
Refleksje po wystawie krajowej gołębi i drobiu ozdobnego
WARSZAWA 2011

Większość obserwatorów zarówno hodowców jak i zwiedzających wystawę krajową
w Warszawie w dniach 15-16 styczeń 2011 r. zachwyceni byli organizacją jak też wielkością i
jakością  wystawy,  a  także  oprawami  towarzyszącymi  wystawie  jak  praca  bufetu,  gdzie
serwowano piwo a nie  było  widać pijanych  i sobotnim przygrywkom kapeli.  Ci co byli  w
sobotę  i  w  niedzielę  szkodowali,  że  nie  ma  kapeli  również  i  w  niedziele.  Była  to
najprawdopodobniej największa wystawa krajowa i obejmowała:

 Gołębie: Wystawionych było ok. 4200szt. gołębi w 154 rasach, dodatkowo 13 wolier
pokazowych. Wystawców krajowych było 290, Węgrów 38, hodowców zrzeszonych
w IKC było  35, razem 363 wystawców. Pokazano 3 rasy gołębi w ilości  54szt.  do
zarejestrowania.

 Drób: Kur 615 szt. w konkursie, poza tym 8 ras i odmian kur krajowych zgłoszonych
do rejestracji, Kaczka Polska Zgłoszona do rejestracji, 120 szt. różnego rodzaju drobiu
w 14 zagrodach i wolierach, ogółem 36 wystawców.

 Króliki: 140 szt. w 18 rasach, wystawców 15.
 Świnki Morskie: 24 wystawców różnych ras tych przepięknych stworzeń.
 Ptaki  egzotyczne: Dodatkowo  była  prezentacja  ptaków  egzotycznych  przez  Inter

ZOO-Adam i Ogród Zoologiczny ZOO w Warszawie.

W niedziele w kuluarach dawało się słyszeć głosy, że Warszawa stanęła na wysokości
zadania.  Warszawa  podwyższyła  bardzo  wysoko  poprzeczkę  co do jakości  wystawy i  jej
wielkości.  Jest  to  duże  wyzwanie  dla  oddziałów  organizujących  wystawę  krajową  w
następnych latach stwierdził w rozmowie w sali nr 4 Prezes PZHGRiDI pan Pajka.

Jest  to duże wyzwanie  nie  tylko dla oddziału  ale  i dla  władz Krajowych Związku,
które do wystawy w Warszawie specjalnie się nie przyłożyły, ale o tym potem.

Generalnie organizacją wystawy zajmuje się oddział, któremu powierzono organizację
krajówki.  Komitet organizacyjny wystawy pracował intensywnie.  Przez ostatnie 3 miesiące
spotykaliśmy się co tydzień. Zdawaliśmy sobie relacje kto co już zrobił (załatwił), co zostało
mu powierzone, a co zostało jeszcze do załatwienia. Po świętach spotkania odbywały się dwa
razy w tygodniu. Doprowadziliśmy do tego, że nie my jeździliśmy do firm zajmujących się
montażem i dystrybucją pucharów, ale  do nas przyjeżdżano dokonując prezentacji różnego
rodzaju wzorów pucharów. Całość działań spinał Prezes WZHGRiDO Zbigniew Rajski.

Nie mniej  gdybyśmy nie mieli  w swojej organizacji  związkowej a tym samym i w
komitecie organizacyjnym wystawy takich zapaleńców i oddanych sprawie ludzi jak Robert
Wójcik  i  Janusz  Rak,  tak  duża  wystawa  byłaby  trudna  do  opanowania.  Realizacja  pod
względem  logistycznym  wystawy  przez  kol.  Roberta  Wójcika  była  na  najwyższym
światowym poziomie, tego nie da się opisać, to trzeba było widzieć.

Oszacowaliśmy, że na wystawę i giełdę potrzeba razem około 8500 oczek, z czego na
wystawę 4750 zarówno małych jak i dużych (kury) nie licząc królików, wolier i zagród. Hala
wystawowa wynajęta  była  od godz.  7  w  czwartek  do  24  w niedzielę.  Za  każdą  godzinę
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opóźnienia  oddania hali  właścicielowi  naliczane  są kary umowne.  W czwartek do godz.15
klatki na wystawie były ustawione i wyposażone w poidła i karmniki. Poidła zalane były już
po części wodą ażeby ptaki po osadzeniu ich w klatce mogły się napić.

W podobny sposób rozprawił się  kol.  Robert  z halą giełdy,  ustawiając w piątek w
piorunującym tempie  ponad 3500 oczek. Dysponował ode mnie  rysunkami,  co gdzie  i jak
ustawić  to  jednak  samo  wykonanie  tego  budziło  podziw  zarówno  przy  montażu  jak  i
likwidacji  wystawy  i  giełdy.  Likwidacja  przebiegała  tak  sprawnie,  że  już  o  godz.  22  w
niedziele hale były pozamiatane i przekazane właścicielowi.

Podziękowanie  szczególne  należy  się  również  kol.  Januszowi  Rakowi  za
zaangażowanie przy wyborze pucharów oraz przy wkładaniu gołębi. Mimo, że jest to młody
chłopak, atletycznej budowy to czwartek i piątek  dały mu się tak we znaki, że padał z nóg.
Podziękować należy wszystkim członkom związku pracującym przy wystawie bo każdy coś
od  siebie  wniósł.  Szczególne  zaangażowanie  przed  wystawą  wykazał  kol.  Krzysztof
Stachurski.  To on prowadził zbiórkę pieniężną na sztandar, to on z kol.  Rulakiem Józefem
jeździli do zakonnic załatwiając haft sztandaru. Największym jego wkładem jest wykonanie
przez  niego  projektu  sztandaru  a  także  projektu  i  osobiste  wykonanie  okucia  drzewca
sztandaru – zdolny chłopak. 

Byłoby zbyt pięknie gdybyśmy  nie mieli żadnych potknięć. Takimi potknięciami było
m.in.  umieszczenie  na  koszulkach  daty  wystawy,  oraz  zbyt  ciasna  sala  przy  wręczaniu
pucharów, wadliwe ustawienie kasy i brak jednoznacznej informacji  gdzie wystawa a gdzie
giełda  oraz  brak  profesjonalizmu  przy  sprzedaży  kalendarzy.  Nauczka  na  przyszłość.
Kalendarze miały dać nam dodatkowy przychód, niestety ponieśliśmy stratę. Mamy jeszcze
dużo kalendarzy do rozprowadzenia.  Mimo dobrej pogody nie dopisała nam frekwencja na
giełdzie a zwłaszcza w niedzielę. Około 1300 oczek nie było wykorzystanych (wykupionych).
Giełda dała nam przychód dużo mniejszy niż planowaliśmy. Być może wpływ na to miał fakt,
że  Warszawa  po  raz  pierwszy  od powstania  PZHGRiDI  organizowała  wystawę  krajową.
Część hodowców zwłaszcza tych co nie wystawiają a przyjeżdżają głównie na giełdę nie była
przekonana jak to w Warszawie  wypali.  Musimy  dorobić  się  takiej opinii,  że przyjazd  na
wystawę do Warszawy zawsze się opłaca z różnych względów, nawet towarzyskich.  

Większość prac związanych z realizacją wystawy należy ocenić wysoko. Pozytywnie
oceniane  są również  elementy towarzyszące  wystawie,  które zależne  były  od organizatora
wystawy a mianowicie:

 wykonanie i poświęcenie sztandaru,
 prezentacja sztandaru na wystawie,
 wręczenie odznaczeń w sobotę,
 uroczysta kolacja sobotnia,
 liczny udział zaproszonych gości
 a także kapela umilająca pobyt i dająca chwilę odpoczynku przy kawie czy piwie.

Mankamentem  była  zbyt  mała  sala  na  wręczanie  pucharów  w  niedzielę.  Jako
organizatorzy  wystawy  poprawić  musimy  u  siebie  procedurę  przyjmowania  i  rejestracji
zgłaszanych na wystawę eksponatów, oraz opracować nową procedurę wkładania eksponatów
do klatek i wydawania z klatek po zakończeniu wystawy.

Każdej  wystawie,  również  i  tej towarzyszyły  elementy,  które nie  były  zależne  od
organizatora t.j. Warszawskiego Związku, były to:

1. Obecność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Ignorancja,   brak  pozytywnego  nastawienia  oraz  lekceważenie  tego  typu  imprez

krajowych organizowanych  po raz pierwszy w Stolicy przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego a także Instytucje Urzędu Miasta Warszawy. 

3. Praca Komisji Sędziowskiej.
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4. Egzaminy na sędziów.

Ad. 1) Wizytę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego hodowcy
odebrali pozytywnie.  Pan Minister zachował się z klasą. Ufundował 10 pucharów, wręczył je,
zwiedził wystawę, powiedział to co powinien powiedzieć. Prawdą jest że zrobił to na nasze
zaproszenie  i  prośbę,  ale  mógłby  to  wszystko  zignorować  i  postąpić  tak  jak  inni
przedstawiciele urzędów wymienionych w punkcie.

Trzeba przyznać, że kol. Stanisław Roszkowski odniósł wielki sukces na tej wystawie.
Było  wystawionych  dużo i pięknego  drobiu,  były  fajnie  urządzone woliery i zagrody dla
ptaków. Do tego wszystkiego zachęcił  i  zmobilizował hodowców sam kolega Roszkowski.
Miał  również  ekstra wystąpienie  w obecności   ministra.  Można   mu  było  bić  oklaski  na
stojąco. Niestety wypowiedź  jego w ostatnim zdaniu zniesmaczyła wszystko co osiągnął na
tej wystawie. Nie wiem co tym porównaniem o wystawie w Poznaniu i w Warszawie chciał
osiągnąć. Wykazał by większą klasę gdyby na ten temat nic nie mówił. 

Ad 2) W katalogu wystawy na str. 5 w powitaniu Pan Prezes Rajski podziękował co
prawda  Marszałkowi  Woj.  Mazowieckiego,  ale  zrobił  to  ponieważ  chciał  się  zachować
uprzejmie, ja bym tego nie zrobił.

Ad.3) Ocena eksponatów jak na każdej wystawie budzi szereg zastrzeżeń i emocji. Na
tej wystawie Przewodniczący Komisji  Sędziowskiej  mimo  przepracowania  i dania  z siebie
ogromnego wysiłku nie błysnął. Nie mam uprawnień sędziowskich stąd trudno odnieść mi się
do uwag szczegółowych jak i technicznych związanych ze sposobem kompletowania Komisji
Sędziowskiej, rozdziału poszczególnym sędziom ras do oceny oraz zaangażowania sędziów z
innych państw do oceny eksponatów na wystawie krajowej. Podzielę się tylko uwagami jakie
zgłaszane były do mnie jako organizatora wystawy i swoimi ogólnymi spostrzeżeniami:
 

 Mała  ilość  sędziów  w  obsadzie  sędziowskiej.  Krążyły  opinie,  że  część  sędziów
zwerbowana była na zasadzie tzw. łapanki, byli po prostu zbyt późno informowani o
powołaniu ich na sędziego na wystawie w Warszawie.

 Niski  poziom sędziowania,  nieznajomość  wielu  ras,  a  także złe  nawyki  niektórych
sędziów zwłaszcza przy ocenie niektórych ras krótkodziobych-   głównym kryterium
oceny jest  jak najkrótszy dziób. Dziób długi lub średni zwłaszcza czarny musi być
wypastowany,  inaczej gołębie  dostają  2 punkty karne za dziób.  Sprawa pastowania
czy jak kto woli naoliwienia gołębi na wystawach staje się nie tyle humorystyczna co
również nie do zniesienia, jest to poważny temat na szkolenia sędziów. Jeśli GKS nie
będzie na to stanowczo  reagować to z czasem sędziowie na wystawę będą musieli być
zaopatrzeni w ręczniki papierowe ażeby wycierać ręce z oleju w trakcie sędziowania.
Początki tego stanu rzeczy miały miejsce na wystawie w Warszawie. Hodowcy w taki
właśnie sposób poprawiają gołębiowi połysk upierzenia, czarny dziób, ciemne brwi.

 Zbyt ostre kryteria oceny ptaków przez niektórych sędziów. Temat ten jest od szeregu
lat dyskutowany, że te same gołębie na wystawach zagranicznych otrzymują większą
punktację niż na wystawach w kraju. Może to i dobrze że tak właśnie jest, niemniej
niektórych hodowców to zniechęca. Pragnę zaznaczyć, że ostre kryteria sędziowania
nie  są  tożsame  z  wysokim  poziomem  sędziowania.  Niski  poziom  sędziowania
przejawia się  nieznajomością danej rasy oraz tym,  że w danej rasie  wygrywa gołąb
dużo słabszy niż  ten , który powinien wygrać. W Warszawie typowym przykładem
takiej  oceny była  zdaniem wielu  hodowców Krymka  Polska i  Murzynek  Lotny,  w
innych rasach jak Srebrniak i Perłowy też są zastrzeżenia i to poważne.

 Nie wiem czy ci sami sędziowie oceniali te same rasy na wystawie krajowej co i w
IKC. Przykładowo Brodawczaki Polskie i Motyle Warszawskie na wystawie krajowej
były wyższej jakości niż na wystawie IKC. Generalnie na wystawie IKC ptaki tych ras
miały noty średnio o 2 punkty wyższe.
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 Oraz co najgorsze brak odpowiedzialności  sporej ilości  sędziów za powierzony im
odcinek  pracy.  Część  sędziów  albo  cechowała  nieudolność   organizacyjna,  albo
lekceważący  sposób  podejścia  do  przyjętych  na  siebie  obowiązków,  a  może  nie
rozumieli  tego  co  mają  robić.  Na  tego typu  imprezach  poza  umiejętnością  oceny
gołębia  wymagana  jest  umiejętność  sporządzenia  dokumentacji  z  tej  oceny,  oraz
przekazania jej do dalszej obróbki przy opracowywaniu katalogu. Tego na wystawie
krajowej w Warszawie zabrakło.  

Zatrudnionych  było  dwóch  techników  komputerowych  z  komputerami  ażeby  na
bieżąco  wpisywali  wyniki  sędziowania  i  za  kliknięciem  przekazywali  dane  do  drukarni.
Programy, na których pracowali były kompatybilne  z programem komputerowym drukarni.
Zapobiegało  to  wszelkim  przekłamaniom  na  drodze  przesyłowej  danych.  Niestety  mimo
wysiłku  organizatorów wystawy  i  osobiście  kol.  Stanisława  Roszkowskiego,  byli  to  jego
pracownicy  z  komputerami  i  jego  drukarnia,  efekt  końcowy odbiegał  od oczekiwań.  W
katalogu są duże braki m.in. jaki sędzia poszczególne rasy sędziował, brak jest w ogóle wpisu
asystentów przy sędziowaniu. Dla przykładu z katalogu wynika, że sędzia Henryk Morawski
oceniał sam wszystkie Srebrniaki w ilości 223 szt., kart wypełnił 242. Współczuję mu, że w
tak trudnej rasie do oceny przy tak licznej obsadzie przyjął na siebie taki ciężki obowiązek.
Jest  to  oczywiście  nie  prawda,  sam  nie  oceniał,  ale  w  katalogu  brak  jest  tego
odzwierciedlenia. Mimo olbrzymiego wysiłku Panów Zdeba , Roszkowskiego i Raka katalog
powstał  taki  jaki  powstał  z  brakami.  Moim  zdaniem  był  to  brak  wcześniejszego
przygotowania i omówienia pracy zespołu sędziowskiego. Brak było  współpracy pomiędzy
sędziami a technikami komputerowymi.  Technicy komputerowi rejestrowali w programie to
co od sędziów otrzymali  i kiedy otrzymali.  To, że katalog w ogóle powstał zawdzięczamy
Stanisławowi Roszkowskiemu właścicielowi drukarni a zarazem członkowi naszego Związku.
Gdyby  druk katalogu był  zamówiony w innej  drukarni,  w takiej  sytuacji  ukazałby  się  on
prawdopodobnie po wystawie.

Ad.4)  Przy  okazji  wystaw  organizowane  są   przez  Główne  Kolegium  Sędziów
egzaminy  na asystentów i na sędziów. W 2007r za namową kolegi Borawskiego tudzież i
innych  hodowców  przystąpiłem  z  marszu  na  wystawie  Warszawskiej  do  egzaminu  na
asystenta  sędziego.  Egzamin  zdałem  można  powiedzieć  celująco.  Po  egzaminie
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Pan Pajka powiedział o mnie, że rzadko spotyka się
ażeby przyszły kandydat na sędziego miał taką wiedzę o gołębiach i o rasach, o które został
zapytany. Na wystawie w Warszawie postanowiłem przystąpić do egzaminu  na sędziego w
grupie XIII i IX specjalizacja 11-16 (w tych grupach odbywałem staż asystencki). Dodatkowo
chciałem od razu poszerzyć swoje uprawnienia sędziowskie o gr. II- Brodawczaki i grupę I-
Uformowane w zakresie 5 ras z tej grupy.  Większość tych ras hodowałem bądź hoduję w
swoim gołębniku. Nauczony na studiach jak do egzaminu należy się przygotowywać ażeby go
dodrze zdać postanowiłem solidnie się  do niego przygotować. Przestudiowałam wzorce ras
oraz interpretację wzorców i zasady oceny. Przeczytałem sporo literatury na temat hodowli i
ras gołębi. Ze strony internetowej PZHGRiDI wydrukowałem sobie:

 ankietę personalną kandydata na sędziego,
 pytania  i  odpowiedzi  egzaminacyjne,  zakres  tematyczny  tam zawarty jest  bardziej

przydatny  zootechnikowi  niż  hodowcy  gołębi,  ale  nie  zaszkodzi  poszerzyć  swoje
wiadomości.

Wypełniając  ankietę  podpisuję  że  znam  regulamin   Kolegium  Sędziów.
Wydrukowałem  regulamin  i  dokładnie  go  przestudiowałem.  Niezależnie  od  tego,  że  w
regulaminie jest szereg błędów zarówno formalnych jak i merytorycznych, to w paragrafie 32
pkt.2 jest zapis, cytuję: ,, Asystentem na sędziego może zostać hodowca, który nie ukończył  
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50 lat.” koniec cytatu. Doszedłem do wniosku, że nie spełniam warunków regulaminu ażeby
zostać  sędzią.  Stając  w  piątek  14  stycznia  przed  Komisją  Egzaminacyjną  przedstawiłem
sprawę tego zapisu  w regulaminie  i  to, że ukończyłem już  ponad 10 lat  temu  50 -siątkę
Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej panu Zdebowi z zapytaniem, czy w tej sytuacji
dopuści mnie  do egzaminu.  Dostałem odpowiedź, że nie.  Podziękowałem,  przeprosiłem za
zajęty czas i odszedłem. Na sali w tym czasie zdawali egzamin osoby nie wiele młodsze ode
mnie, też grubo po 50siątce.
Ponieważ nie było to tajemnicą wielu działaczy w tym i z zarządu krajowego związku chcieli
mi  pomóc,  bym  mógł  przystąpić  do  egzaminu.  Podziękowałem im,  ale  nie  mogę  łamać
regulaminu.  Mógłbym przystąpić do egzaminu  ale dopiero po zmianie  zapisu paragrafu 32
pkt. 2  regulaminu.  Z drugiej  strony nie  chcę być  posądzany,  że pode mnie,  żebym został
sędzią zmieniono  regulamin.  Regulamin  trzeba zmienić  zarówno w tym punkcie  bo jest  to
zapis nie życiowy oraz w innych bo jest w nim szereg błędnych zapisów, ale ja już egzaminu
na sędziego zdawał nie będę.

Na koniec pragnę podziękować Oddziałom, które pożyczyli nam klatki na wystawę.
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Z uszanowaniem
Henryk Szabłowski   


