
W o lie ra (W): A˝ si´ pro si o
s∏ow ny ˝art: wy so ko w gó rach,

u Bar to sza Wy soc kie go, oglà da my
wy so kiej kla sy cha bo. 

Bar tosz Wy soc ki (BW): Sam te˝ nie
je stem ni ski. Gó ry wo kó∏ nie sà jed -
nak zbyt wy so kie, za to ja kie pi´k ne.
Ale ostry kli mat da je si´ cza sem ku -
rom we zna ki. 

(W): Co wi´c spra wi ∏o, ˝e osie dli ∏eÊ
si´ w gó rach, bo prze cie˝ wy cho wy -
wa ∏eÊ si´ w Bia ∏ym sto ku?

(BW): Oczy wi Êcie ko bie ta. Urze k∏a
mnie. Po tem urze k∏y mnie gó ry, a po -
tem ku ry. Miesz ka ∏em w wie lu miej -
sco wo Êciach, bo oj ciec by∏ spe cja li stà
od wy to pu szk∏a, do ce nia no je go
umie j´t no Êci i ofe ro wa no co raz to
no we po sa dy – w no wych miej scach.
Wi´c ro dzi na prze sie dla ∏a si´ ra zem z
nim. W Bia ∏ym sto ku, jesz cze we
wcze snym dzie ciƒ stwie roz po cz´ ∏a si´
mo ja przy go da ze zwie rza ka mi. W
do mu by∏ pies, kot, kró lik i ryb ki. Te -

raz mam kil ka psów, kil ka ko tów,
akwa rium i sta do kur. 

(W): W∏a Ênie! Jak to si´ za cz´ ∏o
z ku ra mi? 
(BW): ˚o na pa trzàc kie dyÊ przez

okno stwier dzi ∏a, ˝e prze cie˝ mo gli -
by Êmy mieç ku ry, dla jaj. Wi´c przy -
wio z∏em z ku rzej fer my 12 osku ba -
nych kar ma zy nów. Cho ro wa ∏y i pa da -
∏y. Zo sta ∏o 5, ale za to pi´k nie wy pie -
rzo nych. Ob ser wo wa li Êmy je co dzien -
nie, ro bi li Êmy im prze bo ga te mie -
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Bar tosz Wy soc ki
i je go pod opiecz ni

Na du˝ym podwórku jest miejsce nawet dla pary pawi.
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szan ki zbo ̋ o we. Ku ry by ∏y na szym
oczkiem w g∏o wie. Po tem do sz∏y li li -
put ki i in ne ra sy. Ku po wa ∏em je na
ba za rach – w P∏oƒ sku i No wym Mie -
Êcie. KtoÊ mi po wie dzia∏, ˝e  mo˝ na
na byç ra so we ku ry. Wi´c jeê dzi ∏em
po Pol sce i zwo zi ∏em co si´ da ∏o. Te -
raz wiem, ˝e ra so we te kur ki to by ∏y
tyl ko tro ch´. By∏ to jed nak do bry po -
czà tek. 

(W): A jak przy by ∏y pierw sze ra sy,
na zwij my je „ary sto kra tycz ne”? 

(BW): Na jed nej z wy staw w Niem -
czech po zna ∏em ho dow ców ona ga -
do ri i azja tyc kich bo jow ni ków. Na
po czà tek spro wa dzi ∏em od nich 8 ko -
gu tów i 16 kur ona ga do ri, a tak ̋ e
gru py ho dow la ne ra sy jo ko ha ma
i su ma tra. Po tem do tar ∏em do pa na
Ro ma na ¸u ka sie wi cza, na uli c´ Li -
ce al nà w pod war szaw skim Rem ber -
to wie. Ocza ro wa ∏y mnie je go ku ry.
Oczy wi Êcie wstà pi ∏em do Klu bu
„Gal lus”, co za owo co wa ∏o roz wi ni´ -
ciem ho dow li i spro wa dze niem no -
wych ras: bia ∏ych i czar nych czu ba tek
pol skich, se bry tek, fa we ro li, du ̋ ych i
ma ∏ych bo jow ni ków in dyj skich, or -
ping to nów, brahm, mi no rek, le tyc -
kich bo jow ni ków, mi nia tu ro wych ko -
chi nów i wie lu in nych, w tym ko -sha -
mo i in nych bo jow ni ków azja tyc kich.
Nie by ∏o by to mo˝ li we bez po mo cy
ze stro ny Klu bu, Ro ma na ¸u ka sie wi -
cza, a tak ̋ e Le ona Ta ra se wi cza, z
któ rym od wie dza ∏em nie miec kie wy -
sta wy. 

(W): No i gdzie si´ te wszyst kie ra -
sy po dzia ∏y?
(BW): Na po czàt ku wr´cz za ch∏y -

sty wa ∏em si´ no wo Êcia mi. Po tem
prze ka zy wa ∏em je in nym. Nie da si´
byç ho dow cà wie lu ras jed no cze Ênie.
Le piej sku piç si´ na gru pie spo krew -
nio nych ras (a jesz cze  le piej na jed -
nej), a naj le piej na kon kret nej od mia -
nie barw nej. Wte dy mo˝ na li czyç na
suk ces i uzna nie na wy sta wach. Ka˝ -
da ra sa to od mien ne wy ma ga nia, in ny
spo sób urzà dza nia wo lier, kla tek, za -
rzà dza nia l´ ga mi i od cho wem m∏o -
dych, in na se lek cja, a cza sem na wet
od mien ny spo sób ˝y wie nia. Ka˝ dy
po czàt ku jà cy ho dow ca chce jed nak
po znaç bli sko jak naj wi´ cej ras. Po -
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tem za czy na na po wa˝ nie zaj mo waç
si´ jed nà. 

(W): W Two im przy pad ku ja kà? 
(BW): Za ko cha ∏em si´ w cha bo.

Po zna ∏em bar dzo do Êwiad czo nych
ho dow ców, je stem cz∏on kiem mi´ -
dzy na ro do we go klu bu ho dow ców tej
ra sy, ro zu miem te pta ki i im bar dziej
je po zna j´, tym wi´ cej chc´ o nich
wie dzieç. Mam tu na wet osob ni ki z
ja poƒ ski mi ob ràcz ka mi, prze ka za ne
mi z im por tu z Ja po nii, zor ga ni zo wa -
ne go przez nie miec kich ho dow ców.
Ostat nim na byt kiem sà czar ne cha bo,
z czar nym grze bie niem i dzwon ka mi.
Spro wa dzo no je z Wiet na mu, ma jà
wiet nam skie ob ràcz ki. 

(W): Czy masz ja kàÊ taj nà po ra d´
dla po czàt ku jà cych ho dow ców? 
(BW): Zde cy do wa nie od ra dzam

ku po wa nie kur na ba za rach i ko rzy -
sta nie z ofert sprze da ̋ y wy sy∏ ko wej.
Nic nie za stà pi oso bi ste go kon tak tu
z ho dow cà. Od za przy jaê nio nych ho -
dow ców do sta je si´ naj lep sze pta ki,
cz´ sto za dar mo lub sym bo licz ne eu -
ro, czy z∏o tów k´. 

(W): I stan dar do we py ta nie: Ja kie
masz pla ny na przy sz∏oÊç? 
(BW): Chcia∏ bym jesz cze bar dziej

roz wi nàç ho dow l´ cha bo, ale na do da -
tek ma rzy mi si´ ho do wa nie sta da pa wi.
Po dzi wiam te cu dow ne pta ki. 
Ch cia∏ bym mieç dom na ubo czu, na
roz le g∏ej dzia∏ ce, staw z kacz ka mi, pa -
wie i oczy wi Êcie licz ne wo lie ry z cha bo. 

(W): ˚y czy my wi´c spe∏ nie nia 
ma rzeƒ!!!

An drzej Kru sze wicz
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Najnowsze w hodowli odmiany chabo.

Kurniki sà budowane w∏asnym pomys∏em i przemys∏em.


