
Jest to nie ste ty na szà ce chà na ro -
do wà – fa scy nu je my si´ wszyst kim
co ob ce, za gra nicz ne, eg zo tycz ne.
Nie omi n´ ∏o to rów nie˝ kur – cie -
szy my si´, ˝e uda ∏o si´ nam spro -
wa dziç nie zna nà wcze Êniej w Pol -
sce ra s´, po ka zu je my jà na wy sta -
wach, t∏u ma czy my wzor ce, a tym -
cza sem na sze ro dzi me ra sy po zo -
sta jà w cie niu.

F akt – przy dzie siàt kach, czy na -
wet set kach ras wy ho do wa nych

na Êwie cie, na sze ro dzi me do ko na nia
wy pa da jà co naj mniej bla do, tym bar -
dziej wi´c po win ni Êmy roz po wszech -
niaç te nie licz ne pol skie ra sy kur. Ile
w su mie ma jà Po la cy te go do rob ku ho -
dow la ne go? Nie mal ka˝ dy dro biarz po -
wie „zie lo no nó˝ ka”, nie któ rzy do da dzà
„po lbar”, a ju˝ ca∏ kiem nie licz ni do ∏o ̋ à
„˝ó∏ to nó˝ k´”. Na tym jed nak pol skie
dro biar stwo si´ nie koƒ czy. Ma my jesz -
cze przy naj mniej dwie ra sy kur, któ re
prze trwa ∏y roz ma ite za wi ro wa nia hi sto -
rii, i na dal, choç nie licz ne,
ale jed nak sà obec ne
w pol skich kur ni kach,
szcze gól nie we wschod niej
Pol sce. 

Jed nà z nich jest sta ro -
pol ska czu bat ka, któ rà
w nie mal nie zmie nio nej
po sta ci spo tkaç mo˝ -
na po wsiach Ma ∏o pol ski
i Lu belsz czy zny. 

Dzi siaj jed nak zaj m´ si´ in -
nà – ku rà, któ rà wie le osób, szcze -
gól nie star szych pa mi´ ta z dzie ciƒ -
stwa, któ ra by ∏a u nas od daw na,
mo ̋ e na wet od wie ków, a któ ra nie

mo ̋ e do cze kaç si´ uzna nia za ra s´,
ze wszyst ki mi te go kon se kwen cja -
mi – wzor cem, oce nà, ob ràcz ka mi
itd. Przed sta wi´ dzi siaj go ∏o szyj k´
lu bel skà. 

Drób ozdobny

10/2005

Go∏oszyjka lubelska 
– cudze chwalicie, swego nie znacie

Za pra sza my do lek tu ry dwóch ma te ria ∏ów po zor nie ze so bà nie zwià za nych – „Go ∏o szyj ka lu bel ska” oraz „Ku ry
bir maƒ skie”. Pre zen tu je my w nich ra sy kur z ró˝ nych stron Êwia ta, któ re nie na le ̋ à do naj po pu lar niej szych
w ho dow li. Dla cze go jed nak zde cy do wa li Êmy si´ na ich pu bli ka cj´, co ma jà ze so bà wspól ne go? Otó˝ na ich przy -
k∏a dzie mo˝ na po ka zaç ile pra cy mu szà w∏o ̋ yç ho dow cy, aby stwo rzyç lub od two rzyç ja kàÊ no wà od mia n´ barw -
nà lub no wà ra s´ kur. Ile trze ba upo ru, kon se kwen cji, cza su, cier pli wo Êci i wie dzy. Ale ta kie po dej Êcie do ho dow -
li z ca ∏à pew no Êcià si´ op∏a ci. Na pew no jest ogrom na sa tys fak cja, cza sa mi przy cho dzi te˝ i s∏a wa. Go rà co za -
ch´ ca my wszyst kich ho dow ców do ta kie go twór cze go pod cho dze nie do spraw ho dow la nych. A re dak cja „Wo lie -
ry” b´ dzie z ca ∏ych si∏ wspie raç te go ty pu wy si∏ ki. 



Skàd w ogó le u nas ku ry z nie opie -
rzo nà szy jà? Przyj mu je si´, ˝e ku ry
o na giej szyi po cho dzà z Azji. Mu ta -
cja ta naj praw do po dob niej po ja wi -
∏a si´ i utrwa li ∏a, na te re nach gdzie
wy st´ po wa ∏y wy˝ sze ni˝ u nas tem pe -
ra tu ry. Po sia da nie na giej, a przy tym
sil nie ukrwio nej skó ry na szyi, przy da -
wa ∏o si´ tam ja ko do dat ko wy wy -
mien nik cie p∏a. 

Jest to ce cha do mi nu jà ca uwa run -
ko wa na przez jed nà pa r´ ge nów,
a wi´c ∏a twa do utrzy ma nia si´ w po -
pu la cji, na wet bez pro wa dze nia pla -
no wej ho dow li. 

Hi sto ria ra sy gi nie w po mro ce dzie -
jów, nie uda ∏o mi si´ do trzeç do ˝ad -
nych pi sa nych êró de∏ na jej te mat. Ku -
ry te po ja wi ∏y si´ na na szych te re nach
naj praw do po dob niej w okre sie za bo -
rów. Wska zy wa∏ by na to ob szar ich
wy st´ po wa nia – Ma ∏o pol ska i Lu -
belsz czy zna, a wi´c te re ny któ re
po III roz bio rze w ro ku 1795 zna la z∏y

si´ w gra ni cach Ce sar stwa Au stro  -W -
´gi ers kiego, jed nak tu taj, ze wzgl´ du
na od mien ne upodo ba nia ów cze snych
ho dow ców, a praw do po dob nie rów -
nie˝ ostrzej szy kli mat, na stà pi ∏o zró˝ -
ni co wa nie obu od mian go ∏o szy jek:
sied mio grodz kiej i lu bel skiej. 

Ze wzgl´ du na brak êró de∏ pi sa nych
ca ∏y pro ces od twa rza nia go ∏o szyj ki
opar ∏em na opi sach osób pa mi´ ta jà -
cych cza sy przed wo jen ne oraz na wy -
glà dzie osob ni ków, któ re uda ∏o mi si´
ze braç lub za ob ser wo waç. 

Ku ry te po cho dzà od wspól nych
przod ków z go ∏o szyj kà sied mio -
grodz kà. Wska zu je na to oprócz nie -
opie rzo nej szyi rów nie˝ cha rak te ry -
stycz na bu do wa – smu klej sza u ko -
gu ta, przy sa dzi sta i kr´ pa u ku ry.
Na sza go ∏o szyj ka po sia da
jed nak kil ka za sad ni czych
ró˝ nic. 

Po pierw sze, jest zde cy do -
wa nie, co naj mniej o po ∏o w´,

wi´k sza. Za li czyç jà na le ̋ y do kur zde -
cy do wa nie ci´˝ kich. 

Dru gà ró˝ ni cà jest grze -
bieƒ – wpraw dzie obie ra sy mo gà
po sia daç za rów no grze bieƒ po je -
dyn czy, jak i ró ̋ ycz ko wy, to u go ∏o -
szyj ki sied mio grodz kiej jest on ma -
∏y, co naj wy ̋ ej Êred ni, na to miast go -
∏o szyj ka lu bel ska po sia da, szcze gól -
nie u ko gu ta, grze bieƒ du ̋ y, do bar -
dzo du ̋ e go. Jest on wy jàt ko wo
efek tow ny w wer sji ró ̋ ycz ko wej:
d∏u gi, ze szpi cem, a przy tym nie -
zwy kle sze ro ki, zde cy do wa nie szer -
szy od g∏o wy, o moc no po fa∏ do wa -
nej po wierzch ni. 

Trze cia ce cha ró˝ nià ca obie ra sy to
upie rze nie przed niej cz´ Êci szyi: go ∏o -
szyj ka lu bel ska nie ma ca∏ ko wi cie go -
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∏ej, wr´cz uka zu jà cej wo le szyi, ale
po sia da w tym miej scu p´k mi´k kich
piór, two rzà cych tzw. Êli niak czy „li -
sa”. Ce cha ta nie wàt pli wie do da je
tym pta kom uro ku. 

Ku ry te ma jà bar dziej wy pro sto wa -
nà po sta w´ i moc ne, sze ro ko roz sta -
wio ne no gi. 

Wszyst kie te cechy, oraz fakt,
˝e ku ry te wy st´ pu jà w Pol sce od daw -
na, da jà pod sta w´ do za re je stro wa nia
go ∏o szyj ki lu bel skiej ja ko na szej ra sy
ro dzi mej. 

Skàd wzi´ ∏o si´ u mnie za in te re so -
wa nie ty mi ku ra mi? Drób pa sjo no wa∏
mnie od za wsze, a kil ka na Êcie czy
dwa dzie Êcia lat te mu nie by ∏o ta kie go
wy bo ru ras ozdob nych jak dzi. Prak -
tycz nie je dy nà ku rà ró˝ nià cà si´
czymÊ wi´ cej ni˝ ko lo rem by ∏a go ∏o -
szyj ka. Ju˝ wów czas ja ko „dzie ci´
drob ne” zdo by ∏em od sà sia da pierw -
sze go ∏o szyj ki. Do dam, ˝e nie oby -
∏o si´ bez pod st´ pu: pod sta wio -
na oso ba ku pi ∏a dla mnie jaj ka, ja ko
kon sump cyj ne. 

Przez na st´p ne
la ta go ∏o szyj ki by -
∏y u mnie utrzy -
my wa ne prak tycz -
nie w cho wie
wsob nym – z jed -
nej stro ny wp∏y -
n´ ∏o to po zy tyw -
nie na wy rów na -
nie i po wta rzal -
noÊç cech, z dru -
giej jed nak ne ga tyw nie na wzrost
i zdro wot noÊç. Przede wszyst kim bra -
ko wa ∏o mi jed ne go ele men tu – o ile
mo je ku ry mia ∏y wspa nia le roz wi ni´ -
ty grze bieƒ po je dyn czy, to nie wie -
dzia ∏em jak i skàd wpro wa dziç grze -
bieƒ ró ̋ ycz ko wy. A we d∏ug opi sów
lu dzi pa mi´ ta jà cych te ku ry, mia ∏y
one po sia daç „ku p´ grze bie ni”. 

Prze ∏om na stà pi∏ w ro -
ku 1995 – wte dy to uda ∏o mi si´ zdo -
byç jaj ka, z któ rych uzy ska ∏em pi´k -
ne go ko gu ta w ko lo rze ˝ó∏ to czer wo -
nym. Co cie ka we, jaj ka przy wióz∏ mi
zna jo my Ukra iniec z ¸uc ka – jak

wi daç rów nie˝ po tam tej stro nie
gra ni cy mi mo up∏y wu ty lu lat, ku ry
te za cho wa ∏y si´ w nie zmie nio nej
for mie. 

Ko gut ten oprócz pi´k nej po sta wy,
po sia da∏ wprost nie sa mo wi ty grze -
bieƒ – po dob ny do grze bie nia ko gu ta
ham bur skie go, ale o wie le wi´k szy:
nie mal dwu krot nie szer szy od g∏o wy,
a przy tym bar dzo d∏u gi – z przo du
nad bu do wa ny nad dzio bem, a z ty -
∏u rów no mier nie zw´ ̋ a jà cy si´ i za koƒ -
czo ny d∏u gim szpi cem. Je go po -
wierzch nia jest rów no mier nie po fa∏ do -
wa na, jak okre Êli∏ to je den z ko le gów.
Wy glà da to jak po wierzch nia mó zgu.
Ce cha ta jest tak wier nie prze ka zy wa -
na, ˝e mi mo kil ku po ko leƒ grze bieƒ
ten jest za wsze ta ki sam. 

Obec nie, dzi´ ki okre so we mu wpro -
wa dza niu do sta da do -
le wu Êwie ̋ ej krwi,
uda ∏o si´ uzy skaç ku ry
od po wied niej wiel ko -
Êci, jak rów nie˝ sze ro -
kiej ga my ko lo rów.
Na przy k∏ad dzi´ ki ku -
rze przy wie zio nej
z oko lic San do mie rza
uda ∏o mi si´ uzy skaç
bia ∏e go ∏o szyj ki. 

Go ∏o szyj ka lu bel -
ska nie jest ku rà, któ ra
spodo ba si´ wszyst -
kim – cz´ sto s∏y szy si´
ko men ta rze: „ale to
obrzy dli we”, „a te ku -
ry to mo ̋ e cho re? bo
ta kie ∏y se? „. In ni py -
ta jà czy to si´ go li, al -

bo czy to krzy ̋ ów ka z s´ pem, jed nak
ma jà one w so bie co, co przy cià ga i in -
try gu je. Tym bar dziej, ˝e rów nie˝ ze
wzgl´ du na ce chy u˝yt ko we, jest to ra -
sa god na po le ce nia – z ho do wa nych
prze ze mnie kur je dy nie le ghorn do -
ra sta∏ szyb ciej, z tym, ˝e go ∏o szyj ka
jest nie po rów ny wal nie wi´k sza.
Oprócz cech do brej ku ry rzeê nej go -
∏o szyj ka lu bel ska jest rów nie˝ do brà
nio skà – nie sie si´ prak tycz nie ca ∏y
rok, rów nie˝ zi mà, a po za tym du ̋ à
cz´Êç po ̋ y wie nia po tra fi „zor ga ni zo -
waç” so bie sa ma – ku ry wspo mnia ne -
go wcze Êniej sà sia da ca ∏e la to ˝y wi ∏y
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si´ w po bli skim le sie. 
Ku ry od po wia da jà ce opi som star -

szych ho dow ców, a przede wszyst kim
ho dow czyƒ, do syç cz´ sto spo ty ka si´
na te re nach wschod niej i po ∏u dnio -
wej Pol ski – Êwiad czy to o tym,
˝e nie gdyÊ by ∏a to ra sa po pu lar -
na i ze wzgl´ du na war to Êci u˝yt ko -
we cz´ sto ho do wa na. Dzi´ ki te mu
nie jest na ra zie za gro ̋ o na wy gi ni´ -
ciem, trze ba jed nak ze braç gru p´ za -
pa leƒ ców, któ rzy pod j´ li by trud
ujed no li ce nia po g∏o wia i roz pro pa -
go wa nia ra sy. 

Po kil ku la tach „sa mot nej wal ki
z ˝y wio ∏em” uda ∏o mi si´ „za ra ziç”
go ∏o szyj kà pa r´ osób, co cie ka we,
w wi´k szo Êci nie zrze szo nych
w Zwiàz ku Ho dow ców. Cz∏on ko wie
PZH GRi DO nie sà za in te re so wa ni
ku rà, któ rej nie ma po co wy sta wiaç,
bo nie ma za re je stro wa ne go wzor ca.
Za miast ra to waç reszt ki na sze go
dzie dzic twa kul tu ro we go (ho dow la
to rów nie˝ cz´Êç kul tu ry), wy cho dzà
ze zgod ne go z pol skà men tal no Êcià
za ∏o ̋ e nia – po co mi ta ka ku ra, je Êli
nie do sta n´ za nià pu cha ru. Chy ba
naj traf niej ujà∏ to s´ dzia dro biu
na jed nej z wy staw w po przed nim se -
zo nie – „Po co on to wo zi, prze cie˝
i tak mu te go nie oce ni´”, tak jak by
za le ̋ a ∏o mi na ja kiej kol wiek oce nie. 

Na czym wo bec te go mi za le ̋ y?
Po co w ogó le przez ty le lat ho du j´ t´
za po mnia nà ra s´ kur? 

Niech za od po wiedê po s∏u ̋ à s∏o -
wa, któ re na po ka zie drob ne go in -
wen ta rza na te go rocz nych Lu bel -
skich Do ̋ yn kach Wo je wódz kich wy -
po wie dzia ∏a star sza pa ni w stro ju lu -
do wym: „patrz – go ∏o szy je, ta kie jak
kie dyÊ„. 

Pro po zy cja wzor ca 

go ∏o szyj ki lu bel skiej

Ko gut
Grze bieƒ
po je dyn czy: pro sty, wy so ki, wy su ni´ ty
do przo du po nad dziób, rów no mier nie 
wy ci na ny, 4 – 5 z´ bów, z ty ∏u si´ ga jà cy

da le ko za g∏o w´; 
ró ̋ ycz ko wy: ni ski, wy su ni´ ty do przo -

du po nad dziób, bar dzo sze ro ki z przo -
du, 
rów no mier nie zw´ ̋ a jà cy si´ ku ty ∏o wi,

za koƒ czo ny kol cem 
si´ ga jà cym da le ko po za g∏o w´, rów no -

mier nie po kry ty fa∏ da mi i
wy rost ka mi, nie mo ̋ e opa daç na bok. 

Dziób: Êred niej d∏u go Êci, spra wia jà cy
wra ̋ e nie krót kie go, pro sty, moc ny. 
Po licz ki: ca∏ ko wi cie na gie, lek ko po fa∏ -
do wa ne, czer wo ne. 
Oczy: du ̋ e, wy ra zi ste, okrà g∏e, ˝ó∏ te. 
Dzwon ki: d∏u gie, zwi sa jà ce, za okrà glo -
ne, od przo du sze ro ko roz ∏o ̋ o ne, cien -
kie i mi´k kie. 
Za usz ni ce: nie wiel kie, lek ko wy d∏u ̋ o -
ne, czer wo ne, u ja snych od mian nie co
bie le jà ce. 
G∏o wa: du ̋ a, moc na, ma syw na, nie mal
na ga, z wy jàt kiem cie mie nia po kry te go
piór ka mi 
uk∏a da jà cy mi si´ w szpic. 

Szy ja: pro sta, Êred nio d∏u ga, po kry ta
przy le ga jà cà skó rà – spra wia wra ̋ e nie
cien kiej, nie mal
ca∏ ko wi cie na ga, z wy jàt kiem „Êli nia -

ka” z∏o ̋ o ne go z mi´k kich piór roz ∏o ̋ o -
nych na 
bo ki, skó ra szyi czer wo na, lek ko po -

marsz czo na. 
Ple cy: d∏u gie, sze ro kie, wy skle pio ne,
opa da jà ce ku ty ∏o wi. 

Ogon: zwar ty, nie zbyt buj ny, z nie wiel -
kà ilo Êcià sier pó wek, wy so ki, nie mal
pio no wy. 
Skrzy d∏a: du ̋ e, moc ne, przy le ga jà ce,
no szo ne uko Ênie. 
PierÊ: wznie sio na, bar dzo sze ro ka, pe∏ -
na, za kry ta pió ra mi. 
Po sta wa: wy so ka, dum na, wznie sio na. 
Kor pus: pe∏ ny, sze ro ki, g∏´ bo ki, ma -
syw ny, brzuch wy pe∏ nio ny. 
No gi: Êred nio d∏u gie, pro ste, czte ro pal -
cza ste, sze ro ko roz sta wio ne, uda cz´ -
Êcio wo scho wa ne 
w pió rach pod brzu sza, pal ce sze ro ko

roz ∏o ̋ o ne, ostro gi do brze roz wi ni´ te. 
Upie rze nie: buj ne, mi´k kie, ale zwar te. 
Ma sa cia ∏a: 4 do 5 kg

Ku ra
Grze bieƒ: zbu do wa ny jak u ko gu ta, ale
bar dzo nie wiel ki. 
Dziób: Êred nio d∏u gi, pro sty, moc ny. 
Po licz ki: na gie, czer wo ne, po marsz czo -
ne cza sem po kry te nie wiel ki mi piór ka -
mi. 
Oczy: jak u ko gu ta. 
Dzwon ki: nie wiel kie, okrà g∏a we,
cien kie. 
Za usz ni ce: bar dzo ma ∏e, czer wo ne,
cza sem bie le jà ce. 
G∏o wa: jak u ko gu ta, na cie mie niu nie -
wiel ka cza pecz ka. 
Szy ja: jak u ko gu ta, w gór nej cz´ Êci
czer wo na, ni ̋ ej cie li sta. 
Ple cy: d∏u gie, sze ro kie, wy skle pio ne,
po zio me. 
Ogon: zwar ty, wy so ko no szo ny. 
Skrzy d∏a: du ̋ e, moc ne, przy le ga jà ce,
no szo ne po zio mo. 
PierÊ: sze ro ka, za okrà glo na, pe∏ na. 
Po sta wa: po zio ma, nie co kr´ pa. 
Kor pus: jak u ko gu ta. 
No gi: jak u ko gu ta, z wy jàt kiem ostróg. 
Upie rze nie: jak u ko gu ta
Ma sa cia ∏a: 3 do 4 kg
Ubar wie nie nie gra wi´k szej ro li, pre -
fe ro wa ne jed nak sà czy ste, kon kret ne
bar wy: 
czar na, bia ∏a, ja strz´ bia, czer wo na, ku -
ro pa twia na, kro gul cza i bia ∏a sio d∏a ta. 
Bar wa nóg ˝ó∏ ta od nie mal cie li stej a˝
do zie lon ka wej, za le˝ nie od ko lo ru
upie rze nia. 

Ja ro s∏aw A. War tacz
Fot. autora
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