
Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu Okręgu Gdańsk i swoim własnym serdecznie witam 
wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość Członków Honorowych PZHGP. 
Szczególnie witam byłych Prezesów Okręgu Gdańsk: Romana Szlagowskiego i Józefa 
Kaczyńskiego; witam byłego wieloletniego Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej i oraz z-cę GKR Henryka Erona; byłego wieloletniego Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej Kazimierza Kohnke; również szanownego 
przyjaciela Tadeusza Woźniaka naszego wybitnego redaktora, mam nadzieję, że i na 
dzisiejszym spotkaniu zostanie wykonana pamiątkowa fotografia i będzie okazja do 
napisania kolejnego artykułu; witam Członka Zarządu Głównego Piotra Rompcę; z-cę 
Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Dudę; obecnych 
członków Zarządu Okręgu, członków honorowych Okręgu Gdańsk  i wszystkich 
przybyłych na dzisiejsze spotkanie. 

Dziękuję szanownym Członkom Honorowym za przyjęcie zaproszenia i przybycie na 
dzisiejsze spotkanie, pomimo tak upalnego dnia, niektórych z odległych miejscowości. 
Taka pogoda wpływa negatywnie na nasze gołębie, które jak wiecie wracają z lotu 
narodowego Bruksela-Bierges 2019. W dniu wczorajszym doleciało 7 gołębi/916 
wypuszczonych z naszego Okręgu, a w sumie wypuszczono 25 190 gołębi w niedziele 
o godz. 10:50. Tu szczególne podziękowania dla naszych konwojentów, którzy 
również byli kierowcami: Jana Kopki i Mirosława Marszałkowskiego za sprawowanie 
opieki nad gołębiami w tych niesprzyjających warunkach. 

 Z okazji dzisiejszego spotkania z Członkami Honorowymi Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych Okręgu Gdańsk pragniemy z ogromnym szacunkiem 
pochylić głowy przed szanownym pokoleniem nestorów naszego Związku. 
To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, 
wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsi działacze. To wy jesteście bowiem 
źródłem związkowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. Niech jesień 
życia będzie najlepszym czasem do realizacji niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz 
właściwego wykorzystania życiowej wiedzy.  

Godna podziwu jest wśród Was nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów, 
ale przede wszystkim radość i optymizm, jakie nosicie w sobie, a doskonale wiemy, 
że najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha, a wówczas wiek się nie liczy. 

Do naszych drogich Seniorów, wciąż młodych duchem, którzy może mają srebrne 
włosy, ale na pewno złote serca kieruję najserdeczniejsze życzenia: 

Życzę Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, kontynuowania naszej pasji hodowli 
gołębi, byśmy mogli się spotykać za rok i przez następne lata w tym samym składzie 
a nawet powiększonym, życzę Wam pogody ducha, a każdy dzień niech dostarcza 
Państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy.  

Dziękuję gospodarzom i Pani przygotowującej poczęstunek za tak miłe przyjęcie 
i organizację dzisiejszej imprezy. 



W tym roku Krajowy Walny Zjazd Delegatów przyznał kolejnym naszym seniorom 
tytuły Honorowego Członka. Informuję, że do końca zeszłego roku mieliśmy 
32 członków, a w tym roku przybyło nam kolejnych 5:   

Roman Szlagowski, który pełnił funkcję wieloletniego prezesa Okręgu Gdańsk, 
członek Zarządu Głównego, wieloletniego Prezesa Oddziału Tczew. 

Zygmunt Szymański, który pełnił funkcję wiceprezesa ds. lotowych Okręgu Gdańsk i 
Oddziału Wejherowo 

Janusz Gołębiowski, który pełnił funkcję sekretarza Okręgu Gdańsk i prezesa 
Oddziału 058 Gdańsk Wrzeszcz 

Bogdan Kazarnowicz, który pełnił funkcję członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
wieloletni Prezes Oddziału Elbląg  

Kazimierz Drawc, który pełnił funkcję Prezesa Oddziału Kartuzy-Żukowo, 
przewodniczący Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Kartuzy-Żukowo 

 


