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Go∏´bie

SREBR NIAK polski
– drze wiej* siw kiem zwa ny

Zbigniew Gilarski

Nie ule ga wàt pli wo Êci, 
˝e srebr nia ki
to naj po pu lar niej sza 
i naj licz niej u nas 
ho do wa na ra sa go ∏´ bi.
Po pu lar noÊç ta 
jest hi sto rycz nym
na st´p stwem
za ko rze nio nych 
w nie któ rych re gio nach
kra ju tra dy cji ho dow la nych
zwià za nych
w∏a Ênie z tà ra sà.

* drze wiej (sta ro pol skie) – zn. wcze Êniej,
daw niej, pier wej.
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NNaj wi´k szy mi i do mi nu jà cy mi, a przy
tym od za wsze ze so bà ry wa li zu jà -
cy mi oÊrod ka mi ho dow li by ∏y i sà

na dal Kra ków i War sza wa. Do tej ry wa li za cji
w∏à cza ∏y si´ mniej sze oÊrod ki, jak Kiel ce i Ra -
dom, a ze wzgl´ du na hi sto rycz ne i go spo -
dar cze po wià za nia z War sza wà do tej ple ja dy
do ∏à czy∏ te˝ du ̋ y i pr´˝ ny re gion ∏ódz ki.
Wspo mnieç na le ̋ y, ˝e do 1939 ro ku bar dzo
sil nym oÊrod kiem ho dow la nym by∏ okr´g
lwow ski, gdzie srebr niak cie szy∏ si´ doÊç du -
˝à po pu lar no Êcià. Ten po dzia∏, si´ ga jà cy ko -
rze nia mi okre su roz bio ro we go, zo sta∏ mi -
mo wol nie utrwa lo ny w okre sie mi´ dzy wo -
jen nym i prak tycz nie utrzy mu je si´ do dnia
dzi siej sze go. Li czeb nà do mi na cj´ srebr nia ka
w tych re gio nach wi daç wy raê nie na wy sta -
wach i gie∏ dach go ∏´ bi.

W in nych re gio nach kra ju srebr nia ki sà zna -
ne i ho do wa ne, lecz ni gdy nie zdo by ∏y du ̋ ej
po pu lar no Êci i nie zdo mi no wa ∏y ras lo kal nych.

Szu ka jàc przod ków srebr nia ka, zna la z∏em
na tu rec kich stro nach in ter ne to wych go ∏´ bie
bar dzo po dob ne z ry sun ku i syl wet ki do na -
sze go pa sia ka sre brzy ste go ja rz´ bia te go -sza -
ro lo te go. Oczy wi Êcie go ∏´ bie te ró˝ nià si´
nie co syl wet kà od na szych pa sia ków, lecz
mu si my uwzgl´d niç fakt, ˝e spra wa do ty czy
do mnie ma nych przod ków, a w tym wy pad -
ku je dy nym mier ni kiem jest po do bieƒ stwo
ze wn´trz ne. Go ∏´ bie te ho do wa ne sà w po -
∏u dnio wej Ana to lii i no szà na zw´ SA FRA oraz
SHA FA RI i OMA RI.

Nie mo˝ na wy klu czyç, ̋ e go ∏´ bie te wy st´ -
pu jà tam te˝ w in nych wzo rach ubar wie nia.

W po szu ki wa niu ko rze ni srebr nia ka mu si -
my cof nàç si´ kil ka wie ków. Przod ko wie
wspó∏ cze sne go srebr nia ka z ca ∏à pew no Êcià
po cho dzà ze sta ro ̋ yt nych, wy so ko roz wi -
ni´ tych cy wi li za cji wscho du, a na te ry to rium
Pol ski do tar ∏y daw ny mi szla ka mi han dlo wy mi
∏à czà cy mi wschód z za cho dem.

Naj wa˝ niej szym pra sta rym trak tem han -
dlo wym ∏à czà cym Pol sk´ z kra ja mi Orien tu
by∏ szlak czar no mor ski, któ ry po przez por ty
le ̋ à ce nad Mo rzem Czar nym po zwa la∏
utrzy my waç o˝y wio ne kon tak ty z ca ∏ym ów -
cze snym cy wi li zo wa nym Êwia tem. Je den
z trak tów roz po czy na∏ si´ w Bia ∏o gro dzie
nad Dnie strem (Bie∏ go rod Dnie strow skij),
a dru gi w Ki lii (Ki li ja) nad uj Êciem Du na ju do
Mo rza Czar ne go. Oba te por ty mia ∏y utar te
szla ki pro wa dzà ce do Lwo wa, a stam tàd
przez Prze myÊl do Ja ro s∏a wia. Prze myÊl i Ja -
ro s∏aw na le ̋ à do miast, któ re swo je zna cze -
nie i roz wój za wdzi´ cza jà do god ne mu po ∏o -

˝e niu geo gra ficz ne mu z do dat ko wym do bro -
dziej stwem w po sta ci sp∏aw nej rze ki San.
Rze kà San, a da lej Wi s∏à, sp∏a wia no trans por -
ty zbo ̋ a i in nych p∏o dów rol nych do Gdaƒ -
ska. Ja ro s∏aw s∏y nà∏ w Eu ro pie z wiel kich jar -
mar ków, na któ re przy by wa li kup cy z Nie -
miec (Lipsk, Je na, Bam berg, No rym ber gia),
Ro sji, W∏och, W´ gier, Ar me nii, Tur cji, Gre cji,
Per sji. Spo ra dycz nie by wa li te˝ Duƒ czy cy,
Fry zo wie, Fran cu zi, Szwe dzi, Nor we go wie,
Hisz pa nie, An gli cy Por tu gal czy cy i Ara bo wie.
Wiel kie zna cze nie mia∏ trakt ru ski pro wa dzà -
cy ze Lwo wa do Kra ko wa. Trak tem ru skim
(kra kow skim) wy sy ∏a no ol brzy mie trans por -
ty by d∏a do Wro c∏a wia, Sak so nii i Ham bur ga.

W Kra ko wie szlak ru ski krzy ̋ o wa∏ si´ ze
szla kiem bursz ty no wym, pro wa dzà cym
z Gdaƒ ska do Ko szyc, i da lej na po ∏u dnie Eu -
ro py. Je ̋ e li uwzgl´d ni my fakt, ˝e Ja ro s∏aw
pe∏ ni∏ te˝ ro l´ tran zy to wà (eta po wà) dla jar -
mar ków or ga ni zo wa nych we Lwo wie, Kra -
ko wie, Lu bli nie i Za mo Êciu, to mo ̋ e my so -
bie uzmy s∏o wiç stra te gicz nà ro l´ te go mia sta
w wy mia nie han dlo wej mi´ dzy pó∏ no cà a po -
∏u dniem Eu ro py.

Zna jo moÊç re aliów hi sto rycz nych po zwo li
nam zro zu mieç, skàd i ja ki mi dro ga mi do tar -
∏y do nas przed wie ka mi ró˝ ne ra sy go ∏´ bi,
w tym te˝ przod ko wie srebr nia ka. Mo ̋ e my
z du ̋ ym praw do po do bieƒ stwem za ∏o ̋ yç, ˝e
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przod ko wie srebr nia ka do tar li do War sza wy
szla kiem wod nym, a do Kra ko wa trak tem
ru skim i w tych dwóch oÊrod kach go ∏´ bie te
ho do wa no nie za le˝ nie od sie bie i se lek cjo no -
wa ne by ∏y pod kà tem lo kal nych upodo baƒ
ho dow ców. Jest te˝ mo˝ li we, ˝e przod ków
srebr nia ka wy wie zio no z Kra ko wa do War -
sza wy jesz cze przed roz bio ra mi Pol ski.

Jest to te za doÊç praw do po dob na, gdy˝
w∏a Ênie w ten spo sób tra fi∏ do War sza wy bli -
ski krew niak srebr nia ka „kra kus”, czy li sro ka
pol ska.

Z cza sem te˝ po wsta ∏y pew ne, nie znacz -
ne ró˝ ni ce w bu do wie i na zew nic twie tych
go ∏´ bi. Ró˝ ni ce te po g∏´ bi ∏y si´ jesz cze
w okre sie za bo rów, gdy˝ g∏ów ne oÊrod ki ho -
dow la ne zo sta ∏y od izo lo wa ne no wy mi gra ni -
ca mi, co w spo sób po wa˝ ny utrud nia ∏o ujed -
no li ce nie kie run ku ho dow la ne go. Po za tym,
w tam tym cza sie nie ist nia ∏y jesz cze ˝ad ne
sto wa rzy sze nia ho dow la ne, a skrom na li te -
ra tu ra spe cja li stycz na do st´p na by ∏a tyl ko
nie licz nej eli cie.

Po od zy ska niu nie pod le g∏o Êci znik n´ ∏y
daw ne gra ni ce, lecz po zo sta ∏y pew ne po -
dzia ∏y i od r´b no Êci do ty czà ce ró˝ nych dzie -
dzin ˝y cia, w tym i go ∏´ biar stwa. Na pod sta -
wie za cho wa nych i udo ku men to wa nych êró -
de∏, po cho dzà cych z okre su za bo rów i dwu -
dzie sto le cia mi´ dzy wo jen ne go, po sta ram si´
przed sta wiç praw dzi wà hi sto ri´ na sze go
srebr nia ka.

Na po czàt ku jed nak spró bu j´ wy ja Êniç
kon tro wer syj nà i cz´ sto ne go wa nà na zw´
„si wek”, u˝y wa nà w j´ zy ku po tocz nym
przez ho dow ców z Ma ∏o pol ski. Otó˝ wy da -
je mi si´, ˝e sta ro pol skie okre Êle nie „si wek”
jest w∏a Êci we i to˝ sa me z na zwà srebr niak,
gdy˝ od no si si´ za rów no do bar wy, jak i do
tej sa mej ra sy go ∏´ bia. Nikt prze cie˝ nie ne -

gu je po tocz nych okre Êleƒ ty pu: si wy w∏os, si -
wy koƒ, si wa maÊç, si wy sta rzec, si wy jak go -
∏à bek, si wy dym i nikt te˝ nie uwa ̋ a za nie -
w∏a Êci we okre Êleƒ ty pu: srebr ny w∏os, srebr -
na maÊç, srebr ny dym itp. Sà to zwiàz ki fra -
ze olo gicz ne, któ re na trwa ∏e za do mo wi ∏y si´
w pol skiej mo wie. Dla te go uwa ̋ am, ˝e na -
zwy „si wek” i „srebr niak” sà sy no ni ma mi
i nie na ru sza jà po praw no Êci j´ zy ko wej. Od -
r´b nà spra wà jest ety mo lo gia tych s∏ów, któ -
rà mo gà wy ja Êniç j´ zy ko znaw cy zaj mu jà cy
si´ tà te ma ty kà.

Naj star sza wzmian ka o siw kach znaj du je
si´ w spra woz da niu z „Wy sta wy dro biu, go -
∏´ bi oraz kró li ków” zor ga ni zo wa nej w Ja ro -
s∏a wiu w 1899 ro ku przez „I Ga li cyj skie To -
wa rzy stwo Ho dow ców Dro biu, Go ∏´ bi oraz
Kró li ków”; au to rem spra woz da nia za miesz -
czo ne go w mie si´cz ni ku „Ho dow ca Dro biu”
(nr 4/1900) jest Sta ni s∏aw Kwie ciƒ ski, c.k.
we te ry narz po wia to wy w Ja ro s∏a wiu, któ ry
na pi sa∏: „Siw ki kra kow skie, pi´k ne, oka za ∏e,
wy sta wi∏ Sta ni s∏aw Ba ra now ski z Kra ko wa,
Ka rol Dzia doƒ ze Lwo wa i Ka zi mierz Mi ciƒ -
ski z Kra ko wa”. Wy staw cy ci zo sta li na gro -
dze ni „me da lem srebr nym c. k. Mi ni ster stwa
Rol nic twa” – Sta ni s∏aw Ba ra now ski za siw ki
kra kow skie, czar no dzió be zwy k∏e, Ka rol
Dzia doƒ za ko lek cj´ siw ków kra kow skich
z czar ny mi dzió ba mi, Ka zi mierz Mi ciƒ ski za
no wà od mia n´ siw ków z bia ∏y mi ogo na mi,
a „me da lem bron zo wym c. k. Mi ni ster stwa
Rol nic twa” wy ró˝ nio no Lu dwi ka We is sa
z Kra ko wa za siw ki z pa sa mi. 

Przy po mn´ tyl ko, ˝e pierw szà wy sta w´
(go Êcin ny po kaz) dro biu i go ∏´ bi To wa rzy -
stwo ja ro s∏aw skie urzà dzi ∏o w 1894 ro ku we
Lwo wie, na to miast pierw szà sa mo dziel nà ju˝
wy sta w´ zor ga ni zo wa ∏o w 1895 ro ku w Ja -
ro s∏a wiu, ko lej nà w 1896 ro ku w Prze my Êlu

i praw do po dob nie w 1898 ro ku w Ry ma no -
wie, a w 1899 ro ku znów w Ja ro s∏a wiu.

Ko lej na wzmian ka o siw kach po cho dzi
z 1900 ro ku i znaj du je si´ w „KA TA LO GU
Z WY STA WY DRO BIU, GO ̧ ¢ BI I IN NE GO
PTAC TWA ORAZ KRÓ LI KÓW”, zor ga ni zo -
wa nej we Lwo wie w dniach 1-4 czerw ca
1900 ro ku. Go ∏´ bie te wy sta wio ne sà tam
pod na zwà: „Plà sa cze d∏u go -dzió be, Siw -
ki kra kow skie”.

Na tej wy sta wie za pre zen to wa no: „sre -
brzy ste z czar ny mi dzió ba mi” – 8 szt., wy -
staw ca Ka rol Dzia doƒ – Lwów – ul. Krzy ̋ o -
wa 30; „sre brzy ste z czar ny mi dzió ba mi
– czu ba te” – 4 szt., wy staw ca Jan Gar now -
ski – Lwów – B∏o nie -Kle pa rów 77; „sre brzy -
ste z czar ny mi dzió ba mi i czar ny mi  pa sa mi”
– 2 szt., wy staw ca Jan Franz – Lwów; „per -
∏o we z ja sny mi dzió ba mi” – 6 szt., wy staw -
ca Oskar Wik tor Do mi czek – Sta ni s∏a wów.

Po nad to osob no wy sta wio no 8 szt. kra ku -
sów (˝ó∏ te, czer wo ne, nie bie skie, czar ne)
pod na zwà „Plà sa cze d∏u go -dzió be, Kra ku sy
ko lo ro we (Srocz ki)’’. 

Jak wi daç, ju˝ w tym cza sie ho dow cy
z Ma ∏o pol ski Wschod niej uwa ̋ a li, ˝e siw -
ki i kra ku sy to ra sy kra kow skie, cze mu
da li wy raz w opi sie ka ta lo go wym. Na to -
miast wy raê nie wi daç, ˝e od mia ny „sre -
brzy ste” i „per ∏o we” trak to wa ne by ∏y ja -
ko od mia ny barw ne siw ka kra kow skie -
go, tak sa mo zresz tà jak od mia na sre -
brzy sta czu ba ta. Po ja wie nie si´ przy na -
zwie siw ka okre Êle nia: „sre brzy ste
z czar ny mi dzió ba mi” – jest do wo dem
na to, ˝e ju˝ w tym cza sie ope ro wa no
prze mien nie na zwa mi: si wy – si wek; sre -
brzy sty – srebr nik – srebr niak i na zwy te
funk cjo no wa ∏y w j´ zy ku po tocz nym
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w od nie sie niu do tej sa mej ra sy.
O ra sie tej pi sa∏ w 1900 ro ku Sta ni s∏aw ¸o -

dzia -Ba ra now ski w swo im opra co wa niu pt.
„Pro jekt do ter mi no lo gii go ∏´ bi pol skich”
(„Ho dow ca Dro biu”, nr 11/1900). Pod kre Êla∏
on, ˝e jest to rdzen nie pol ska ra sa, po spo li cie
u nas zwa na „Siw kà”, i za le ca∏ u˝y wa nie ofi -
cjal nej na zwy „srebr niak” – ja ko naj od po -
wied niej szej dla tej ra sy i od daw na ju˝ u˝y -
wa nej w War sza wie. Na to miast za miesz czo -
ne w „HD” nr 2/1900 og∏o sze nie brzmi: 
„St.¸. Ba ra now ski – Kra ków, ul. D∏u ga 5;
sprze da je za za licz kà – siw ki kra kow skie, któ -
re w∏a Êci wie – dla ujed no li ce nia na zwy –
„srebr nia ka mi” na zy wa ne byç po win ny przez
ogó∏ ho dow ców i lu bow ni ków go ∏´ bi”.

Pierw szy zna ny mi pol sko j´ zycz ny opis
srebr nia ka, au tor stwa dr. B. Ob fi do wi cza, za -
miesz czo ny zo sta∏ w wy da wa nym we Lwo -
wie mie si´cz ni ku „HO DOW CA DRO BIU”
(nr 1/1904) (oraz w wy da nej w tym sa mym
ro ku bro szur ce pt. „POL SKIE GO ̧ ¢ BIE RA -
SO WE I ICH CHÓW”), gdzie au tor pi sze:
„Prym pod tym i in ny mi wzgl´ da mi wie dzie
nasz si wek pol ski, a jak go Niem cy w ostat -
nich la tach na zwa li „Ga li zier–Eisel ster”
– na zwa zda niem mo jem nie w∏a Êci wa, bo
Ga li cya jest i w Hisz pa nii, le piej na zy waç go
„po lni sche Sil ber–El ster” i na zw´ t´ mo˝ na
znów wpro wa dziç w u˝y cie, wy sy ∏a jàc siw ki
na wy sta wy po za kra jo we i ozna cza jàc ja ko:
„poln. Sil ber -El ster”.

Od mia ny je go sà per ∏o we o bia ∏ych
wzgl´d nie cie li stych dzió bach, a choç s∏aw ny
ho dow ca siw ków p. Dzia doƒ ze Lwo wa wy -
ka zy wa∏ w „Ge flu gel -Bor se”, przed kil ku la ty,
˝e si wek bia ∏o dzió by (per ∏o wy) po wsta∏ ze
skrzy ̋ o wa nia nie miec kie go Stral sun de ra,
a czar no dzio by po cho dzi od Eistau be, to jed -
nak to spra wy nie zmie nia, go ∏´ bie te po zo -
sta nà pol ski mi mi mo za ch∏an no Êci ger maƒ -
skiej. Zresz tà ma my te˝ i siw ki per ∏o we z pa -
sa mi; te chy ba od Eistau be nie po cho dzà. Da -
lej ma my siw ki czar no dzio by z pa sa mi i te
zda jà si´ byç pra oj ca mi siw ków czar no dzio -
bych sro czek, tak sa mo jak per ∏o we (siw ki
bia ∏o dzio be) wy wo dziç na le ̋ a ∏o by od per ∏o -
wych pa sia stych. Tak bia ∏o - jak czar no dzio be
by wa jà nie kie dy ko ro nia te lub czu ba te. ˚à da -
my od do brych siw ków przede wszyst kiem
do brej, zgrab nej i smu k∏ej fi gu ry, przy czem
nad mie niç mu sz´, ˝e siw ki wiel kie jej nie ma -
jà. A jed nak za uwa ̋ y ∏em w Kra ko wie, tej
g∏ów nej sie dzi bie siw ka, skàd go te˝ Niem -
cy jesz cze przed kil ku la ty na zy wa li „Kra kau -

er -Sil ber El ster”, chcàc otrzy maç ∏ad nà po sta -
w´ ˝à da li od siw ka, by by∏ wiel kim – zda niem
mo jem ca∏ kiem myl ne za pa try wa nie”. 

Z ana li zy te go tek stu wy ni ka, ˝e siw ki
w owym cza sie ho do wa ne by ∏y za rów no
we Lwo wie, jak i w Kra ko wie, jed nak za
cen trum ho dow li tych go ∏´ bi uwa ̋ a ny
by∏ Kra ków. Z opi su wy ni ka, ̋ e ju˝ w tym
cza sie za ry so wy wa ∏y si´ nie znacz ne ró˝ -
ni ce po kro jo we w bu do wie tych pta ków.
Co praw da au tor nie wspo mi na nic o siw -
kach ho do wa nych w tym cza sie w War -
sza wie, lecz mo ̋ e to wy ni kaç z bra ku
kon tak tu z tam tej szy mi ho dow ca mi. Na -
to miast wzmian ki o po cho dze niu siw -
ków od Eistau be i Stral sun de ra nie trak -
to wa∏ bym zbyt po wa˝ nie, gdy˝ ra sy te
doÊç wy raê nie ró˝ nià si´ po kro jo wo od
siw ka, a Stral sun der ma czer wo nà brew.
Nie mo˝ na wy klu czyç, ˝e ta kie pró by
krzy ̋ o wa nia mia ∏y miej sce w od le g∏ej
prze sz∏o Êci, lecz ra czej nie mo g∏y za de -
cy do waç o obec nym wy glà dzie siw ka.

Tekst ten ozdo bio ny jest czar no -bia ∏à
ry ci nà go ∏´ bia pod pi sa nà: „Siw ka (sro ka
czar no dziób – srebr nik kra kow ski)”.
Z te go jed no znacz nie wy ni ka, ˝e hi sto -
rycz na i naj star sza na zwa te go go ∏´ bia
to si wek, choç ju˝ w tym cza sie po ja wia
si´ na zwa „srebr nik kra kow ski” (oraz
„Sil ber – El ster”), co mo ̋ e wska zy waç,
˝e na zwy te funk cjo no wa ∏y rów no le gle
i by ∏y to˝ sa me.

Nie zwy kle cie ka wa jest te˝ wzmian ka
o wy st´ po wa niu wÊród siw ków i per ∏o -
wych od mia ny ko ro nia stej (czu ba tej);
od mia ny te prze trwa ∏y i do dzi siaj sà ho -
do wa ne w War sza wie i oko li cach. Nie -
ste ty, mi mo tak sta re go ro do wo du, go -

∏´ bie te nie do cze ka ∏y si´ uzna nia i nie
ma jà opra co wa ne go wzor ca. Praw do po -
dob nie z tych go ∏´ bi i krzy ̋ ó wek z in ny -
mi ra sa mi (byç mo ̋ e „bo cia na mi”), uzy -
ska no od mia ny ko ro nia ste – ∏ap cia te:
pol ski per ∏o wy ∏ap cia ty i pol ski sre brzy -
sty ∏ap cia ty oraz ich ró˝ ne od mia ny
barw ne. WÊród tych go ∏´ bi wy st´ pu jà
te˝ osob ni ki g∏ad ko g∏o we – ∏ap cia te. 

W dal szej cz´ Êci au tor pi sze: „Ra sa ta jest
bar dzo mà drà i wy so ko szla chet nà; nie da si´
ja strz´ bio wi z∏a paç, bo zo ba czyw szy go,
wzbi ja si´ tak wy so ko, ̋ e po je dyn cze go ∏´ bie
wy glà da jà jak p∏at ki Ênie gu. Choç i bez ja -
strz´ bia la ta jà bar dzo do brze, je Êli sà ku te mu
tre so wa ne.

Nie ro zu miem wprost nie któ rych ho dow -
ców, któ rzy siw ki w zi mie za my ka jà z oba wy
przed ja strz´ biem: si wek w nie wo li trzy ma ny
tra ci w∏a snoÊç do bre go lo tu, po dob nie jak
koƒ wy Êci go wy, trzy ma ny w staj ni bez na le ̋ y -
te go ru chu, tra ci cho dy; tra ci ob wód k´ czar -
nà, któ ra ja Ênie je na sza rà i tra ci po sta w´. Je -
Êli ktoÊ nie ma cza su na tre su r´, to niech siw -
ki pusz cza wol no, a ja strz´ bie oka ̋ à si´ ja ko
zna ko mi ci na uczy cie le wy so kie go lo tu! 

Do bre go i zdro we go, a nie zbyt m∏o de go
siw ka ni gdy mi ja strzàb jesz cze nie z∏a pa∏, co
mo g´ po twier dziç, cho wa jàc siw ki przez lat 10,
a w szcze gól no Êci w kie run ku wy so kie go lo tu”.

Dru gi wia ry god ny opis tej ra sy, au tor stwa
E. A. Ter lec kie go, za miesz czo ny jest w ksià˝ -
ce pt. „CHÓW GO ̧ ¢ BI” (Lwów 1907),
gdzie wspo mnia ny au tor pi sze: „Si wek pol -
ski, czy li srocz ka pol ska sre brzy sta,
pol ski la ta wiec (plà sacz), srebr niak.
(...) We d∏ug Ba ra now skie go miej scem je go
po cho dze nia jest War sza wa i tam go do dzi -
siej sze go dnia na zy wa jà „srebr nia kiem”.
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Dzi siaj jest on pra wie we wszyst kich zie -
miach pol skich roz po wszech nio ny. Dla te go
te˝ obec nie wszel kie in ne przy dom ki nie -
miec kie, jak „Kra kau er” czy Ga li zier”, sà zu -
pe∏ nie nie w∏a Êci we, a na wet fa∏ szy we. Go ∏àb
ten, jak pi sze Ba ra now ski, nie jest dziÊ ani
war szaw skim, ani kra kow skim, a naj mniej
ga li cyj skim – jest on pol skim i ja ko ta ki w spi -
sach i og∏o sze niach, szcze gól nie nie miec kich,
po da wa ny byç po wi nien.

Nie któ rzy ho dow cy, jak Du ri gen etc., a za
ni mi p. Dzia doƒ ze Lwo wa twier dzà, ˝e
u siw ków pol skich jest wie le krwi nie miec kie -
go Stral sun de ra oraz la zur ki (Eistau be) i tak,
˝e si wek bia ∏o dzió by per ∏o wy mia∏ po wstaç
z krzy ̋ o wa nia z nie miec kim Stral sun de rem,
a czar no dzio by po cho dzi od la zur ki (itd.)”.

Ana li zu jàc ten krót ki tekst, do cho dzi -
my do wnio sku, ˝e na zwa srebr niak po -
wsta ∏a w War sza wie i funk cjo no wa ∏a
rów no le gle z na zwà si wek, u˝y wa nà
w daw nej Ma ∏o pol sce. Na to miast twier -
dze nie Ba ra now skie go, ˝e go ∏àb ten po -
cho dzi z War sza wy, nie jest udo ku men -
to wa ne i praw do po dob nie wià ̋ e si´
z tym, ˝e swo je wia do mo Êci za czerp nà∏
w∏a Ênie od ho dow ców z tam te go re gio -
nu i jest to nie co dziw ne, bo sam au tor
miesz ka∏ w∏a Ênie w Kra ko wie. 

Przy po mn´ tyl ko, ˝e cy to wa ny wy ̋ ej
dr B. Ob fi do wicz cen trum ho dow li siw -
ka umiej sco wi∏ w Kra ko wie, a tyl ko dla -
te go, ̋ e by wa∏ tam i mia∏ kon takt z tam -

tej szy mi ho dow ca mi. 
Na to miast wzmian k´ o po cho dze niu

siw ka od go ∏´ bi nie miec kich mo ̋ e my
uznaç za nie wia ry god nà, gdy˝ p. Dzia -
doƒ po wta rza jà za Du ri ge nem i in ny mi
nie miec ki mi au to ra mi, a ci, jak wia do -
mo, w tym cza sie „ger ma ni zo wa li” cu -
dze ra sy i stara li si´ to uza sad niç. Po za
tym, skàd Niem cy mo gli wie dzieç, czym
uszla chet nia no siw ka we Lwo wie i Kra -
ko wie, sko ro na si znaw cy te ma tu o tym
nic nie wie dzie li.

W swo jej ksià˝ ce au tor tak opi su je siw ka:
„Ca ∏y go ∏àb Êred niej wiel ko Êci, ra czej ma ∏y
ni˝ du ̋ y, po sia da kszta∏t wy smu k∏y, zgrab ny,
a po sta w´ pi´k nà, wy pro sto wa nà, o ob li czu
na der in te li gent nem. Wzrok by stry, pe ∏en
wy ra zu, zna mio nu jà cy wy so kà in te li gen cj´.

G∏o wa d∏u ga. o ni skim czo le, g∏ad ka, nie
po win na mieç ˝ad nych wy pu k∏o Êci; by wa jà
nie kie dy siw ki ko ro nia ste lub czu ba te. Dziób
d∏u gi, czar ny, two rzy z p∏a skà i wà skà g∏o wà
nie prze rwa nà li ni´. Im d∏u˝ szy dziób tym lep -
szy. (...) 

Dziób mu si byç ko niecz nie czar ny, tyl ko
u per ∏o wych siw ków jest on ja sny, ja snocie li -
sty. Oczy ja sne, per ∏o we, ciem nym pier Êcie -
niem ob wie dzio ne u czar no dzio bych (...).

Szy ja d∏u ga i cien ka, zw∏asz cza u sa mic;
sam ce mie wa jà zwy kle tzw. ˝y∏ k´, tj. fa∏d
skó ry pod szy jà, co nie któ rzy uwa ̋ a jà za
ozdo b´. PierÊ pi´k na, okrà g∏a. Grzbiet
w bar kach sze ro ki, opa da i Êcieƒ sza si´ ku

ogo no wi, któ ry jest mier nie d∏u gi i za opa -
trzo ny na koƒ cu w 2 cm sze ro kà pr´ gà.
Skrzy d∏a, lek ko z przo du od sta jà ce od tu ∏o -
wia, po sia da jà d∏u gie lot ki, sty ka jà ce si´ nad
ogo nem i ma jà ce bar w´ nie co ciem niej szà.
No gi wy so kie, kar mi no wo -czer wo ne, nie -
upie rzo ne.(...). 

Ra sa ta jest wy so ko szla chet nà i nad zwy -
czaj mà dra, przy tem wy trzy ma ∏à na wszel -
kie wp∏y wy at mos fe rycz ne, na da je si´ wi´c
zu pe∏ nie do brze do ho dow li tak w mie Êcie,
ja ko te˝ i na wsi. Si wek pol ski jest wy bor nym,
a przy tem i nad zwy czaj wy trwa ∏ym la taw -
cem. Ko zio∏ ko waç mu jed nak nie wol no. Jest
wi´c par exe len ce go ∏´ biem lot nym, nie po -
wi nien byç ni gdy trzy ma ny za mkni´ ty w go -
∏´b ni kach. (...) 

A wi´c ruch przede wszyst kiem, swo bo da
i wol noÊç – to wa run ki ko niecz ne do je go
roz wo ju ra so we go i ukszta∏ to wa nia si´.” 

Bar dzo in te re su jà ca jest wzmian ka
o „˝y∏ ce” (fa∏ dzie skór nym pod szy jà
sam ców), gdy˝ Êwiad czy to o orien tal -
nym po cho dze niu przod ków siw ka i po -
kre wieƒ stwie z ho do wa ny mi do dzi siaj
w kra jach arab skich go ∏´ bia mi, któ re
po sia da jà t´ cha rak te ry stycz nà ce ch´
ra so wà. Ta ce cha wy st´ po wa ∏a te˝
u na sze go li sto no sza, licz nie ho do wa -
ne go nie gdyÊ w ca ∏ej Ma ∏o pol sce. We -
d∏ug wia ry god nych êró de∏ pi sa nych (J.
Stoch), nie któ rzy ho dow cy kra kow scy
z po wo dze niem uszla chet nia li srebr -
nia ka, krzy ̋ u jàc go w∏a Ênie z li sto no -
szem pol skim.

Ko lej ne go opi su siw ka do ko na∏ Jó zef Vic to -
ri ni w swo jej ksià˝ ce pt. „HO DOW LA GO -
¸¢ BI” (Lwów, W -wa 1921). Je go opis jest jed -
nak ma ∏o pre cy zyj ny i chy ba b∏´d ny, gdy˝ za -
∏à czo nà tam ry ci n´ go ∏´ bia o ty po wym ry sun -
ku srebr nia ka au tor pod pi su je „si wek pol ski”,
a ry ci n´ go ∏´ bia o ty po wym ry sun ku pa sia ka
sre brzy ste go pod pi su je „srebr niak pol ski”.

Na to miast krót ki opis brzmi: „Uwa ̋ a ne
za iden tycz ne z siw ka mi srebr nia ki pol skie
sà jak one na skrzy d∏ach srebr ne, lecz ma jà
na nich dwa czar ne pa sy i stàd te˝ by wa jà na -
zy wa ne tak ̋ e pa sia sty mi. Uwa ̋ a jà je za
pro to pla stów siw ków pol skich”. 

Ko lej na wzmian ka o tej ra sie znaj du je si´
w „Ka ta lo gu III -ciej Kra jo wej Wy sta wy
Go ∏´ bi Ozdob nych i Pocz to wych”,
(Lwów – gru dzieƒ 1923).

Go ∏´ bie te wy sta wia ne sà pod wspól nà
na zwà „Kra ku sy per ∏o we (siw ki, srebr -
nia ki)” i trud no jest usta liç, ja kà od mia n´

Pasiak srebrzysty jarz´biaty z hodowli Bogdana Szmidta. Fot. Z. Gilarski
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wy sta wia no. W ka ta lo gu jest te˝ po zy cja
„Kra ku sy mi´ to we (per ∏o we) – 4 szt. –
wy staw ca dr Adam Ma jew ski z Lwo wa; oraz
po zy cja „Pa sia ki”, 8 szt. – wy staw ca An to ni
Ma li now ski z Kra ko wa. Osob no wy sta wio no
te˝ 46 szt. kra ku sów: czar nych, czer wo nych,
˝ó∏ tych i ka wo wych.

Brak ujed no li co ne go, w∏a Êci we go na -
zew nic twa su ge ru je, ˝e po wsta ∏e licz nie
w okre sie mi´ dzy wo jen nym or ga ni za cje
ho dow la ne dzia ∏a ∏y w ode rwa niu od sie -
bie i sto so wa ∏y doÊç do wol nà ter mi no lo -
gi´. Na to miast ta sa ma ry ci na, któ ra
u Vik to ri nie go pod pi sa na jest „si wek pol -
ski”, w tym ka ta lo gu pod pi sa na jest
„srebr niak”. Wska zu je to na wy raê nà
ewo lu cj´ w ak cep to wa niu i sto so wa niu
na zwy srebr niak w re gio nie lwow skim.
Sà dz´, ˝e wp∏yw na t´ zmia n´ mia ∏o
opra co wa nie w War sza wie w 1922 ro ku
pierw sze go wzor ca srebr nia ka.

A co o siw ku pi szà w je go ma tecz ni ku,
czy li Kra ko wie?

W ka ta lo gu „VI wy sta wy dro biu, go ∏´ bi,
kró li ków, psów, ryb itp.”, zor ga ni zo wa nej
w Kra ko wie w dniach 3-7 XI 1928 ro ku, go -

∏´ bie te fi gu ru jà pod na zwà „siw ki pol skie”
i tak sà opi sa ne: „Jed ne z naj pi´k niej szych pod
wzgl´ dem bu do wy i bar wy go ∏´ bie na Êwie -
cie. Nie dziw wi´c, ˝e jak kol wiek po cho dzà
z Kra ko wa i naj bli˝ szych oko lic, co uzna je ca -
∏a li te ra tu ra nie tyl ko Pol ska, lecz i za gra nicz -
na, sta ∏y si´ oby wa te la mi ca ∏ej Pol ski. (...)

W oko li cach Kra ko wa ho du jà jesz cze
przod ków siw ka: pa sia ki i kar pia ki, o bia ∏ych
i ciem nych lo tach (strze la te). U od mian tych
bar wa si wa jest tak ̋ e pod sta wo wà bar wà
tar czy skrzy d∏o wych. Per ∏o we nie sà ni czem
in nem jak od mia nà siw ka. Bar wa, jak sa ma
na zwa Êwiad czy, jest u nich per ∏o wa. Dziób
ma byç cie li sto -bia ∏y, brew zaÊ per ga mi no -
wo -bia ∏a. Spo ty ka si´ tak ̋ e od mia ny o bia -
∏ych ogo nach”.

Wy sta wio no 104 siw ki, w tym 2 czu ba te,
2 bia ∏o ogo ny, 4 per ∏o we, 8 pa sia ków, 8 pa sia -
ków strze la tych, 4 kar pia ki. Cie ka wost kà
w tym ka ta lo gu jest ry ci na siw ka – ta sa ma,
któ ra zdo bi ksià˝ k´ Vic to ri nie go i ka ta log
lwow ski.

Wy sta wio no te˝ 17 kra ku sów we wszyst -
kich bar wach. Bar dzo in te re su jà cy i za ra zem
kon tro wer syj ny jest krót ki opis tej ra sy:

„Kra ku sy – fa∏ szy wie na pod sta wie nie miec -
kiej li te ra tu ry sro ka mi al bo srocz ka mi (El -
ster tum m ler) zwa ne. Sà ra sà te go sa me go
po cho dze nia i ty pu co siw ki. Upie rze nie
w bar wach: czar nej, sta lo wej, czer wo nej,
˝ó∏ tej i nie bie skiej. Ry su nek upie rze nia jak
u siw ka z ró˝ ni cà, ̋ e bar wa ko lo ro wa roz cià -
ga si´ na krzy ̋ e. Oko jest obrze ̋ o ne brwià
per ga mi no wo -bia ∏à, dziób cie li sto -bia ∏y”.

Ten hi sto rycz ny i zna mien ny frag -
ment de dy ku j´ twór com ostat nie go
wzor ca (2001 r.), któ rzy kra ku sa, czy li
kla sycz nej sro ki d∏u go dzio bej, nie uj´ li
w gru pie pol ski d∏u go dzio by lot ny. Hi -
sto rycz ne prze s∏an ki oraz wspól ne
ko rze nie tych ras prze ma wia jà za
tym, aby po zo sta wiç je w jed nej gru -
pie ra so wej. Uwa ̋ am te˝, ˝e gru pa
„pol ski d∏u go dzio by lot ny” po win na
byç po dzie lo na na sro ki pol skie d∏u go -
dzio be i po zo sta ∏e d∏u go dzio be.

Na to miast na „I Ogól no Êlà skiej Wy sta -
wie Ra so wych Kur, Ptac twa Wod ne go,
Go ∏´ bi Ra so wych i Pocz to wych”, zor ga ni -
zo wa nej w dniach 1–4 mar ca 1929 ro ku w Kró -
lew skiej Hu cie (obec nie Cho rzów), wy sta wio no
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16 go ∏´ bi tej ra sy pod w∏a Êci wà ju˝ na zwà
„srebr niak”, co mo ̋ e Êwiad czyç o dà ̋ e niu
ho dow ców do unor mo wa nia na zew nic twa.

DoÊç du ̋ o ar ty ku ∏ów o srebr nia ku znaj du -
je si´ w pe rio dy ku „POL SKI DRÓB”, wy da -
wa nym w okre sie mi´ dzy wo jen nym. S∏o wa
uzna nia na le ̋ à si´ tym ho dow com i mi ∏o Êni -
kom go ∏´ bi, któ rzy w trud nym okre sie bu do -
wa nia paƒ stwo wo Êci pol skiej nie za po mnie li
o ro dzi mych ra sach go ∏´ bi, któ re sà ˝y wà
czàst kà kul tu ry ma te rial nej i dzie dzic twem
na sze go na ro du.

Tam te˝ zna la z∏em wzmian k´, ̋ e pierw szy
wzo rzec srebr nia ka opra co wa ny zo sta∏
w War sza wie w 1922 ro ku. Da t´ t´  po twier -
dza rów nie˝ Mau ry cy Try bul ski w swo jej
ksià˝ ce pt. „GO SPO DAR SKI I AMA TOR SKI
CHÓW GO ̧ ¢ BI OPA SO WYCH, POCZ -
TO WYCH I OZDOB NYCH” (W -wa 1932).

Na ∏a mach „Pol skie go Dro biu” ho dow cy
to czy li po le mi ki od no Ênie kie run ków ho -
dow li, stan dar du, lo tu etc. Spór do ty czy∏
rów nie˝ po cho dze nia srebr nia ka, je go na -
zwy, a na wet przy na le˝ no Êci do gru py srok.
Przy po mn´ tyl ko, ˝e od za ra nia na te re nie
Ma ∏o pol ski go ∏´ bie te na zy wa no „siw ka mi”,
na to miast w re gio nie war szaw skim „srebr -
nia ka mi” lub po tocz nie mó wio no na nie „ja -
sne”. By∏ to tra dy cyj ny, wr´cz hi sto rycz ny
spór ho dow ców z Ma ∏o pol ski z ho dow ca mi
z by ∏ej Kon gre sów ki i dzi siaj, mi mo up∏y wu

cza su, mo˝ na jesz cze us∏y szeç echa tam te go
spo ru.

Po zy tyw nym efek tem tej po le mi ki by ∏o
wspól ne opra co wa nie i za twier dze nie,
w dniu 17 mar ca 1934 ro ku, no we go wzor -
ca srebr nia ka. Wzo rzec ten nie tyl ko uzna∏
na zw´ „srebr niak” za obo wià zu jà cà, ale te˝
w spo sób jed no znacz ny ujed no li ci∏ typ i wy -
ty czy∏ w∏a Êci wy kie ru nek ho dow li. Oj cem
chrzest nym te go przed si´ wzi´ cia by∏ zna ny
dzia ∏acz i po pu la ry za tor dro biar stwa i go ∏´ -
biar stwa Mau ry cy Try bul ski, pe∏ nià cy w tym
cza sie funk cj´ pre ze sa Cen tral nej Ko mi sji
do Spraw Ho dow li Dro biu w Pol sce.

Naj praw do po dob niej w 1931 ro ku na war -
szaw skiej wy sta wie go ∏´ bi za sto so wa no po raz
pierw szy stu punk to wy sys tem oce ny srebr -
nia ka, któ ry wg. opi nii M. Try bul skie go po -
zwo li∏ na obiek tyw nà oce n´ ka˝ de go pta ka.

Ta ki sam sys tem za sto so wa no te˝ do oce -
ny ry sia pol skie go.

Bar dzo cie ka wa po le mi ka do ty czà ca
srebr nia ka mia ∏a miej sce na ∏a mach „Pol skie -
go Dro biu”, w 1930 ro ku, po mi´ dzy p. Ta de -
uszem Wie rzej skim z Biel ska a Ste fa nem Or -
le wi czem z War sza wy.

Przy to cz´ tyl ko nie któ re frag men ty z wy -
po wie dzi S. Or le wi cza: „Na zwa srebr nia ka
– „si wy” jest, mo im zda niem, pro win cjo nal -
nà, miej sco wà, kra kow skà na zwà lu do wà,
przy j´ tà mniej wi´ cej w ca ∏ej Ma ∏o pol sce.

(...) Nie uza sad nio nem by ∏o by, aby t´ lu do wà
na zw´ na rzu caç ca ∏ej Pol sce, a zw∏asz cza
War sza wie, gdzie, za zna czam z na ci skiem,
naj licz niej ze wszyst kich miast pol skich
srebr niak jest ho do wa ny i gdzie ty sià ce ho -
dow ców na przed mie Êciach cho wa tyl ko
srebr nia ki. Nie jed no krot nie w ar ty ku ∏ach
swo ich, jak rów nie˝ w roz mo wach na ze -

„Opra co wu j´ szcze gó ∏o wà hi sto ri´ pol -
skie go go ∏´ biar stwa i dro biar stwa. Po szu ku j´
wszel kich ma te ria ∏ów hi sto rycz nych do ty -
czà cych po wsta wa nia sto wa rzy szeƒ ho dow -
la nych na zie miach pol skich. In te re su jà mnie
sta re cza so pi sma: „HO DOW CA DRO BIU”,
„POL SKI DRÓB”, „GO ̧ ¢ BIAR STWO POL -
SKIE”. Po nad to in te re su jà mnie sta re ka ta lo gi
z wy staw, fo to gra fie, pa mi´t ni ki i in ne do ku -
men ty dot. tej te ma ty ki. Szcze gól nie za in te -
re so wa ny je stem do ku men ta cjà dot. To wa -
rzy stwa ja ro s∏aw skie go z lat 1894 do 1939 r.
oraz or ga ni za cji dzia ∏a jà cych we Lwo wie
i wo je wódz twie lwow skim. Wszyst kie ma te -
ria ∏y êró d∏o we po wy ko rzy sta niu zwró c´.
W ra mach wy mia ny mo g´ te˝ udo st´p niç
ma te ria ∏y b´ dà ce w mo im po sia da niu.

Dzi´ ku j´ tym wszyst kim ho dow com, któ -
rzy od po wie dzie li na mój apel i udo st´p ni li
mi po sia da ne ma te ria ∏y, to m.in. dzi´ ki ich
po mo cy pu bli ku j´ ma te ria ∏y, któ re nie po -
zwo là za po mnieç o na szych tra dy cjach
i chlub nych dzie jach na szych przod ków”. 

Zbi gniew Gi lar ski
Tel. 094 / 314 3677

Srebrniak polski – pasiak srebrzysty. Rysunek z ksià˝ki „Hodowla Go∏´bi“ J.Victorini – Lwów 1921.

Siwek polski. Rysunek z ksià˝ki „Hodowla Go∏´bi”
J.Victorini – Lwów 1921.
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bra niach ho dow ców w Kra ko wie i Lwo wie,
oznaj mia ∏em, ˝e ist nie je rów nie˝ i w War -
sza wie lu do wa na zwa srebr nia ków „ja sny”.
Nikt z ty si´ cy go ∏´ bia rzy war szaw skich nie
po wie ina czej jak „ja sny”, acz kol wiek ka˝ dy
ro zu mie, ˝e jest to srebr niak. Na zwa srebr -
niak jest bez sprzecz nie naj ra cjo nal niej sza,
gdy˝ naj wier niej przed sta wia bar w´ te go
go ∏´ bia. (...)

Dzi wi mnie nie po mier nie, dla cze go pan
Wie rze jew ski uwa ̋ a za b∏àd za li cza nie srebr -
nia ków do ro dzi ny srok. Prze cie˝ zu pe∏ nie te
sa me wy ma ga nia w bu do wie ana to micz nej
sta wia si´ srebr nia kom co i kra ku som, czy li
sro kom pol skim. (...) Na le ̋ e nie srebr nia ków
do ro dzi ny srok pol skich jest przy tem po -
twier dzo ne przez ca ∏à ist nie jà cà li te ra tu r´
pol skà. (...)

Po sà dza nie, ˝e w war szaw skich srebr nia -
kach p∏y nie krew sro ki an giel skiej jest do wo -
dem zu pe∏ nej nie zna jo mo Êci war szaw skich go -
∏´ bi i przy po mi na ro dza jem po my s∏u pana
Dzia do nia ze Lwo wa. Typ war szaw skie go
srebr nia ka jest przede wszyst kiem o g∏o wie
su chej z kan ta mi. Gdzie˝ to jest po dob ne do
sro ki an giel skiej! Byç mo ̋ e kil ka dzie siàt lat te -
mu ro bio no in ne krzy ̋ ów ki, ale ni gdy ze sro kà
an giel skà, któ ra uka za ∏a si´ w War sza wie do -
pie ro w la tach 1910–1911, wy pie ra jàc, a˝ do
zu pe∏ ne go pra wie wy mar cia, sro ki pol skie”.

Daw ne srebr nia ki oprócz wy trwa ∏e go lo tu
od zna cza ∏y si´ te˝ zna ko mi tà orien ta cjà prze -
strzen nà. Cie ka wy przy pa dek opi su je Emil

Schay er, któ ry w 1926 ro ku prze pro wa dzi∏ si´
z Rze szo wa do Sta ni s∏a wo wa wraz ze swo imi
go ∏´ bia mi. Po mie sià cu, gdy je wy pu Êci∏,
wszyst kie po zo sta ∏y na no wym miej scu za wy -
jàt kiem jed nej pa ry srebr nia ków, któ ra po -
wró ci ∏a do Rze szo wa, po ko nu jàc dy stans ok.
300 km. Jest to wy czyn god ny od no to wa nia
i chy ba nie mo˝ li wy dzi siaj do po wtó rze nia.

W „Pol skim Dro biu” (z 1930 ro ku) opu bli -
ko wa ny jest ar ty ku∏ pt. „Przede wszyst kiem
– srebr niak”, gdzie au tor J. B pi sze: „Ho dow -
la srebr nia ka od naj daw niej szych lat sta no wi
ulu bio ne za j´ cie na szych go ∏´ bia rzy. Du ̋ o
pra cy po Êwi´ ci li ho dow li te go kró lew skie go
pta ka na si naj wy bit niej si ho dow cy go ∏´ bi. Za -
in te re so wa nie srebr nia kiem jest co raz wi´k -
sze za gra ni cà, gdzie bar dzo ce nià za le ty na -
sze go go ∏´ bia. Na le ̋ y jed nak przy znaç, ˝e
ho dow cy go ∏´ bi u nas pra cu jà nad srebr nia -
kiem ka˝ dy na w∏a snà r´ k´ i na le ̋ y te go po -
ro zu mie nia mi´ dzy nie mi brak. (...)

Ato li ca ∏y ten mój wst´p zmie rza ku in ne -
mu ce lo wi: twier dz´, ˝e w srebr nia kach mo -
˝e my Êwi´ ciç praw dzi we trium fy, i to na ca -
∏ym Êwie cie, je no moi pa no wie, nie na le ̋ y
kryç si´ po kà tach, ale wspól nie pra c´ pro -
wa dziç nie po wo du jàc si´ za zdro Êcià i ego -
izmem, co u nas ma nie ste ty cz´ sto miej sce”.

I tym zna mien nym frag men tem,
któ ry jak klà twa cià ̋ y nad pol skim
go ∏´ biar stwem, koƒ cz´ prze glàd wy -
daw nictw mi´ dzy wo jen nych po Êwi´ -
co nych srebr nia ko wi. Co praw da jest

to opis nie pe∏ ny, gdy˝ nie mo˝ li we
jest przy to cze nie i sko men to wa nie
wszyst kich pu bli ka cji z tam te go
okre su. Sà dz´ jed nak, ˝e te za cy to -
wa ne, naj wa˝ niej sze frag men ty,
przy bli ̋ à nam hi sto ri´ tej pi´k nej ra -
sy, któ ra od wie ków fa scy nu je nie zli -
czo ne rze sze pol skich ho dow ców.
W opra co wa niu tym po mi nà ∏em te˝
cz´Êç opi nii iden tycz nych lub zbie˝ -
nych z przed sta wio ny mi oraz nie
uwzgl´d ni ∏em opi nii ma ∏o wia ry god -
nych i wy klu cza jà cych si´. Tak szcze -
gó ∏o wa ana li za wszyst kich hi sto rycz -
nych tek stów jest mo˝ li wa tyl ko
w spe cja li stycz nym opra co wa niu do -
ty czà cym tej ra sy.

Rocz ni ki „Pol skie go Dro biu” sà nie oce nio -
nà ko pal nià wie dzy o na szym go ∏´ biar skim
Êwiat ku. Zna leêç tam mo ̋ e my m.in. re la cje
z wy staw go ∏´ bi ra so wych, opi sy do ty czà ce
ró˝ nych ras, og∏o sze nia dot. kup na -sprze da -
˝y i wie le in nych cie ka wych ma te ria ∏ów dot.
ho dow li go ∏´ bi. Wiel kie za s∏u gi w pro pa go -
wa nie dro biar stwa i go ∏´ biar stwa w przed -
wo jen nej Pol sce wniós∏ wspo mnia ny ju˝ pan
Mau ry cy Try bul ski. Jest to po staç nie prze -
ci´t na, wr´cz wy bit na i za s∏u gu jà ca na to, aby
byç wzo rem i du cho wym prze wod ni kiem
dla no wych po ko leƒ ho dow ców. Mam te˝
na dzie j´, ˝e war szaw scy ho dow cy do ce nià
do ro bek pu bli cy stycz ny i ogrom ne za s∏u gi,
ja kie ten dzia ∏acz wniós∏ w roz wój ro dzi mej
ho dow li, w tym i war szaw skiej.

Do syç szcze gó ∏o wo pro ble my zwià za ne
z na zew nic twem srebr nia ka opi sa∏ kol. To -
mek Fink w ar ty ku le pt. „Czyj jest srebr -
niak?” („f&f” nr 11/06), dla te go te˝ nie b´ -
d´ po wta rza∏ za war tych tam tre Êci, a za in te -
re so wa nych te ma tem od sy ∏am do lek tu ry te -
go wiel ce in te re su jà ce go tek stu.

W okre sie po wo jen nym na stà pi ∏o nie kon -
tro lo wa ne przy spie sze nie ewo lu cji srebr nia -
ka, tzn. je go mo der ni za cja z go ∏´ bia ty po wo
u˝yt ko we go w go ∏´ bia „sa lo no we go”, czy li
wy sta wo we go. Od by ∏o si´ to z wiel kà szko -
dà dla tej pi´k nej ra sy, gdy˝ ulot na uro da nie
jest w sta nie za stà piç emo cji zwià za nych
z po dzi wia niem fa scy nu jà ce go i nie po wta -
rzal ne go lo tu tych pta ków. Ale o tym i o po -
wo jen nych lo sach srebr nia ka po sta ram si´
na pi saç w mia r´ skom ple to wa nia nie zb´d -
nych ma te ria ∏ów êró d∏o wych.
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