goł ębi i 3 
hodowców królików. Wystawili oni 141 goł ębi i 22 króliki. 
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Osiągnięcia : 
Henryk Strach  

Garłacz angielski II v-ce mistrz  Polski – 376 pkt. 
Kazimierz Majer  

Białogłówka. gąbińska – II v-ce mistrz  – 375 pkt. 
Saksoński łysek dwuczuby – 95 pkt W, I v-ce mistrz – 377  pkt. 

Zakonniczka niemiecka. –II v-ce mistrz  – 371 pkt. 
AndrzeLiwczak j 

Kłajpedzki wysokolotny – Mistrz Polski – 374 pkt. 
Serbski wysokolotny – 95 pkt. NR. 

Aleksander Budzy ński  
Kłajpedzki wysokolotny–  I v-ce mistrz – 369 pkt. 95 pkt W. 

Robert Turała  
Krymka polska – I v-ce mistrz  – 373 pkt. 

Mieczysław Sroka  
Roztoczański wysokolotny – 95 pkt NR. 

Zamojski – 94 pkt W 
Kłajpedzki wysokolotny – II v-ce mistrz – 369 pkt. 

KazimierStachura z 
Nowozelandzki biały – II v-ce mistrz – 378 pkt. 

Grzegorz Koraczy ński  
Belgijski olbrzym – 381,5 pkt – Mistrz Polski , 95,5 pkt ZW. 

ElŜbieta Kubies  
Olbrzym srokacz niemiecki – I v-ce mistrz – 378,5 pkt. 

Francuski baran – 95 pkt. NR. 
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Odznaczenia  otrzymali: 
Srebrna Odznaka:  Leonard Brzozowski, Czesław Gluza, Andrzej Liwczak  
Brązowa Odznaka:  Czesław Matuszyński, Jan Nowak, Mieczysław Sroka. 

 
 W czasie trwania wystawy zawiązał się Klub Hodowców Goł ębi Wysokolotnych i Akrobatycznych 
przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu. Klub 
załoŜyło 16 hodowców. Wybrano władze Klubu  (2 osoby z OZHDI): AndrzeLiwczak j – przewodniczący 
(Cieszyn OZHDI w Bielsku-Białej, Wojciechowski Andrzej – v-ce przewodniczący (Wrocław) Mieczysław  
Sroka  – Kierownik Lotów (Sarzyna, OZHDI w Bielsku-Białej), Oruba Antoni – sekretarz (k.Opola), Niemczak 
Andrzej – członek (Zamość). 

Andrzej Liwczak 
 

OOOdddzzznnnaaaccczzzeeennniiiaaa   
 

 

Na Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików odznaczeni zostali członkowie  OZHDI w 
Bielsku-Białej: Srebrna Odznaka:  Leonard Brzozowski, Czesław Gluza, AndrzeLiwczak j; Brązowa Odzna-
ka:  Czesław Matuszyński, Zygmunt Nowak, Mieczysław Sroka.  
 Niektórzy nasi hodowcy odebrali odznaczenia na zebraniu OZHDI w Bielsku Białej (10.3.2013 roku). 

 
 
 
 

PPPooolllaaagggrrraaa   222000111333   
 

W wystawie Polagra 2013 w Poznaniu z OZHDI w Bielsku Białej uczestniczyli hodowcy królików:  
Kazimierz Stachura,  
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Grzegorz Koraczyński, 
Grzegorz Hańderek, 

ElŜbieta Kubies 
Dariusz Wencepel. 

Nagrody: 
� Grzegorz Koraczyński (w rasie BOS) – champion oraz puchar dyrektora krajowego centrum hodowli zwie-

rząt za najlepszą stawkę królików na wystawie;  
� Grzegorz Hańderek (w rasie FB) – champion;  
� ElŜbieta Kubies (w rasie FB) – Vice-champion;  
� Dariusz Wencepel (w rasie NB) – Vice-Champion. 
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SSSpppoootttkkkaaannniiieee   www   KKKaaarrrpppaaaccczzzuuu    

 

Karpacz, 9 czerwiec 2013 r. 
       W dniach od 7 do 9 czerwca 2013 roku w Karpaczu, u podnóŜa ŚnieŜki, w hotelu Vivaldi, odbyło się 
coroczne spotkanie członków Internationaler Starwitzer Club eV. Tradycją jest, Ŝe w spotkaniach mogą brać 
udział wszyscy miłośnicy i zainteresowani hodowlą garłacza górnośląskiego koroniastego. Do hotelu więk-
szość uczestników przybyła juŜ w piątek wieczorem, natomiast główne zebranie, zgodnie z wcześniej usta-
lonym planem, rozpoczęło się w sobotę po śniadaniu. Nasi niemieccy koledzy przybyli prawie w komplecie, 
natomiast trzeba w tym miejscu nadmienić, Ŝe Polacy zawiedli. Piszę o tym z Ŝalem, ale taka jest rzeczywi-
stość. Do Karpacza przyjechało zaledwie czterech hodowców tej rasy (Kazimierz Majer, Tadeusz Kondela, 
Jacek Guderski i BłaŜej Śpigiel) oraz dwóch sędziów (Krzysztof Kanicki i Sławomir Ratajczak). W tym miej-
scu, pragn ę przypomnie ć, Ŝe III Europejska Wystawa Garłacza Górno śląskiego Koroniastego odb ę-
dzie si ę w dniach 9 –10. 11. 2013 roku w Poznaniu, przy Ogó lnopolskiej Krajowej Wystawie Goł ębi 
Młodych .  
      Wybór Karpacza na spotkanie hodowców miał zmobilizować polskich hodowców do licznego w nim 
udziału, do tego jednak nie doszło. Dopisali natomiast koledzy z Czech (Edward Cygan i sędzia Tomas Sou-

sedik). W tym roku było to spotkanie szczególne, gdyŜ zbiegło się z 40. 
rocznicą przynaleŜności Matthiasa Beutela do klubu garłacza, początko-
wo jako wiernego hodowcy tej pięknej rasy, a od kilkunastu lat aktywnego 
Prezesa. Przy tej okazji pragnę Mu podziękować za lata cennej współ-
pracy z polskimi hodowcami i Ŝyczyć długich lat Ŝycia wśród Ŝyczliwych 
Mu ludzi i swoich ptaków.  
      Tematem spotkania były – między innymi– sprawozdanie skarbnika 
klubu (Sylvi Schulz) i uwagi straŜnika rasy – Hartmuta Schulza. Kol. 
Hartmut podsumował sezon wystawowy 2012 – 2013. Najwięcej uwagi 
poświęcił wystawie europejskiej, która odbyła się w Lipsku, początkiem 
grudnia, a na której wiele garłaczy otrzymało 97 pkt.  
      Wiele cennych uwag do dyskusji wniósł kol. Edward Cygan z Czech. 
Poruszył temat rzadkiej odmiany barwnej garłacza – czarnego tygrysie-
go. Większość polskich i czeskich hodowców pamięta tygrysy, tzw. kro-
piocze o czarnych dziobach, natomiast nasi niemieccy koledzy preferują 
i uznają tygrysa tylko o jasnym (cielistym) dziobie. Kolejną odmianą 
barwną, która budzi kontrowersje i niezadowolenie polskich i czeskich 
hodowców jest czerwonopłowy szymel. Kością niezgody jest kolor dzio-

ba. Wzorzec europejski garłacza górnośląskiego koroniastego, który został przez nas przyjęty, opisuje barwę 
dzioba odmiany czerwonopłowej: „od rogowego do ciemnego”. Dawniej uwaŜano na Śląsku, Ŝe powinien on 
być cielisty. 
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  Jest jeszcze wiele tematów, które naleŜałoby poruszyć w związku z hodowlą śląskiego garłacza górno-
śląskiego, dlatego zapraszam do dyskusji.  

    
 

 

  
 

Tekst i zdjęcia Kazimierz Majer 
 
 

DDDoooŜŜŜyyynnnkkkiii ,,,   UUUsssttt rrrooońńń   222000111333   
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LLLIIISSSTTTAAA   CCCZZZŁŁŁOOONNNKKKÓÓÓWWW   OOOKKKRRRĘĘĘGGGOOOWWWEEEGGGOOO   ZZZWWWIIIĄĄĄZZZKKKUUU   
HHHOOODDDOOOWWWCCCÓÓÓWWW   DDDRRROOOBBBNNNEEEGGGOOO   IIINNNWWWEEENNNTTTAAARRRZZZAAA                                          

WWW   BBBIIIEEELLLSSSKKKUUU---BBBIIIAAAŁŁŁEEEJJJ   –––   NNNRRR   444888   

RRRoookkk   222000111333   
 

 

SEKCJA GOŁ ĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO 
 

L.P. Nazwisko i imi ę 

1.  Brańka Tomasz 

2.  Budzyński Aleksander 

3.  Brzozowski Leonard 

4.  Brzózka Franciszek 

5.  Bzdyl Grzegorz 

6.  Ciecierski Stanisław 

7.  Czader Edward 

8.  Dębowski Tomasz 

9.  Frąc Kazimierz 

10.  Furtacz Jan 

11.  Gawlas Tadeusz 

12.  Gluza Henryk 

13.  Gawik  Dariusz 

14.  Guzdek Marian 

15.  Herok Zygmunt 

16.  Kasprzak Stanisław 
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17.  Kleczar  Artur 

18.  Krawczyk Kazimierz 

19.  Konieczny Konstanty 

20.  Kulak Krzysztof 

21.  Liwczak Andrzej 

22.  Majer Kazimierz 

23.  Matuszyński Czesław 

24.  Mola Jan 

25.  Nowak Zygmunt 

26.  Olma Władysław 

27.  Ozga Ludwik 

28.  Otrębski Adam 

29.  Pocielej Konrad 

30.  Pocielej Ryszard 

31.  Półtorak Marek 

32.  Pieczonka Jan 

33.  Polak Stanisław 

34.  Przybył Krzysztof 

35.  Rusin Jerzy 

36.  Rusin Marek 

37.  Strach Henryk 

38.  Sakwa Marek 

39.  Sroka Mieczysław 

40.  Skorzybót Dariusz 

41.  Śpigiel BłaŜej 

42.  Turała Robert 

43.  Tatka Sławomir 

44.  Turek Jacek 

45.  Uglorz Manfred 

46.  Uglorz Marek 

47.  Woś Janusz 

48.  Zając Leszek 

49.  Ziebura Kamil 

50.  Gdaka Mirosław 

51.  Zduniak Jan 
 

SEKCJA KRÓLIKÓW  
 

52.  Błahut Marian 

53.  Borowski Roman 

54.  Bujok Tomasz 
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55.  Francuz Roman 

56.  Głąbek Henryk 

57.  Hańderek Grzegorz 

58.  Koraczyński Grzegorz 

59.  Kubies ElŜbieta 

60.  Kunicka Agata 

61.  Masny Mirosław 

62.  Marszałek Piotr 

63.  Matera Józef 

64.  Oślizlok Teodor 

65.  Pinkas Piotr 

66.  Pęczek Waldemar 

67.  Pawlus Paweł 

68.  Raszewski Ariel 

69.  Stachura Kazimierz 

70.  Stoszek Jan 

71.  Smarowski Apoloniusz 

72.  Wencepel Dariusz 

  
 
 

 
 

 
 


