
S zcze gó ∏o we ce chy wy glà du okre -
Êlo ne sà we wzor cu ra sy, za twier -

dzo nym przez Pol ski Zwià zek Ho -
dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu
Ozdob ne go i za miesz czo nym w zbio -
rze „Wzor ce go ∏´ bi ra so wych wy st´ -
pu jà cych na wy sta wach w Pol sce” (E.
Czep czyƒ ski, M. Ko liƒ ski, Po -
znaƒ 2001). Go ∏´ bie te ce chu je spo ra
ru chli woÊç, ch´ç do la ta nia i sto sun ko -
wo du ̋ a od por noÊç na cho ro by.

Barw no g∏ów ka po znaƒ ska, mi mo
skom pli ko wa nej hi sto rii ziem, na któ -
rych po wsta ∏a, jest ra sà pol skà. Hi sto -
ria barw no g∏ów ki po znaƒ skiej jest
naj cz´ Êciej opi sy wa na w êró d∏ach za -
gra nicz nych, gdzie mo˝ na zna leêç du -
˝o cie ka wych in for ma cji: La val le
(1905), Du rin gen
(1906), Mul ler
(1973), Will (1925),
Fi sher (1947). Okres
za bo rów na te re nach
p o  z n a ƒ  s k i e  g o
(od ro ku 1793) spo -
wo do wa∏ du ̋ e za in -
te re so wa nie ho dow -
ców nie miec kich tà
na szà ra sà go ∏´ bi,
a na te re ny za bo ru na stà pi∏ do p∏yw
mi´ dzy in ny mi krót ko dzio bych nie -
miec kich go ∏´ bi ra s Altstämmer i Re -
inau gen. Obie te ra sy po s∏u ̋ y ∏y póê -
niej do prze kszta∏ ca nia po znaƒ skiej
barw no g∏ów ki w go ∏´ bia krót ko dzio -
be go. Na le ̋ y jed nak za zna czyç,
˝e rów nie˝ altstäme ry i re inau ge ny
wy glà da ∏y ina czej ni˝ dzi siaj i po j´ cie
go ∏´ bia krót ko dzio be go mia ∏o nie co
in ny wy miar.

Jak opi su je w swo jej ksià˝ ce o go ∏´ -
biach krót ko dzio bych Horst Mark s1,

barw no g∏ów -
ka po znaƒ ska
w y  s t ´  p o  w a  -

∏a na te re nach Po zna nia ju˝ w 1775, 
a na wet w 1625 ro ku. Uzna jàc wspó∏ -
uczest nic two ho dow ców nie miec kich
i ich ras go ∏´ bi w prze kszta∏ ca niu
barw no g∏ów ki po znaƒ skiej w ra s´
krót ko dzio bà, nie na le ̋ y jed nak za po -
mi naç o ko rze niach tej pol skiej ra sy.

In for ma cje za war te w li te ra tu rze
nie miec kiej wy raê nie po twier dza jà
po cho dze nie na szej barw no g∏ów ki:
„W ka˝ dym ra zie by ∏y sprzecz no Êci
w uzna niu barw no g∏ów ki po znaƒ skiej
ja ko osob nej ra sy, któ rych pod ∏o -

˝e w la tach 20 na sze go stu le cia
(XX w., przyp. au to ra) le ̋ a ∏o przede
wszyst kim w mo ty wach po li tycz nych.
Praw da zo sta ∏a jed nak prze for so wa -
na i stàd do tych cza so wa na zwa barw -
no g∏ów ka po znaƒ ska. Ho dow la tej
ra sy by ∏a po noç pro wa dzo na w jej oj -
czyê nie ju˝ w XVIII w. (Mul ler 1973).
Will (TZ 50/1925) twier dzi∏, ˝e ist nie -
jà do wo dy na to, i˝ ju˝ od 1775,
a praw do po dob nie od 200 do 300 lat
ra sa ta by ∏a ho do wa na w du ̋ ych ilo -
Êciach w Po zna niu i na je go przed -
mie Êciach”. 1

Ze wzgl´ du na po do bieƒ stwo ry -
sun ku, barw no g∏ów ka po znaƒ ska cz´ -
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Barwnog∏ówka poznaƒska
(niem. Posener Farbenkopf; ang. Poznan Colored Head Tumbler; cz. Poznansky rejdic; fr. Culbutant de Poznan)

Barw no g∏ów ka po znaƒ ska na le ̋ y do krót ko dzio bych go ∏´ bi lot nych. Jest go ∏´ biem tro ch´ mniej szym, ni˝ Êred -
niej wiel ko Êci, o dwu ko lo ro wym upie rze niu. Wi´k szoÊç upie rze nia jest bia ∏a, tyl ko g∏o wa z we wn´trz nà cz´ Êcià
ko ron ki, „Êli nia czek” na przed niej cz´ Êci szyi oraz ogon wraz z po kry ciem i kli nem pod ogo nem sà w in nym ko -
lo rze, sta no wià cym tzw. ry su nek. W za le˝ no Êci od ko lo ru te go ry sun ku go ∏´ bie na zy wa my czer wo ny mi, czar ny -
mi, ˝ó∏ ty mi lub nie bie ski mi.

G∏o wa czer wo nej barw no g∏ów ki po znaƒ skiej z ho dowli M. Ko liƒ skiego.
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sto jest po rów ny wa na z bar dziej zna -
nà w Eu ro pie barw no g∏ów kà kró le -
wiec kà. Pe wien cze ski au tor 
w swo jej ksià˝ ce po my li∏ si´ na wet,
opi su jàc na szà barw no g∏ów k´ ja ko
od mia n´ kró le wiec kiej. Nie ste ty brak
li te ra tu ry pol skiej o na szych go ∏´ -
biach sprzy ja ta kim po my∏ kom. Horst
Marks, cy tu jàc La val la, wy raê nie
pod kre Êla na to miast, ˝e barw no g∏ów -
ki po znaƒ skie wy wo ̋ o ne by ∏y do daw -
nych Prus Wschod nich: „ (...) oko -
∏o 1900 ro ku by ∏y po noç w wie lu ma -
jàt kach wiel kie sta da barw no g∏ó wek
we wszyst kich bar wach, 
a wÊród nich nie by ∏o go ∏´ bi in nych
ras. Stàd, i w ˝ad nym wy pad ku na od -
wrót, uda wa ∏y si´ one do daw niej -
szych Prus Wschod nich”. Daw niej
barw no g∏ów ki po znaƒ skie bar dzo do -
brze dzie dzi czy ∏y ry su nek ubar wie nia,
co na pew no by ∏o przy dat ne do two -
rze nia barw no g∏ó wek kró le wiec kich.
Wy star czy, ˝e krzy ̋ o wa no barw no -
g∏ów ki po znaƒ skie z ∏ap cia ty mi go ∏´ -
bia mi w ty pie wy wrot ka wschod nio -
pru skie go, do da jàc póê niej „krew”
alt sta me rów i re inau ge nów w ce lu
uszla chet nie nia. Two rze nie barw no -
g∏ów ki kró le wiec kiej ja ko go ∏´ bia
krót ko dzio be go by ∏o ∏a twiej sze, gdy˝
za rów no altstämme ry jak 
i re inau ge ny mia ∏y no gi po ro Êni´ te
piór ka mi, co by ∏o prze szko dà
przy uszla chet nia niu barw no g∏ów ki
po znaƒ skiej. Rów nie˝ pró by do da wa -

nia „krwi” kró le wiec kich do po znaƒ -
skich po wo do wa ∏y, ˝e po tom stwo sil -
nie dzie dzi czy ∏o opie rzo ne no gi. 

Na ob ra zie za miesz czo nym 
w „Mu ster tau ben -Buch” z ro ku 1927
lub 1925 wi daç jesz cze go ∏´ bia pra wie
Êred nio dzio be go, ale ju˝ wy raê nie dà -
˝à ce go w kie run ku krót ko dzio ba.

Barw no g∏ów ki po znaƒ skie

przed prze kszta∏ ce niem ich w go ∏´ bia
krót ko dzio be go do sko na le la ta ∏y i by -
∏y po pu lar ne nie tyl ko w ma jàt kach
ziem skich: „Szcze gól nie mu ra rze s∏y -
n´ li i s∏y nà z te go, ze po sia da jà do bre
barw no g∏ów ki, któ re sprze da jà w zi -
mie, gdy sà bez ro bot ni. Ce ny za do -
bre pta ki sà bar dzo wy so kie. Na Sta -
rym Mie Êcie i na przed mie Êciach Po -
zna nia, by ∏o rze ko mo wie lu tzw. pro -
stych lu dzi, któ rych du mà by∏ lot
pi´k nych barw no g∏ó wek i nie prze pa -
da li oni za go ∏´ bia mi in nych ras. Ra -
sa ta by ∏a zna na rów nie˝ w in nych
mia stach pro win cji po znaƒ skiej”. 1

Opi sy ta kie do ty czà oczy wi Êcie
barw no g∏ó wek, któ re wy glà dem swo -
im od bie ga ∏y od obec nie ho do wa -
nych. We d∏ug La val la, by∏ to go ∏àb
gru bo ko Êci sty, d∏u˝ szy w tu ∏o wiu,
mia∏ p∏a skà g∏o w´ i d∏u gà czasz k´.
Cha rak te ry zo wa∏ si´ on du ̋ à wi tal no -
Êcià, ˝wa wo Êcià, ra do Êcià la ta nia,
Êwiet nie ko zio∏ ko wa∏ i mia∏ do sko na -
∏y zmys∏ orien ta cji. Ta kà oce n´ po -
twier dza jà opi sy: „Jesz cze z od da le -
nia 3-4 mil od naj dy wa ∏y dro g´ do do -
mu.(…) W ka˝ dym sta dzie by ∏y wzor -
co we wy wrot ki, któ re szyb ko 
i zwin nie ro bi ∏y w po wie trzu po trój ne
i po czwór ne ko zio∏ ki bez zba cza nia
ze swo je go to ru lo tu czy od dzie le nia
si´ od sta da. La ta ∏y go dzi na mi
w zwar tej gru pie”1; „Pe wien ho dow ca
o na zwi sku Tes sner, któ ry zmar∏ w
1884 ro ku ma jàc 72 la ta, po sia da∏ sta -
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Barw no g∏ów ka po znaƒ ska z hodowli Macieja Ko liƒ skego.

G∏o wa czar nej barw no g∏ów ki po znaƒ skiej  

z hodowli Woj ciecha Spy cha ∏y.

Czer wo ne barw no g∏ów ki po znaƒ skie z hodowli

Ma cieja Ko liƒ skiego



do bar dzo wy so ko lot nych barw no g∏ó -
wek po znaƒ skich. Wzbi ja ∏y si´ one
cz´ sto po wy ̋ ej chmur i wte dy cz´ sto
tak ̋ e gi n´ ∏y”.2 Jak praw do po dob nie
daw niej wy glà da ∏y barw no g∏ów ki po -
znaƒ skie, wi daç na fo to gra fii za -
miesz czo nej w The Pi ge on z ro ku
1986. Na tej fo to gra fii, zro bio nej w
Chi ca go w 1940 ro ku wi daç Êred nio -
dzio be go go ∏´ bia pod na zwà „Po sen
Co lo red He ad”. Byç mo ̋ e, barw no -
g∏ów ki tra fia ∏y do te go naj wi´k sze go
sku pi ska Po la ków w USA i z bra ku
do p∏y wu "krwi" in nych ras nie zmie -
nia ∏y wy glà du tak jak w swo jej oj czyê -
nie. Zda rze nie ta kie go prze p∏y wu go -
∏´ bi do USA opi su je po znaƒ ski ho -
dow ca J. Ra czy bor ski (1913)2, co cy -
tu je w swo im ar ty ku le He inz Hap -
scha fer(1966)3: „Pa no wie Fer dy nand
i Ro bert Lan ge, któ rzy emi gro wa li
przed 50 la ty (w ro ku 1863, przyp.au -
to ra) do USA, ho do wa li barw no g∏ów -
ki nie bie skie i ˝ó∏ te. Za bra li ze so bà
kil ka par barw no g∏ó wek w ró˝ nych
ko lo rach do USA”. 
J. Ra czy bor ski po da∏ tak ̋ e wie le cie -
ka wych szcze gó ∏ów ho dow li barw no -
g∏ów ki po znaƒ skiej w tam tych cza -
sach: „Do brze pa mi´ tam, kie dy ja ko
18-let ni ch∏o pak w okre sie przed ro -
kiem 1860, w ro dzi ciel skim do mu ho -
do wa ∏em barw no g∏ów k´ po znaƒ -
skà.(…) Ja ko m∏o dy ch∏o piec wi dzia -
∏em u (nie ̋ y jà ce go od kil ku lat mi -
strza ka mie niar skie go) pa na Ser wi
przy uli cy Ry cer skiej, ˝ó∏ te barw no -
g∏ów ki po znaƒ skie.(…) Go ∏´ bie
wspo mnia ne go ho dow cy la ta ∏y bez
prze rwy 2-3 go dzi ny.(…) In ny ho -
dow ca, mistrz obuw ni czy Ken sch ner z
uli cy Âw. Mar ci na, po sia da∏ prze wa˝ -
nie czar ne barw no g∏ów ki po znaƒ -
skie.(…) Na Chwa li sze wie by ∏y du ̋ e
sta da barw no g∏ó wek po znaƒ skich.
Tam miesz ka li ho dow cy: mistrz pie -
kar ski Lesz ner, mistrz Êlu sar ski An -
drze jew ski, We in kauf i in ni. Po za tym
na Wiel kich Gar ba rach mistrz ko wal -
ski Bot t cher, któ ry ho do wa∏ prze wa˝ -
nie czer wo ne barw no g∏ów ki po znaƒ -
skie.(…) Na Ma ∏ych Gar ba rach
mistrz bla char ski Tau be.(…) Da lej
przy po mi nam so bie kup ca pa na Ga -
∏´ ̋ ew skie go.(…) Jed nym s∏o wem w

tam tych cza sach Po znaƒ mia∏, w co 6-
8 do mu da chy ob sia ne barw no g∏ów kà
po znaƒ skà”.

Znacz nie wi´ cej wia do mo Êci o za si´ -
gu ho dow li barw no g∏ów ki po znan skiej
mo˝ na zna leêç po od zy ska niu nie pod -

le g∏o Êci przez Pol sk´, po nie wa˝ wte dy
za cz´ ∏y po wsta waç ró˝ no rod ne pol skie
or ga ni za cje zrze sza jà ce ho dow ców
i umo˝ li wia jà ce po ka zy wa nie barw no -
g∏ó wek na wy sta wach.

Ju˝ na I Wszech pol skiej Wy sta wie
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Czer wo ne barw no g∏ów ki po znaƒ skie w go∏´bniku Ma cieja Ko liƒ skiego.

Dla prównania: barwnog∏ówka poznaƒska i mewka polska.
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Dro biu, Go ∏´ bi i Kró li ków, któ ra od -
by ∏a si´ 24-26 li sto pa da 1922 ro ku 
w War sza wie, swo je barw no g∏ów ki
po znaƒ skie pre zen to wa li: Ste fan Go -
dur kie wicz, Pa we∏ Beh rendt, W∏a dy -
s∏aw Man kus, A. Kel ler man, Jó zef
Ksià˝ kie wicz, oraz Do nat Sta brow -
ski – Pre zes To wa rzy stwa Or ni to lo -
gicz ne go w Po zna niu – wszy scy z Po -
zna nia i Fran ci szek Mi tra now ski
z War sza wy. W Ksià˝ ce Ad re so wej
Ho dow ców Dro biu, Go ∏´ bi i Zwie -
rzàt Fu ter ko wych dr. Je rze go Szu ma -
na z ro ku 1930, rów nie˝ mo˝ na zna -
leêç na zwi ska ho dow ców barw no -
g∏ów ki: W∏. Ko wa lew ski – Po znaƒ, J.
Krzy ̋ ak – Po znaƒ, B. ¸àc ki – Sta ro -
gard, Wo wer – Po znaƒ. Do ho dow -
ców, ma jà cych barw no g∏ów ki po -
znaƒ skie jesz cze przed ro kiem 1939
na le ̋ e li tak ̋ e: Ma rian Leh nert – cu -
kier nik z Po zna nia, któ ry prze trzy ma∏
swo je go ∏´ bie przez okres za wie ru chy
wo jen nej, Jan Szy man de ra, któ ry

swo je barw no g∏ów ki wy sta wia∏ rów -
nie˝ w 1935 ro ku w Ber li nie, oraz
Mie czy s∏aw Gen de ra i Ma rian Ja -
chow ski.

Po 1945 ro ku do gro na ho dow ców
pra cu jà cych nad za cho wa niem barw -
no g∏ów ki po znaƒ skiej dla przy sz∏ych
po ko leƒ na le ̋ e li: Jan Szy man de ra,
W∏a dy s∏aw Man kus, Ma rian Leh nert,
Mie czy s∏aw Gen de ra, Ma rian Ja -
chow ski, Ste fan Woj cie chow ski 
i in ni. Na po znaƒ skiej wy sta wie 
w 1949 ro ku swo je barw no g∏ów ki pre -
zen to wa li: Jan Szy man de ra, Ma rian
Karcz ma rek, W∏a dy s∏aw Man kus,
Ma rian Ja chow ski, Ma rian Leh nert,
Sta ni s∏aw Szy maƒ ski, Ste fan Woj cie -
chow ski. Ogó ∏em po ka za no 44 barw -
no g∏ó wek po znaƒ skich w ró˝ nych ko -
lo rach ry sun ku upie rze nia. 
Po kil ku la tach do gro na ho dow ców
barw no g∏ów ki po znaƒ skiej do ∏à czy li:
An drzej Ga ∏´ ̋ ew ski, Ma rian So∏ ty siak,
Flo rian Busz ka, Sta ni s∏aw No wak, Le -

on Szi ∏aj tis i Ka zi mierz Grek.
Na wy sta wach w Pol sce prze wi ja ∏y

si´ tak ̋ e ta kie na zwi ska ho dow ców
barw no g∏ów ki po znaƒ skiej jak: Pa we∏
Lis, Grze gorz K´ sy, W∏a dy s∏aw Ki jak,
Jan Mi chal ski, Ma rian No wak, Jó zef
Kacz ma rek, Ry szard No wa kow ski,
Jan Sta cho wiak, Ma ciej Ko liƒ ski, Je -
rzy Szmyt, An drzej Rut kow ski, Woj -
ciech Spy cha ∏a, Raj mund Pa ∏y sie -
wicz.

Na sze barw no g∏ów ki by ∏y tak -
˝e pre zen to wa ne na za gra nicz nych
wy sta wach. Pa we∏ Lis wy sta wia∏ 3
sztu ki tych go ∏´ bi na mi´ dzy na ro do -
wej wy sta wie In ter tau w So fii 1987
ro ku, a Ma ciej Ko liƒ ski po ka za∏ 6
sztuk na wy sta wie w Han no we rze
w 1999 ro ku, uzy sku jàc bar dzo do bre
oce ny, w tym 96 hv i zwy ci´ ̋ a jàc w tej
ra sie. Barw no g∏ów ki po znaƒ skie by ∏y
wy sta wia ne rów nie˝ na in nych wy sta -
wach za gra nicz nych, jak choç by 
w Pa aren (Niem cy) lub w Wells (Au -
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Cechy rasy ze zbioru „Wzor ce go ∏´ bi ra so wych wy st´ pu jà cych na wy -

sta wach w Pol sce” (E. Czep czyƒ ski, M. Ko liƒ ski, Po znaƒ 2001).



stria), lecz tam nie uczest ni czy ∏y
w bez po Êred niej kon fron ta cji z in ny -
mi go ∏´ bia mi tej ra sy.

Ró˝ nie to czy ∏y si´ lo sy ho dow li
barw no g∏ów ki po znaƒ skiej, mia ∏a ona
swo je wzlo ty i upad ki. W kra ju, po -
za Wiel ko pol skà, ra sa ta nie zna la -

z∏a bar dzo du ̋ ej po pu lar no Êci, cz´ -
Êciej na to miast mo˝ na jà by ∏o spo tkaç
we wschod nich i za chod nich Niem -
czech. Tam po woj nie po pu la ry zo wa li
jà ho dow cy ta cy jak Fi scher, Gun ther,
He er klotz, Brandt. Obec nie na wy -
sta wach nie miec kich po ja wia jà si´
go ∏´ bie z trzech ho dow li: Han sa
Brömse, Die te ra Schäni ga i Ger da
Schu le ra. Ho dow le tej ra sy spo tkaç
mo˝ na tak ̋ e w Ho lan dii, Au strii,
USA, lecz nie sà one rów nie˝ ma so -
we. W Pol sce na to miast do gro na za -
an ga ̋ o wa nych ho dow ców tej szla -
chet nej ra sy na le ̋ à: Ma ciej Ko liƒ ski,
Woj ciech Spy cha ∏a, Jan Sta cho wiak,
Pa we∏ Lis, Je rzy Bo gacz i Je rzy
Szmyt. Barw no g∏ów ki po znaƒ skie
mo˝ na spo tkaç rów nie˝ u in nych ho -
dow ców, ale sà to nie wiel kie ich ilo -
Êci. Rów nie˝ kil ku ama to rów roz po -

czy na ∏o w ostat nich la tach jej ho dow -
l´, lecz bez po wo dze nia. Na le ̋ y, bo -
wiem pa mi´ taç, ˝e bez roz bu dzo nej
pa sji do ho dow li barw no g∏ów ki po -
znaƒ skiej o efek tach mo˝ na za po -
mnieç. Ho do waç jà mo gà tyl ko lu -
dzie, dla któ rych otrzy ma nie w se zo -
nie kil ku m∏o dych go ∏´ bi o pra wi d∏o -
wym ry sun ku i bu do wie jest ra do Êcià
i osià gni´ ciem ho dow la nym. Nie zwy -
kle wa˝ ne jest te˝ po zna nie hi sto rii
tej ra sy i zdol no Êci dzie dzi cze nia ry -
sun ku upie rze nia.

Wi´ cej in for ma cji o barw no g∏ów ce
po znaƒ skiej i in nych go ∏´ biach krót -
ko dzio bych mo˝ na zna leêç na stro nie
in ter ne to wej www.go le bie -pol -
skie.com.

Ma ciej Ko liƒ ski
Fot. au to ra
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1) H. Marks „Kurz sch nä bli ge Tum m ler” Ber lin 1989
2) J. Ra czy bor ski Ge flu egel -Welt nr 22/1913 
3) H. Haup scha fer au striac kie pi smo „Ho dow ca Drob ne go In wen ta rza” nr 4/1966

Czar na barw no g∏ów ka po znaƒ ska z hodowli Woj -

ciecha Spy cha ∏y.


