
P od czas swo ich wie lu za gra nicz -
nych wo ja ̋ y,, Wo lie ra”” tra fi -

∏a do bar dzo go Êcin ne go do mu
w Bie le feld w Niem czech, w któ rym
miesz ka ho dow ca kur i go ∏´ bi, Wil -
fried De te ring. 

Jest to chy ba naj bar dziej zna ny
i ce nio ny za swo jà wie dz´ Êwia to wy
au to ry tet, je ̋ e li cho dzi o ho dow l´ kur

i go ∏´ bi. Po nad to po sia da on naj wy˝ -
sze upraw nie nia s´ dziow skie i nie ma
chy ba ta kie go kra ju, do któ re go nie
by∏ za pra sza ny w cha rak te rze s´ dzie -
go eks per ta i roz jem cy. Jest on sta ∏ym
go Êciem, ja ko ten naj wa˝ niej szy,
na wy sta wach w ta kich kra jach jak:
USA, Afry ka Po ∏u dnio wa, Ke nia,
kra je Ame ry ki Po ∏u dnio wej oraz re -

gu lar nie na wszyst kich naj wi´k szych
wy sta wach w Eu ro pie Za chod niej. 

Bar tosz Wy soc ki: Po zwo lisz,
˝e na wst´ pie na szej roz mo wy za -
dam Ci py ta nie bar dzo pro za icz ne
– jak to si´ u Cie bie za cz´ ∏o, skàd
wzi´ ∏a si´ ta ho dow la na pa sja, aku -
rat do kur i go ∏´ bi? 
Wil fried De te ring: Tak jak pro za -
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,,Ku ry bo jo we mo jà pa sjà’’
- Wy wiad 
z Wil frie dem De terin giem

Wilfried Detering wraz z rodzinà 



icz ne by ∏o py ta nie, ta ka te˝ b´ dzie
od po wiedê. 

Zwie rz´ ta, od kàd, pa mi´ tam by ∏y
bar dzo wa˝ nym ele men tem w ˝y ciu
na szej ro dzi ny, a szcze gól nym je go
ele men tem by ∏y ku ry i go ∏´ bie. Mój
dzia dek Au gust Se nior i oj ciec Au -

gust Ju nior od wie lu lat ho do wa li ku -
ry ra sy bra ker i go ∏´ bie ra sy nie miec -
ki wy sta wo wy. Sà one w na szej ro dzi -
nie od po nad 90 lat. Pro wa dzo -
na przez nich ho dow la uwa ̋ a na by -
∏a za jed nà z naj lep szych w ów cze -
snych Niem czech, tak wi´c chcàc nie

chcàc ju˝ od naj m∏od szych lat wie -
dzia ∏em, ˝e je stem ska za ny na kon ty -
nu acj´ na szej tra dy cji ro dzin nej. 

B. W.: No do brze, kie dy tak na -
praw d´ sta ∏eÊ si´ ju˝ w pe∏ ni sa mo -
dziel nym ho dow cà? 
W. D: O, to sta ∏o si´ bar dzo wcze -
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Dorodna para ulubieƒców 



Ênie, bo ju˝ w wie ku 8 lat. Wów czas to
na gwiazd k´ do sta ∏em w pre zen cie
od mo je go oj ca za ro do we sta do mi -
nia tur kur ra sy ply mo uth rocks w ilo -
Êci 1 ko gut i 3 ku ry. 

Od sa me go po czàt ku bar dzo ˝ar li -
wie od da ∏em si´ ho dow li tej ra sy kur
i zresz tà wier ny im je stem do dzi siaj.
Uwa ̋ am je za jed ne z naj pi´k niej -
szych kur Êwia ta i je stem wiel kim ich
pro pa ga to rem. W 1956 ro ku za ∏o ̋ y -
∏em pierw szy w Niem czech klub ho -
dow ców kur tej ra sy, a od 35 lat je -
stem prze wod ni czà cym Ogól no nie -
miec kie go Klu bu Ho dow ców Ply mo -
uth Rocks. 

B. W.: Z te go co wiem, two je ply mo -
uthy uwa ̋ a ne sà za naj lep sze i naj -
czyst sze ra so wo w Eu ro pie? 
W. D: Od pra wie 35 lat mo je ku ry

na wszyst kich naj wa˝ niej szych wy sta -

wach zdo by wa jà ty tu ∏y cham pio na,
a osob ni ki wy wo dzà ce si´ z mo je go
sta da sà u wszyst kich li czà cych si´ ho -
dow ców w Eu ro pie. 

B. W.: No tak, ale nie tyl ko ku ry tej
ra sy masz w swo jej za gro dzie? 
W. D: W 1961 ro ku spro wa dzi ∏em

z Ho lan dii sta do mi nia tu ro wych bo -
jow ców no wo an giel skich bar wy brzo -
zo wej. Przy znam si´, ˝e wcze Êniej my -
Êla ∏em, i˝ nie ma ju˝ ta kiej ra sy kur,
któ ra po tra fi ∏a by mnie jesz cze bar -
dziej za fa scy no waç i op´ taç ni˝ ply mo -
uth rocks. No wo an giel skie za w∏ad n´ ∏y
mnà ca∏ ko wi cie. Po nie wa˝ mia ∏em ju˝
du ̋ e do Êwiad cze nie w ho dow li, doÊç
szyb ko za ∏o ̋ y ∏em w Bie le feld Klub
Ho dow ców Kur Ra sy Bo jo wy No wo -
an giel ski, a od 1972 ro ku je stem prze -
wod ni czà cym ogól no nie miec kie go
klu bu ho dow ców kur tej ra sy. Po nad to

w 1971 ro ku zo sta ∏em za pro szo ny
do An glii do mia sta Corn wel, gdzie
jest g∏ów na sie dzi ba naj lep sze go klu bu
ho dow ców kur tej ra sy w tym kra ju
i pod pi sa li Êmy umo w´ o part ner skiej
wspó∏ pra cy po mi´ dzy ho dow ca mi
z okr´ gu Bie le feld i okr´ gu Corn wel.
Od kil ku na stu ju˝ lat je stem rów nie˝
wi ce prze wod ni czà cym te go an giel -
skie go klu bu. 

B. W.: Two je osià gni´ cia sà god ne
naj wy˝ sze go po dzi wu... 
W. D: Od po wiem bar dzo pro sto: je -

˝e li coÊ ro bi´, to wk∏a dam w to ca -
∏e mo je ser ce i ener gi´, a to póê niej
owo cu je. 

Od 1980 ro ku je stem sze fem PR
w za rzà dzie g∏ów nym nie miec kie go
Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi i Kur
Ozdob nych. Od 1975 – prze wod ni czà -
cym ko le gium zrze sza jà ce go 20 klu bów
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ho dow ców ró˝ nych ras kur, ja kie si´
znaj du jà na te re nie okr´ gu Bie le feld. 

W 1986 ro ku otrzy ma ∏em Krzy˝ Za -
s∏u gi z ràk pre zy den ta Von We iz sec ke ra
i Bur mi strza Bie le feld Klau sa Schwic -
ker ta za wk∏ad i osià gni´ cia w pro pa go -
wa niu ho dow li kur i go ∏´ bi. Przy znam,
˝e bar dzo ce ni´ so bie to wy ró˝ nie nie.
W 1999 ro ku ja ko je dy ny do tej po ry
w Niem czech zo sta ∏em uho no ro wa ny
ty tu ∏em naj lep sze go i naj bar dziej za s∏u -
˝o ne go ho dow cy kur i go ∏´ bi. 

B. W.: GdzieÊ w na wa le tych wszyst -
kich na gród umkn´ ∏a nam rzecz nie -
s∏y cha nie wa˝ na... 
W. D: O tak, za po mnie li Êmy o rze -

czy nie zwy kle dla mnie wa˝ nej. Otó˝
pew ne go dnia do sta ∏em od r´cz nie
na pi sa ny list z gra tu la cja mi od kró lo -
wej An glii za pro pa go wa nie ho dow li
tej jak ̋ e an giel skiej ra sy kur, ja kà sà
bo jow ce no wo an giel skie. 

B. W.: Zaj mu jesz si´ rów nie˝ 
pi sa niem? 
W. D: Tak, na pi sa ∏em 7 ksià ̋ ek

na te mat ho dow li kur, a w tej chwi li
skoƒ czy ∏em pi saç i ze bra ∏em wszyst kie
ma te ria ∏y do mo jej ostat niej ksià˝ ki,

któ ra ma byç uko ro no wa niem mo jej
dzia ∏al no Êci wy daw ni czej. Ma byç wy -
dru ko wa na w Pol sce, w wa szej dru kar -
ni. 

B. W.: Twój dom to jed no wiel kie
mu zeum, któ re sta ∏o si´ ju˝ bar dzo
zna ne. Skàd masz te wszyst kie eks -
po na ty? 
W. D: Po nie wa˝ bar dzo du ̋ o po -

dró ̋ u j´ po ca ∏ym Êwie cie po sta no wi -
∏em so bie, ˝e z ka˝ de go kra ju, przy -
wio z´ do do mu co, co jest zwià za ne
z ku ra mi i go ∏´ bia mi. Tak wi´c po ma -
∏u w mo im do mu po wsta ∏o ma ∏e mu -
zeum. W swo jej ko lek cji po sia dam
bar dzo sta re rzeê by z da le kiej Azji
oraz sta re ob ra zy ho len der skich mi -
strzów, jak rów nie˝ rze czy ca∏ kiem
no we, np. mo ja ∏a zien ka wy ∏o ̋ o -
na jest gla zu rà, na któ rej sà po do bi -
zny kur bo jo wych. A w kuch ni
na wszyst kich na czy niach na ma lo wa -
ne sà ku ry ró˝ nych ras. 

B. W.: Chcia ∏em ci bar dzo po dzi´ -
ko waç za do tych cza so wa po moc,
ja kà do tej po ry nam oka za ∏eÊ
i ˝y czyç nam na dal tak wspa nia ∏ej
wspó∏ pra cy. 

W. D: Wza jem nie. Chcia∏ bym po -
nad to nad mie niç, ˝e wspó∏ pra ca
z wa szym mie si´cz ni kiem Wo lie ra
jest dla mnie nie zwy kle wa˝ na. Oce -
niam go bar dzo wy so ko, a w po rów -
na niu z in ny mi po dob ny mi mu pi -
sma mi stwier dzam, ˝e jak do tàd nie
spo tka ∏em ta kie go dru gie go, któ re
za wie ra ∏o by ty le cie ka wych te ma tów
i wia do mo Êci, a po sia da ∏o tak ∏ad nà
sza t´ gra ficz nà. ˚y cz´ wam wszyst -
kie go do bre go i oby Êcie wy trwa li
w swych dà ̋ e niach.

Bartosz Wysocki
Fot. Dawid Âlaski-Sawicki
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