
Kto kol wiek wi dzia∏,
kto kol wiek wie…

Czy b´ dzie my po tra fi li do ce niç na sze
pol skie li li pu ty i ochro niç je przed za -
g∏a dà? W chwi li obec nej je ste Êmy je -

dy nym kra jem w Eu ro pie, któ ry po sia da ta ki
skarb. Gdy o nich ostat nio my Êl´, przy cho dzi
mi do g∏o wy kil ka po rów naƒ. Ile˝ to ra zy, ja -
dàc po pol skich bez dro ̋ ach, mo ̋ e my za uwa -
˝yç sta re, ro snà ce tu i ów dzie wierz by. Al bo
wy bierz cie si´ w miej sca, gdzie me an dru je
Na rew. Dla miesz kaƒ ców pol skich wsi ta kie
wi do ki sà czymÊ po wsze dnim, za zwy czaj mi -
ja si´ je i nie za uwa ̋ a, bo wy da jà si´ wiecz ne. 

Wy jedê cie jed nak na kil ka lat z Pol ski.
Co Wam b´ dzie Êni ∏o si´ po no cach i co
b´ dzie cie wi dzieç, gdy za mknie cie
oczy? W∏a Ênie te wierz by, do li n´ Ro -
spu dy, bia ∏o stoc kie, po szat ko wa ne
mie dza mi, po la. Ma my ostat nio
praw dzi wy na jazd Ho len drów,
Bel gów, An gli ków i na wet Niem -
ców. To oczy wi ste, co przy je˝ d˝a -
jà do nas oglà daç – w∏a Ênie te uro -
kli we i uni kal ne w ska li Eu ro py
miej sca, jak Pusz cza Bia ∏o wie ska czy
bie brzaƒ skie ba gna. Oglà da jà… i sà
szcz´ Êli wi.

Na sze pi´k ne czu bat ki sta ro pol skie
i li li pu ty mo˝ na po rów naç do ta kich „pol -
skich ckli wych wierzb”. Jesz cze kil ka lat,
a mo ̋ e si´ oka zaç, ˝e bez pow rot nie znik nà
z na sze go kra jo bra zu. Pol ska si´ bo wiem
zmie nia. Unia Eu ro pej ska, któ ra z jed nej stro -
ny chro ni pro duk ty re gio nal ne, z dru giej nie
po zwa la trzy maç w obo rze krów mlecz nych
z ku ra mi. Jesz cze kil ka lat te mu w ka˝ dej za -
gro dzie prze cha dza ∏y si´ dum nie li li pu ty, te
ma ∏e za dzio ry i roz bój ni ki. Dzi siaj spo tkaç je
mo˝ na ju˝ spo ra dycz nie. 

Kie dy pod ko niec wrze Ênia ubie g∏e go ro -
ku Ma te usz Plu ta za ∏o ̋ y∏ na fo rum te mat
„li li pu ty”, nikt z je go u˝yt kow ni ków nie
spo dzie wa∏ si´ za pew ne, ˝e b´ dzie si´ on
cie szyç ta kim wzi´ ciem. Kil ka set wpi sów,
go rà ce dys ku sje, no i ta at mos fe ra pod nio -
s∏o Êci, ˝e oto za czy na my ro biç coÊ wa˝ ne go
i po trzeb ne go. 

Ma te usz wte dy pi sa∏: „Sà to pta ki nie zwy -
kle wy trzy ma ∏e i od por ne, zno szà sto sun ko -
wo du ̋ o ja jek, któ re ch´t nie wy sia du jà. Za -
czy na ∏em od par ki tych pta ków, na dal je
utrzy mu j´ i za wsze znaj dzie si´ dla nich miej -
sce w mo im kur ni ku (…). Niem cy i Ho len -
drzy ma jà swo je ka rze∏ ki, An gli cy – se bryt ki,
wi´c cze mu Po la cy nie mie li by po sia daç

swo ich li li pu tów – pro po no wa∏ bym na zw´ 
li li put pol ski”.

Po tem ujaw nia li si´ in ni pa sjo na ci, jak
choç by Krzysz tof An dres, któ ry, jak si´ oka -
za ∏o, li li pu ty ho du je od kil ku na stu lat. To on
upo rzàd ko wa∏ t´ in ter ne to wà dys ku sj´
i bar dzo pod niós∏ jej po ziom me ry to rycz ny.
Spe cjal nie dla „Wo lie ry” Krzysz tof na pi sa∏ je -
den z naj wa˝ niej szych, mo im zda niem, tek -
stów w hi sto rii na sze go cza so pi sma. Go rà co
za ch´ cam – tak jak go rà cy, bo pi sa ny ser -
cem, jest ten ma te ria∏ – do je go prze czy ta -
nia i prze stu dio wa nia. 

Pod ko niec stycz nia te go ro ku, przy oka zji
war szaw skiej wy sta wy go ∏´ bi ra so wych, dro -
biu i kró li ków, od by ∏a si´ pierw sza, hi sto rycz -
na wy sta wa Klu bu Czu bat ki Pol skiej. Zo sta ∏y
tam po raz pierw szy po ka za ne pu blicz nie li li -
pu ty pol skie, czu bat ki sta ro pol skie oraz go ∏o -
szyj ki lu bel skie, ale tak ̋ e in ne pol skie ra sy
kur, jak: po lba ry, zie lo no nó˝ ki i ˝ó∏ to nó˝ ki
pol skie. 

Teraz przy szed∏ czas na dzia ∏a nia zor ga ni -
zo wa ne. W tym ro ku po win ni Êmy zo rien to -
waç si´ co ma my w swo ich kur ni kach i co

nam si´ uda wy ho do waç z ma te ria ∏u, któ -
ry cz´ sto z du ̋ ym tru dem zdo by wa li -

Êmy na pol skich wsiach. W na st´p nym
ro ku mu si my zro biç ko lej ny prze -
glàd, na pi saç wzo rzec (nie wy klu -
czam stwo rze nia kil ku wzor ców
w opar ciu o lo kal ne li li pu ty) i roz -
po czàç ˝mud nà pra c´ ho dow la nà.
Ja sam przez ostat nie kil ka mie si´ -
cy po Êwi´ ci ∏em du ̋ o cza su na od -
wie dze nie dzie sià tek za gród Lu -

belsz czy zny i Bia ∏o stoc czy zny. Zjeê -
dzi ∏em wsie ku jaw sko -po mor skie,

kra kow skie, a tak ̋ e ma zo wiec kie.
Za owo co wa ∏o to kil ku dzie si´ cio ma li li -

pu ta mi w mo ich kur ni kach. Mo im ma rze -
niem jest wy ho do wa nie, w opar ciu o kra jo -

wy ma te ria∏ ge ne tycz ny, mi nia tu ry zie lo no -
nó˝ ki pol skiej. Je ̋ e li na wet osià gn´ ja kieÊ zna -
czà ce po st´ py w ho dow li, to za wsze b´ d´
pa mi´ ta∏, ˝e za cz´ ∏o si´ to od Ma te usza Plu ty
i Krzysz to fa An dre sa. Mam na dzie j´, ˝e oni
rów nie˝ do ce nià t´ no wà ro l´ mo je go wy -
daw nic twa i sa mej „Wo lie ry” w pro pa go wa -
nie ho dow li pol skich ras kur. 

Ja ko wy daw ca „Wo lie ry” je stem szcz´ Êli wy,
˝e mo g´ to ca ∏e to wa rzy stwo skrzyk nàç do
ku py i za pro po no waç wszyst kim pa sjo na tom
dzia ∏a nie w spo sób zor ga ni zo wa ny i pla no wy.
W ku pie bo wiem, pa nie i pa no wie ho dow cy,
si ∏a, a nie w po je dyn czych dzia ∏a niach.

Sta ni s∏aw Rosz kow ski


