
Jeden lot – wiele rekordów 
 

 

Ostatni lot w dniu 29 lipca 2017 roku podsumował cały sezon gołębi dorosłych. Wykazał, 

kto posiada gołębie z najwyższej półki. Był to I Narodowy Lot – Bruksela 2017, w którym brało 

udział 5187 hodowców z całej Polski, którzy wysłali 33 999 gołębi. Wszystkie wystartowały do lotu 

jednocześnie na podany sygnał o godzinie 6.30. Pogoda była zmienna, nie padało. 

W locie brał udział również Okręg Białystok. Odległość z Brukseli do jego punktu 

centralnego wynosi 1255,923 km. Jako pierwszy w okręgu z tego najdłuższego lotu wrócił gołąb 

kolegi Wiesława Głębockiego z Oddziału Ostrów Mazowiecka. Wrócił pierwszego dnia, pokonując 

odległość 1237,280 km. Dystans pokonał z prędkością 1541,63 m/min, co daje przeciętną szybkość 

92,5 km/h. Czas trwania konkursu w Okręgu: 7 h 25 min 55 s. 

Warto wspomnieć, że kolega Głębocki jeszcze siedem lat temu należał do Oddziału Łomża, 

sekcji Zambrów.  Był jego członkiem przez ponad dwadzieścia lat. 

Odległość z Brukseli do punktu centralnego Oddziału Łomża Miasto wynosiła 1244,241 km. 

27* hodowców wysłało na lot w sumie 147 gołębi, wyczerpując cały limit konkursów: 30*. W chwili 

otwarcia zegarów było odbitych 90 gołębi. Ostatni gołąb w konkursie (trzydziesty), Mariusza 

Sokołowskiego, osiągnął szybkość 1015,04 m/min, a siedemdziesiąty gołąb, Krzysztofa Grali z sekcji 

Wizna, uzyskał szybkość 754,39 m/min. Pozostałe 20 gołębi nie miało wyznaczonej prędkości, 

ponieważ nie przekroczyły 750 m/min. Czas trwania konkursu: 6 h 24 min 28 s*. Są to rekordowe 

osiągnięcia Oddziału 0384 Łomża Miasto. 

Ostatni gołąb zarejestrowany w zegarze (90 miejsce) hodowcy Jabłońskiego z Miastkowa 

wrócił po trzech dniach o godzinie 17 h 01 min 14 s.   

Największy sukces w Oddziale Łomża osiągnął Dariusz Cymek z sekcji Łomża mieszkający w 

Kalinowie (odległość do Brukseli: 1247,125 km). Na lot wysłał 26* gołębi, odbijając w zegarze 18, 

które zdobyły 8* konkursów. W ciągu 6 dni wróciło 21 jego gołębi. Jeden zatrzymał się u hodowcy         

z Elbląga, który o tym fakcie zawiadomił.  Gdy kol. Dariusz powiedział, że gołąb wracał z Brukseli, 

tamten natychmiast wyłączył telefon, a gołąb do tej pory nie doleciał do Łomży. 

Do kol. Darka z Brukseli, jako jedynego z Oddziału 0384 Łomża Miasto, wrócił gołąb 

pierwszego dnia (w całym okręgu wróciły tylko dwa gołębie pierwszego dnia: do kolegów Cymka i 

Głębockiego). Gołąb PL014-14-5946 osiągnął prędkość 1478,89* m/min, co daje 88,73 km/h. Ta 

prędkość w kategorii lotów maratońskich ponad tysiąc kilometrów jest rekordem Oddziału Łomża 

Miasto. 



Do Belgii najwięcej gołębi z Oddziału Łomża wysłali hodowcy: 

 

1. Dariusz Cymek z sekcji Łomża      26 

2. Mariusz Sokołowski z sekcji Wizna       12 

3. Jerzy Wyszyński z sekcji Nowogród      9 

4. Piotr Gawryś z sekcji Konarzyce      8 

5. Tandem Krzysztof Obrycki – Mariusz Chojnowski z sekcji Konarzyce  6 

6. Stefan Kruteczenko z sekcji Zambrów     5 

7. Waldemar Święcki z sekcji Nowogród     5 

8. Grzegorz Litwiński z sekcji Wizna      5 

9. Tandem Andrzej i Jarosław Matejkowscy z Wizny    5 

10. Sławomir Wiśniewski z sekcji Wizna      5 

11. Tandem Andrzej i Jerzy Świderscy z sekcji Łomża    5 

12. Tomasz Kobus z sekcji Wizna       5 

13. Mariusz Ziemczyk z sekcji Nowogród     5 

14. Tandem Mariusz Rzepny i Marcin Stańczak z sekcji Łapy   5 

Żaden hodowca nie wysłał na lot jednego gołębia, a tylko trzech wysłało po dwa. 

Najkrótszą odległość z Brukseli miały gołębie hodowców z Miastkowa 1226,178 km, a najdłuższą z 

sekcji Łapy 1287,954 km. Różnica wynosiła 61,776 km. 

Każdy hodowca z Oddziału Łomża, który brał udział w ogólnopolskim locie, w chwili 

otwarcia zegarów miał w nich odbite gołębie. 

Rywalizacja oddziałowa z najdłuższego lotu: 

1. Oddział Ostrów Mazowiecka   158 pkt 

2. Oddział Łomża Miasto   132 pkt 

3. Oddział Olecko    118 pkt 

4. Oddział Ełk     47 pkt 

5. Oddział Ziemia Suwalsko-Augustowska 13 pkt 

Jeden oddział nie został sklasyfikowany, a dwa inne nie brały udziału w locie. 

 Jeszcze nigdy w historii Oddziału Łomża Miasto nie było tak udanego lotu z odległości ponad 

tysiąca kilometrów. Straty wyniosły niecałe 20%, a wielu hodowcom wróciło 100% gołębi. 

 

Janusz Dąbrowski  Łomża 

 

* – nowy rekord Oddziału Łomża. 



 

 


