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Kilka s∏ów
o SROCZCE POLSKIEJ

krótkodziobej

Na te mat hi sto rii po wsta nia go ∏´ bi ra sy srocz ka pol ska krót ko dzio ba pi sa no ju˝ wie lo krot nie. Wia do -
mo wszyst kim, i˝ w two rze niu ko rze ni srocz ki pol skiej g∏ów nà ro l´ (80%) ode gra ∏y go ∏´ bie ras ro dzi -
mych i po krew nych, jak: krym ka bia ∏o stoc ka, wy wro tek ma zur ski czy barw no g∏ów ka kró le wiec -
ka. Moc ne skró ce nie dzio ba i pi´k nie ukszta∏ to wa na g∏o wa odzie dzi czo ne zo sta ∏y po plà sa czu nad wi -
Êlaƒ skim – „Altstämmer”.

Wal de mar No wa kow ski

Sroczka polska krótkodzioba ˝ó∏ta. 
Fot. M. Duchewicz
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WWkoƒ cu lat 60. i na po czàt ku 70. na eg -
zem pla rzach z krót szy mi dzio ba mi za -
cz´ to pra c´ nad pod wy˝ sze niem syl -

wet ki i zwi´k sze niem ∏ap ci. Wy d∏u ̋ e nie i wy -
szczu ple nie szyi oraz unie sie nie pier si do gó -
ry da ∏o im puls do jesz cze wi´k sze go uszla chet -
nie nia tej ra sy. Pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e de li kat -
ne dr˝e nie szyi w „afek cie” (nie my liç z pul so -
wa niem) nie mo ̋ e byç od bie ra ne ja ko wa da.

W tym okre sie po ja wi ∏a si´ rów no cze -
Ênie nie pra wi d∏o wa ten den cja do two rze -
nia wy bit ne go czo ∏a kosz tem krà g∏o Êci gór -
nej cz´ Êci g∏o wy. Naj wy˝ szy jej punkt prze su -
nà∏ si´ znacz nie do przo -
du, a co za tym idzie, po ja wi ∏y si´ „kost -
ki” na cz´ Êci po ty licz nej i sp∏asz cze nie gór -
nej cz´ Êci g∏o wy.

Trze ba za zna czyç, ˝e wiel kà ro l´ w two rze -
niu tej ra sy go ∏´ bi ode gra li ho dow cy se nio -

rzy: Jan B∏a siak i Jan We lguÊ ze Zduƒ skiej Wo -
li. Po mi mo wie lo krot ne go spad ku za in te re so -
wa nia ho dow là, po nie kàd trud nej ra sy, ho dow -
cy ci upar cie sta ra li si´ utrzy maç bez piecz nà po -
pu la cj´ srocz ki pol skiej, zwa nej wte dy ̋ ar go no -
wo, w za le˝ no Êci od re gio nu kra ju, „Wajs fi -
glem”, „srocz kà sta ro pol skà”, „szpan crem sta -
ro pol skim”.

Z po mo cà na de szli ko le dzy ho dow cy z War -
sza wy, W∏o c∏aw ka, Gdaƒ ska oraz Ka li -
sza. Od 1982 ro ku ko le ga To masz Szym kie -
wicz z W∏o c∏aw ka za czà∏ in te re so waç si´ ho -
dow là tej ra sy, a po 1983 r. roz po czà∏ zbie ra -
nie ma te ria ∏ów w po sta ci prze ka zów ust -
nych oraz fo to gra ficz nych. Pod czas swo jej pra -
cy do ko na∏ spi su ho dow ców srocz ki pol -
skiej krót ko dzio bej z wia do mo Êcia mi o ilo -
Êci, jak i ja ko Êci ho do wa nych go ∏´ bi tej ra -
sy. Trze ba za zna czyç, ˝e pra ce, pro wa dzo -

ne przez ko le g´ Szym kie wi cza z wiel kà pa -
sjà, da ∏y po ̋ à da ny efekt. 

Pierw szy raz srocz ki pol skie krót ko dzio -
be po ka za no pod pra wi d∏o wà na -
zwà w 1992 ro ku na Wy sta wie Ogól no pol -
skiej w Po zna niu. Oce ny do ko na no we -
d∏ug pro jek tu no we go wzor ca opra co wa ne -
go przez ko le g´ To ma sza Szym kie wi cza.

Pod ko niec lat osiem dzie sià tych i na po czàt -
ku dzie wi´ç dzie sià tych za cz´ ∏y umac -
niaç si´ oÊrod ki ho dow li tej ra sy, da jàc no -
we szcze py dla dal sze go roz wo ju ho dow li. Tra -
dy cyj nie by ∏a to Zduƒ ska Wo la z Ja nem B∏a sia -
kiem i Ja nem We lgu siem, War sza wa ze Ste fa -
nem Je gliƒ skim, Ire ne uszem Mar ty niu kiem, Ja -
ro s∏a wem Bo le snà oraz Ry szar dem Ba ∏o -
nem, W∏o c∏a wek z To ma szem Szym kie wi -
czem, Wal de ma rem No wa kow skim, Jó ze -
fem Du dziƒ skim i Jac kiem Choj nac -
kim, Gdaƒsk z Ma ria nem Za char czu kiem, Ja -
nem Jan kow skim i Bog da nem Wa ra kom skim.

W ostat nich la tach po krój srocz ki pol -
skiej krót ko dzio bej uleg∏ ujed no li ce niu, cho -
cia˝ „sta re” ten den cje w nie któ rych oÊrod -
kach ho dow la nych wcià˝ po ku tu jà. Wa dy ni -
skiej po sta wy (krót kie udo), s∏a bo ob ro Êni´ -
te ∏ap cie czy kost ko wa g∏o wa sà sta ∏ym za gro -
˝e niem dla czy sto Êci ra sy i mu szà byç bez -
wzgl´d nie eli mi no wa ne. Nad rz´d ny cel ho -
dow li to okrà g∏a g∏o wa przy pi´k nie wy pr´ ̋ o -
nej syl wet ce, osa dzo nej na wy so kich no -
gach, moc no po ro Êni´ tych pió ra mi z do -
brze za bu do wa ny mi bu fa mi – jest to kwin te -
sen cja ho dow li tej ra sy.

Po ka za ne ostat nio na Eu ro pej skiej Wy sta -
wie w Lip sku, w 2006 ro ku, przez trzech 
ho dow ców: Wal de ma ra No wa kow skie -

Waldemar Nowakowski na tle swojej hodowli. Fot. M. Duchewicz Prawid∏owo zbudowana g∏owa. Fot. M. Duchewicz
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Sroczki polskie krótkodziobe, u góry ˝ó∏te, u do∏u czarne. Fot. M. Duchewicz
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go (czer wo ne, 97 pkt. Vo rzu glich), Ma cie ja Du -
che wi cza (czar ne, 2 x 96 pkt. hV) oraz Ja na Jan -
kow skie go (˝ó∏ te, 95 pkt.), srocz ki pol -
skie krót ko dzio be (Po lni sche Kurz schnäbli ge
El ster) po zwo li ∏y za gra nicz nym ho dow com zo -
ba czyç i utwier dziç si´ w prze ko na niu o pol sko -
Êci tej ra sy oraz za re je stro wa niu jej w stan dar -
dzie eu ro pej skim.

Za wiel kie za an ga ̋ o wa nie w two rze niu
tej pi´k nej ra sy na le ̋ à si´ wy ra zy sza cun -
ku i po dzi´ ko wa nia dla ko le gi To ma sza Szym -
kie wi cza, któ ry udo ku men to wa∏ pol skoÊç opi -
su wzor ca i in te gro wa∏ ho dow ców oraz po -
ma ga∏ w kon tak to wa niu si´ ich ze so -
bà, zw∏asz cza no wo za in te re so wa nych. Oso -
bi ste za an ga ̋ o wa nie (cz´ sto tor pe do wa -
ne przez nie któ re oso by) ko le gi Tom ka w or -
ga ni za cj´ szko leƒ i spe cja li stycz nej wy sta -
wy do pro wa dzi ∏o do po now ne go roz kwi -
tu (re ne san su) ho dow li srocz ki pol skiej krót -
ko dzio bej oraz na p∏y wu no wych mi ∏o Êni -
ków tej ra sy. Na le ̋ y tu taj wspo mnieç ta -
kie oso by, jak: A. Flor czuk, B. Stru -
mian, M. Du che wicz, H. Gór nik, B. Ku le -
sza, W. ˚o chow ski.

Na ko niec mo ich roz wa ̋ aƒ na te mat wy -

˝ej opi sa nej ra sy chcia∏ bym, na ∏a mach wio dà -
ce go cza so pi sma „Wo lie ra”, po dzi´ ko waç Pa -
nu Sta ni s∏a wo wi Rosz kow skie mu za otwar -
te ser ce dla ho dow ców go ∏´ bi krót ko dzio -
bych.

Go ∏´ bie przedstawione na zdj´ciach
po cho dzà z ho dow li

Wal de ma ra No wa kow skie go,
Ma cie ja Du che wi cza

oraz z wystawy w Broniszach
k. Warszawy.
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