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B rak jest kon kret nych ma te ria ∏ów,
na pod sta wie któ rych mo˝ na by

od two rzyç hi sto ri´ ho dow li i po cho -
dze nie ma Êciu cha. Przy pusz cza si´,
˝e po czàt ki ho dow li tej ra sy to XVII w.

Z ca ∏à pew no Êcià wia do mo, ˝e zo -
sta ∏a ona uzy ska na we wschod niej
Ma ∏o pol sce, a cen trum ho dow li znaj -
do wa ∏o si´ we Lwo wie. WÊród tam tej -
szych ho dow ców ma Êciu chów krà ̋ y -
∏o opo wia da nie, ˝e te go ∏´ bie ho do -
wa no ju˝ za cza sów kró la Ja na So bie -
skie go, a przy wio z∏o je ry cer stwo pol -
skie z wy pra wy tu rec kiej.

Ma Êciuch pol ski do 1939 ro ku na zy -
wa ny by∏ purc lem (ko zio∏ kiem), 
a w sa mym Lwo wie plà sa czem lwow -
skim. Do mi no wa ∏y go ∏´ bie jed no -
barw ne z ko ron kà – czar ne, czer wo ne,
˝ó∏ te, ka wo we i bia ∏e.

Istot ne ce chy go ∏´ bia tej ra sy: ma ∏y,
drob nej bu do wy, kor pus krót ki, za -
okrà glo ne kszta∏ ty cia ∏a. Tu ∏ów spo -
czy wa na drob nych, doÊç moc nych 
i umiar ko wa nie ni skich no gach. Po sta -
wa dum na, lecz jed no cze Ênie pe∏ na za -
lot no Êci. PierÊ wy su ni´ ta do przo du,
szy ja no szo na pro sto, upie rze nie ob fi te
i nad zwy czaj lÊnià ce na szyi, pier siach
i skrzy d∏ach, do brze przy le ga jà ce
do cia ∏a. Szcze gól ne pi´k no na da je go -
∏´ bio wi je go krót ka, sze ro ka kost ko wa
g∏o wa o wy so kim czo le, na któ -
rej – na tle barw ne go upie rze nia – ∏ad -
nie kon tra stu jà ja sne, sze ro kie ob ràcz -
ki oczne, ja sny, krót ki i gru by dziób
oraz per ∏o we oko o ˝y wym spoj rze niu.
Dziób usta wio ny pod kà tem roz war -
tym w sto sun ku do li nii czo ∏a. Ob wód -
ka oka de li kat na, p∏a ska, trój pier Êcie -
nio wa bar wy ja snej (bia ∏a), nie za cho -
dzi do kà tów ja my dzio bo wej i nie si´ -
ga szczy tu g∏o wy.

Purc le wy st´ pu jà ja ko ko ro nia te 
i g∏ad kie. Ko ro na po win na byç wy so -

ko osa dzo na, ob fi ta w piór ka, mo˝ li -
wie sze ro ko za cho dziç na bo ki g∏o wy
oraz przy le gaç do brze do g∏o wy. Pió ra
szczy tu ko ron ki po win ny do si´ gaç
szczy tu g∏o wy. 

W okre sie póê niej szym, praw do -
po dob nie w koƒ cu XIX w., po wsta -
∏a od mia na g∏ad ko g∏o wa z bia ∏y mi
piór ka mi na g∏o wie i szyi. Od mia n´
t´ na zwa no mo re te lem. Mo re tel
po wsta∏ z krzy ̋ ów ki sze ka ko lo ro -
we go (wy wrot ne go) z purc lem (ko -
zio∏ kiem). Praw do po dob nie je go
na zwa po cho dzi od s∏o wa „sal to
mor ta le”, co ozna cza – prze wrót
Êmier ci.

Na po czàt ku XX w. ho dow cy kra -
kow scy uzy ska li od mia n´ z bia ∏y mi
tar cza mi na skrzy d∏ach, tzw. ofi ce ry 
i z bia ∏y mi lo ta mi tzw. bia ∏o lo te. Za -
rów no bia ∏o lo te jak i ofi ce ry (bia ∏o tar -
czo we) by ∏y g∏ad ko g∏o we. Te dwie
ostat nie od mia ny to efekt krzy ̋ ów ki
purc li z go ∏´ bia mi wie deƒ ski mi bia ∏o -
tar czo wy mi. 

Po dru giej woj nie Êwia to wej pro po -
no wa no dla purc li na zw´ „krót ko -
dzio by wy wro tek pol ski” i „ma Êciuch
pol ski”. Ta dru ga na zwa for so wa -
na przez zna nych kra kow skich ho -
dow ców m. in. Ar tu ra Hersz ma na, Jó -
ze fa Sto cha i Le ona Kre to wi cza, po -
mi mo i˝ nie jest naj w∏a Êciw sza, zo sta -
∏a ofi cjal nie uzna na. Wspo mnia ny Ar -
tur Hersz man po sia da∏ naj licz niej szà
i naj wy bit niej szà ho dow l´ ma Êciu -
chów pol skich, ko ro nia tych i ofi ce -
rów. Z re jo nu Rze szo wa, któ ry uzna -
wa ny by∏ za ko leb k´ ho dow li go ∏´ bi
krót ko dzio bych, na le ̋ y wy mie niç zna -
nych ho dow ców ma Êciu chów, jak:
Rze szo, Szczu rek i Haw ling. W re jo -
nie war szaw skim naj wi´k szà ho dow l´
ma Êciu chów pol skich po sia da∏ Ta de -
usz Ku charz i Alek san der Wi´c kow ski
z Pia sto wa.

W nie pu bli ko wa nych wspo mnie -
niach ko le ga Ja nusz Czaj ka z Prusz -
ko wa opi su je swo jà przy go d´ z ho -
dow là go ∏´ bi ras krót ko dzio bych. Jest
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Ma Êciuch pol ski
Ma Êciuch pol ski to ma ∏y go ∏àb o nie zwy kle ele ganc kiej i szla chet nej syl wet ce. Je go har mo nij ne ru chy pe∏ ne sà
gra cji i ulot ne go wdzi´ ku. Ca ∏a uro da i ele gan cja naj bar dziej uwi dacz nia si´ w okre sie go do wym i w cza sie swo -
bod ne go lo tu. Dwa, trzy ko zio∏ ki w po wie trzu i g∏o Êne kle pa nie skrzy d∏a mi to ele men ty lo tu ma Êciu chów, któ ry
trwa oko ∏o go dzi ny.

Ma Êciuch pol ski koƒ cza ty i ma Êciuch pol ski bia ∏y.



to na ty le fa scy nu jà ce, ˝e przed sta wi´
w du ̋ ym skró cie hi sto ri´ za ni ku ra sy
i trud no Êci ho dow la ne.

W la tach 60. XX w., aby zdo byç ma -
Êciu cha do pa ry od wie dza∏ cz´ sto ba -
zar w War sza wie, przy ul. Sta lo wej,
a po tem na pl. Szem be ka. Wcze Êniej
za po zna∏ si´ z Alek san drem Wi´c -
kow skim (Ole siem) z Pia sto wa, któ ry
z ko lei przed sta wi∏ mu in nych ho dow -
ców ras krót ko dzio bych. Do czer wo -
ne go ma Êciu cha do ku pi∏ od Ole sia sa -
micz k´ czer wo nà z bia ∏à g∏ów kà. Bia -
∏y ko lor za czy na∏ si´ z ty ∏u, na szczy cie
g∏o wy i scho dzi∏ a˝ pod dziób. Po zo -
sta ∏e ubar wie nie go ∏´ bia by ∏o ca -
∏e czer wo ne. OleÊ stwier dzi∏: „to mo -
re tel ka, mo ̋ e byç do ma Êciu cha, gdy˝
oj cem jest ma Êciuch”. Po tej pa rze by -
∏o kil ka m∏o dych. Trzy z nich to mo re -
te le. M∏o de by ∏y ∏ad niej sze ni˝ ro dzi -
ce, mia ∏y sze ro kie g∏o wy, du ̋ à, cie li stà
otocz k´ ocznà, kró ciut kie dzio by.
G∏o wa i pod gar dle by ∏y bia ∏e. Je den
z nich mia∏ kil ka czer wo nych pió rek
na na bia ∏ym tle g∏o wy. W la tach 60.
ubie g∏e go wie ku po zna∏ ho dow -
c´ – Ta de usza Ku cha rza, któ ry wy wo -
dzi∏ si´ ze Sta ni s∏a wo wa, a wi´c z ko -
leb ki go ∏´ bi ras krót ko dzio bych. W je -
go go ∏´b ni ku, tak jak u Ole sia, zo ba -
czy∏ du ̋ e sta do ma Êciu chów w ró˝ -
nych ko lo rach, sze ków lwow skich (tak
wów czas na zy wa no sze ka pol skie go)
i me wek pol skich. Za fa scy no wa ny by∏
ma Êciu chem ko ro nia tym, któ re go zo -
ba czy∏ po raz pierw szy. By∏ to go ∏àb

bar dziej de li kat ny, lecz z pi´k nà ko ro -
nà, sze ro ko roz sta wio nà na g∏o wie.
By∏ tam na wet ma Êciuch nie bie ski bez
pa sów! Po pew nym cza sie na by∏
od Alek san dra Wi´c kow skie go pa r´
ma Êciu chów z bia ∏y mi tar cza mi
na skrzy d∏ach. OleÊ przy wióz∏ je od A.
Hersz ma na z Kra ko wa. Na zy wa∏ je
ofi ce ra mi. Sam czyk by∏ bar dzo ∏ad ny,
na to miast sa micz ka mia ∏a na tar czach
skrzy de∏ nie wiel kie czer wo ne plam ki.
Otrzy ma ne od nich m∏o de by ∏y pra wie
ca ∏e czer wo ne z bia ∏y mi piór ka mi
na tar czach skrzy de∏, ale bia ∏ych ca -
∏ych tarcz nie by ∏o. Do pie ro po spie -
rze niu oka za ∏o si´ jak wy glà da jà na -
praw d´. Trzy z nich by ∏y z na kra pia ny -
mi tar cza mi, a je den by∏ ta ki jak oj -
ciec – z ca∏ ko wi cie czy stym ry sun kiem.
By ∏a to sa micz ka, któ rà po tem sko ja -
rzy∏ z oj cem. Po zo sta ∏ych m∏o dych po -
zby∏ si´ i jak sam przy zna je – po pe∏ ni∏
b∏àd nie do od ro bie nia. Sam czyk pad∏
i skoƒ czy ∏y si´ je go naj pi´k niej sze go -
∏´ bie – ofi ce ry. Póê niej ju˝ ni gdzie tej
od mia ny nie spo tka∏.

Przed na pi sa niem te go ar ty ku -
∏u roz ma wia ∏em z pa nem Ta de uszem
Ku cha rzem. Co si´ sta ∏o z je go ho -
dow là ma Êciu chów pol skich? Otó˝
przy je˝ d˝a∏ do nie go m∏o dy cz∏o wiek
z Wy brze ̋ a, któ ry na by wa∏ ma Êciu -
chy. By∏ ni mi za fa scy no wa ny. Pan Ta -
de usz po pew nym cza sie, gdy mia∏
pro ble my ze z∏o ̋ e niem par, po je cha∏
do te go cz∏o wie ka. Je go nie za sta∏,
a ˝o na po wie dzia ∏a, ˝e mà˝ to ma ry -
narz i wszyst kie go ∏´ bie wy wióz∏
z Pol ski.

La ta 70. XX w. to pra wie koƒ ców ka
ho dow li pol skich ma Êciu chów. 
Z W´ gier do Pol ski zo sta jà spro wa -
dzo ne ma Êciu chy w´ gier skie (bu da -
pesz taƒ skie krót ko dzio be jed no barw -
ne). Ho dow cy pol scy by li ni mi za fa scy -
no wa ni. To go ∏´ bie wi´k sze, 
z d∏u˝ szà szy jà, na wy so kich no gach.
G∏o wa sze ro ka, z otocz kà ocznà jak 20
gro szy – tak wów czas mó wio no, gru bà
i za cho dzà cà na wierzch g∏o wy. Du -
˝a cz´Êç ho dow ców roz po cz´ ∏a krzy ̋ o -
wa nie na szych ma Êciu chów z w´ gier -
ski mi. Na wy sta wach ta kie „ulep szo -
ne” ma Êciu chy wy sta wia no ja ko pol -
skie. Nie mia ∏y ju˝ ko ro nek, za tra ci ∏y

zdol noÊç ko zio∏ ko wa nia, mia ∏y wi´k szà
ob ràcz k´ ocznà, dziób wsta wio ny
pod kà tem pro stym do czo ∏a.

Ja sam ho do wa ∏em jesz cze mo re te -
le i ma Êciu chy bia ∏e do 1992 r. By ∏y to
pta ki ku pio ne od Alek san dra Wi´c -
kow skie go. Nie ste ty, nikt w∏a Êci wie
si´ ni mi nie in te re so wa∏. Ho dow cy,
któ rzy od wie dza li mo jà ho dow l´,
oglà da jàc ma Êciu chy stwier dza li, ˝e:
„to sta ry typ ma Êciu chów, te raz sà lep -
sze, a te nie ma jà ju˝ zby tu”. I rze czy -
wi Êcie, Ara bo wie, któ rzy od wie dza li
nasz kraj ma so wo wy ku py wa li ma Êciu -
chy i in ne ko lo ro we go ∏´ bie (oprócz
czar nych!). Do brze p∏a ci li, wi´c ho -
dow cy im sprze da wa li.

Na wy sta wach go ∏´ bi prze wa˝ nie
po ka zy wa no ma Êciu chy w´ gier skie
(bu da pesz taƒ skie krót ko dzio be jed -
no barw ne), a pol skich prak tycz nie ju˝
nie wy sta wia no. A te, któ re po ka za no
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Ma Êciuch pol ski - ofi cer.

Ma Êciu chy pol skie.

Ko zio ∏ek pol ski – mo re tel.
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nie mia ∏y wie le wspól ne go ze wzor -
cem ma Êciu cha pol skie go. Obec nie
ist nie jà cy, ale nie for mal ny Ko re spon -
den cyj ny Klub Ma Êciu cha Pol skie go
sta ra si´ nad ro biç te b∏´ dy i ura to waç
przed wy gi ni´ ciem t´ pi´k nà, pol skà
ra s´. 

Ho dow la te go go ∏´ bia jest doÊç
trud na. Przy wy cho wie m∏o dych nie -
zb´d ne sà mam ki. Wy ma ga ne jest do -
Êwiad cze nie, du ̋ a wie dza ho dow la -
na i cier pli woÊç. Od two rze nie po pu la -
cji ma Êciu cha pol skie go jest trud ne,
po nie wa˝ wcià˝ brak jest czy sto ra so -
wych, wzor co wych pta ków.

Ce chy ra so wo Êci 
ma Êciu cha pol skie go:

• g∏o wa – ma ∏a, kost ko wa, czo ∏o sze -
ro kie, stro me, wy so kie. Gór na cz´Êç
g∏o wy (cie mi´) sp∏asz czo na
z nie znacz nym wkl´ Êni´ ciem utwo -
rzo nym przez lek ko wy czu wal ny guz
po ty licz ny i dwa oczne. Lu ki mi´ dzy
gu za mi po win ny byç do brze wy pe∏ -
nio ne mi´ Ênia mi. Wszyst kie kra w´ -
dzie ∏a god nie za okrà glo ne. U od -
mian czu ba tych ko ron ka po win -
na byç pó∏ ko li sta, wy so ko osa dzo -
na i do brze przy le ga jà ca do g∏o wy.
Gó ra ko ron ki po win na si´ gaç szczy -
tu g∏o wy;

• oczy – ga∏ ka oczna du ̋ a, okrà g∏a,
lek ko wy pu k∏a. T́  czów ka ko lo ru
per ∏o we go;

• ob ràcz ka oczna – wy ra zi sta, rów no -
mier nie oka la jà ca oko o de li kat nej
struk tu rze, ko lo ru cie li ste go, dwu
lub trzy rz´ do wa. Nie mo ̋ e si´ gaç
szczy tu g∏o wy, ani do ty kaç na sa dy
dzio ba;

• dziób – krót ki, gru by, sze ro ki u na -
sa dy, ko lo ru cie li ste go. Usta wie nie
dzio ba nie znacz nie uko Êne w dó∏.
Gór na szcz´ ka dzio ba two rzy 
z czo ∏em kàt roz war ty. Wo sków ki
drob ne, do brze przy le ga jà ce;

• szy ja – krót ka, cien ka przy g∏o wie,
pro sto usta wio na;

• pierÊ – sze ro ka, wy pu k∏a, za okrà -
glo na, unie sio na;

• ple cy – krót kie, lek ko opa da jà ce
wraz z li nià ogo na;

• skrzy d∏a – krót kie, moc ne, zwar te,
le ̋ à na ogo nie;

• ogon – zwar ty, nie co d∏u˝ szy ni˝ lot -
ki skrzy de∏;

• no gi – krót kie, ko lo ru czer wo ne go,
nie opie rzo ne. Pa zur ki ja sne, uda
cz´ Êcio wo scho wa ne w pió rach pod -
brzu sza.

Gru pa IX – lot ne. Ob ràcz ka 7 mm.

An to ni Âwiec ki
Rys. J. Czaj ka
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MaÊciuch polski – koroniaty czarny. Fot. A. Wegner

Ma Êciuch pol ski ko ro nia ty.


