Materiały jakie znajdują się w poniższej kronice pochodzą z portalu www.golebnik.pl
oraz Poznańskiego Związku zaś autorami są: Eugeniusz Czepczyński, Jerzy Bergandy,
Jerzy Bogacz, Zdzisław Jakubanis, Maciej Koliński i Leszek Borysiak.
Datę 5 stycznia 1889 r. Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
uznaje jako początek powstania pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Wówczas to miłośnicy i
hodowcy ptaków śpiewających z Poznania założyli Towarzystwo Ornitologiczne. W składzie
członków znaleźli się także hodowcy gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Towarzystwo
Ornitologiczne ciągle rozszerzało swój zakres działalności i poza hobbistyczną hodowlą, zaczęło
organizować pokazy i konkursy. W 1912 roku poznańska organizacja zrzeszająca hodowców
królików, kierowana przez p. Smolińskiego połączyła się z Towarzystwem Ornitologicznym.
Wówczas to zaczęto organizować pierwsze Wystawy i Pokazy Drobnego Inwentarza. Z biegiem lat
pokazy odbywały się regularnie. Prekursorami organizowanych wystaw byli: Władysław
Godurkiewicz, Stanisław Kowalewski, Stanisław Kube, Marian Jachowski, Jan Szymandera, Andrzej
Raciborski oraz wielu innych. W początkowym okresie działalności Towarzystwa, poznańskie
znajduje się pod zaborem pruskim a członkami są w większości Niemcy, chociaż członkami byli też
Polacy na zebraniach rozmawiano w języku niemieckim. W tym okresie Towarzystwo dobrze
prosperowało dzięki dobrej pracy prezesa Rudolfa Schulza, który te funkcję pełnił przez 20 lat. Po
odzyskaniu niepodległości w 1919 r. znaczna część ludności pochodzenia niemieckiego
wyemigrowała z Poznania, a liczba członków
zmalała z 150 d0 10. Wznowienie działalności
Towarzystwa Ornitologicznego następuje w 1920
roku a pierwszym prezesem zostaje kol.
Stabrowski. Wymieniony wspólnie z kolegami:
Stanisławem
Pawlakiem,
Józefem
Książkiewiczem, Stanisławem Kowalewskim,
Antonim Dolatą, Michałem Stróżniakiem,
Franciszkiem Sipem, Stanisławem Kubem,
Romanem Tilgnerem, Franciszkiem Czyżem i
Janem Sterczałą zapoczątkowali w okresie
międzywojennym
Wystawy
Drobnego
Inwentarza.
Członkowie
Towarzystwa
Ornitologicznego biorą czynny udział w I
Wystawie Drobiu, Królików i Gołębi, która
odbyła się w dniach 24 – 26.11.1922 r. w
Warszawie. Koledzy Stanisław Pawlak i
Krcideweiss uczestniczą w pracach Komisji
Oceny.
Zorganizowanie II Wszechpolskiej
Wystawy, Centralny Komitet ds. Hodowli Drobiu
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powierzył hodowcom Wielkopolski. Wystawa odbyła się w dniach 4-6.01.1924 r. w pawilonie
Targów Poznańskich, w której przygotowaniu aktywnie włączyli się członkowie Towarzystwa
Ornitologicznego. 4 maja 1937 roku Walne Zebranie Towarzystwa Ornitologicznego podjęło
uchwałę o przystąpieniu do struktur CKHD. W tym samym roku w CKHD powstaje Sekcja Chowu
Gołębi Rasowych. Towarzystwo Ornitologiczne z ramienia Wielkopolski reprezentuje Otto
Wianorek, który został wybrany do zarządu tej sekcji.
Towarzystwo Ornitologiczne wspólnie z Okręgowym Związkiem Towarzystw Hodowli Gołębi
Pocztowych oraz Wielkopolskim Towarzystwem Hodowli Gołębi Rasowych „Polonia”
zorganizowało w dniach 6-8.01.39 r. na terenie Targów Poznańskich, XII Wszechpolski Pokaz Gołębi
Pocztowych i Rasowych. Aktywną i owocną działalność Towarzystwa przerwała II wojna światowa,
która spowodowała nie tylko znaczne straty w materiale hodowlanym ale wielu członków
Towarzystwa oddało swe życie w obronie Ojczyzny. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w 1945
roku poznańscy hodowcy założyli Towarzystwo Ornitologiczne „Świt”, którego prezesem został kol.
Alfred Gościński. W grudniu 1945 roku zorganizowali Pierwszą Wystawę Drobnego Inwentarza w
odrodzonej Polsce. W połowie 1946 r. członkowie przedwojennego Towarzystwa Ornitologicznego
wznowili działalność a TW „Świt” rozwiązano. Powstało Towarzystwo Drobnego Inwentarza
prezesem zostaje kol. Chwałek a w roku następnym Franciszek Czyż.

Zmiany i reorganizacje jakie dokonały się w latach powojennych:
- 1947 rok - wrzesień – Nadzwyczajne Walne Zebranie zatwierdza zmianę statutu oraz nazwę na
Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
- 1949 rok – OZHDI przystępuje do Związku Samopomocy
Chłopskiej w ramach którego powstaje Grupa Hodowców
Drobnego Inwentarza i Zwierząt Futerkowych. Prezesem
zostaje kol. Michał Sławiak a członkami zarządu koledzy:
Jan Chojnacki, Teodor Borowiak, Franciszek Kaczmarek,
Władysław Mankus oraz Bogdan Moller. Pod patronatem
ZSCh w dniach 30.01-02.02.49 roku z okazji 60-lecia
Związku Hodowców Gołębi Rasowych zorganizowano
Jubileuszowy Pokaz Drobnego Inwentarza. W pokazie
hodowców zaprezentowało: 150 szt. drobiu, 74 szt.
królików, 476 szt. gołębi w 36 rasach oraz inny drobny
inwentarz. Gołębie rasowe oceniała Komisja Sędziowska
w składzie: Zieliński, Sip, Jachowski i Styperek. Hodowcy
co roku organizują wystawy, poszerzają ekspozycje o mało
znane zwierzęta tj.: szopy, jenoty i piżmaki. W tych latach
w szeregi związku wstępują ludzie nauki jak: dr. Jerzy
Gedymin, dr. Antoni Krygicz, dr. Franciszek Kamyszek
swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy hodowlanej przyczynili się do rozwoju hodowli drobnego
inwentarza w naszym regionie. Także celem usprawnienia pracy organizacyjnej
i hodowlanej utworzono 4 sekcje: drobiu, zwierząt futerkowych, owiec i kóz
oraz gołębi rasowych.
- 1951 rok – Pod protektoratem Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Związku
Samopomocy Chłopskiej w Poznaniu, pod przewodnictwem Michała Sławiaka
Grupa Hodowców Drobnego Inwentarza zorganizowała w dniach 5-7.01.51 r. na
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terenie MTP Pokaz Drobnego Inwentarza. W wystawie udział wzięło hodowców, którzy wystawili
437 gołębi w 33 rasach oraz pokaz w 8 wolierach. Gołębie oceniali: mgr Opala, kpt. Majewski oraz
Nowakowski. W tym samym roku hodowcy w dniach 23-26 grudnia zorganizowali Pokaz Drobnego
Inwentarza na terenie byłego Fortu Grollmanna, przy ul. Kościuszki. W pokazie udział wzięło 60
wystawców, którzy wystawili 546 gołębi w 29 rasach oraz 6 wolier. Oceny dokonała Komisja
Sędziowska w składzie: mgr. Opala, kpt. Majewski oraz Chwałek.

- 1952 rok –

dyplomy sędziowskie w sekcji gołębi rasowych

uzyskali: Jan Chojnacki, Franciszek Kaczmarek, Wincenty
Kłosowski, Edmund Kunst, Bogdan Moller oraz Michał Sławiak a w
dziale króliki: Teodor Borowiak i Jan Dolata. W tym roku ( brak
terminu ) na terenie Targów i Wystaw w Hali Sportowej nr 2 przy
ul. Rokossowskiego ( obecnie Głogowska ) Wystawa Drobnego
Inwentarza. Na której 70 wystawców, zaprezentowało 520 gołębi
w 33 rasach oraz w 4 wolierach. Gołębie oceniała Komisja w
składzie: Wincenty Kłosowski, Jan Chojnacki, Franciszek
Kaczmarek, Bogdan Moller, Edmund Kunst, Michał Sławiak oraz
Teodor Borowiak.

- 1953 rok – powstają dwie niezależne grupy Hodowców Drobnego Inwentarza i Zwierząt
Futerkowych: Poznań-Winiary z kierownikiem Marianem Kaczmarkiem oraz Poznań-Śródmieście z
kierownikiem grupy Michałem Sławiakiem.

- 1954 rok – Grupa Hodowców Drobnego Inwentarza zrzeszona
przy Związku „SCh”, w dniach 31.12.53 do 3.01.54 r. w Poznaniu (
katalog nie określa miejsca ) zorganizowała wystawę Drobnego
Inwentarza, Zwierząt Futerkowych i Gołębi Rasowych na której 59
hodowcow zaprezentowało 405 gołębi w 23 rasach oraz
wyeksponowało 3 woliery. Gołębie oceniała Komisja w składzie:
Wincenty Kłosowki, Edmund Kunst, Michał Sławiak, Bogdan Moller,
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Franciszek Kaczmarek, Jan Chojnacki oraz Rutz z Gdańska. W tym roku prezesem Grupy HDI został
Michał Sławiak a członkami Zarządu wybrano: Jana Chojnackiego, Franciszka Kaczmarka, Teodora
Borowiaka, Władysława Mankusa oraz Bogdana Mollera. Wówczas Grupa HDI liczyła 68 członków.

- 1955 rok –

W dniach 5-7.o2.1955 r. w hali Targów przy ul.

Rokossowskiego a Świerczewskiego ( obecnie Głogowska – Bukowska)
najaktywniejsi hodowcy tj.: Antoni Dolata, Edmund Kunst, Stanisław
Kube, Jan Szymandera, Marian Lehnert, Wincenty Kłosowki, Henryk
Fiedler, Snadny i Schmidt zorganizowali X Wystawę Zwierząt
Futerkowych, Owiec, Drobiu i Gołębi. W wystawie brało udział 59
wystawców w 23 rasach, którzy zaprezentowali 405 gołębi oraz 3
woliery z gołębiami.

- 1960 rok –

powstaje Poznański Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w ramach,

którego powstaje Grupa Hodowców Gołębi Rasowych a jej przewodniczącym zostaje Antoni
Bromber. W dniach 1-5 grudnia 1960 roku na terenie MTP, hala nr 10, zorganizowano I
Ogólnopolską Wystawę Gołębi Rasowych w której udział bierze 92 hodowców z całej Polski. Z tej
okazji Poczta Polska wydała okolicznościowy datownik. Działalność poznańskich hodowców
skutkuje corocznymi pokazami i wystawami.
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- 1963 rok –

Poznański Związek Hodowców

Drobnego Inwentarza otrzymuje nazwę Wojewódzki
Związek Hodowców Drobnego Inwentarza, który z
kolei jest członkiem Wojewódzkiego Związku Kółek
Rolniczych w Poznaniu. Dotychczasowa Grupa
Hodowców Gołębi Rasowych otrzymuje nazwę
Specjalistyczne Koło Hodowców Gołębi Rasowych i
Użytkowych.

Rok 1964 grudzień – Budapeszt – Węgry.
Była
to
pierwsza
wystawa
międzynarodowa,
na
której
wystawiali hodowcy z Polski. Brali w
niej udział hodowcy z pięciu państw:
Węgier,
Polski,
Jugosławii,
Czechosłowacji i Niemiec. Każdy
kraj mógł zaprezentować 200 gołębi,
które mogły zdobyć 20 championów.
84 hodowców z Polski wystawiło 200
gołębi w 42 rasach. W wystawie brało
udział 17 hodowców z Poznańskiego.
W 16 rasach wystawili 44 gołębie, za
które championy otrzymali kol.
Moller,
Dubiński,
Czepczyński,
Gachowski, Gałężewski, Szymaniak i
M. Nowak z Gniezna.

- 1965 rok –

Wojewódzka Wystawa Gołębi Rasowych i Użytkowych jaka odbyła się w

Poznaniu miała na celu zaprezentowanie postępu hodowlanego, uzyskanego w powojennym 20leciu PRL. W wystawie udział wzięło 94 hodowców z całej Polski, którzy zaprezentowali 904 gołębie
w 61 rasach.
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Rok 1966 styczeń Rostock – Niemcy.

W wystawie 72 hodowców z Polski
zaprezentowało160 gołębi w 38 rasach. 16 hodowców z Poznańskiego Związku
wystawiało 48 gołębi w 12 rasach. Championem wyróżniono gołębie hodowców z
Poznania w 8 rasach: gdański wysokolotny - niebieski - kol. E. Czepczyński, karier – kol.
Dubiński, barwnogłówka poznańska - kol. Gałczewski, stawak polski - kol. M. Łudczak,
berliński długi – kol. Chojnacki, staluch – kol. M. Nowak, mewka dominikańska – kol.
W. Spychała. Gołębie na wystawę zawoził kol. Czepczyński z Poznania i kol. Herszman z
Krakowa. Kilkunastu hodowców z Poznańskiego Związku przyjechało zwiedzić
wystawę. Wielu z nich nawiązało z hodowcami niemieckimi przyjacielskie kontakty,
które pozwoliły na wymianę gołębi i wprowadzenie „świeżej krwi” do własnych hodowli.
Uzgodniono dalszą współpracę pomiędzy hodowcami z okręgu rostockiego i Poznania.
Było to zapoczątkowanie przyjaznych kontaktów pomiędzy hodowcami z obu miast.
Hodowców z Poznania zachęcano również, by już w styczniu 1967 roku zaprezentowali
60 gołębi na wystawie Rostock – Warnemunde, a następnie na wystawach w
Warnemunde w styczniu 1969 i 1971 roku. Hodowcy z Poznańskiego Związku
skorzystali z zaproszenia i brali udział w tych wystawach. Gołębie na wystawy osobiście
zawoził kol. Czepczyński. Na każdej z wystaw od 8 do 10 hodowców zdobywało
wyróżnienia championa za wystawiane gołębie.

Rok 1967 grudzień Lipsk – Niemcy

Na wystawie „INTERNAU” pięć
krajów: Polska, Niemcy, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia wystawiało po 200 gołębi.
Z Polski, z HDI 200 gołębi zawieźli kol. Wójcik z Gdańska, Moller i Rymaszewski z
Poznania. Gołębie z Polski wystawiało 89 hodowców w 44 rasach. Przyznano za nie 20
championów. W wystawie brało udział 16 hodowców z Poznania. W 12 rasach
zaprezentowali 44 gołębie, za które zdobyli 7 championów. Pochwały i uznanie za
wystawione staluchy polskie zdobył kol. Nowak z Gniezna, za gdańskie wysokolotne –
białe - kol. B. Wawrzyniak, za barwnogłówkę poznańską - kol. A. Gałęzewski, za kariery
- kol. Dubiński, za berlińskiego długiego - kol. Chojnacki oraz kol. Moller i kol.
H.Szymaniak.
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Rok 1969 grudzień Budapeszt – Węgry
W wystawie „INTERTAU” brało udział 82 hodowców z Polski, którzy wystawili 200
gołębi w 40 rasach. Przyznano za nie 20 championów. Na wystawę 15 hodowców z
Poznańskiego Związku wysłało 46 gołębi w 14 rasach. 8 championów krajowych zdobyli
kol. Dubicki za kariera, kol. E. Czepczyński za gdańskiego wysokolotnego i
stargardzkiego pulsującego, kol. Gachowski za garłacza angielskiego, kol. Cmielewski z
Gniezna za stalucha polskiego, kol. Gałęzewski za barwnogłówkę poznańską, kol.
Wojewoda za rysia polskiego i kol. Misiorny za strasera.

Rok 1970 grudzień Brno – Czechosłowacja

Wystawa „Intertau”. Z Polski
wysłano 200 gołębi przez 82 hodowców w 34 rasach przyznano 20 championów
krajowych. Gołębie zawieźli i uczestniczyli w sędziowaniu gołębi na wystawie kol.
Czepczyński i kol. Chojnacki z Poznania. Z Poznańskiego Związku wysłano 40 gołębi
przez 18 hodowców w 12 rasach za które hodowcy z Poznania zdobyli 7 championów. Za
stargardzie pulsujące - kol. Czepczyński, gdański wysokolotny - kol. Traugutt,
barwnogłówka poznańska - kol. Gałężewski, berliński długi - kol. Chojnacki, karier kol. Duda, ryś polski - kol. Wojewoda i garłacz angielski – kol. Gachowski.
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Rok 1972 luty Nowy Sad – Jugosławia
Na wystawę „Intertau” do Nowego Sadu HDI z Polski wysłało 200 gołębi, w 32 rasach
wystawianych przez 78 hodowców. Z Poznańskiego Związku wysłano 42 gołębie w 10
rasach przez 18 hodowców za które zdobyli 10 championów na 20 zdobytych
championów przez wystawców polskich.Championy zdobyli stargardzi pulsujący – kol.
Cezpczyński, gdański wysokolotny biały – kol. Traugutt, staluch – kol. Gałężewski,
białooki i karier kol. Dubiński, berliński długi – kol Chojnacki, garłacz górnośląski –
kol. Hetmańczyk.
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Rok 1972 grudzień Warszawa – Polska Wystawa „Intertau” odbyła się w
Warszawie na Służewcu. Brali w niej udział hodowcy z Polski, Niemiec, Czechosłowacji,
Węgier, i Jugosławii. Każdy kraj wystawił 200 gołębi. Z Polski 90 hodowców wystawiło
gołębie w 88 rasach za które otrzymali 20 championów. Z Poznańskiego Związku
wystawiono 38 gołębi w 16 rasach przez 19 hodowców. Hodowcy z Poznania zdobyli 7
championów z wyróżnieniem stargardzki pulsujący – kol. Czepczyński, barwnogłówka
poznańska – kol. Gałężewski, gdański wysokolotny – kol. Kaczmarek, ryś polski – kol.
Wojewoda, garłacz angielski – kol. Gachowski, karier – kol. Dubiński, białooki – kol.
Michalski.

Rok 1973 grudzień Lipsk – Niemcy Kolejna wystawa „Intertau” na którą z Polski
HDI wysłało 200 gołębi przez 87 hodowców w 42 rasach, zdobyto 20 championów
narodowych i jednego międzynarodowego za kariera z hodowli kol. Dubińskiego z
Gniezna. Gołębie do Lipska zawieźli kol. Zachariasz i kol. Brzeziński z Łodzi. Na
wystawie w komisjach sędziowskich gołębie oceniali kol. Czepczyński z Poznania i kol.
Brzeziński z Łodzi. Z Poznańskiego Związku 19 hodowców wystawiło w 16 rasach 38
gołębi na które zdobyli 7 championów. Championy krajowe zdobyli: kol Czepczyński za
gdańskego wysokolotnego kolor niebieski, Lis Paweł za barwnogłówkę poznańską, kol
Traugutt za gdańskiego wysokolotnego kolor biały, kol. Grygier za stalucha polskiego,
kol. Misiorny za strassera, i kol. Łudczak za stawaka polskiego.

Lipsk 1973 – od lewej Pawłowski, Czepczyński, Brzeziński (z gołębiem), Zachariasz
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1974 rok – W dniach 15-17 lutego odbyła się Ogólnopolska Wystawa Gołębi w której 163
hodowców z całej Polski, prezentowało 986 gołębi w 68 rasach. Wystawa odbyła się w ramach 85lecia Związku Hodowców Gołębi Rasowych a zorganizowana została przez Specjalistyczne Koło
Hodowców Gołębi Rasowych działające przy WZHDI.

Rok 1974 grudzień Brno – Czechosłowacja

Wystawa „Intertau” z Polski
wysłano 200 gołębi w 42 rasach przez 78 hodowców , zdobyto 20 championów krajowych
i jeden międzynarodowy zdobył po raz kolejny kol. Dubiński z Gniezna za kariera. Z
Poznańskiego Związku 16 hodowców wysłało 40 gołębi w 12 rasach za które zdobyli 6
championów krajowych i jeden międzynarodowy. W każdej wystawie „Intertau” co
roku hodowcy z Poznania średnio wystawiali od 38 do 48 gołębi za które zdobywali 6 do
9 championów. Tym samym można stwierdzić, że hodowcy z Poznańskiego Związku
prowadzili hodowle na wysokim poziomie jakościowym zgodnie z obowiązującym
wzorcem.

- 1975 rok –

W celu uniezależnienia się od WZHDI, poznańscy

działacze-hodowcy gołębi tacy jak: Grzegorz Kęsy, Kazimierz Grek,
Marian Nowak, Zenon Kwocz, Jan Michalski, Bernard Wawrzyniak,
Zenon Kaźmierowski oraz Józef Kaczmarek wybrali grupę inicjatywną,
która przygotowała i złożyła wymagane dokumenty w Urzędzie Spraw
Wewnętrznych celem rejestracji Poznańskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W dniu 7 maja 1975 r.
organizacja została zarejestrowana i uzyskała osobowość prawną. W
pierwszym zebraniu uczestniczyło 25 hodowców na którym na prezesa
wybrano Jana Sybilskiego, v-ce prezesa Bernarda Wawrzyniaka,
sekretarza Jana Michalskiego, skarbnika Eugeniusza Koperskiego. W
skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Jan Gerntner, Stanisław Nowak i
Zenon Kaźmierowski a do Komisji Rewizyjnej: Leonard Prałat, Ryszard
Kaczmarek oraz Bogdan Moller.
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- 1977 rok –

Po upływie dwuletniej kadencji, zgodnie ze statutem

odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy
Zarząd. Prezesem Związku został Józef Kaczmarek, v-ce prezesem Ryszard
Kaczmarek, sekretarzem Zbigniew Dorynek a skarbnikiem Bernard
Wawrzyniak. W tym czasie Kolegium Dyplomowanych Sędziów Gołębi
Rasowych prowadziło szkolenia sędziowskie. W grudniu 1977 r. z okazji 25leica Kolegium dyplomy sędziowskie otrzymali: Władysław Kijak, Jan
Michalski oraz Ryszard Kaczmarek. Od tego czasu w kalendarzu
organizowanych wystaw w Polsce na stałe wpisują się lutowe wystawy
organizowane przez Poznański Związek.

Rok 1986 listopad Brno – Czechosłowacja.
Wystawa „Intertau”. HDI z Polski wysłało 200 gołębi
przez 90 hodowców w 42 rasach, zdobyli 20 championów
krajowych. Z Poznańskiego Związku wystawiało 16
hodowców w 10 rasach 24 gołębie na które zdobyli 5
championów krajowych i dodatkowo wyróżnienie za
barwnogłówkę poznańską otrzymał kol. Lis Paweł, za kariera
kol. Dubiński, za stalucha polskiego kol. Chmielewski z
Gniezna.

Rok 1988 grudzień Sofia – Bułgaria.
Wystawa „Intertau HDI z Polski wysłało 200 gołębi przez 88 hodowców w 43 rasach.
Zdobyli 20 championów. Z Poznańskiego Związku wystawiono 43 gołębie przez 15
hodowców w 13 rasach na które zdobyto 5 championów narodowych i dodatkowo
zostały wyróżnione barwnogłówka poznańska kol. Pawła Lisa, gdański wysokolotny kol.
J.Kaczmarka i ryś polski kol. J. Wojewody. Na wystawy międzynarodowe „Intertau” z
Poznania przed każdą wystawą gołębie były poddawane ostrej selekcji, aby zostały
wysłane najlepsze gołębie i najbardziej zbliżone do wzorca.
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- 1989 rok – Jubileusz obchodów 100-lecia Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
W 1989 roku została zorganizowana wystawa z okazji 100 rocznicy powstania
Poznańskiego Związku. W wystawie uczestniczyło160 hodowców z całej Polski i Węgier.
Wystawiono 1200 sztuk gołębi w 90 rasach. W 1994 roku Poznański Związek
wprowadził do katalogu wystaw rysunki gołębi przed każdą rasą pokazując jak dana
rasa powinna wyglądać. Z pomysłu skorzystały również inne związki wprowadzając do
katalogów wystaw rysunki gołębi wykonane przez pana Eugeniusza Czepczyńskiego.
Przez umieszczenie rysunków gołębi w katalogach podniesiono ich wygląd graficzny i
lepszą orientacje dla hodowców i zwiedzających jak powinien wyglądać gołąb w danej
rasie.

Historia Sielanki
„Sielanka" to kawałek
placu który jest własnością
PZHGRiDO w Poznaniu.
Znajduje się tu siedziba
Związku z obiektami
towarzyszącymi. W każdą
niedzielę w godz. od 8.oo do 12.oo odbywa się giełda na której można kupić: gołębie drób, ptaki
egzotyczne, rybki, psy, koty, akcesoria, karmę, lekarstwa. Tu możesz zasięgnąć porady lekarza
weterynarii, porozmawiać z doświadczonymi hodowcami, zjeść posiłek w jednym z punktów
gastronomicznych.
Według kol. Jerzego Bergandy, w artykule zamieszczonym w okolicznym wydaniu biuletynu z
okazji 120-lecia Poznańskiego Związku , pierwsza Sielanka była przed II wojną światową na placu
przed Rzeźnią na Garbarach. W okresie okupacji hitlerowskiej był zakaz hodowli gołębi przez
Polaków a zatem nie było Sielanki. Po wyzwoleniu hodowcy ponownie wrócili na ten plac, z
którego na krótko przenieśli się na ulicę Polna 24 gdzie był wolny, niezabudowany teren.
Następnym miejscem lokalizacji Sielanki, było miejsce na ulicy Bema za Ogrodem Jordanowskim
idąc w kierunku Dębca tuż za ulicą Jordana. W latach 50-tych Jerzy Bergandy wspomina Sielankę
przy ulicy Słowackiego u p. Godurkiewicza, na wprost Ośrodka Zdrowia. Stamtąd hodowcy
przenieśli miejsce spotkań w pobliże mostu św. Rocha by po krótkim czasie spotykać się na
narożniku ulicy Świerczewskiego (obecnie Bukowska) i Gajowej na terenie Ogrodu Zoologicznego.
W 1971 roku, władze miasta wskazały nową lokalizację Sielanki przy ulicy Bielniki gdzie członkowie
uporządkowali i zagospodarowali teren. Z uwagi na organizacje Centralnych Dożynek teren ten
został hodowcom zabrany. Wówczas , miasto w 1974 roku zaproponowało nową lokalizację przy ul.
Fortecznej, która się nie została zaakceptowana, hodowcy spotykali się „na dziko” przy ulicy Bema
(obecnie Droga Dębińska) na terenie Klubu Sportowego Warta. Po długiej batalii o umieszczenie
Sielanki w innym miejscu, Poznańscy hodowcy w 1977 roku, otrzymali nową lokalizacje przy ulicy
Opolskiej 115. Teren został stopniowo zagospodarowany, opłotowany, wybudowano budynek. W
2001 roku zapoczątkowano w październiku „Pokaz Gołębi Młodych”, które odbywały się do 2004
roku. Forma takiej wystawy zyskała aprobatę hodowców, od 2004 r. odbywały się już na terenie
Targów Poznańskich.
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- 1992 r. - Powołanie Ogólnopolskiego Kolegium Sędziów Ekspertów
W dniu 7 marca 1992 r. w Łodzi powołano
Ogólnopolskie Kolegium Sędziów Ekspertów
w którym uczestniczyło 60 sędziów z całej Polski.
Wybrano Zarząd Kolegium składający się z 15
sędziów, przewodniczącym został Eugeniusz
Czepczyński, v-ce Marian Zachariasz a sekretarzem
Jan Michalski. W okresie od marca do października
1992 roku kiedy to odbyło się pierwsze zebranie
OKSE, Zarząd opracował: Regulamin Kolegium
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Sędziów, Instrukcje Oceny Gołębi, Legitymacje Sędziowskie, Kartę Oceny Gołębi i Protokół
Oceny. Na tym zebraniu powołano Komisję Egzaminacyjno – Weryfikującą, której
przewodniczącym
został
Eugeniusz
Czepczyński. Nadano też pięciu sędziom
tytuły Sędzia Ekspert byli to: Marian
Zachariasz, Bogumił Salicki, Jan Michalski,
Wacław Knoch i Eugeniusz Czepczyński,
który otrzymał legitymację z numerem 1. W
następnych latach do lipca 1996 r.
legitymacje uzyskało 115 sędziów wśród
nich jako pierwsi otrzymali: Jan Buszka,
Maciej Koliński, Paweł Lis z Poznania,
Pawlik M., Zdeb Adam z Rzeszowa, Świecki A. z Warszawy Gref Józef z Suwałk, Sejmicki S. z
Ostrowca, Stachowski E. z Bolesławca, Stańczyk J., Klei J. z Bydgoszczy, Koziarowski B. z
Krakowa, Wall H. z Elbląga, Gilarski Z. z Darłowa. W 1992 r. Eugeniusz Czepczyński wraz z
Janem Michalskim zobowiązali się do opracowania wzorców gołębi, pomagali im:
Zachariasz M., Lis Paweł, Buszka Jan, Koziarowski B., Pawlik M., Sobczyński Henryk., Treder
D., Klei J., Knoch W., Witakowski A., Branicki M., Czarnecki A., Koliński Maciej, Lach Roman
aby w 1993 roku, E. Czepczyński mógł wydać książkę – katalog „ Wzorce Gołębi
Rasowych występujących na polskich wystawach”, zawierającą 160 ras. Książka w
znacznym stopniu przyczyniła się do poznania ras jak też umożliwiła lepsze sędziowanie
gołębi. W 1996 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego na
przewodniczącego OKSE wybrano Zbigniewa Gilarskiego, v-ce przew. Adama Zdeba a na
sekretarza Jerzego Cierlickiego, którzy pełnili te funkcje do następnego zebrania, które
odbyło się w dniu 14 lipca 1997 r. odwołano wtedy przewodniczącego, powołując na jego
miejsce piastującego wcześniej funkcję v-ce przew. Jerzego Cierlickiego. W tym też roku
zmieniono nazwę z OKSE na Kolegium Sędziów. Przewodniczący Cierlicki w 1999 r.
został przez Polski Związek zawieszony i dyscyplinarnie odwołany. Walne Zebranie
Wyborcze Delegatów Sędziów we wrześniu 1999 r. wybrało na przewodniczącego
Kolegium Sędziów, Macieja Kolińskiego.

- 1993 – Poznań – wystawa na MTP
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W dniach 4-5 lutego 1994 r. Wystawa Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego na terenie MTP. 115 hodowców,
wystawiło 1200 szt. zwierząt w 61 rasach oraz 11 wolier z
kurami i gołębiami.
W lutym 1995 roku miała miejsce Ogólnopolska Wystawa
Gołębi Rasowych gdzie 155 wystawców, zaprezentowało
1264 gołębi w 78 rasach oraz drób ozdobny w 9 wolierach.
W ramach IKC wystawiono 70 gołębi w 7 rasach. Odbył się
też Pokaz gołębi pocztowych – Sekcji 5 Poznań Wilda w
ramach 70- lecia sekcji podczas której 13 hodowców
prezentowało 80 najlepszych lotników.

- 1999 rok – W dniu 12 października na Walnym Zebraniu Członków
wybrano nowy Zarząd do którego weszli: prezes Zdzisław Gogolewski,
sekretarz Paweł Lis, skarbnik Jan Buszka oraz czterech członków- Jerzy
Pawliczak, Ryszard Pasch, Krzysztof Kanicki oraz Stanisław Izydorek. W
okresie działalności Zarządu wybudowano budynek administracyjno-socjalny
przy ul. Opolskiej i zmodernizowano plac „Sielanka”. Uzupełniono,
powiększono ilość sprzętu wystawowego.
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Od lewej Krzysztof Kanicki, Paweł Lis, Maciej Koliński, Zdzisław Gogolewski, Jan Buszka, Ryszard Pasch,
Eugeniusz Czepczyński i Stanisław Izydorek z ufundowanym sztandarem związku.

W grudniu 1999 roku minęła, 110-rocznica Związku zrzeszającego miłośników gołębi w
Poznaniu. Z tej okazji członkowie P.Z.H.G.R. i D.O. w Poznaniu postanowili ufundować
sztandar swojego Związku. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 26.11.1999 w
kościele Św. Krzyża w Poznaniu. Następnie wszyscy obecni udali się na koleżeńskie
spotkanie, do zarezerwowanej na ten cel kawiarni. W miłej i koleżeńskiej atmosferze
wspominano minione lata. Starsi koledzy przypomnieli, że różnie upamiętniano
jubileusz powstania Związku, na miarę możliwości i czasów w jakich on przypadał. Na
przykład z okazji 75-cio lecia Związku zrobiono pamiątkowy album. Okrągły jubileusz
100 lat Związku obchodzono w okresie poznańskiej wystawy gołębi. Z tej okazji na
spotkaniu hodowców Związku i zaproszonych gości, podczas rozdania nagród za
wystawione gołębie, odczytano fragment historii Związku. Nakręcono także wtedy
kasetę video. Kaseta ta, oglądana dzisiaj budzi wiele wspomnień. Mimo, że nakręcona
mało profesjonalnie, pozwala spotkać się z kolegami, którzy nie mogli już przyjść
niestety na kolejny jubileusz Związku. Warto jednak spojrzeć wstecz, na starszych
kolegów. To dzięki ich pracy, zapałowi organizacyjnemu i hodowlanemu, można
obchodzić takie jubileusze. To oni stworzyli coś, czego jesteśmy kontynuatorami.
Dlatego ten sztandar jest także dla nich. (M. Koliński)
Gwoździe wbili: Zdzisław
Gogolewski, Jan Buszka,
Stanisław Izydorek, Krzysztof
Kanicki, Stanisław
Wachowiak, Edward
Miedziak, Jerzy Pawliczak,
Jerzy Adamczak, Bogdan
Lisiewicz, Maciej Koliński,
Ryszard Pasch, Eugeniusz
Czepczyński, Władysław Bąk,
Roman Lach, Stanisław
Gachowski, Andrzej
Nochowicz, Henryk
Brodziszewski
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Rok 2000 grudzień Wels – Austria. Wystaw Europejska. Z Polski wysłano
100 gołębi przez 20 hodowców w 18 rasach. Z polski na wystawie sędziował kol. Jan
Buszka z Poznania. Z Poznańskiego Związku wysłano32 gołębie w 8 rasach przez 7
hodowców. Uzyskano wysokie oceny barwnogłówka poznańska 96pkt. z hodowli kol.
Macieja Kolińskiego, brodawczak polski 96 pkt. z hodowli kol. Romana Lacha, staluch
polski, szek polski, mewka polska po 96 pkt z hodowli Jana Buszki. Wyróżnienia
otrzymał king kol. Zdzisława Gogolewskiego, karier kol Stanisława Izydorka i strasser
kol Andrzeja Pacholaka.
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- 2002 - Pokaz Gołębi Młodych hodowców PZHGR i DO w Poznaniu
W pokazie uczestniczyło 59 hodowców zgłoszono 417 ptaków w 46 rasach.

Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 2002,2003,2004 rok
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- 2004 listopad – Poznań - Pierwsza Krajowa Wystawa Gołębi Młodych
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Rok 2004 listopad Praga – Czechy
Wystawa Europejska. Z Polski wysłano 40 gołębi przez 10 hodowców w 10 rasach.
Uzyskano 8 wyróżnień i jednego championa międzynarodowego za kariera otrzymał kol.
Stanisław Izydorek z Poznania. Z Poznańskiego Związku wysłano 16 gołębi przez 4
hodowców w 4 rasach, na które zdobyto jednego championa międzynarodowego za
kariera kol. StanisławaIzydorek i trzy wyróżnienia za barwnogłówkę poznańską kol.
Maciej Koliński, brodawczak polski kol Roman Lach i strasser kol Andrzej Pacholak.
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Polagra 2004 rok

Polagra 2005 – 2006 rok
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Polagra 2007 rok

- 2005 -luty Poznań - Regionalna Wystawa Gołębi i Drobiu
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Szkolenia dla sędziów i hodowców Poznańskiego Związku w latach 2005-2006
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Spotkanie integracyjne hodowców - Poznań 2006
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Jedno z zebrań członków Poznańskiego ZHGRiDO

W 2005 roku, hodowcy naszego związku Jerzy Bogacz i Maciej Koliński rozpoczęli
wydawanie miesięcznika o tematyce hodowlanej gołębi, drobiu i innych drobnych zwierząt
oraz relacji z wydarzeń związanych z działalnością hodowców. Miesięcznik ukazywał się od
sierpnia 2005 r. do grudnia 2007 roku, łącznie wydano 29 miesięczników. Równocześnie
wymienieni koledzy utworzyli portal internetowy www.golebnik.pl , który jest w Polsce
największym portalem związany z hodowlą gołębi i drobiu. Miłośnicy i hodowcy znajdą w
nim wszelkie informacje dotyczące ras gołębi hodowanych w naszym kraju. Znajdują się
tam tematy dotyczace żywienia, pielęgnacji, profilaktyki chorób zakaźnych oraz leczenia
zwierząt. Na forum można znaleźć wiele cennych porad oraz dokonywać wymiany
doświadczeń między hodowcami.
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Wystawa Gołębi Rasowych – Lipsk - grudzień 2005 rok

Wystawa Gołębi Rasowych – Poznań - luty 2006
Tydzień po tragicznych wydarzeniach na wystawie gołębi pocztowych w Katowicach odbyła się wystawa na
terenie targów Poznańskich gdzie wystawiono 2150 sztuk gołębi w 108 rasach w tym : 113 szt. rysia, 100 szt.
pawika, 95 szt. niemieckiego wystawowego, 88 szt. Kinga i kariera, 74 szt. garłacza górnośląskiego
koroniatego, 72 szt. garłacza angielskiego, 59 szt. garłacza pomorskiego oraz 86 szt. drobiu w 18 rasach. Na
wystawie IKC zgromadzono 381 szt. gołębi w 24 rasach oraz 142 szt. budapesztańskiego krótkodziobego. W
trakcie wystawy w geście solidarności z kolegami z Katowic, hodowca Eugeniusz Witkowski ofiarował swoje
gołębie, które sprzedano podczas aukcji. Koledzy z niemieckich klubów zebrali 200 euro a Poznański Związek
przekazał 1 zł z każdego sprzedanego biletu, zbierając w sumie 3500 zł.
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Krajowa Wystawa Młodych Gołębi - Poznań listopad 2006

Europejska Wystawa Zwierząt - Lipsk - grudzień 2006

Strona 29 z 58

Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego – Poznań - luty 2007

oraz listopad 2007 rok
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Grupa Inicjatywna Hodowców Gołębi Rasowych w Zbąszyniu – 2007 r.
Grupa Inicjatywna w Zbąszyniu powstała w 2007 roku,
należy do Poznańskiego Związku a utworzyło ją 5
hodowców: Waldemar Kosicki, Jan Walkowiak, Andrzej
Król, Jan Kostyra i Jakub Kosicki. Członkowie grupy
orgaznizują coroczne wystawy na terenie Zbąszynia,
zapraszając hodowców gołębi, drobiu i innych zwierząt
hodowlanych, mając na uwadze pokazanie różnorodności
ras, zaszczepienie bakcyla dla nowych hodowców. Każda
wystawa była miejscem spotkań, wymiany pogladów,
doświadczeń i materiału hodowlanego. W ramach wystaw
odbywały się konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży a
ich prace były weksponowane dla zwiedzających.
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Klub Hodowców Barwnogłówki Poznańkiej – 2008 r.
W dniu 22 stycznia 2008 r. hodowcy Maciej Koliński,
Wojciech Spychała i Jerzy Bogacz utworzyli przy
Poznańskim Związku, Klub Hodowców Barwnogłówki
Poznańskiej, przyjęto regulamin, logotyp oraz wyznaczono
główne kierunki działania.
Przewodniczącym został
Wojciech Spychała a do zarządu weszli Jerzy Bogacz
(sekretarz) i Paweł Lis (skarbnik). W dość krótkim czasie
klub powiększył się do kilkunastu członków a jego
działalność w znaczącym stopniu poprawiła jakość
hodowanych barwnogłówek. Członkowie Klubu wystawiali
barwnogłówkę na wielu wystawach krajowych i
zagranicznych, odnosząc znaczące sukcesy. Klub działał w
tej formie do 18 kwietnia 2010 r., kiedy to pod tą samą nazwą przekształcił się w
stowarzyszenie zwykłe.
Majówka 2008 u Wojtka Spychały
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Szkolenie dla sędziów i hodowców - 19.10.2008
W dniu 19.10.2008 odbyło się zebranie członków Klubu, na które zostali zaproszeni
sędziowie specjalizujący się w ocenie gołębi krótkodziobych. Przybyli sędziowie z
Wrocławia Poznania i Gorzowa. Kolega Maciej Koliński bardzo szczegółowo omówił
poszczególne cechy budowy i rysunku barwnogłówki poznańskiej proponując
sędziom, na co szczególnie powinni zwracać uwagę podczas oceny barwnogłówki na
wystawach. Następnie Kolega Koliński przedstawił swoje doświadczenia z
kilkunastoletniej hodowli barwnogłówki oraz podzielił się z zebranymi
doświadczeniami przekazanymi mu przez nieżyjącego już hodowcę z Niemiec,
pokazując także nagrany film z gołębnika tego niemieckiego hodowcy.
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† 2009 - Eugeniusz Czepczyński
W dniu 13.07.2009 odszedł od nas Eugeniusz Czepczyński
członek Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego w Poznaniu. Hodowca gołębi, sędzia
międzynarodowy, inicjator i współtwórca Katalogu Wzorców
Gołębi Rasowych, dobry kolega, dla wielu przyjaciel. Cały swój
wolny czas poświecił gołębiom lub sprawom związanym z
gołębiarstwem. Czynnie uczestniczył w pracach Poznańskiego
Związku. Był zaangażowany w szkolenie nowych sędziów, nigdy
nie brakowało mu czasu, aby podzielić się z młodszymi kolegami
swoim doświadczeniem i służyć dobrą radą. Gdy zdrowie nie
pozwoliło mu na dalsze prowadzenie hodowli, to rzeźbił gołębie
w drewnie, które pozostaną pamiątką u wielu hodowców.
Odszedł od nas i nie spotkamy go już przy sędziowaniu gołębi na
wystawach, nie pojedzie z nami na zagraniczne wystawy , nie
przyjedzie jak to czynił w każdą niedzielę na Sielankę, ale zawsze
pozostanie w naszej pamięci i duchem będzie przy nas.
Letnie spotkania hodowców i ich rodzin w Mrzeżynie w 2009 i 2010 r.
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Zdjęcia z klubowych wystaw barwnogłówki – Wrocław, Poznań, Gorzów Wlkp.

Wystawa Gołębi Rasowych – Poznań - luty 2008
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IV Krajowa Wystawa Gołębi Młodych – Poznań - listopad 2008
Kolejna Wystawa Gołębi Młodych, odbyła się w dniach 15 -16 listopada 2008 r., w
której po raz pierwszy w regulaminie wystawy wprowadzono punkt "Zwycięzca w
kolorze" co spowodowało, że wiele gołębi w kolorze zostało zauważonych, a trud
hodowcy został docenionych. Niezależnie były przyznane nagrody wystawcom
zagranicznym, których gołębie uzyskały stosowną ocenę co nie powodowało konfliktów z
wystawcami krajowymi. W wystawie mogły uczestniczyć gołębie z roku 2007 z grupy
krótkodziobych i brodawczaki. W wystawie uczestniczyło 176 hodowców, którzy
wystawili 1938 gołębi w 112 rasach. Jak zawsze duże ożywienie było na giełdzie,
zwłaszcza w niedziele gdzie można było wymienić się materiałem hodowlanym. Nie
zabrakło też sprzedawców z lekarstwami, witaminami i wyposażeniem gołębników
niezbędnym do prowadzenia hodowli.
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Poznańscy hodowcy i ich gołębie na wystawie w LIPSKU - grudzień 2009
Po raz pierwszy w tym roku Poznański Związek został zaproszony do uczestniczenia w 58 Krajowej
Wystawie Gołębi w Lipsku, która odbyła się w dniach 4 - 6 grudnia 2009roku. Inicjatorem naszego
uczestnictwa był Pan Matthias Beutel jeden z organizatorów wystawy niemieckiej. Organizatorzy
przygotowali dla naszych gołębi 4 woliery i 100 klatek wystawowych w których osadzono między
innymi gołębie rasy: mewka polska, krótkodzioby polski, koroniarze, łódzki pstry, pocztowy
standard, zamojski, garłacz angielski, garłacz górnośląski, modena.. nie dotarła barwnogłówka
poznańska i sroczka polska, dla których też były przygotowane klatki. Szkoda, że nie wszystkie ptaki
zasługiwały na udział w wystawie Krajowej po prostu były kiepskie o czym świadczy punktacja.
Duże uznanie dla kol. Jana Buszki za piękną kolekcję mewki polskiej i krótkodzioby polski, dla kol.
Waldemara Kosickiego za ładną kolekcję łódzki pstry i dla kol. Kaweckiego za kolekcję pocztowy
standard.
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- 2009 rok – Nadzwyczajne Zebranie Członków- w dniu 30.05.2009 roku, dotychczasowy prezes
Zdzisław Gogolewski wraz z Zarządem podaje się do dymisji. Zarząd nie otrzymuje absolutorium.
Wybrano nowy Zarząd w skład, którego weszli: prezes Godfryd Kuryło, v-ce prezesi- Mieczysław
Rusinek i Stanisław Izydorek, sekretarz Andrzej Lenarczyk, skarbnik Henryk Przybylski oraz
członkowie- Stanisław Antysiak, Jerzy Pawliczak, Wacław Bachorski oraz Bogdan Lisiewicz.

Zarząd Związku w latach 2009-2010 r.,
od lewej: Jerzy Pawliczak, Stanisław Antysiak , Mieczysław Rusinek, Bogdan Lisiewicz,
Godfryd Kuryło, Andrzej Lenarczyk, Stanisław Izydorek, Henryk Przybylski.

Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu, Królików i Ptaków Egzotycznych - Poznań 2010
W dniach 06-07 luty 2010r.odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego,
Królików i Ptaków Egzotycznych - Poznań 2010. W Wystawie wzięło udział 261 hodowców, którzy
wystawili 2553 szt. gołębi w 117 rasach, 135 szt. drobiu ozdobnego w 25 rasach, 45 szt. królików w
7 rasach oraz 44 szt. ptaków egzotycznych, głównie papug.
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- 2010 rok – Wybory Zarządu Poznańskiego Związku
W dniu 21.08.2010r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Poznańskiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym Zarząd wybrany w dniu 31 maja
2009r. podał się do dymisji. Uczestnicy Walnego Zebrania wybrali nowe władze Poznańskiego
Związku w składzie: Wojciech Spychała – prezes, Zdzisław Gogolewski - wiceprezes do spraw
organizacyjnych, Wojciech Turski - wiceprezes do spraw hodowlanych, Zbigniew Dorynek –
sekretarz, Henryk Sobczyński – skarbnik, Waldemar Kosicki - członek Zarządu ds. kontaktów,
przewodniczący Kolegium Sędziów przy Poznańskim ZHGRIDO, Andrzej Kamiński - członek Zarządu
ds. gospodarczych, Leszek Borysiak - członek Zarządu
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Sielanka - 2. 10. 2010 spotkanie hodowców i pokaz gołębi młodych.

SIELANKA 15.10.2011 - pokaz gołębi młodych

Poznań - 13 październik 2012 - Pokaz Gołębi Młodych
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Polski Klub Pawika – 2012 r.
W dniu 22 lutego 2012 r. w Borku Wlkp. hodowcy gołębi rasy
pawik założyli Polski Klub Pawika. Inspiratorami powołania
klubu byli: Leszek i Tadeusz Borysiak, Leszek Frąckowiak,
Jacek Gawrych, Stanisław Kuchar, Maciej Kurek, Grzegorz
Smoliński, Janusz Stawicki, Rafał Sujak, Arkadiusz Waszczuk.
Wybrano Zarząd w skład, którego wszedł jako prezes Leszek
Borysiak, sekretarz Leszek Frąckowiak, skarbnik Stanisław
Kuchar oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Grzegorz
Smoliński – przewodniczący, Jacek Gawrych – sekretarz i
Arkadiusz Waszczuk jako członek. Uchwalono regulamin,
przyjęto logotyp klubu oraz uchwalono, że Klub będzie działał
przy Poznańskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego . Podjęto uchwałę o
wystawach klubowych, które będą odbywały się raz w roku, a ocena gołębi będzie prowadzona
metodą porównawczą, stosowaną powszechnie na wystawach organizowanych w ramach Central
Fantail Club District 11 Europa. Przyjęto też, że raz w roku jesienią przeprowadzony zostanie
Przegląd Młodych Pawików. Tego samego dnia przeprowadzono I klubową wystawę gdzie
zaprezentowano 99 pawików w kilkunastu kolorach, oceny dokonał niemiecki sędzia Mario
Fritzche. Prowadzenie oceny sędziowskiej metodą porównawczą „amerykańską” jaką wprowadził
w Polsce nasz klub, umożliwia nie tylko wybór najlepszych pawików ale jest formą szkolenia gdyż
sędzia omawia zalety i wady każdego gołębia.
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Grupa założycielska klubu w raz z organizatorami I wystawy (od lewej na dole) Maciej Kurek, Leszek Frąckowiak, Jacek
Gawrych, Mario Fritzche, Tilo Milde, Arkadiusz Waszczuk, Grzegorz Smoliński, (górny rząd od lewej) Robert
Dykcik,Bartosz Grobelny, Tadeusz Borysiak, Janusz Stawicki, Stanisław Śliż, Leszek Borysiak, Rafał Sujak.

Krajowa Wystawa Gołębi Młodych - Poznań 2013
W dniach 9-10 listopada 2013r w Poznaniu odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Gołębi
Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych oraz III Europejska Wystawa
Garłacza Górnośląskiego Koroniatego zorganizowana przez Poznański Związek Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego przy współpracy Internationaler Starwitzer Club e.v. 230
hodowców wystawiło 2662 szt. gołębi w 117 rasach, 191 szt. drobiu ozdobnego w 17 rasach i 12
szt. królików w 5 rasach. Na Europejskiej Wystawie Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, 34
hodowców z Niemiec, Polski i Czech wystawiło 563 szt. gołębi.
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- 2014 rok – Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,
wybrano Zarząd do którego weszli: Tadeusz Zienkowicz (prezes),
Zbigniew Dorynek, Wojciech Turski, Waldemar Kosicki, Henryk
Sobczyński (skarbnik), Jan Halicki, Tomasz Grygiel.
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125 Lecie Poznańskiego Związku, Wigilia 14.12.2014r.
W dniu 14.12.2014r odbyły się obchody 125 rocznicy powstania Poznańskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego połączone z tradycyjnym spotkaniem wigilijnym. W
spotkaniu uczestniczyło ponad 80 członków naszego związku, wielu z nich zostało udekorowanych
brązową, srebrną, złotą i honorową odznaką Poznańskiego Związku. Profesor Dorynek w dużym
streszczeniu przypomniał historię naszego związku od momentu jego powstania po dzień dzisiejszy,
potem odbyła się krótka dyskusja, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, a Zarząd
poczęstował nas potrawami wigilijnymi. Całe spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej
atmosferze czego brakowało w naszym związku od jakiegoś czasu.
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Spotkanie integracyjne Poznań 2015
W dniu 10 października odbyło się spotkanie integracyjne członków Poznańskiego Związku
połączone z pokazem gołębi młodych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni koledzy hodowcy z
sąsiednich związków z Gorzowa, Szczecina i Koszalina oraz przedstawiciele Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Siedemdziesięciu poznańskich hodowców
wystawiło 270 sztuk gołębi, które ocenili sędziowie, a za wyróżnione gołębie hodowcy otrzymali
dyplomy. Panowała miła koleżeńska atmosfera, były ciepłe napoje, ciasto, kiełbaski z grilla i szynka
pieczona.

Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Królików i Drobiu Ozdobnego POZNAŃ 2016
W dniach 13 - 14 lutego 2016r odbyła się Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych,
Królików i Drobiu Ozdobnego w której wzięło udział 94 hodowców z Polski i Niemiec.
Hodowcy zaprezentowali 1127 sztuk gołębi w 66 rasach i 81 sztuk drobiu w 13 rasach.
Wystawa powróciła do hali wystawowej nr 1 i 2 co dało większą powierzchnię na
wymianę nadwyżek hodowlanych. W sobotę o godzinie 17 odbyło się spotkanie
hodowców na którym zostały wręczone nagrody dla zwycięzców.
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- 2016 rok- W dniu 16.04.2016 r. Na Nadzwyczajnym Walnym
Zjeździe Członków, dotychczasowy prezes Tadeusz Zienkowicz
złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. Wybrano nowego prezesa
Leszka Orlewicza, który będzie kierował związkiem do końca
kadencji czyli do 2018 roku. Skład Zarządu nie uległ zmianie.

Wystawa Gołębi Młodych - 2016
Regionalna Wystawa Młodych Gołębi, Drobiu i Królików odbyła się w dniach 12-13 listopada 2016
r. na terenie MTP Poznań. W wystawie udział wzięło 89 krajowych wystawców oraz po raz
pierwszy w Poznaniu, prezentowane były gołębie przywiezione przez 2 hodowców z Rosji, którzy
wystawili 24 gołębie w 4 swych rodzimych rasach. Ogółem ocenie poddano 802 gołębie w 63
rasach, 41 drobiu w 8 rasach oraz 32 króliki w 4 rasach. Eksponatom hodowlanym przyznano 13
kolekcji, a hodowcy otrzymali odpowiednio tytuły 1 - 3 kolekcja wystawy. Najbardziej liczną grupę
gołębi stanowiły kariery i stawaki śląskie, których wystawiono po 64 sztuki. Komisja Sędziowska
championem wystawy wybrała gołębia rasy stawak śląski, który uzyskał 97 pkt. należący do
Ryszarda Kaczmarka. Przy wystawie była wydzielona hala na której dokonywano handlu
nadwyżkami hodowlanymi oraz można było dokonać zakupu akcesoriów dla zwierząt, był też po
raz pierwszy na naszej wystawie punkt weterynaryjny gdzie na bieżąco można było dokonać
badania kału oraz wymazu z wola gołębi, uzyskując informację o chorobie badanych zwierząt.
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-2017- rok
W 2017 roku z powodu wystąpienia na terenie Polski wielu ognisk zjadliwej grypy ptaków,
rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zostały wstrzymane wszelkie wystawy oraz
giełdy ptaków. Dlatego też nie odbyła się lutowa wystawa organizowana przez Zarząd
Poznańskiego Związku gdyż krótko przed jej terminem ,powiatowy lekarz weterynarii w Poznaniu,
cofnął wcześniejszą swą decyzję wyrażającą zgodę na jej przeprowadzenie. Na początku kwietnia
2017 r. rozporzadzenie ministra zostało odwołane, rozpoczęła się normalna sprzedaż, wymiana
zwierząt na Sielance. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu hodowców, w dniu 22 kwietnia
(sobota), zorganizowano na Sielance dodatkową giełdę.

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań – maj 2017 rok
W dniach 5 – maja 2017 r. na terenie MTP, odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, której organizatorami było Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na wystawie swoje
zwierzęta zaprezentowało 206 hodowców, wystawiając 257 królików, 149 szt. bydła
mlecznego, 107 szt. owiec, 99 szt szynszyli, 63 szt bydła mięsnego, 57 koni, 31 stad drobiu,
12 szt. kuców szetlandzkich, 3 kozy. Na wystawie można było zobaczyć także zwierzęta
egzotyzne tj. alpaki, strusie, ryby słodkowodne oraz pszczoły. Wystawa stworzyła okazję
dla dzieci, które mogły obejrzeć zwierzęta jakie są hodowane w wiejskich zgrodach oraz
czynnie ucztestniczyć w zajęciach edukacyjnych, samodzielnie malować i wyklejać poznane
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zwierzęta. Poznański związek reprezentowało kilkunastu hodowców, którzy wystawilii
blisko 200 szt. gołębi oraz 30 szt. drobiu. Wystawa jest organizowana co dwa lata, w tym
roku odbyła się w pięciu halach, podzielonych tematycznie. Wystawę zwiedziło 25 tys.
osób.
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Przegląd Gołębi Młodych – 2017 r.
W sobotę 14.10.2017r na Sielance odbyło sie spotkanie integracyjne poznańskich hodowców
połączone z przeglądem gołębi młodych. Sędziowie ocenili wystawione gołębie i stwierdzili, że
poziom hodowlany gołębi młodych jest wysoki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Jan Pajka i Edward
Gersztyn oraz koledzy z ościennych związków.
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Poznań - listopad 2017- Regionalna Wystawa Gołębi Młodych, Drobiu i
Królików
W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 18 i 19 listopada 2017
roku odbyła się wystawa młodych gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików, zorganizowana
przez Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu. W
wystawie uczestniczyło 80 wystawców, którzy zaprezentowali 740 szt. gołębi i 80 szt. drobiu
ozdobnego. Dodatkowo 70 królików wystawiło 14 hodowców. W ilościowej czołówce
wystawionych zwierząt były gołębie rasy garłacz górnośląski koroniasty (75 sztuk), karier (55 sztuk)
i king (35 sztuk). Oceny na wystawie dokonało 10 sędziów gołębi, 1 sędzia drobiu oraz 4 sędziów
królików.
Zdobyte nagrody za tytuł "Zwycięzcy w Rasie" oraz "Najlepsza Kolekcja" wręczono na niedzielnym
spotkaniu wystawców przy uroczystym poczęstunku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
zorganizowana obok wystawy giełda do wymiany nadwyżek hodowlanych. Jednocześnie
informujemy o planach organizacji kolejnej wystawy w lutym 2018 roku.
Poznański Z. H. G. R. i D. O.

WIGILIA- grudzień- 2017
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Kielce – styczeń 2018 r. – Poznańscy hodowcy na Krajowej Wystawie

Strona 53 z 58

POZNAŃ- luty 2018-REGINALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH
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Poznań – czerwiec 2018 r.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
dokonano wyboru nowego składu Zarządu oraz Prezesa, którym
został Leszek Orlewicz. Do Zarządu wybrano: Wojciecha
Turskiego, Wojciecha Spychałę, Waldemara Kosickiego oraz nowe
twarzami zostali: Krzysztof Kanicki, Marek Janasiak, Mieczysław
Rusinek oraz Janusz Zarzyński.

- 2019 – rok - 130 lat Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi

Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Historia najstarszego w Polsce Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego związana jest
z dniem 5 stycznia 1889 roku, kiedy to miłośnicy i hodowcy ptaków śpiewających z Poznania założyli
Towarzystwo Ornitologiczne. Członkami Towarzystwa zostali także hodowcy gołębi rasowych i hodowcy
drobiu. Towarzystwo Ornitologiczne zaczęło organizować wystawy i pokazy, które odbywały się dość
regularnie, ciesząc się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W sobotę 23 listopada 2019 roku odbyło
się spotkanie Hodowców Poznańskiego Związku z okazji 130-lecia powstania związku, w którym
uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Starosty Poznańskiego, Zarząd Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych
Związków i Stowarzyszeń Gołębi. Zasłużeni działacze Poznańskiego Związku zostali wyróżnieni
brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami "Zasłużony Działacz Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza". Odznaki wręczył Prezes Zarządu PZHGRiDI Jan Pajka i Stanisław
Projs. Zaproszeni goście przekazali na ręce Prezesa Poznańskiego Związku Leszka Orlewicza pamiątkowe
statuetki a goście otrzymali pamiątkowe medale i proporczyki wykonane z okazji 130-lecia PZHGRiDO.
Po części oficjalnej i przemówieniach obecni na spotkaniu zostali zaproszeni na poczęstunek.
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Dane zebrał i opracowal Leszek Borysiak
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