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Wy sta wa go ∏´ bi i dro biu ozdob ne go
BIA¸YSTOK 2008

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Rosyjski tarczowy Henryka Franciszkowicza.

Orlik wileƒski Jerzego Wawrowskiego.

NNa bia ∏o stoc kiej wy sta wie po ka za -
no 1090 go ∏´ bi. Przy je˝ d˝a si´ tu -
taj g∏ów nie po to, by na pa -

trzeç si´ na wschod nie ra sy, ta kie jak mi´ -
dzy in ny mi: wy wro tek ode ski, wy wro -
tek wschod nio pru ski, ro stow ski czer wo no -
pier Êny, ro stow ski ∏a b´dê, wo∏ ̋ aƒ ski czer -
wo no pier Êny – d∏u go tak mo˝ na wy mie -
niaç. Pta ki te na in nych wy sta wach na le -
˝à do rzad ko Êci, a tu sà czymÊ po wsze dnim.

Naj wi´k szy mi „wi zy tów ka mi” tych te re -
nów sà jed nak krym ka bia ∏o stoc ka i wy wro -
tek ma zur ski, a ostat nio za czy na do nich do -
∏à czaç no wo za re je stro wa ny or lik bia ∏o stoc -
ki. Wszyst kie te ra sy by ∏y bar dzo ob szer -
nie pre zen to wa ne w na szym cza so pi Êmie.

War to do daç, ˝e na bia ∏o stoc kie ra sy zro -
bi∏ si´ ostat nio du ̋ y po pyt. Sà to pi´k ne go -
∏´ bie, a i umie j´t na pro mo cja, do któ -
rej „Wo lie ra” te˝ przy ∏o ̋ y ∏a swo je trzy gro -
sze, zro bi ∏a swo je. Prze ci´t na ce na za do -
brà krym k´ bia ∏o stoc kà wy no si oko ∏o 1500-
2500 z∏., za wy wrot ka ma zur skie go oko ∏o
1000-1500 z∏, a za or li ka – 400 z∏. Cza sa -
mi w te ce ny trud no uwie rzyç. Oso bi -
Êcie by ∏em Êwiad kiem, jak na wy sta -
wie w To ma szo wie Ma zo wiec kim za krym -
k´ bia ∏o stoc kà ofe ro wa no ho dow -
cy 10 tys. z∏..., i nie chcia∏ sprze -
daç. Te trzy wschod nie ra sy cie -
szà si´ te˝ bar dzo du ̋ à po pu lar no -
Êcià za gra ni cà, g∏ów nie w Niem czech. „Ge -
flu gel Börse” zde cy do wa ∏o si´ na -
wet na prze druk ma te ria ∏u o jed -
nej z nich z „Wo lie ry”. 

W tym ro ku na si bia ∏o stoc cy ko le dzy u˝y -
czy li swo jej go Êci ny wy sta wie Sto wa rzy sze -
nia „Czu bat ka Pol ska”, która z uwa gi na pta -
sià gry p´ o ma ∏o co nie zo sta ∏a od wo ∏a -
na. Po nie wa˝ w tym cza sie od by wa -
∏o si´ w Pol sce du ̋ o in nych wy staw, wie -
lu ho dow ców zre zy gno wa ∏o z przy jaz -
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Miros∏aw Krasnopolski. Jaros∏aw Wartacz i Jerzy Wysocki.

Adam Dembowski. Stefan Jegliƒski. Piotr Przybysz.

Stanis∏aw Zera. Stefan MiÊkiewicz i Henryk Cyniak.
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du do Bia ∏e go sto ku. Po mi mo to wy sta wio -
no 204 ku ry. 
Na gro dy za naj lep sze pta ki zdo by li: 

Je rzy Wy soc ki – zie lo no nó˝ ka pol ska; 
Ro bert ˚e la zow ski – czu bat ka pol -
ska bro da ta du ̋ a; 
An to ni Po pko – je dwa bi ste; 
Sta ni s∏aw Jan kow ski – se bryt ki; 
To masz Szym kie wicz – czu bat ki pol -
skie bez bro de (bia ∏o czu be); 
Sta ni s∏aw Ol bryÊ – arau ka ny; 
Ka zi mierz Ko bryÊ – cha bo; 
Sta ni s∏aw Rosz kow ski – czu bat ki pol -
skie bro da te. 
Do dat ko wo wy sta wia ∏em, z my Êlà o póê -

niej szej re je stra cji: 

– czu bat ki dwor skie ku ro pa twia ne, bursz ty no -
we i ja strz´ bia te – dru gi rok pre zen ta cji, 

– li li pu ty pol skie ku ro pa twia ne, sre brzy sto -
-ku ro pa twia ne, z∏o ci sto -ku ro pa twia -
ne – dru gi rok pre zen ta cji.
Wszyst kich bar dzo za sko czy∏ To -

mek Szym kie wicz (gdy by si´ tyl ko ˝o -
na Tom ka do wie dzia ∏a!!!), któ ry ufun do -
wa∏ swo je pry wat ne na gro dy w po sta -
ci waz, pu cha rów i ta le rzy r´cz nie ma lo wa -
nych przez Fa bry k´ Fa jan su z W∏o c∏aw ka. 
– Chc´ po ka zaç, ˝e nie li czà si´ na zwi -
ska, lecz pta ki – po wie dzia∏ Szym kie -
wicz. – Wkro czy ∏em na wy sta w´ ra -
zem z dwo ma re no mo wa ny mi s´ dzia -
mi – Ste fa nem Je gliƒ skim i Je rzym Li sow -

skim. Za sko cze niem by ∏o to, ˝e wszyst -
kie czte ry ufun do wa ne ta le rze otrzy -
ma∏ Woj tek Osta szew ski: za sam ca i sa mi -
c´ wy wrot ka ma zur skie go oraz sam ca i sa -
mi c´ krym ki bia ∏o stoc kiej.

Szym kie wicz ufun do wa∏ tak ̋ e dwie du -
˝e prze chod nie wa zy dla ko lek cji w rocz -
nych go ∏´ biach krym ka bia ∏o stoc ka i wy wro -
tek ma zur ski.

At mos fe ra, jak to zwy kle by wa w Bia ∏ym -
sto ku, by ∏a na praw d´ fan ta stycz na. ˚ar -
tom, cz´ sto bar dzo z∏o Êli wym, o któ -
re nikt si´ nie ob ra ̋ a∏, nie by ∏o koƒ ca.
A z bie giem cza su at mos fe ra sta wa ∏a si´ co -
raz bar dziej za kra pia na…

Miros∏aw Cylwik. Julia Kiersnowska.

Stanis∏aw OlbryÊ. Krymka bia∏ostocka Jerzego Lisowskiego.

Micha∏ Jankowski.
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Tomaszów  Mazowiecki   2008

WW tym ro ku po raz pierw szy sko rzy sta -
li Êmy z za pro sze nia na wy sta w´ od -
by wa jà cà si´ w dniach 2-3 lu te go,

któ re re dak cja „Wo lie ry” otrzy ma ∏a od To -
ma szow skie go Zwiàz ku Go ∏´ bi Ra so wych
i Dro biu Ozdob ne go. Po wo dy by ∏y dwa:

1. Jesz cze przed przy jaz dem na wià za ∏a
si´ mi´ dzy na mi nut ka ser decz no Êci i sym -
pa tii. W po przed nich la tach du ̋ o do bre go
s∏y sze li Êmy o go Êcin no Êci i zna ko mi tej at -
mos fe rze, ja ka pa nu je w tam tej szej or ga ni -
za cji. War to by ∏o wi´c spraw dziç, jak z tà
go Êcin no Êcià jest w isto cie. 

2. Po wo li to ma szow ska wy sta wa za czy -
na byç ko ja rzo na z pew ne go ro dza ju spe -
cja li za cjà w go ∏´ biach. Tu i ów dzie mó wi si´
na wet o sto li cy pol skich go ∏´ bi krót ko dzio -
bych. W tym kon tek Êcie in te re so wa ∏a nas
od po wiedê na py ta nie – co spra wia, ̋ e jed -
ne zwiàz ki ma jà tak zwa nà cha rak te ry -
stycz nà „twarz” i a in ne swo je go miej sca na
ma pie kra jo wych zwiàz ków do pie ro po -
szu ku jà? Nie ste ty w tym se zo nie wi´k szoÊç
wy staw zo sta ∏a skupiona w jed nym mie sià -
cu. Mie li Êmy dy le mat, ko go od wie dziç?
Wy bór pad∏ na nie wiel kie zwiàz ki, któ re
ma jà w so bie to „coÊ”. By ∏a to na sza Êwia -
do ma re dak cyj na po li ty ka.

* * *
Na to ma szow skiej wy sta wie po ka za no

oko ∏o 700 go ∏´ bi. Or ga ni za to rzy pod kre -
Êla li, ˝e w sto sun ku do lat ubie g∏ych jest to
znacz ny po st´p. W 2007 ro ku wy sta wio no
620, a w la tach po przed nich w gra ni cach
400-450 sztuk. Mo im zda niem zbyt cz´ sto
re gio nal nym zwiàz kom za le ̋ y na „ilo Êci”.
Wa˝ niej sza jest bo wiem struk tu ra wy sta -
wia nych pta ków i ich ja koÊç. 

W To ma szo wie naj licz niej, po mi mo
wspo mnia nej spe cja li za cji, po ka za no PDL
srebr nia ka – bo a˝ 161 eg zem pla rzy (20
wy staw ców), na st´p nie PDL per ∏o wy by∏
re pre zen to wa ny przez 10 ho dow ców (67
pta ków). Do pie ro po tem „sz∏a” krym ka
bia ∏o stoc ka (81 sztuk), mo tyl war szaw ski
(60 sztuk), krót ko dzio by to ma szow ski (41
sztuk) oraz wy wro tek ma zur ski (21 sztuk).
Ka te go ri´ wy wro tek ma zur ski wy gra∏ Ma -
rek Trà biƒ ski (96 pkt.), w mo ty lu war szaw -
skim naj moc niej szy by∏ Jan Pio trow ski (97
pkt., bar wa czer wo na). Nie wie le mu ust´ -
po wa li Piotr Przy bysz (96 pkt, bar wa ̋ ó∏ ta)
oraz An drzej Grad (96 pkt., bar wa czar na). 

Na to miast w krym ce bia ∏o stoc kiej
praw dzi wà kla s´ po ka za∏ An drzej Grad,
któ ry zdo by∏ za rów no cham pio na, jak i do -
sta∏ wy ró˝ nie nie. Szko da, ˝e we wspó∏ za -
wod nic twie za bra k∏o kil ku „za wod ni ków”
z Bia ∏e go sto ku, bo wte dy ry wa li za cja by ∏a -
by du ̋ o cie kaw sza. W Ka te go rii krót ko -
dzio by to ma szow ski rów nie˝ An drzej
Grad oka za∏ si´ naj lep szy. Je go go ∏àb (96
pkt.), któ ry zdo by∏ cham pio na, znaj du je si´
na ok∏ad ce te go nu me ru „Wo lie ry”.

Za py ta ∏em wprost Woj cie cha Ja ni ka, za -
∏o ̋ y cie la to ma szew skiej or ga ni za cji, co
spra wi ∏o, ˝e je go zwià zek jest za uwa ̋ al ny
na ma pie Pol ski? 

– Po pro stu w jed nym miej scu spo tka ∏o
si´ kil ku bar dzo do brych ho dow ców ras
krót ko dzio bych, ta kich jak: An drzej Grad,
Piotr Przy bysz, Le szek Sta sio ∏ek, Bog dan
Stu mian, Ma rek Maj da, Mie czy s∏aw Su skie -
wicz… oczy wi Êcie to nie wszy scy ko le dzy.
Po za tym na le ̋ y pod kre Êliç wiel kie za s∏u gi
dla na sze go zwiàz ku nie ̋ y jà ce go ju˝ An to -
nie go Âwiec kie go; on by∏ wiel kim pre kur -
so rem i tak na praw d´ to w∏a Ênie on ukie -
run ko wa∏ na szà ho dow l´. 

Przy po mn´, ˝e An tek by∏ na szym re dak -
cyj nym ko le gà i przez kil ka lat re da go wa∏
dzia∏ go ∏´ bie w na szym cza so pi Êmie. 

Oczy wi Êcie to nie jest je dy ny po wód
suk ce su. Ho dow cy chwa là so bie tak ̋ e
wspo mnia nà ju˝ nie zwy kle mi ∏à at mos fe r´
oraz do brà or ga ni za cj´. Mo de lem do za -
sto so wa nia jest na przy k∏ad zwy czaj, ˝e

sam ho dow ca nie ma pra wa wsta wiaç
swo ich pta ków do kla tek wy sta wo wych.
Ro bià to za nie go or ga ni za to rzy. Po wód
jest oczy wi sty. Za po bie ga si´ dzi´ ki te mu,
˝e rap tem naj cen niej sze go ∏´ bie roz p∏y wa -
jà si´ we mgle. Wa˝ na jest tak ̋ e do bra
wspó∏ pra ca z in ny mi zwiàz ka mi re gio nal ny -
mi. Przy k∏a dem mo ̋ e tu taj byç co rocz na
obec noÊç ho dow ców z Bia ∏e go sto ku,
z któ ry mi na wià za ∏a si´ zdro wa kon ku ren -
cja. Mia ∏em oka zj´ przy s∏u chaç si´ kil ka ra -
zy „z∏o Êli wej” wy mia nie zdaƒ. 

– Ale ˝e Êmy was po tur bo wa li w tym ro -
ku… na zwo zi li Êcie tu tyle swo ich smo lu -
chów…

– Zo ba czy my jak b´ dzie za rok…
Ano zo ba czy my jak b´ dzie za rok.

„Wo lie ra” b´ dzie ki bi co waç tym wszyst -
kim nie wiel kim zwiàz kom, któ rym cho dzi
w∏a Ênie o „coÊ” wi´ cej. W tym miej scu
dzi´ ku je my za mo˝ li woÊç zro bie nia stu -
dyj nych zdj´ç oraz za gest w po sta ci op∏a -
ce nia ho te lu dla na szej re dak cyj nej eki py.
Oczy wi Êcie wszyst kie zro bio ne zdj´ cia
prze ka ̋ e my nie od p∏at nie do u˝yt ku we -
wn´trz ne go ko le gom z To ma szo wa, tak
jak zresz tà to ro bi my w ka˝ dym in nym
przy pad ku, gdy ktoÊ nam umo˝ li wi fo to -
gra fo wa nie pta ków. Od wie dzi ∏em To ma -
szów z wiel kà przy jem no Êcià. Czu li Êmy
si´ tu part ne rem ce nio nym i po trzeb nym.
A to dla nas zna czy bar dzo wie le.

St. R.
Fot. P Kalata

Prezes TomaszowskiegoZwiàzku Ryszard K´dziora.



Motyl warszawski 

Piotra Przybysza,

odmiana ˝ó∏ta 

(96 pkt.).

Motyl warszawski
Andrzeja Grada, 

odmiana czarna (96 pkt.).

Motyl warszawski Jana Piotrowskiego,odmiana czerwona (97 pkt.).

Krótkodziobe tomaszowskie

Andrzeja Grada (96 i 95 pkt.).

Motyle warszawskiePiotra Przybysza,odmiana ˝ó∏taai Jana Piotrowskiego,
odmiana czerwona (97 i 95 pkt.).

Krymka bia∏ostocka 

Andrzeja  Grada, 

odmiana ˝ó∏ta (96 pkt.).

Krymki bia∏ostockie 

Andrzeja  Grada, 

odmiana ˝ó∏ta (97 i 97 pkt.).
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Leszek Stasio∏ek przyjmuje puchary.

Piotr PrzybyszPrzybysz ze swoim pupilem.

Ryszard K´dziora wr´cza pamiàtkowy dyplom.

˚ona i córki Andrzeja Grada.

Henryk Cyniak.

Ryszard K´dziora wyczytuje zwyci´zców.

Wojciech Janik.

Marek Majda z pucharami.


