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HI STO RIA HO DOW LI DRO BIU
NA ZIE MIACH POL SKICH

Ja ro s∏aw – hi sto rycz nà ko leb kà pol skie go
dro biar stwa i go ∏´ biar stwa

Zbi gniew Gi lar ski

Rycina z albumu Rassegeflügel
Kurta Zandera przedstawiajàca zielononó˝ki polskie.

Ho dow la dro biu 
na zie miach pol skich
jest co praw da sta ra

i ko rze nia mi si´ ga
dzie jów naj daw niej szych,

ale jest doÊç s∏a bo
udo ku men to wa -

na w dzie ∏ach pi sa -
nych, a to sta no wi o s∏a -

bo Êci na szej kul tu ry
ho dow la nej i tra dy -

cji, do któ rej in ne na cje
przy wià zu jà wiel kà wa g´.
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Po trze ba wie lu lat pra cy i du ̋ e go za an ga -
˝o wa nia, aby z frag men tów za pi sa -

nych w ró˝ nych wy daw nic twach pra so -
wych mi nio nej epo ki u∏o ̋ yç w lo gicz nà ca -
∏oÊç praw dzi wà hi sto ri´ roz wo ju na sze go dro -
biar stwa.

Ta nie wie dza jest wy ni kiem ogól ne go za co -
fa nia cy wi li za cyj ne go wi´k szo Êci re gio nów na -
sze go kra ju, po zba wio nych po roz bio rach w∏a -
snej paƒ stwo wo Êci.

Co praw da nie bra ko wa ∏o w tym cza sie jed -
no stek wy bit nych i wy kszta∏ co -
nych, lecz nie mia ∏o to wi´k sze go prze ∏o ̋ e -
nia na stan wie dzy lud no Êci wiej skiej, zaj mu jà -
cej si´ z ko niecz no Êci ho dow là sta rych, pry mi -
tyw nych ras dro biu.

Jed nym z pio nie rów no wo cze -
snej, jak na owe cza sy, ho dow li dro biu by∏ Sta -
ni s∏aw Kon stan ty z Sie mu szo wej Pie tru -
skiego, au tor spe cja li stycz nych opra co -
waƒ o te ma ty ce ho dow la nej, w tym bar dzo in -
te re su jà cej ksià˝ ki pt. „KU RY SWOJ SKIE”, wy -
da nej we Lwo wie w 1866 ro ku.

Au tor te go opra co wa nia by∏ po sta cià nie -
prze ci´t nà i wszech stron nie wy kszta∏ co nà. Na -
le ̋ a∏ do pre sti ̋ o wej „Ce sar skiej Le opol dyƒ sko -
-Ka ro liƒ skiej Aka de mii ba da czy przy ro dy w Je -
nie” oraz by∏ cz∏on kiem wie lu in nych To wa -
rzystw uczo nych, kra jo wych i za gra nicz nych.

Ksià˝ ka po wsta ∏a w Pod hor cach, w okre -
sie od 17 li sto pa da 1862 do 17 lip ca 1864 ro -
ku. Pi sa na by ∏a w opar ciu o w∏a snà prak ty -
k´ ho dow la nà i do st´p ne w tym cza sie opra co -
wa nia za gra nicz ne. WÊród bi blio gra fii au tor wy -
mie nia te˝ m.in. „Ty go dnik rol ni czo -prze my s∏o -
wy kra kow ski” i „Rocz ni ki go spo darstw kra jo -
wych w Kró le stwie Pol skim“.

W swo im zna mie ni tym dzie le opi su je ró˝ -
ne zna ne i ho do wa ne w tym cza sie ra -
sy kur. Spo ro miej sca po Êwi´ ca czu bat kom pol -
skim, dzie làc je uzna nio wo na: czu bat ki w∏a Êci -
we i czu bat ki zwy czaj ne.

Ana li za po rów naw cza tych opi sów to te -
mat trud ny i ob szer ny, god ny osob ne go, spe cja -
li stycz ne go opra co wa nia, z te go te˝ po wo -
du nie b´ d´ zaj mo wa∏ si´ je go tre Êcià.

WÊród kur zwy czaj nych (po spo li tych) wy -
mie nia te˝ „sie mie niat ki”, zwa ne tak od p∏o -
wej bar wy upie rze nia; praw do po dob nie opi su -
je on pra przod ka na szej zie lo no nó˝ ki. Ta kra jo -
wa, nie zwy kle u˝y tecz na ra sa po wsta ∏a w∏a -
Ênie w wy ni ku se lek cji i umie j´t ne go uszla chet -
nia nia pry mi tyw nych kur wiej skich. Mam na -
dzie j´, ˝e mi ∏o Êni cy tej sta rej, ro dzi mej ra -
sy zjed no czà si´ w „KLU BIE ZIE LO NO NÓ˚ -
KI POL SKIEJ” i przy wró cà tym wspa nia ∏ym ku -

rom na le˝ ne im miej sce w na szych kur ni kach. 
Na za koƒ cze nie au tor zwra ca si´ do czy tel -

ni ków ty mi s∏o wa mi: „Nie na pi sa ∏em dla s∏a -
wy, bo s∏a wa z ta kich dzie∏ u nas na der nik -
czem na.

Nie na pi sa ∏em te˝ i dla zy -
sku, bo czy jest z ta kich mo zol nych wy -
daƒ zysk, czy stra ta, to wie dzà ci, co pi szà dzie -
∏a na uko we, a mia no wi cie zoo lo gicz ne, w na -
szym kra ju.

Ale na pi sa ∏em w naj szczer szej ch´ ci przy s∏u -
˝e nia si´ na tu ra li stom, mi ∏o Êni kom i go spo dy -
niom pol skim, pierw szà, na d∏u go let nim w∏a -
snem do Êwiad cze niu opar tà ksià˝ k´ o dro -
biu, za sto so wa nà do po trzeb i do sto sun -
ków na szej pro win cyi.

Wiem ja nie ste ty a˝ nad to do brze, ˝e jesz -
cze u nas go dzi na nie wy bi ∏a dla dzie∏ zoo lo gicz -
nych. Jesz cze du ̋ o, du ̋ o wo dy up∏y nie, za -
nim ta ka ksià˝ ka za wi ta do wie lu do mów sza -
now nych czy tel ni ków.”

Te pro ro cze s∏o wa nie wie le stra ci ∏y na ak tu -
al no Êci. Wie dzà o tym do brze wspó∏ cze Êni wy -
daw cy spe cja li stycz nych ksià ̋ ek i cza so -
pism. Ksià˝ ka i wie dza na der trud no tra -
fia pod pol skie strze chy.

Jed nak ziar no, za sia ne przez te go zna ko mi -
te go znaw c´ te ma tu, wie le lat póê niej, w∏a -
Ê-nie w ubo giej Ga li cji wy da ∏o pierw sze owo -
ce. 

W 1890 ro ku w do brach ro do wych ksi´˝ -
nej Ma ryi Czar to ry skiej, le ̋ à cych we wsi Wià -
zow ni ca k. Ja ro s∏a wia, za ∏o ̋ o ny zo sta∏ wzor co -

wy kur nik, zaj mu jà cy si´ ho dow là ra so -
wych kur i kró li ków.

Oto, jak ten okres opi su je na ocz ny Êwia -
dek i uczest nik tam tych wy da rzeƒ, W∏a dy -
s∏aw Bzow ski – w∏a Êci ciel dóbr i pre zes za ∏o -
˝o ne go póê niej To wa rzy stwa Or ni to lo gicz ne -
go: „Za ∏o ̋ o ny przed dzie siàt kiem la ty w Wià -
zow ni cy kur nik po praw ny o do bo ro wych ra -
sach dro biu ja ko te˝ kró li ków – sta ra niem Ja -
Ênie OÊwie co nej ksi´˝ nej Je rzo wej Ma -
ryi Czar to ry skiej, wzbu dzi∏ za in te re so wa -
nie i da∏ im puls do za wià za nia w r. 1894, To -
wa rzy stwa or ni to lo gicz ne go w Ja ro s∏a -
wiu pod pro tek to ra tem Ksi´˝ nej; któ re póê -
niej ze zmia nà sta tu tu na zw´ „PIERW -
SZE GA LI CYJ SKIE TO WA RZY STWO CHO -
WU DRO BIU I KRÓ LI KÓW W JA RO S¸A -
WIU” przy bra ∏o.

To wa rzy stwo to wzi´ ∏o so bie za cel pod nie -
sie nie cho wu dro biu i po pie ra nie han dlu i roz -
wo ju tej ga ∏´ zi z uwzgl´d nie niem uszla chet nia -
nia za akli ma ty zo wa ne go dro biu kra jo we go. (...)

Jesz cze w r. 1897, uchwa li∏ Wy dzia∏ (praw do -
po dob nie cho dzi o Za rzàd – przyp. Z.G.) na jed -
nym ze swych po sie dzeƒ za jàç si´ ra sà ku -
ry kra jo wej, uszla chet nie niem tej ̋ e przez krzy -
˝o wa nie z ra sà w∏o skich ku ro pa twia ków, ja -
ko ra sà naj wi´ cej zbli ̋ o nà do na szej ku ry swoj -
skiej.

Do te go krzy ̋ o wa nia po trze ba by ∏o wy -
braç kil ka kur o usta lo nym ty pie, tj. o jed na ko -
wej bu do wie; kszta∏ tach i upie rze niu co oka za -
∏o si´ nad zwy czaj trud nem, gdy˝ kra jo we ku -
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ry ró˝ nià si´ bar dzo mi´ dzy so bà, skut -
kiem krzy ̋ o wa nia z ku ra mi ras ob cych. D∏u -
gi czas up∏y nà∏ na tych po szu ki wa niach a˝ do -
pie ro dzi´ ki za bie gom dr Bro ni s∏a wa Ob fi do wi -
cza, c.k. le ka rza pu∏ ko we go w Ja ro s∏a wiu uda -
∏o si´ od szu kaç w Wierzb nie i Ki da ∏o wi -
cach, gmi nach tu tej sze go po wia tu, kil ka kur zie -
lo no nó ̋ ek, o jed no li tej bu do wie, kszta∏ -
cie i upie rze niu. (...)

Pol ska ku ra zie lo no nó˝ ka od zna cza si´ nad -
zwy czaj nà nie Êli wo Êcià jaj, gdy˝ prze ci´t -
nie sk∏a da rocz nie 150 –180 jaj.

Ku ry l´ gu mar co we go nio sà ja -
ja ju˝ we wrze Êniu, co na wy sta wie te go rocz -
nej dro biu w Ja ro s∏a wiu stwier dzo nem zo sta -
∏o. Pol ska ku ra zna ko mi cie wy sia da a ja ko kwo -
ka jest nie zrów na nà. Ho dow la tej ku -
ry nie przy spa rza pra wie ˝ad nych trud no -
Êci, gdy˝ nie jest ona wca le wy bred na w kar -
mie, po prze sta jàc na by le ja kiej ˝yw no Êci.

Do przy mio tów tej ku ry za li czyç na le ̋ y jesz -
cze, ˝e jest bar dzo wy trzy ma ∏à na zim no i od -
por nà na wszel kie cho ro by. Mi´ so z te go ga -
tun ku jest smacz ne i bar dzo po ̋ yw ne.

Z uwa gi na przy to czo ne przy mio ty na da -
je si´ kur ka pol ska zie lo no nó˝ ka zna ko mi -
cie do ho dow li w kra ju. W∏o Êcia nom na -
szym po trze ba ta kiej ku ry, któ ra by do brze jaj -
ka nio s∏a, wy sia dy wa ∏a bez trud no Êci i by utrzy -
ma nie jej nie wie le kosz to wa ∏o.

Te wszyst kie wa run ki po sia da wy ̋ ej opi sa -
na ku ra, dla te go te˝ To wa rzy stwo nie ogra ni -
czy ∏o si´ na jej wy szu ka niu i zba da niu, ale za ∏o -
˝y ∏o kil ka kur ni ków za ro do wych, ce lem roz -
sze rze nia jej w kra ju, a mia no wi cie za ∏o ̋ y -
∏o 2 kur ni ki od mia ny czer wo nej a je den kur -
nik od mia ny sie mie nia tej.

Otó˝ w ro ku 1900, za j´ to si´ roz mno ̋ e -
niem tej ra sy tak, ˝e po sia da ∏o To wa rzy -
stwo ju˝ kil ka sta cyj za ro do -
wych. Drób ten zwró ci∏ uwa g´ pu blicz no -
Êci na Wy sta wie dro biu we Lwo wie a sztu ki wy -
sta wio ne, pra wie zu pe∏ nie roz ku pio no. Na wy -
sta wie zaÊ w Opa wie od by tej we wrze -
Êniu 1900 r. otrzy ma∏ je den z cz∏on ków dy -
plom uzna nia za t´ ra s´ – po cho dzà cà z je go w∏a -
sne go cho wu. (...)

Na wystawie urzàdzonej przez bratnie
Towarzystwo krajowe we Lwowie w dniu 2–4
czerwca (1900 r. – przyp. Z.G.) wzi´liÊmy na
zaproszenie gremialny udzia∏ wysy∏ajàc: 35
stadek kur, 7 stadek kaczek, 6 stadek g´si, 2
stadka indyków, 3 stadka pantarek (tj. perlic –
przyp. Z.G.), 8 stadek go∏´bi, 7 stadek królików.

Wszyst kie pra wie wy sta wio ne oka zy zo sta -
∏y pre mio wa ne a To wa rzy stwo otrzy ma ∏o dy -

plom ho no ro wy, jak kol wiek zg∏o si -
∏o si´ „hors con co urs”* (...).

G∏ów na tro ska To wa rzy stwa sku pia -
∏a si´ oko ∏o ewi den cyi sta cyj za ro do wych dro -
biu, ich za k∏a da nia i uzu pe∏ nia nia.

W r. 1900 by ∏o czyn nych 72 kur ni -
ków, obec nie jest ich 90. Drób nada wa no (roz -
da wa no – przyp. Z.G.) za de kla ra cyà pod wa -
run kiem zwro tu po ro ku sztuk nada -
nych wraz z od po wied nià ilo Êcià przy chow -
ku od tych roz p∏od ni ków. (...)

Wy mia na dro biu i za k∏a da nie no wych sta -
cyj po st´ po wa ∏a by raê niej i licz b´ ich znacz -
nie po mno ̋ yç by mo˝ na, gdy by wszy -
scy P.T. Ho dow cy utrzy mu jà cy je, ze chcie li re -
gu lar nie w ozna czo nym cza sie te sa me roz -
p∏od ni ki zwra caç i przy chó wek w do bo ro -
wych oka zach uisz czaç. 

Nie ste ty w ubie g∏ym ro ku przed sta wi -
∏a si´ rzecz w wi´k szej cz´ Êci prze ciw nie. (...)

Or ga nem To wa rzy stwa by∏ w ro ku ubie -
g∏ym po dob nie, jak i w po przed nich, „PRZE -
WOD NIK KÓ ̧ EK ROL NI CZYCH”, któ -
ry czyn nym cz∏on kom roz sy ∏a ∏o To wa rzy -
stwo bez p∏at nie. Cz∏on ków li czy ∏o To wa rzy -
stwo 221. Z tych jed nak mu sia no 12 wy kre -
Êliç z po wo du zu pe∏ ne go nie uisz cza nia wk∏a -
dek, a 28 zaÊ za re zer wo wa no w tym sa -
mym za mia rze, je Êli w cià gu I kwar ta -
∏u 1901 nie wy rów na jà za le g∏o Êci. W ogó -
le ze smut kiem za uwa ̋ yç trze ba, ˝e stan za le -
g∏ych sk∏a dek do si´ ga licz by 1000 Ko ron.

Z przy jem no Êcià na to miast nad mie -
niç w koƒ cu wy pa da, ˝e od dwóch lat za uwa -
˝o no co raz wi´k sze za in te re so wa nie si´ dro -
biem u w∏o Êcian tak w tu tej szym po wie -
cie, jak i w in nych – cze go do wo dem licz -
ne od nich za py ta nia i zg∏a sza nia si´ na cz∏on -
ków. To wa rzy stwo te˝ czy ni dla nich wszel -
kie mo˝ li we u∏a twie nia.

Przy po mn´ tyl ko, ˝e w prze Êwiet nym Lwo -
wie, ów cze snej sto li cy ca ∏e go re gio nu Ma ∏opol -
ski Wschod niej, po dob na or ga ni za cja ho dow la -
na o na zwie „KRA JO WE TO WA RZY -
STWO CHO WU DRO BIU, GO ̧ ¢ BI I KRÓ LI -
KÓW” po wsta ∏a do pie ro w 1899 ro ku.

Ta im po nu jà ca ak tyw noÊç i sze ro ka dzia ∏al -
noÊç ho dow la na To wa rzy stwa Ja ro s∏aw skie -
go na wet dzi siaj mo ̋ e bu dziç po dziw i za -
zdroÊç na szych nie zbyt wy dol nych struk -
tur zwiàz ko wych. Nie zwy kle uda nym po su ni´ -
ciem by ∏o otwar cie wst´ pu do  To wa rzy -
stwa dla sze ro kiej rze szy oko licz nych w∏o -

Egzemplarz z 1925 r.

* „hors con co urs” (franc. - wym. or kàkur - doskona∏y,
bezkonkurencyjny, poza konkursem.

Ok∏adka z ksià˝ki „Kury swojskie“ Stanis∏awa
Konstantego z Siemuszowej Pietruskiego, 1866.
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Êcian i pro wa dze nie wÊród nich szko leƒ
po pu la ry zu jà cych ho dow l´ dro biu i kró li -
ków, a w okre sie póê niej szym tak ̋ e ho dow -
l´ go ∏´ bi z ukie run ko wa niem na ry sia pol skie -
go. Otwar cie si´ ów cze snej eli ty in te lek tu al -
nej na pro ble my wsi pol skiej by ∏o pre ce den -
sem i za de cy do wa ∏o o po wo dze niu ca ∏e -
go przed si´ wzi´ cia.

Ko lej nym ge nial nym po su ni´ ciem by -
∏o stwo rze nie na te re nie po wia tu sie ci sta -
cji za ro do wych (wiej skich), pro wa dzà -
cych po ka zo wà ho dow l´ ra so we go dro -
biu, kró li ków i go ∏´ bi. Po zy tyw ny przy -
k∏ad by∏ „za raê li wy” i przy spa rza∏ To wa rzy -
stwu no wych cz∏on ków. Ka˝ dy bo -
wiem miesz ka niec wsi, na wet ten naj ubo˝ -
szy, móg∏ otrzy maç za dar mo (na pra -
wach ho dow la nych) do bo ro we stad ko dro -
biu, któ re roz mna ̋ a∏. Po se zo nie l´ go -
wym otrzy ma ne stad ko, wraz z uzgod nio -
nà wcze Êniej ilo Êcià przy chów ku, zwra ca∏ To -
wa rzy stwu, a resz t´ dro biu za trzy my -
wa∏ do dal szej ho dow li. To wa rzy stwo to dzia -
∏a ∏o na za sa dzie „∏aƒ cusz ka lu dzi do brej wo -
li” i prze ka zy wa ∏o stad ko ko lej nym ho dow -
com. Kto wie, czy do tych spraw dzo nych me -
tod nie war to wró ciç i dzi siaj, aby pro mo -
waç i roz po wszech niaç ho dow l´ ro dzi me -
go dro biu i go ∏´ bi. 

Nie zwy kle licz ny udzia∏ ho dow ców ja ro -
s∏aw skich na wy sta wie dro biu we Lwo -
wie, w 1900 ro ku, Êwiad czy o pr´˝ no Êci or ga -
ni za cyj nej i swo istej so li dar no Êci ho dow -
ców pra gnà cych za pre zen to waç swój do ro -
bek ho dow la ny.

By ∏o to przed si´ wzi´ cie trud ne or ga ni za cyj -
nie i lo gi stycz nie, gdy˝ ho dow le roz rzu co ne by -
∏y rów nie˝ po za gra ni ca mi po wia tu, a ko mu ni -
ka cja opar ta by ∏a g∏ów nie na trans por cie kon -
nym.

Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e pr´˝ noÊç ta wy ni -
ka ∏a z fak tu uczest nic twa w tej wy sta wie ów -
cze snej eli ty zie mi ja ro s∏aw skiej, z ksi´˝ -
nà Czar to ry skà na cze le.

Udzia∏ w im pre zie wzi´ ∏a rów nie˝ ˝o -
na bur mi strza mia sta – Eu ge nia Diet zius,
dr Bro ni s∏aw Ob fi do wicz – le karz woj sko -
wy, Eu sta chy Wol ski – dzier ̋ aw -
ca dóbr z Paw ∏o wic, a tak ̋ e zwy kli oby wa te -
le i w∏o Êcia nie, jak np. Ja ro sie wicz Mie czy -
s∏aw i Te kla No wak z Ja ro s∏a wia  czy te˝ Gol -
ba Jan – ogrod nik z Wià zow ni -
cy, Gwóêdê B∏a ̋ ej z Ki da ∏o wic, Roz le pi ∏o Jó -
zef z Wierzb na, Wy soc ki Se ba stian i Mil An -
to ni z Pi wo dy, Ma zia rek To masz z Pa w∏o sio -
wa, Fran ci szek Gon dek z Czer wo nej Wo -

li, Ble icher Her man z m. Hru sza ty ce, pocz -
ta No we Mia sto, sta cja Do bro mil (obec -
nie Ukra ina).

Jed nà z naj wi´k szych ko lek cji dro biu wy sta -
wi ∏a pa ni An na Het pe ro wa z miej sco wo Êci Ba -
bu le, pocz ta Pa dew Na ro do wa, sta cja ko le jo -
wa Ja Êla ny.

Jest to miej sco woÊç doÊç od le g∏a od Ja ro s∏a -
wia, le ̋ à ca na pó∏ noc od Miel ca. Wy staw czy -
ni ta, wÊród in nych ras dro biu, wy sta wi -
∏a te˝ ku ry „pa du aƒ skie” (pa dew -
skie – przyp. Z.G.). Jest to cie ka wy przy pa -
dek zbie˝ no Êci spor nej na zwy ku ry z pol -
skà miej sco wo Êcià o na zwie Pa dew. Nie sà -
dz´ jed nak, aby stam tàd wy wo dzi ∏a si´ na -
zwa ra sy. Po da j´ to ja ko cie ka wost k´ hi sto rycz -
nà. Swo jà dro gà na le ̋ a ∏o by spraw dziç, kim by -
∏a pa ni Het pe ro wa i czy w jej ro dzin nych ar chi -
wachza cho wa ∏y si´ ja kieÊ do ku men ty z tam te -
go cza su.

Po kaê nà ko lek cj´ dro biu za pre zen to wa -
∏a te˝ pa ni He le na Podi win z miej sco wo -
Êci Lesz czo wa te k. Ustrzyk Dol nych, któ ra wy -
sta wi ∏a m.in. „pol skie ku ry zie lo no nó˝ ki”, „ply -
mo uth – rocks”, „ko chin chi ny”, „bra ma pu -
tra”, „do rking”, „fry zyj skie mew ki srebr -
ne” oraz kil ka ka czek (pi sow nia org.).

Wspo mnieç te˝ wy pa da o s∏aw nej i wiel -
ce za s∏u ̋ o nej ho dow czy ni, ksi´˝ nej Czar to ry -
skiej z Wià zow ni cy, któ ra wy sta wi ∏a pol skie zie -
lo no nó˝ ki, „lang shan”, „do rking”, „ku ry w∏o -
skie”, „kacz ki pe king” i „la bra dor”, „g´ si em -
deƒ skie”, in dy ki „ma mu ty bron zo we”, „pan tar -
ki” (tj. per li ce – przyp. Z.G.) oraz kró li ki „bel -
gij skie” (pi sow nia org.).

Nie spo sób te˝ po mi nàç dr Bro ni s∏a wa Ob -
fi do wi cza, „le ka rza pu∏ ko we go” z Ja ro s∏a -
wia, któ ry wy st´ po wa∏ w po dwój nej ro li: ja -
ko „cz∏o nek ju ry” i wy staw ca go ∏´ bi ras ma ∏o -
pol skich, w tym s∏yn ne go w Eu ro pie ry sia pol -
skie go i le gen dar ne go ju˝ dzi siaj ol brzy ma pol -
skie go (ra sa ta wy gi n´ ∏a).

Dr B. Ob fi do wicz to po staç zna mie ni -
ta i wiel ce za s∏u ̋ o na dla roz wo ju pol skie go go -
∏´ biar stwa. Jest au to rem spe cja li stycz nych ar ty -
ku ∏ów oraz  ksià˝ ki pt. „GO ̧ ¢ BIE”, wy da -
nej we Lwo wie w 1904 ro ku.

Cz∏on ka mi ko mi sji oce nia jà cej eks po na -
ty na wy sta wie we Lwo wie by li te˝: N. ˚e brac -
ki – rad ca sà do wy z Prze my Êla, Su ski W∏a dy -
s∏aw – na uczy ciel ze Strzy ̋ o wa, Podi vin Ed -
mund – za rzàd ca dóbr z m. Lesz czo wa te, Mer -
czyƒ ski W∏a dy s∏aw z Pi wo dy – za rzàd -
ca dóbr ksi´˝ nej Czar to ry skiej, Kwie ciƒ ski Sta -
ni s∏aw c.k. – we te ry narz z Rze szo wa, Fri -
zer Sza we∏ – za rzàd ca dóbr z Lu ba czo wa.

Ok∏adka.

Go∏àb polski olbrzymi.

RyÊ polski.



DRÓB ozdobny

Ci za po mnia ni dziÊ pa sjo na ci i dzia- ∏a -
cze sà chlu bà zie mi ja ro s∏aw skiej.

To w∏a Ênie oni k∏a dli pod wa li ny pod roz -
wój wspó∏ cze snych me tod ho dow -
li, to oni two rzy li zr´ by ru chu zwiàz ko we -
go, któ ry jed no czy∏ ho dow ców, by∏ kuê -
nià pa trio ty zmu i ozna kà pol sko Êci w trud -
nym okre sie za bo rów. 

Im zie mia ja ro s∏aw ska win na jest pa -
mi´ç, sza cu nek i uzna nie.

Ma jàc tak moc ne pod sta wy hi sto rycz -
ne, mo˝ na si´ po ku siç o utwo rze nie w Ja ro -
s∏a wiu kra jo we go cen trum in tro duk cji i pro -
mo cji pol skiej zie lo no nó˝ ki, ku ry wy wo dzà -
cej swe ko rze nie w∏a Ênie z tej pi´k nej pod -
kar pac kiej zie mi.

¸à czàc pi´k ne z po ̋ y tecz nym i tra dy -
cj´ ze wspó∏ cze sno Êcià, war to te˝ stwo -
rzyç za là ̋ ek „mi ni mu zeum”, po Êwi´ co ne -
go hi sto rii zor ga ni zo wa ne go ru chu ho dow la -
ne go na zie miach pol skich. Ko rzy staj -
my ze spraw dzo nych wzor ców. Po dob -
ne, s∏yn ne w Êwie cie mu zeum ist nie -
je od daw na w No rym ber dze (Deut -
sches Tau ben mu seum Nurn -
berg) i jest nie tyl ko fa scy nu jà cà atrak cjà tu ry -
stycz nà, ale tak ̋ e miej scem pre zen ta cji dzie -
dzic twa na ro do we go.

Z hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia usta -
le nie fak tycz nej da ty i miej sca po wsta -
nia pierw szej or ga ni za cji, zrze sza jà -
cej ho dow ców pol skich, ma du ̋ e zna cze -
nie dla za cho wa nia do rob ku i dzie dzic -
twa kul tu ro we go na szych przod -
ków. Wià ̋ e si´ nie ro ze rwal nie z tra dy -
cjà i za cho wa niem cià g∏o Êci or ga ni za cyj -
nej sto wa rzy szeƒ ho dow la -
nych. Nie bez zna cze nia jest te˝ po Êred -
nia pro mo cja mia sta Ja ro s∏a wia, ja ko ko -
leb ki rdzen nie pol skie go, zor ga ni zo wa -
ne go ru chu ho dow la ne go. Nie ste ty, dzi -
siaj w Ja ro s∏a wiu nikt ju˝ nie pod trzy mu -

je do brych tra dy cji ho dow la nych na -
szych oj ców, a chwa leb na pa mi´ç o krze -
wi cie lach no wo cze snej ho dow li dro -
biu po sz∏a w za po mnie nie.

Opra co wu j´ szcze gó ∏o wà hi sto ri´
pol skie go go ∏´ biar stwa i dro biar stwa. Po -

szu ku j´ wszel kich ma te ria ∏ów 
hi sto rycz nych do ty czà cych po wsta wa -

nia sto wa rzy szeƒ ho dow la nych
na zie miach pol skich. In te re su jà mnie sta -

re cza so pi sma: „HO DOW CA 
DRO BIU”, „POL SKI DRÓB”, 

„GO ̧ ¢ BIAR STWO POL SKIE”.
Po nad to in te re su jà mnie sta re ka ta lo -
gi z wy staw, fo to gra fie, pa mi´t ni ki i in -

ne do ku men ty dot. tej te ma ty ki. 
Szcze gól nie za in te re so wa ny je stem 

do ku men ta cjà dot. To wa rzy stwa Ja ro -
s∏aw skie go z lat 1890–1939 oraz 

or ga ni za cji dzia ∏a jà cych we Lwo wie i wo -
je wódz twie lwow skim. 

Wszyst kie ma te ria ∏y êró d∏o we 
po wy ko rzy sta niu zwró c´. 

Zbigniew Gilarski
RyÊ karpat z czerwonà ∏uskà.


