
Wystawa w Kozach i  konkurs garłacza po raz 5-ty 
 

   W Kozach koło Bielska-Białej  w dniach 17 -18.11.2012 r. odbyła się 

coroczna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Stało się już tradycją 

Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej 

organizowanie Śląskiego Konkursu Garłacza Górnośląskiego Koroniastego 

(także tutaj, w Kozach zorganizowaliśmy w 2011 r. II Europejską Wystawę, 

podczas której zaprezentowano 572 garłacze). Z roku na rok przybywa zarówno 

wystawców tej pięknej śląskiej rasy gołębi jak i ilości wystawianych ptaków. W 

tym roku prezentowane były garłacze we wszystkich barwach. Można było 

podziwiać nie tylko szymle i niebieskie, ale również jednokolorowe- białe, 

czarne, czerwone, żółte  i białolote, srokate, tygrysie. Stawka była imponująca – 

262 gołębie w tej rasie, o 53 szt więcej niż w poprzednim konkursie. Również 

wystawców było więcej, przyjechało 18 hodowców, w tym 3 z Niemiec, z 

międzynarodowego klubu garłacza (Starwitzer Internationaler Club eV), 

współorganizatora tego konkursu, oraz 3 hodowców z Czech., gdzie hodowla  

stoi na wysokim poziomie. 

Zostały wyłonione i nagrodzone pucharami i dyplomami najlepsze kolekcje: 

 I kolekcja 386 pkt– Jerzy Grud 

 II kolekcja 385 pkt – Edward Cygan (Cz) 

 III kolekcja 382 pkt – Michał Dudek 

 IV i V kolekcja 381 pkt  - Jan Pieczonka i Hartmut Schulz (D) 

Kol. Hartmut Mette (D) został nagrodzony za Zwycięzcę w Młodzieży 

(niebieski – 96 pkt ), Zygmunt Herok za Zwycięzcę w Srokatych ( żółty- 95 pkt) 

i Zwycięzcę w Białolotych (niebieski- 96 pkt.) oraz Edward Cygan (Cz) za 

Zwycięzcę w Kolorze (czarny- 97 pkt) i za Zwycięzcę w Tygrysich ( 94 pkt). 

   Nie zabrakło oczywiście, na naszej wystawie w Kozach, wielu innych ras 

gołębi i drobiu. W przestronnej i dobrze oświetlonej hali sportowej, w 

udekorowanych klatkach i wolierach 42 wystawców  prezentowało 345 gołębie 

w pozostałych 45 rasach. Najwięcej było Zamojskich, Rysi polskich, Kingów , 

Indianów i  Karierów. Natomiast wśród drobiu przeważała Wajandota i 

Czubatka polska . W wolierach eksponowanych było łącznie 40 szt  ptactwa 

ozdobnego - kur, bażantów i kaczek. 

    Na uroczystym wręczaniu nagród obecni byli: P. Seweryn Szmajduk- asystent 

Posła na Sejm RP Stanisława Szweda, fundatora pucharu dla Zwycięzcy 

Wystawy w kat. „gołębie” oraz Wójt Gminy Kozy - Stanisław Fijałkowski, 

który ufundował puchar dla Zwycięzcy Wystawy w kat. „drób”. 

    Pozostali hodowcy, którzy otrzymali puchary za Zwycięzcę Wystawy, 

Zwycięzcę w Rasie (ZW) oraz  Najlepszego w Rasie (NR): 

 Garłacz górnośląski koroniasty (97 pkt) , Zwyc. Wystawy- Jerzy Grud  

 Bażant złoty (95 pkt) , Zwyc. Wystawy – Roman Tyc  

 Garłacz norwicki (94 pkt) , NR- Leon Partyka  

 Garłacz pomorski (95 pkt), NR – Tomasz Pyka   



 Garłacz siodłaty łapciasty(95 pkt), ZW- Kazimierz Majer  

 Ryś polski (96 pkt), ZR- Dariusz Gawlik    

 Niemiecki wystawowy (95 pkt),ZR - Stanisław Kasprzak  

 Polski pocztowy wystawowy (95 pkt), NR - Piotr Siekierka   

 Indian (95 pkt), ZR - Andrzej Grygierczyk  

 Brodawczak polski (95 pkt), NR - Leon Brzozowski   

 Śląski tarczowy ((96 pkt), NR - Krystian Konieczny   

 Karier (94 pkt), NR - Marian Guzek   

 King (96 pkt), ZR - Vladislav Durok   

 Lahore (95 pkt),NR – Marek Sakwa 

 Olbrzym rzymski (96 pkt), NR – Andrzej Grygierczyk 

 Saksońska czajka (95 pkt), NR – Kazimierz Majer 

 Saksoński łysek dwuczuby (94 pkt), NR – Kazimierz Majer 

 Turyńska jaskółka (95 pkt), NR – Edward Czader 

 Lazurek (95 pkt), NR - Edward Czader 

 Południowoniemiecki tarczowy (94 pkt), NR – Ryszard Pocielej 

 Gil (95 pkt), ZW – Jerzy Rusin 

 Chiński gołąb (95 pkt), NR – Konrad Pocielej 

 Pawik (95 pkt), NR –Tomasz Pyka 

 Białogłówka gąbińska (96 pkt), NR –Kazimierz Majer 

 Zakonniczka niemiecka (95 pkt), NR - Kazimierz Majer 

 Wołżański barwnopierśny (95 pkt), NR – Stanisław Kasprzak 

 Bielcki krótkodzioby (96 pkt), NR - Stanisław Kasprzak 

 Rostowski jednokolorowy (96 pkt), ZW – Robert Turała 

 Rostowski łabędź (95 pkt), ZW – Marek Rusin 

 Krymka polska (96 pkt), NR - Robert Turała 

 Muki (96 pkt), NR – Władysław Olma 

 Serbski wysokolotny (95 pkt), ZW – Andrzej Liwczak  

 Zamojski (96 pkt), ZW – Aleksander Budzyński 

 Kłajpedzki wysokolotny (95 pkt), NR - Andrzej Liwczak 

 Orlik polski (95 pkt), NR – Kazimierz Frąc 

 Debreczyński roller ( 95 pkt), ZW – Andrzej Liwczak 

 Roztoczański wysokolotny (95 pkt), ZW - Aleksander Budzyński 

 Czubatka polska brodata lokowana srebrna (95 pkt), ZW – Marek Sakwa 

 

OZHDI w Bielsku-Białej już dzisiaj serdecznie zaprasza hodowców i 

zwiedzających na jubileuszową wystawę w przyszłym roku, podczas której 

świętować będziemy XXX-lecie  istnienia naszego Związku. 

 

                                                                               Andrzej Liwczak 

                                                                                Prezes Zarządu 



 


