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L ocz ki, wy st´ pu jà ce w ró˝ nych
kra jach Eu ro py, nie za wsze by ∏y

ch´t nie ho do wa ne. Go ∏àb ten zna -
laz∏ swo jà osto j´ na W´ grzech. Ho -
dow cy w´ gier scy za cz´ li mo der ni zo -
waç t´ ra s´, po pra wia jàc bu do w´
oraz struk tu r´ piór, czy li locz ki.
Struk tu ry ozdob ne wy st´ pu jà na tar -
czach skrzy de∏ i cha rak te ry zu jà si´
tym, ˝e sà skr´ co ne spi ral nie. Ta for -
ma piór po wsta je z nie jed no li te go
roz wo ju sto si ny. Pió ra po kry wo we
tarcz w ca ∏o Êci two rzà k´ dzior ki, czy -
li locz ki.

Go ∏´ bie locz ki wy st´ pu jà w czte -
rech od mia nach i w dal szym cià gu sà
do sko na lo ne ra so wo. Bu do wà przy -
po mi na jà go ∏´ bia po spo li te go, do brze
fru wa jà i bar dzo ch´t nie ˝e ru jà wo kó∏
go ∏´b ni ka. Zda rza si´, ˝e na ˝er od la -
tu jà na wet do 1 km od miej sca gniaz -
do wa nia. Bar dzo do brze od cho wu jà
swo je m∏o de, sà od por ne na cho ro by
i do brze zno szà nasz kli mat. Ze wzgl´ -
du na swo jà do brà lot noÊç nie mu szà
byç trzy ma ne w wo lie rach.

Locz ki wy st´ pu jà ce na wy sta wach
i po ka zach wzbu dza jà po dziw zwie -
dza jà cych. Go ∏´ bie te po le ci∏ bym wy -
trwa ∏ym jak i po czàt ku jà cym ho dow -
com, gdy˝ sà ∏a twe w ho dow li. Cha -
rak te ry zu jàc te go ∏´ bie na le ̋ y wspo -
mnieç, ˝e przez stu le cia by ∏y do sko na -
lo ne i w ró˝ nych kra jach wy ho do wa no
no we od mia ny, po sia da jà ce swo je ro -
do we na zwy. Ja ko naj licz niej szy wy -
st´ pu j´ lo czek w´ gier ski, na st´p nie
me dio laƒ ski, fran cu ski oraz an giel ski
„ptar mi gan”. W cz´ Êci opi so wej od -
mian b´ d´ po s∏u gi wa∏ si´ ich sta ry mi
na zwa mi. Obec nie u˝y wa si´ tyl ko
i wy ∏àcz nie na zwy „lo czek”. W obec -
nej for mie po sia da on ujed no li co nà fi -
gu r´, udo sko na lo nà struk tu r´, a na -
wet ko lo ry sty k´ i ry su nek.

Lo czek wy st´ pu je naj cz´ Êciej
w jed no barw nych od mia nach ty po -
wych dla go ∏´ bi po spo li tych lub ja ko
szym le np. nie bie skie, czer wo ne, ˝ó∏ -
te oraz jed no barw ne ja ko czar ne,
czer wo ne, ˝ó∏ te, nie bie skie i bia ∏e.
Pod ko niec XX wie ku ho dow cy z Nie -
miec od bu do wa li locz ki z ry sun kiem
ja ko tar czo we, cha rak te ry zu jà ce si´
tym, ˝e na pod sta wo wym ko lo rze bia -
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Lo czek

Locz ki sà ozdo bà nie jed ne go po dwór ka. Fot.

K. Gro chow ski

Lo czek z wy sta wy war szaw skiej. Fot.

W∏. Kwiat kow ski

Go ∏´ bie k´ dzie rza we – fry zo wa ne, czy li locz ki, bu do wà i wiel ko Êcià przy po -
mi na jà po spo li te go go ∏´ bia po lne go. Ze wzgl´ du na wa lo ry ozdob ne, ta kie
jak struk tu ry z piór, za li cza ne sà do gru py ras struk tu ral nych. Jak wi´k -
szoÊç go ∏´ bi ra so wych wy st´ pu jà cych w Eu ro pie, zo sta ∏y spro wa dzo ne oko -
∏o ro ku 1600, praw do po dob nie z In dii. Przy wie zio ne by ∏y przez ˝e gla rzy
oraz przez w´ dru jà cych kup ców. Naj pierw tra fi ∏y do Ho lan dii, Fran cji, An -
glii, Nie miec i na W´ gry. Mi mo ˝e ju˝ wów czas by ∏y to go ∏´ bie k´ dzie rza we,
to pió ra ozdob ne, czy li locz ki nie by ∏y tak do brze skr´ co ne spi ral nie jak
obec nie.



∏ym, tar cze na skrzy d∏ach sà barw ne
w ko lo rach czer wo nym, czar nym, ˝ó∏ -
tym, nie bie skim lub „szym lo wa tym”
w tych sa mych ko lo rach. W Ostrow cu
Âwi´ to krzy skim ist nie je Klub Ho dow -
ców Go ∏´ bi Ras Struk tu ral nych,

w któ rym je stem prze wod ni czà cym.
Po sta no wi ∏em wraz z in ny mi ho dow -
ca mi uzy skaç locz ki tar czo we w kom -
bi na cji ry sun ku czar ne go z bia ∏y mi tar -
cza mi. By∏ by to wiel ki suk ces ho dow -
ców pol skich.

Lo czek w´ gier ski
Lo czek w´ gier ski spra wia wra ̋ e nie

go ∏´ bia ma syw ne go zbu do wa ne go
pro por cjo nal nie, po sia da ˝y wy tem -
pe ra ment, po sta w´ pra wie po zio mà,
szy j´ i g∏o w´ lek ko unie sio nà. 
Ce chy ra so wo Êci:
G∏o wa: wy d∏u ̋ o na z sze ro kim i wy pu -
k∏ym czo ∏em. G∏ad ka, za wsze bez ko -
ro ny.
Oczy: t´ czów ka w ko lo rze czer wo no -
po ma raƒ czo wym. 
Brew: s∏a bo roz wi ni´ ta po je dyn cza
cien ka ob wód ka ko lo ru cie li ste go.
Dziób: d∏u gi, cien ki, na koƒ cu lek ko
za krzy wio ny. Bar wa dzio ba uza le˝ nio -
na jest od bar wy piór: przy ja -
snych – ko lo ru ro go we go, a przy nie -
bie skich lub czar nych – ciem ny lub
czar ny.
Wo sków ka: ma ∏a, ko lo ru cie li ste go,
bia ∏o przy pu dro wa na.
Szy ja: Êred nio krót ka, gru ba, sze ro ka
przy ∏à cze niu z ra mio na mi.
Pier: sze ro ka, umiar ko wa nie wy pu -
k∏a, okrà g∏a, do brze wy skle pio na.
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Lo czek tar czo wy ko ro nia ty. Fot. S. Sej mic ki

Lo czek tar czo wy ˝ó∏ to p∏o wy. Fot. S. Sej mic ki
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Ple cy: w ra mio nach sze ro kie, p∏a skie,
lek ko opa da jà ce do ty ∏u (pió ra lo ko wa -
ne uwy pu kla jà ple cy ma ∏ym ∏u kiem
od na sa dy szyi do lo tek dru gie go rz´ -
du).
Skrzy d∏a: do brze zwar te, d∏u gie, si´ -
ga jà ce koƒ ca ogo na, sze ro kie tar cze
skrzy de∏, za wsze no szo ne na ogo nie,

nie krzy ̋ u jà si´.
Ogon: d∏u gi, zwar ty, sk∏a da jà cy si´ 
z 12 ste ró wek.
No gi: Êred niej d∏u go Êci, opie rzo ne krót -
ki mi pió ra mi two rzà cy mi poƒ czosz ki,
lek ko lo ko wa ne lub zmierz wio ne.
Struk tu ra piór: tar cze skrzy de∏ po -
kry te pió ra mi skr´ co ny mi spi ral nie,

two rzà locz ki lub ma ∏e pier Êcion ki, 
u w´ gier skich ste rów ki i lot ki nie po -
win ny no siç Êla dów fa lo wa nia lub
zmierz wie nia. 
Bar wa: lo czek w´ gier ski wy st´ pu je ja -
ko jed no barw ny, naj cz´ Êciej ja ko szy -
mel w ko lo rach pod sta wo wych nie bie -
skim, czer wo nym i ˝ó∏ tym, 

Lo czek tar czo wy czer wo ny. Fot. S. Sej mic ki

Lo czek czer wo ny szy mel ciem ny. Fot. S. Sej mic ki



w ró˝ nych od cie niach barw nych. Locz -
ki szym lo wa te stan dar do wo po sia da jà
roz ja Ênio ne pió ra g∏o wy, a˝ do na sa dy.

Lo czek fran cu ski i me dio laƒ ski
Lo czek fran cu ski (Fri se Fran ca is) 

i lo czek w∏o ski me dio laƒ ski (Fri se mi la -
na is) zo sta ∏y wy ho do wa ne pra wie jed -

no cze Ênie w XIX wie ku. U˝y wa jàc na -
zwy lo czek me dio laƒ ski na le ̋ y pa mi´ -
taç, ˝e jest to od mia na w∏o ska wy ho do -
wa na w mie Êcie Mi la no. Po kro jem i bu -
do wà nie wie le si´ ró˝ ni∏ od locz ka w´ -
gier skie go, ale by∏ nie co wi´k szy. Lo -
czek me dio laƒ ski wy st´ pu je tyl ko w ko -
lo rze bia ∏ym. Po za tym po sia da g∏o w´

przy ozdo bio nà sze ro kà musz lo wa tà ko -
ro nà, ale bez ro ze tek po bo kach. No gi
ma z du ̋ y mi ∏ap cia mi.

Pod ko niec XX wie ku ho dow cy
ame ry kaƒ scy uzy ska li locz ki jed no -
barw ne i szym lo wa te po kro ju me dio -
laƒ skie go. Lo czek me dio laƒ ski wy st´ -
pu je we wszyst kich ko lo rach, ale za -
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Lo czek czer wo ny szy mel. Fot. S. Sej mic ki

Loczek tarczowy niebieski. Fot. Die ter Kästner
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wsze z ko ro nà na g∏o wie i du ̋ y mi ∏ap -
cia mi. Pro sz´ jed nak nie my liç fran -
cu skich me dio laƒ skich z bia ∏y mi wy -
ho do wa ny mi w Niem czech, gdy˝ te sà
g∏ad ko g∏o we – nie po sia da jà ko ro ny.

Lo czek an giel ski ptar mi gan
Za cz´ to two rzyç t´ ra s´ w 1920 ro ku.

Po wsta ∏a z fran cu skich locz ków bia ∏ych
po przez krzy ̋ o wa nie z miej sco wy mi
go ∏´ bia mi. Wzo rzec ra so wo Êci usta lo -

no i po da no do wia do mo Êci w 1926 ro -
ku. Bu do wà zbli ̋ o ny jest do go ∏´ bi po -
spo li tych. Wy st´ pu je tyl ko w ko lo rze
bia ∏ym. G∏o wa jest g∏ad ka lub przy -
ozdo bio na musz lo wa tà ko ro nà

Locz ki: tar czo wy nie bie ski i tar czo wy ˝ó∏ to p∏o wy. Fot. S. Sej mic ki

Ozdob na gro mad ka z ho dow li au to ra. Fot. S. Sej mic ki



z gwiazd ka mi po bo kach. Oczy ciem ne,
piw ne. Ame ry kaƒ ski au tor W. M. Le vi
po da je, ˝e wy st´ pu jà te˝ oczy po ma -
raƒ czo we. Locz ki na po kry wach skrzy -
de∏ nie sà spi ral nie skr´ co ne, jak u po -
zo sta ∏ych od mian, lecz pió ra sà moc no
pod kr´ co ne, two rzàc coÊ w ro dza ju
kol ców je ̋ a. No gi sà przy ozdo bio ne
∏ap cia mi. Jest to go ∏àb ho do wa ny
w An glii, ma ∏o roz po wszech nio ny, spo -
ra dycz nie spo ty ka ny na wy sta wach. 

Lo czek dzi siaj i ju tro
Ostat nio za prze sta no dzie liç locz ki

na w´ gier skie, fran cu skie i me dio laƒ -
skie (z wy jàt kiem locz ka an giel skie go
„ptar mi gan”) ze wzgl´ du na od mien -
nà struk tu r´ piór. Za da ∏em so bie py -
ta nie, jak to mo˝ li we? Ho dow cy w´ -
gier scy, fran cu scy i w∏o scy pra co wa li
nad swo jà od mia nà locz ka przez dzie -
siàt ki, a na wet set ki lat. A˝ tu na gle
wszyst kie od mia ny locz ka wrzu co no
do jed ne go wor ka i na zy wa jà si´

po pro stu „locz ki”. Pod ko -
niec XX wie ku ho dow cy z ró˝ nych
paƒstw, a na wet kon ty nen tów, za bra li
si´ do stwo rze nia no we go ty pu locz ka.
Ho dow cy ame ry kaƒ scy za cz´ li ja ko
pierw si. Mo der ni za cja wszyst kich od -
mian locz ków po sz∏a w jed nym kie -
run ku – po pra wy struk tur ozdob nych.
No wy typ cha rak te ry zu je si´ nie co
skró co nà d∏u go Êcià. ¸ap cie na no gach
to nie sà poƒ czosz ki, jak u w´ gier -
skich, ani du ̋ e jak u fran cu skich czy
me dio laƒ skich. Zmo der ni zo wa ne ∏ap -
cie sà to pió ra na no gach o d∏u go Êci
oko ∏o 4 cm, doÊç g´ ste, lek ko skr´ co -
ne. W j´ zy ku go ∏´ biar skim ta kie ∏ap -
cie na zy wa my ge tra mi. No gi przy -
ozdo bio ne ge tra mi wi zu al nie sta no -
wià moc nà pod sta w´ dla ca ∏e go tu ∏o -
wia go ∏´ bia. Naj wa˝ niej szy ele ment
locz ka zo sta wi ∏em na koƒ cu, a mia no -
wi cie struk tu r´ piór na tar czach po -
kry wo wych skrzy de∏. W tym przy pad -
ku ce lem by ∏o wy ho do wa nie d∏u gich

piór, któ re wy ra sta jà na tar czach
skrzy de∏. Wia do mo jest, ˝e im d∏u˝ sze
pió ro, tym sto si na bar dziej skr´ ca si´
w spi ra le, a za tem lok, któ ry po wsta∏,
te˝ ma wi´k szà Êred ni c´ i jest efek -
tow niej szy. Efek tem te go jest to,
˝e w ho dow lach i na po ka zach spo ty -
ka my co raz to pi´k niej sze locz ki. Na -
le ̋ a ∏o by wspo mnieç, ˝e Niem cy
w swo im cza sie wy ho do wa li bia ∏e go
locz ka bez ko ro ny. Od two rzy li wy -
mar ∏e go ju˝ locz ka tar czo we go. Ho -
dow la tych go ∏´ bi w przy sz∏o Êci pój -
dzie w kie run ku wy two rze nia ró˝ nych
od mian barw nych lub nada wa nia in -
nym ra som go ∏´ bi struk tu ry ozdob nej
z piór. Dla przy k∏a du po dam, ˝e ho -
dow cy ho len der scy uzy ska li gar ∏a cza,
któ re go tar cze skrzy de∏ sà lo ko wa ne.
Za pew niam, ˝e to po czà tek no wej ge -
ne ra cji go ∏´ bi fry zo wa nych lo ko wa -
nych.

Sta ni s∏aw Sej mic ki
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