
Kilka  słów  podsumowania  i  podstawowych  informacji  z  przeglądu  gołębi
młodych i spotkania Członków Klubu Hodowców rasy Niemiecki Wystawowy 
w Szczecinie w dniu 19.09.2009 r.

Spotkanie i przegląd odbyły się w Szczecinie, w miejscu przygotowanym przez
Kolegów Janka Szturmaja  i  Jerzego Michalaka,  za wkład  pracy  w przygotowanie
składamy ww. osobom serdeczne podziękowanie.

Najważniejsze kwestie i uzgodnienia, które miały miejsce na przeglądzie to: 
1. Omówione było 160 szt. gołębi. Zaproszonych było dwóch sędziów z Niemiec,

którzy dokonali omówienia gołębi. Podczas omawiania sędziowie podkreślali,
że z różnych względów część gołębi  nie nadaje się na wystawę, natomiast
absolutnie jest to dobry materiał do hodowli. W podsumowaniu powtórzono, że
w  Polsce  jest  dość  wysoki  poziom  hodowli  tej  rasy.  Wyróżnione  zostały
gołębie w poszczególnych  kolorach,  plus wybrany  został  najlepszy  samiec
i najlepsza samica z całej stawki. 

Wyróżnienia zdobyły gołębie następujących hodowców:

Lp KOLOR SAMIEC – 1.0 SAMICA – 0.1
1 Niebieski Jerzy Michalak Artur Rak
2 Biały Jan Szturmaj Marcin Malitka
3 Żółty Artur Rak Jan Szturmaj
4 Szek Artur Rak Ryszard Brewiński
5 Szymel Jerzy Michalak Artur Rak

Najlepsza z całej stawki wybrana została niebieska samica Artura Raka oraz żółty
samiec Artura Raka.

 Wszystkim hodowcom wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

2. Przegłosowano,  że  na  poszczególnych  wystawach  oceny  gołębi  dokonają:
krajowa wystawa młodych w Czaplinku - Zbigniew Rajski, klubowa wystawa w
Warszawie  –  Kazimierz  Postolski  oraz  krajowa  wystawa  w  Poznaniu  –
Kazimierz  Płaczkowski  (spoza  Klubu,  o  ile  wyrazi  zgodę).  Rozmawiałem z
Panem  Płaczkowskim,  wyraził  zgodę  i  o  takich  preferencjach  Klubu
dotyczących oceny ww. wystaw poinformowałem Przewodniczącego Kolegium
Sędziów.

3. Ustalono, że wystawa Klubowa odbędzie się standardowo przy warszawskiej
wystawie,  która planowana jest  w dniach  09 – 10 stycznia 2010 r.  w hali
EXPO XXI,  przy ul. Prądzyńskiego 12/14  (zgłoszenia i regulamin wysyłam
Klubowiczom w załączeniu). 

4. Miejsce  przeglądu  młodych  w  roku  2010  ustalone  zostanie  na  wystawie
klubowej w Warszawie.



5. Przegłosowano,  że  ze  względów  finansowych  na  przeglądzie  młodych
nagradzane  będą  jedynie  najlepszy  samiec  i  najlepsza  samica  z  całego
przeglądu.  Biorąc  jednak  pod  uwagę,  że  wyróżnienia te  są  dość  istotne  i
bardzo motywujące w naszej hodowli, postaram się zdobyć finansowanie na
niewielkie nagrody dla gołębi wyróżnionych w danych kolorach.

6. Przegłosowano,  że  nie  opłacenie  składki  przez  dwa  kolejne  lata,  będzie
automatycznie wykluczała danego członka Klubu, ponowne wpisanie się do
Klubu będzie wiązało się z opłatą wpisowego w wysokości 200 zł. 

7. Naszym gościem na przeglądzie był  między innymi  p. Wolfgang Horn, szef
północnego  Klubu  Nienieckiego  Wystawowego w Niemczech  z  siedzibą  w
Penkun,  który  zadeklarował  chęć wstąpienia do naszego Klubu, decyzja  o
jego  przyjęciu  zapadła  jednogłośnie  i  mamy  w  Klubie  pierwszego
zagranicznego hodowcę. P. Wolfgang poinformował, że chętnie przekaże nam
więcej informacji  dotyczących  tej  rasy,  o ile będzie na to trochę  czasu na
którymś  spotkaniu.  Ponadto  w  szeregi  Klubu  wpisało  się  dwóch  nowych
członków:

- Adam Moczulski: 08-400 Garwolin, ul. Senatorska 15, tel. 607 500 005,
- Dariusz Kuchta: 64-965 Okonek, Brokęcino 56, tel. 695 505 117. 

8. W załączeniu przesyłam informację dotycząca rozliczenia kosztów przeglądu.
Aktualną listę z opłaconymi składkami przekażę na spotkaniu przy wystawie
klubowej. 

9. Informacyjnie  przekazuję,  że  na  Zjeździe  Polskiego  Związku  HGR  i  DI
powierzono  mi  funkcję  wiceprezesa  ds.  hodowlanych,  pozwoli  to  nam na
posiadanie bieżących informacji dotyczących hodowli w naszym kraju.

10.Przepraszam wszystkich, że tak późno wysyłam tą informację, dla szybszego
przepływu  informacji  poprosiłem,  aby  na  stronie  Warszawskiego  Związku
wstawiono  zakładkę  dotyczącą  Klubów i  mam nadzieję,  że  wkrótce w tym
miejscu  można  będzie  uzyskiwać  znacznie  szybciej  informacje  dotyczące
naszego Klubu, adres strony: www.hodowcy.waw.pl  

11.Wszystkim  uczestnikom  ostatniego  przeglądu  chciałem  serdecznie
podziękować za przyjazd i za udział w przeglądzie. 

12.W  załączeniu  przesyłam  rozliczenie  przeglądu  oraz  kartę  zgłoszenia  na
wystawę klubową.

Pozdrawiam  serdecznie  i  standardowo  do
zobaczenia na najbliższych wystawach,

Warszawa, 04.11.2009 r. Zbigniew Rajski


