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Jak si´ jed nak oka za ∏o, no we osià gni´ cia
tech ni ki sta ∏y si´ wspa nia ∏y mi Êrod ka mi,

któ re po ma ga jà nam po ro zu mie waç si´ i dà -
˝yç wspól nie no wo wy ty czo ny mi Êcie˝ ka mi.
Czy ta jàc cho cia˝ by fo ra dys ku syj ne, ma si´
wra ̋ e nie, ˝e za czy na my wal k´ o prze trwa -
nie wszyst kie go, co jest nam bli skie, pol skie
i swoj skie. Szcze gól nà na dzie j´ bu dzi fakt, ˝e
ta kà tro sk´ prze ja wia jà co raz m∏od si, któ rzy
Êwia do moÊç tà ma jà jak by wro dzo nà. Dzi´ ki
In ter ne to wi nie sto jà przed ni mi ba rie ry
utrud nia jà ce po zna wa nie Êwia ta, wy mia n´
ob ser wa cji i two rze nie spo ∏ecz no Êci lu dzi
my Êlà cych po dob nie.

Ak tu al nie, w zwiàz ku z przy stà pie niem
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, pre mio wa ne jest
w na szym kra ju za cho wa nie kul tu ry i ko lo ry -
tu wsi. A có˝ ko ja rzy nam si´ ze swoj skà,
ma low ni czà za gro dà bar dziej, ni˝ barw ne
stad ko kur uwi ja jà cych si´ wÊród ra bat, pod
czuj nym okiem pie jà ce go ko gu ta, sto jà ce go
na p∏o cie? Ale te ku ry mu szà byç nie by le ja -
kie, naj le piej barw ne a do te go czu ba te, tak
jak daw niej.

Aby wy obra ziç so bie, jak te sta ro pol skie
ku ry wy glà da ∏y w prze sz∏o Êci, mo˝ na si´ gnàç
do li te ra tu ry i prze czy taç frag ment cho cia˝ by
„Pa na Ta de usza”, pt. „Zo sia wÊród ptac twa”,
ale war to tak ̋ e wy braç si´ do Mu zeum Na -
ro do we go w Gdaƒ sku, gdzie eks po no wa ny
jest ob raz olej ny, uzna wa ne go za naj wy bit -
niej sze go ma la rza pol skie go sar ma ty zmu,
Da nie la Schul za, za ty tu ∏o wa ny „Ko gut i ku -
ry”. Dzie ∏o po wsta ∏o w Gdaƒ sku po 1665 r.
i przed sta wia, po za pie jà cym ko gu tem
i pstry mi kacz ka mi, dwie ku ry, obie czu ba te
i bro da te. Jed na zda je si´ byç ku ro pa twia na
i bez grze bie nia sta, a dru ga pstra o grze bie niu

po je dyn czym. Po do bi zny tych pta ków sà dla
nas szcze gól nie cen ne, bo na ma lo wa ne by∏y
w spo sób re ali stycz ny i z wiel kà dba ∏o Êcià
o szcze gó ∏y.

Nie ste ty na st´p ne do ku men ty, któ re chro-
no lo gicz nie przed sta wiam, nie po zwo là nam
uzy skaç tak rze czy wi ste go wy obra ̋ e nia wy -
glà du czu bat ki po spo li tej, ja ki da je nam ob raz
Schul za, b´ dà cy zara zem jed nym z naj star -
szych do wo dów na wy st´ po wa nie kur czu ba-
tych w na szym kra ju.

Od dru giej po ∏o wy XIX w., wraz z na dej -
Êciem do Eu ro py ko chin chi no ma nii, roz po -
czy na si´ wiel ka re wo lu cja w dro biar stwie
i zwià za ne z nià go ràcz ko we opi sy wa nie
prze ró˝ nych ras dro biu, przy go to wy wa nie
wy staw i po czàt ki pla no wej ho dow li.

Bli skie tej da cie opra co wa nie, trak tu jà ce
o pol skich ku rach czu ba tych, znaj dzie my
w ar ty ku le au to ra nie zna ne go z na zwi ska, pt.
„Ku ry pol skie za gra ni cà“, opu bli ko wa nym
w „Prze glà dzie Rol ni czym, Han dlo wym
i Prze my s∏o wym” z 1856 r. Ja ko ˝e ho dow la
dro biu w Pol sce prze ̋ y wa ∏a w owym cza sie
po wa˝ ny kry zys (ch∏o pi nie mu sie li ju˝ cho -
waç dro biu z prze zna cze niem na da ni ny),
au tor za ch´ ca do od no wie nia ho dow li pi´k -
nych pol skich ras kur tak po szu ki wa nych za
gra ni cà. W traf ny spo sób uka zu je tak ̋ e na szà
na ro do wà wa d´, czy li za ch∏y sty wa nie si´
wszyst kim co za gra nicz ne i im por to wa ne.

Opis do ty czy ro dza jów kur „po szu ki wa -
nych bar dzo za gra ni cà i zna nych tam pod na -
zwi skiem kur pol skich w dzie dziƒ cach mi ∏o -
Êni ków dro biu, a co wi´ cej fi gu ru jà cych dziÊ
ju˝ na wy sta wach. Wpraw dzie mo˝ na by
mieç u nas te rze czy z pierw szej r´ ki, to jest,
je ̋ e li by cho dzi ∏o o pol skie ku ry tych ga tun -

ków, ja kie tu opi sze my, mo˝ na by si´ o nie
po sta raç po tar gach i fol war kach; jed nak, ˝e
nam sa mym w mnie ma niu lu dzi war to Êci
przy by wa je ̋ e li si´ prze je dziem za gra ni c´,
ro zu miem, ˝e wi´k szy in te res obu dzà ku ry
pol skie, któ re si´ od nas na Lun dyn, Ho lan djà
i Ham burg prze je cha ∏y, i je ̋ e li je z tym do pie -
ro pa ten tem za pre zen tu je my na po wrót na -
szym go spo dy niom”. 

Au tor ten po da je da lej opi sy „ro dza jów
kur, któ re pod na zwi skiem kur pol skich ucho -
dzà dzi siaj za gra ni cà a nie jed na z na szych go -
spo dyƒ za dzi wi si´ mo ̋ e bar dzo, gdy w tym
opi sie po zna do brze zna ne go ju na ka ko gu ta,
go spo da rza swo ich kur ni ków, lub ulu bio nà
ko kosz k´. Na cze le stoi tu tak zwa na „dwor -
ska ku ra pol ska“ (Po lni scher Prach thuhn). Jest
to prze Êlicz ny drób i dziÊ ju˝ bar dzo rzad ki.
Upie rze nie je go przed sta wia naj pi´k niej szà
gr´ mie nià cych si´ ko lo rów, bo na tle Êwie cà -
co po ma raƒ czo wym ma bia ∏e c´t ki, nie kie dy
zie lon ka wo, czar no, lub bru nat no na kra pia ne.
Gr´ tych ko lo rów pod no si jesz cze pa rad ny
czub z pió rek lÊnià cej bia ∏o Êci. Ko gut wa ̋ y
oko ∏o 6 fun tów i mie rzy do 20 ca li wy so ko Êci
(od po wied nio ok. 2,4 kg i ok. 50 cm – przyp.
aut.), ku ra 5 fun tów i ma oko ∏o 18 ca li wy so -
ko Êci (od po wied nio ok. 2 kg i ok. 45 cm –
przyp. aut.). O grze bie niu nie ma tu pra wie
mo wy, gdy˝ jest tak ma ∏y, ˝e nie za s∏u gu je na
t´ na zw´. Wi sior ki tak ̋ e sà ma ∏e, a ogon su -
ty, naj ̋ y wiej ko lo ra mi gra jà cy, a no gi nie bie -
skie. Mi´ so tych kur jest bia ∏e i wy bor ne go
sma ku; ko ko sze sà no Êne, a kur cz´ ta cho wa -
jà si´ ∏a two i bez wiel kiej mo zo ∏y. (…) Do
dru gie go ro dza ju na le ̋ y „czar na pol ska ku ra“.
Ta ma upie rze nie czar ne i ró˝ ni si´, ju˝ na
pierw szy rzut oka, bia ∏ym czu bem swo im od

Ku ra pol ska, Ga ze ta Rol ni cza, 1863 r. Ry su nek wzi´ ty z dzie∏ za gra nicz nych.Ku ra pol ska, En cy klo pe dia Rol nic twa, 1874 r.



wszyst kich in nych czar nych kur. Ude rza jà ca
jest tu lÊnià ca bia ∏oÊç czu ba w kon tra Êcie
swo im do kru czej czar no Êci resz ty upie rze -
nia. Drób ten, lu bo, ˝e ko ko sze nio sà tyl ko
Êred niej wiel ko Êci ja ja, jest w wy so kiej ce nie
za gra ni cà, mia no wi cie zaÊ w Ho lan dji, gdzie
mi ∏o Êni cy w ca ∏ej czy sto Êci pier wot nà za cho -
wa li ra s´. Ko gut mie rzy oko ∏o 20 ca li i wa ̋ y
do 6 fun tów, ku ra 18 ca li wy so ka, wa ̋ y do 5
fun tów. Pi´k ny bia ∏y czub roz rzu ca si´ lek ko
u ko gu ta, ota cza jàc w kszta∏ cie pa ra so la g∏o -
w´, wi si nad oczy ma i dzio bem i ma z przo -
du kil ka czar nych, lÊnià cych pió rek. Grze bieƒ
jest, jak u wszyst kich kur moc no czu ba tych,
ma ∏y i sk∏a da si´ z dwóch spi cza stych p∏at ków
nad dzio bem. Wi sior ki u bro dy krót kie i okrà -
g∏e, ogon ozdo bio ny pió ro pu szem, no gi nie -
bie skie lub czar ne. Mi mo czar ne go upie rze -
nia, skó ra te go dro biu jest bia ∏a i bia ∏e mi´ so
je go, a wy cho wa nie kur czàt wca le nie trud ne.
(…) W ja kim cza sie te ro dza je kur, zna ne pod
na zwi skiem pol skich, do sta ∏y si´ za gra ni c´,
dziÊ ju˝ ozna czyç trud no, to pew ne jed nak,
˝e lu bo si´ te go ro dza ju drób znaj du je u nas,
lu bo go ka˝ dy po tym opi sie po zna, uszla chet -
ni ∏y si´ te ra sy, z wiel kim sta ra niem ho do wa -
ne za gra ni cà, kie dy od po wied nie im ra sy
w kra ju pod upa d∏y ni czym in nym jak tyl ko
bra kiem sta ra nia. Prze cho wa ∏o si´ upie rze -
nie, prze cho wa∏ si´ kszta∏t, lecz co do wzro -
stu i wa gi, co na karb sta ran nej i d∏u go let niej
ho dow li po li czyç po trze ba, za cho dzi dziÊ
wiel ka ró˝ ni ca mi´ dzy pol skim dro biem za
gra ni cà, a pol skim dro biem u nas. Fakt ten

spraw dza tyl ko na no wo do Êwiad cze nie, ˝e
ma my do bre ra sy zwie rzàt do mo wych u sie -
bie, ale ˝e pod upa d∏y wsku tek za nie dba nia”.

Po dob nà myÊl za war∏ re dak tor „Ga ze ty
Rol ni czej” z 1863 r., w ar ty ku le nie pod pi sa -
nym z na zwi ska, pt. „Pta stwo do mo we”,
cha rak te ry zu jàc ra sy kur na da jà ce si´ do cho -
wu. Na pi sa∏ on: „W wy bo rze przed mio tu
trzy maç si´ za mie rzam tyl ko te go, co na ocz -
nie wi dzia ∏em, zwie dza jàc w ro ku ze sz∏ym
kil ka wy staw go spo dar skich, na któ rych drób
nie po Êled nià od gry wa∏ ro l´ - dla pe∏ no Êci
jed nak opi su me go dam tu tak ̋ e wy obra ̋ e -
nia ras kra jo we go dro biu, a ˝e wszyst ko co
kra jo we naj wy ̋ ej ce ni´, prze to w opi sie ka˝ -
de go ga tun ku dro biu, pierw szeƒ stwo ras som
kra jo wym zo sta wiam”. Po tej de kla ra cji, opi -
su je Ku r´ Pol skà, któ ra „od zna cza si´ zdol -
no Êcià do utu cze nia. W∏a Êci wa ras sa kur Pol -
skich, wy ró˝ nia si´ od in nych czub ka mi.
Czub ki te pra wie za wsze sà in ne go ko lo ru
jak resz ta upie rze nia. Grze bieƒ ku ry w∏a Êci -
wej ras sy Pol skiej jest za wsze po dwój ny,
zwie sza si´ po nad dzio bem. Ry su nek po wy -
˝ej po da ny (je go ko pi´ przed sta wia fot. –
przyp. aut.), przed sta wia ko gu ta i ku r´ praw -
dzi wej ras sy Pol skiej, z nie go czy tel nik po -
weê mie prze ko na nie, ˝e nie wszyst kie drob -
ne ku ry, utrzy my wa ne po wsiach na szych, sà
czy stà ras sà Pol skà - sà to mie szaƒ ce po -
wsta ∏e z nie umie j´t ne go krzy ̋ o wa nia ró˝ -
nych rass, tak, ˝e sà dzàc z ogó ∏u: ras s´ kur
Pol skich mo˝ na by uwa ̋ aç za wy ro dzo nà zu -
pe∏ nie”.

Na tra fiç na pi´k ne oka zy kra jo wych czu -
ba tek mia∏ szcz´ Êcie Pie tru ski (1866), któ ry
w swo jej „Hi sto rii na tu ral nej pta ków ozdob -
nych i Êpie wa jà cych” na rów ni sta wia ga li cyj -
skie czu bat ki z sà siedz twa z im por to wa ny mi
„Po lan da mi”. Wspo mi na tak ̋ e o zwy czaj -
nych czu bat kach: „sà to owe ∏ad ne ku recz ki
z na bi tym pe∏ nym czub kiem, któ re wsz´ dzie
po wsiach mi´ dzy dro biem bie ga jà, ro bià one
przy chód od pro stych do po lan dów”.

Opis i po do bi zn´ (ko pia za miesz czo na na
fot.) ku ry pol skiej znaj dzie my na st´p nie
w „En cy klo pe dii rol nic twa” z 1874 r., czy ta -
my tam: „Ku ra pol ska, moc no czar na, z bia -
∏ym czub kiem pro mie ni stym, z bar dzo ˝y -
wym, we so ∏ym tem pe ra men tem. Wiel koÊç
Êred nia, mi´ so smacz ne, so czy ste. Ras sa ta
we Fran cyi wy so ko jest ce nio nà; licz ne i pi´k -
ne oka zy tej ras sy wi dzieç mo˝ na w fol war -
ku Ur sy no wie, w∏a sno Êci hr. Kra siƒ skich, pod
War sza wà, gdzie chów dro biu z za mi ∏o wa -
niem jest pro wa dzo ny”.

Szcze gól nym zja wi skiem koƒ ca XIX w.
i po czàt ku XX w. by ∏a mo da na od szu ki wa -
nie ras au to chto nicz nych. Pa no wa ∏o tak ̋ e
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Sta ro pol ski dwór w le si stej oko li cy. Na fron cie
daw ne ku ry czu ba te. W: Pru ski W. (1975) Ho -
dow la zwie rzàt go spo dar skich w Ga li cji w la tach
1772-1918. T. I: okres 1772-1881. Wro c∏aw: Za -
k∏ad Na ro do wy im. Osso liƒ skich.

Wy obra ̋ e nie au to ra o czu bat ce po spo li tej (Ko gut i ku ra w upie rze niu brzo zo wym).
Na ma lo wa∏ K. An dres.
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po wszech ne prze Êwiad cze nie o wy˝ szej
u˝yt ko wo Êci i zdro wot no Êci lo kal nych od -
mian zwie rzàt oraz tro ska o ho dow l´ ich
w sta nie czy stym, „nie ska ̋ o nym” przez ra sy
„kul tu ral ne”. Prof. Szpil man (1902), re dak tor
pierw sze go pol skie go cza so pi sma dro biar -
skie go, pt. „Ho dow ca dro biu” – or ga nu Kra -
jo we go To wa rzy stwa Cho wu Dro biu, Go ∏´ -
bi i Kró li ków, za ∏o ̋ o ne go w 1899 r. we Lwo -
wie, za ch´ ca czy tel ni ków do za j´ cia si´ spra -
wà kra jo wej czu bat ki pol skiej i w imie niu
To wa rzy stwa zwra ca si´ do ho dow ców
„z proÊ bà o przy sy ∏a nie nam dat, w któ rych
oko li cach czu bat ki pol skie w czy sto Êci u w∏o -
Êcian na szych lub po dwo rach si´ utrzy mu jà

i za wia do mie nie nas o tych spo strze ̋ e niach.
Oka zy czy ste, do brze roz wi ni´ te ch´t nie
To wa rzy stwo na b´ dzie, pod wa run kiem, ˝e
w oko li ce te nie spro wa dza no ni gdy czu ba -
tek z za gra ni cy”.

Na st´p nie Ob fi do wicz, woj sko wy le karz
me dy cy ny w Ja ro s∏a wiu, mi ∏o Ênik dro biu i go -
∏´ bi, w ko lej nym rocz ni ku „Ho dow cy dro -
biu” (1903) pi sze: „By ∏a wi´c i u nas pol ska
ku ra czu ba ta, co do wo dzi ta oko licz noÊç, i˝
na wsiach spo ty ka si´ mnó stwo czu ba tych
kur”, a na st´p nie sà dzi, „˝e z ma te ry a∏u tak
licz ne go nie trud no b´ dzie wy ho do waç no -
wà ku r´ czu ba tà pol skà, n.p. trój barw nà (Al -
mond), lub te˝ czu bat k´ bia ∏à lub sie mie nia -

tà. Nie na le ̋ a ∏o by jed nak cho waç jej ze zbyt
wiel kim czu bem”.

10 lat póê niej Jó zef Vic to ri ni (1913),
dzia ∏acz Kra jo we go To wa rzy stwa Cho wu
Dro biu we Lwo wie, og∏o si∏ za nie po ko je nie
bra kiem za in te re so wa nia wÊród ho dow -
ców wy bor nym jesz cze wte dy po g∏o wiem
kra jo wej czu bat ki: „O ma s´ su ro we go ma -
te ry a∏u kra jo wych czu ba tek po spo li tych –
naj prze ró˝ niej szych od mian, z któ rych 
w cià gu kil ku po ko leƒ mo˝ na za po mo cà
ce lo we go do bo ru roz p∏od ni ków uzy skaç
naj fan ta stycz niej sze oka zy, zda jà si´ ho -
dow cy na si w zu pe∏ no Êci nie trosz czyç. 
A szko da! – la ta pró by, mar no wa ne co rocz -
ny mi, nie po myÊl ny mi wy ni ka mi z ja ja mi
wy l´ go wy mi i spro wa dza ny mi re pro duk to -
ra mi – pi´k ny plon da ∏y by, gdy by te go cza -
su u˝y to do wy pro wa dze nia no wej od mia -
ny lub uszla chet nie nia na szych w∏a snych
czu ba tek”. Ten sam au tor w pod r´cz ni ku
„Ho dow la dro biu” z 1921 do da je, ˝e
„wÊród tych na szych po spo li tych czu ba tek
znaj du je si´ jesz cze wiel ka licz ba kur o pe∏ -
nych i prze Êlicz nie wy kszta∏ co nych czu -
bach”, ale nie po zo sta wia ich do k∏ad niej szej
cha rak te ry sty ki.

Naj pe∏ niej szy opis ów cze snej kra jo wej ku -
ry czu ba tej za wdzi´ cza my Mau ry ce mu Try -
bul skie mu – au to ro wi licz nych prac, pod -
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Wie ko wa ju˝ ku ra ch∏op ska o pi´k nym upie rze niu, czu ba ta oraz bro da ta, nie zwy k∏a rzad koÊç. Fot. K. An dres.

Ist nie jà jesz cze miej sca w na szym kra ju, gdzie czu bat ki wy st´ pu jà w pra wie nie zmie nio nej od stu lat
for mie. Tu dwie ku ry z Lu belsz czy zny: sre brzy sto - i bru nat no -ku ro pa twia na. Obie w ty pie lek kich, ale
ob fi cie upie rzo nych kur ch∏op skich. Fot. K. An dres.



r´cz ni ków i ar ty ku ∏ów z za kre su ho dow li
dro biu, wie lo let nie mu re dak to ro wi cza so -
pi sma „Pol ski drób”. W wy da nej w 1925 r.
ksià˝ ce pt. „Ku ry. Po cho dze nie, ra sy, ho dow -
la” po da je na st´ pu jà cy opis:

„Czu bat ki pol skie po spo li te
Po cho dze nie - Pol skie czu bat ki po spo -

li te (Po ules po lo na ises hup pe es) od wie ków
spo ty ka jà si´ ma so wo prze wa˝ nie wÊród po -
g∏o wia kur miej sco wych na sze go kra ju, ma -
my prze to pra wo przy pusz czaç, i˝ ko leb kà
tych kur by ∏a przede wszyst kiem Pol ska, na
co zresz tà wska zu jà dzie ∏a sta rych au to rów
pol skich z XVI i XVII w.
Po krój - Czu bat ki po spo li te na le ̋ à do ty -

pu kur lek kich i od zna cza jà si´ prze wa˝ nie
Êred niej wiel ko Êci czu ba mi. Wi´k szoÊç nie po-
sia da bro dy (pie rza stej), na to miast spo ty ka jà
si´ sztu ki za rów no z g∏ad kie mi, jak i opie rzo -
ne mi sto pa mi. Opie rze nie naj roz ma it sze: bia -
∏e, czar ne, pstre, ku ro pa twia ne, czar ne ze
sre brzy ste mi lub z∏o ci ste mi szy ja mi, po pie la -
te. W za le˝ no Êci od opie rze nia zmie nia si´
cz´ sto i bar wa sto py. Sà te dy czu bat ki z ˝ó∏ -
te mi, czar ne mi, bia ∏e mi lub ∏up ko wej bar wy
sto pa mi. Pal ców prze wa˝ nie czte ry, na po tkaç
mo˝ na jed nak i pi´ cio pal cza ste sztu ki. Czub -
ki ku gó rze wznie sio ne, bar dziej roz wi ni´ te 
u ku rek ni˝ u ko gu tów. Sztu ki po sia da jà ce
czu by du ̋ e sà mniej ru chli we i bar dziej p∏o -
chli we.
U˝yt ko woÊç - Czu bat ki nio sà si´ na

ogó∏ nie êle. Praw do po dob nie ma tu wp∏yw
swe go ro dza ju do bór, gdy˝ wÊród nie któ -
rych go spo dyƒ wiej skich ist nie je mnie ma -
nie, i˝ kur ki czu ba te sà nie Êniej sze ni˝ bez
czu bów. W li te ra tu rze oj czy stej ma my cz´ -
sto wzmian ki, za ch´ ca jà ce do utrzy my wa -
nia kur czu ba tych, rze ko mo bar dziej nie -
Ênych. Czu bat ki sà na ogó∏ p∏od ne, do brze
˝e ru jà, je dy nie sztu ki po sia da jà ce zbyt du ̋ e
czu by sà na ra ̋ o ne na na pa Êci ze stro ny dra -
pie˝ ni ków, gdy˝ pió ra czu ba cz´ sto za s∏a -
nia jà im oczy. To te˝ nad mier ny roz wój czu -
ba nie idzie w pa rze z u˝y tecz no Êcià tych
pta ków i skut kiem te go jest nie po ̋ à da ny;
na to miast Êred niej wiel ko Êci czu bek jest
pew ne go ro dza ju ozdo bà. Nad to na le ̋ y
uni kaç sztuk z opie rzo ne mi sto pa mi, któ re
na ma ka jà, bru dzà si´ i w re zul ta cie sà sie dli -
skiem pa so ̋ y tów. Czu ba toÊç kur z punk tu
wi dze nia go spo dar skie go, nie jest ce chà zbyt
po ̋ à da nà, gdy˝ ozdo ba ta, w okre sie s∏ot
i wil go ci, przy no si k∏o pot za rów no pta ko wi,
jak i ho dow cy. Z dru giej znów stro ny jest to
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Ko gut ki czu bat ki po spo li tej, od mia ny ja snej, AR Kra ków. Fot. K. An dres.

Kur ki brzo zo wej od mia ny czu bat ki ch∏op skiej, AR Kra ków. Fot. K. An dres.

bar dzo es te tycz na ozdo ba pta ka. To te˝
Fran cu zi na przód ho du jà naj wi´ cej kur czu -
ba tych i bro da tych, acz kol wiek s∏u ̋ à one im
wy ∏àcz nie do ce lów u˝yt ko wych.

Na to miast uwa ̋ am za bar dziej ce lo we
zwró ciç uwa g´ pol skich ho dow ców na po -
spo li te na sze czu bat ki, ja ko na ma ter ja∏ na -
da jà cy si´ do pro duk cji u˝yt ko wych od -
mian. W ro ku 1910 ho do wa ∏em bar dzo
nie Êne stad ko czar nych czu ba tek, na by tych

u w∏o Êcian w oko li cy Pu ∏aw. Kur ki te by ∏y
bar dzo efek tow ne i doÊç wy rów na ne, a co
naj wa˝ niej sze - nie Êne, ru chli we i od por ne
na zmia ny at mos fe rycz ne. W wo je wódz -
twie war szaw skiem spo ty ka ∏em wie le czu -
ba tek, któ re przy ku wa ∏y uwa g´, dzi´ ki swej
ty po wo Êci. Na szcze gó∏ ten zwra ca ∏em
uwa g´ wie lu ho dow ców i dziÊ uwa ̋ am, i˝
za j´ cie si´ pol skie mi, po spo li te mi czu bat ka -
mi jest bar dzo wdzi´cz nà pra cà”.
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Rok póê niej Try bul ski (1926), w roz pra wie
o po cho dze niu pol skich kur czu ba tych, po -
wta rza, ˝e czu ba toÊç „wy st´ pu je po wszech -
nie wÊród na sze go po g∏o wia kur, a zw∏asz cza
ma ∏y czu bek jest cha rak te ry stycz nà ce chà kur
pol skich” a na st´p nie ape lu je: „my ma my
swo je czu bat ki u˝yt ko we i na le ̋ y dro gà se lek -
cji do pro wa dziç je do wy so kiej u˝yt ko wo Êci”.

Do za j´ cia si´ tym te ma tem za ch´ ca tak -
˝e Ste fan Or le wicz na ∏a mach „Pol skie go
dro biu” (1927): „A prze cie˝ czu bat ki spo -
ty ka si´ w ka˝ dej oko li cy kra ju. Cho cia˝ sà

one co raz wi´ cej wy pie ra ne przez mod ne
ra sy i zni ka jà po wo li z obejÊç wiej skich, ale
dziÊ jesz cze mo˝ na ze braç ∏a two do sko na -
∏y ma ter ja∏, wca le nie ucie ka jàc si´ do czu -
ba tek po cho dze nia pol skie go, ho do wa nych
za gra ni cà, a prze ho do wa nych przez An gli -
ków w kie run ku czy sto spor to wo -ozdob -
nym z za tra ce niem ich daw niej szych cech
u˝yt ko wych. Ku ra czu bat ka pol ska, ho do -
wa na w Pol sce ju˝ kil ka wie ków, od zna cza -
∏a si´ daw niej, jak to jest do wie dzio ne,
Êwiet ne mi za le ta mi go spo dar cze mi. S∏a wa

o niej roz cho dzi ∏a si´ po ca ∏ej Eu ro pie. Nie
by ∏o praw do po dob nie usta lo nych jej od -
mian ubar wie nia, ale ce chy ana to micz ne
by ∏y naj zu pe∏ niej sta ∏e. Czu bat ki od po wia -
da jà ce w na szym po j´ ciu ku rom ra so wym,
by ∏y cho wa ne przez mi ∏o Êni ków, lu dzi
prze wa˝ nie za mo˝ nych, któ rzy przez sta -
ran nà ho dow l´ i do bór wy two rzy li ra s´
bar dzo u˝y tecz nà i pi´k nà. (...) By ∏o by po -
˝à da nem, ˝e by in struk to rzy i in struk tor ki
or ga ni za cji ho dow la nych za j´ li si´ ze bra -
niem od po wied nie go ma ter ja ∏u czu ba tek, 
a do cho wa nia ich ˝e by si´ wzi´ li wszy scy,
ko mu le ̋ y na ser cu utrzy ma nie przy ˝y ciu
te go wspa nia ∏e go do rob ku ho dow la ne go.
(...) I z pew no Êcià, gdy zo sta nie usta lo ny
wzo rzec ku ry czu bat ki po spo li tej, okre Êlo -
ne jej od mia ny, gdy uka ̋ à si´ na wy sta wach
czu bat ki w kil ku ubar wie niach, ogó∏ ho -
dow ców, do tych cza so wych mi ∏o Êni ków
kur za gra nicz nych zwró ci si´ bez wzgl´d nie
do ho dow li tej pi´k nej pol skiej ra sy”.

W ostat nim, przed II woj nà Êwia to wà,
ar ty ku le na te mat kur czu ba tych Mau ry cy
Try bul ski (1939) wi´k szoÊç uwa gi po Êwi´ ca
czu bat kom szla chet nym i do da je, ˝e ho do -
wa ne sà one przez kil ku mi ∏o Êni ków w Pol -
sce.

Na pod sta wie po wy˝ sze go prze glà du li te -
ra tu ry przed wo jen nej na su wa si´ wnio sek,
˝e do koƒ ca XIX w. spo ty ka ne w pol skich
dwo rach ku ry czu ba te bar dzo przy po mi na ∏y,
a cza sem na wet nie ró˝ ni ∏y si´ od kur ho do -
wa nych w Eu ro pie Za chod niej, lecz z bra ku
wie dzy zoo tech nicz nej i zwy czaj ne go za nie -
dba nia cz´ sto by ∏y zde ge ne ro wa ne. Po czàt ki
XX w. przy no szà ape le za ch´ ca jà ce do po -
szu ki waƒ ty po wych oka zów pol skiej ku ry
czu ba tej, wy st´ pu jà cej jesz cze na te re nach
na sze go kra ju. Pol ska ku ra czu ba ta prze trwa -
∏a na st´p nie I woj n´ Êwia to wà, ale ju˝ nie ja -
ko dwor ska, gdy˝ nie ró˝ ni ∏a si´ ona ju˝
wów czas ni czym od swo ich g∏ad ko g∏o wych
ku zy nek z po dwó rza. 

Smut nym fak tem jest wi´c to, ˝e po spo li -
ta kra jo wa czu bat ka, a tym bar dziej jej po -
przed nicz ka, tzw. ku ra „dwor ska”, ni gdy nie
zna la z∏a uzna nia w oczach ro da ków. Mi mo
ape li sza no wa nych pro fe so rów czy choç by
sprzy ja jà cej au ry dwu dzie sto le cia mi´ dzy wo -
jen ne go, nie za ∏o ̋ o no zna czà cych ho dow li,
nie od szu ka no i nie opi sa no wy st´ pu jà cych
jesz cze wów czas ty po wych oka zów w te re -
nie. Czu bat ki kra jo we ni gdy te˝ nie sta ∏y si´
po pu lar ne na wy sta wach.

Nie bu dzi wàt pli wo Êci tak ̋ e fakt, ̋ e po nu -

grudzieƒ 2006

Pa ra kur czàt czu bat ki po spo li tej, sre brzy sto -bru nat nej od mia ny barw nej, ty po wej dla chor wac kich czu -
ba tych kur Po sa vi na. AR Kra ków. Fot. K. An dres.

Pa ra sre brzy sto -bru nat nych kur czàt czu bat ki kra jo wej, AR Kra ków. Fot. K. An dres.



re po wo jen ne cza sy nie przy nio s∏y ja kiej kol -
wiek na dziei i o˝y wie nia w spra wie ho dow li
na szych czu ba tek. Po dzie si´ cio le ciach ci szy,
w 1998 ro ku, po ja wi∏ si´ jed nak ar ty ku∏ ho -
dow cy pro stych czu ba tek, Pio tra Bro dzia ka
z Paw ∏o wic (po wiat lesz czyƒ ski). Ho do wa ne
wów czas ku ry czu ba te au tor okre Êli∏ ja ko
ku ry nor mal nej wiel ko Êci, o upie rze niu
w wi´k szo Êci ja strz´ bia tym, ty pu wszech -
stron nie u˝yt ko we go, o sa tys fak cjo nu jà cej
nie Êno Êci. Czu bat ki te za cho wa ∏y zdol noÊç
kwo cze nia i od por noÊç na nie ko rzyst ne
wa run ki Êro do wi ska. Piotr Bro dziak t∏u ma -
czy∏ na st´p nie, ˝e „ce lem dzia ∏aƒ, któ re pod -
jà ∏em dzie si´ç lat te mu, tak sa mo jak ce lem
po czy naƒ in nych ho dow ców czu ba tek, jest
wy pro wa dze nie kon kret nej ra sy z tych kur,
któ re za cho wa ∏y si´ w nie licz nych go spo dar -
stwach. Rzecz w tym, by przy wró ciç stan
rze czy, ja ki mia∏ miej sce kie dyÊ”. Au tor wraz
z p. Mar ci nem Kaj ze rem (rów nie˝ z Paw ∏o -
wic) i Prof. An drze jem Rut kow skim z Ka te -
dry ˚y wie nia Zwie rzàt i Go spo dar ki Pa szo -
wej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu za pre -
zen to wa li trzy ho dow le czu bat ki pol skiej
pod czas Wy sta wy Go ∏´ bi Ra so wych i Dro biu
Ozdob ne go w Po zna niu w 1998 r.

Prof. dr hab. An drzej Rut kow ski (2002)
po da je, ˝e „spo ra dycz nie mo˝ na jesz cze
w Pol sce spo tkaç stad ka kur czu ba tych,
któ re ist nie jà tyl ko dzi´ ki sen ty men to wi
i wy trwa ∏o Êci nie licz nych ho dow ców ama -
to rów. Z re gu ∏y sà to pta ki prze krzy ̋ o wa -
ne z ku ra mi wspó∏ cze sny mi, stàd ich bu do -
wa, upie rze nie i kszta∏t czu ba od bie ga jà
od daw niej szej s∏yn nej pol skiej ku ry czu ba -
tej. Jed nak ̋ e prze trwa nie ge nów wa run ku -
jà cych czu ba toÊç do dziÊ jest praw dzi wym
fe no me nem. Czu bat ki opar ∏y si´ dzia ∏a niu
re wo lu cji, ja ka mia ∏a miej sce w dro biar -
stwie (sta da za ro do we, za k∏a dy wy l´ gu,
no wo cze sne ro dy, sek so wa nie itp.).
Ogrom na to za s∏u ga osób ho du jà cych czu -
bat ki, zw∏asz cza ˝e dzia ∏a li oni przez ostat -
nie po nad pó∏ wie ku sa mot nie. Nie by ∏o
bo wiem or ga ni za cji czy pu bli ka to ra wspie -
rajà ce go ho dow ców -ama to rów ras rodzin-
nych fa cho wà in for ma cjà, opi sem wzor ców
ra so wych czy cho cia˝ by wy mia nà ad re sów
ho dow ców”.

I w∏a Êci wie tyl ko wy glàd i urok czu ba tek,
bu dzà cy w lud no Êci wiej skiej sym pa ti´, za -
in te re so wa nie oraz du m´ z ich po sia da nia,
uchro ni∏ je od ca∏ ko wi te go za po mnie nia.
Do dat ko wo ku ry z czub ka mi, po dob nie jak
ku ry go ∏o szy je i szur pa te, wcià˝ cie szà si´

wÊród go spo dyƒ opi nià do brych nio sek
i tak ̋ e dzi´ ki tej ce sze prze trwa ∏y do na -
szych cza sów. Nie bez zna cze nia by wa ∏y
tak ̋ e ka pry sy naj m∏od szych, któ rzy nie -
rzad ko mu sie li wsta wiaç si´ za ˝y cie ulu bio -
nych ku rek przed go spo da rza mi, któ rzy
wo le li usu nàç ze sta da nie do wi dzà ce czu -
bat ki, za nim prze trze bià je li sy i pta ki dra -
pie˝ ne, bo tyl ko cza sem prze zor niej sze
go spo dy nie wy ci na ∏y no ̋ ycz ka mi pió ra
za s∏a nia jà ce pta kom oczy.

Nie ste ty wi´k szoÊç, jak nie wszyst kie,
z dzi siej szych czu ba tek no si ce chy mie -
szaƒ ców to wa ro wych, roz pro wa dza nych
przez han dla rzy od kil ku do brych dzie si´ -
cio le ci. Czu ba toÊç jest ce chà do mi nu jà cà,
wi´c przy krzy ̋ o wa niu ko gu ta czu ba te go 
z nio ska mi to wa ro wy mi, uzy ska si´ czu ba -
te pta ki ju˝ w 1 po ko le niu. Nie ste ty po -
tom stwo b´ dzie no si ∏o cha rak te ry stycz ne
ce chy kur ogól no u˝yt ko wych, ta kie jak:
du ̋ a ma sa cia ∏a, do bre umi´ Ênie nie, sil ne
sko ki, brà zo wa bar wa sko ru py ja ja, ko lum -

bij ski wzór upie rze nia, itp. A ˝e rol ni cy
wo le li jed nak po zo sta wiaç do dal sze go
cho wu ko gu ty czu ba te, wi´c dziÊ ma my na
wsiach spo ro tych kur, któ rych, po za ce chà
czu ba to Êci, nie spo sób od ró˝ niç od po pu -
lar nych mie szaƒ ców ogól no u˝yt ko wych. 

Za opa try wa nie si´ rol ni ków w ku ry to -
wa ro we jest zja wi skiem po wszech nym od
co naj mniej pó∏ wie cza i mu sia ∏o mieç istot -
ny wp∏yw na kra jo we od mia ny kur, nie
tyl ko czu ba te. W zwiàz ku z tym dziÊ po wi -
nien przy Êwie caç nam cel od na le zie nia
czu ba tek naj bar dziej zbli ̋ o nych do opi sów
po da nych w dwu dzie sto le ciu mi´ dzy wo -
jen nym (Try bul ski, 1925) i „oczysz cze niu”
ich z na le cia ∏o Êci po wsta ∏ych przez wie lo -
let nie krzy ̋ o wa nie z wspó∏ cze sny mi ku-
ra mi ogól no u˝yt ko wy mi, prze zna czo ny mi
przez pro du cen tów do cho wu przy za gro -
do we go. Na le ̋ a ∏o by tak ̋ e uwa ̋ aç na
ma te ria∏ zdra dza jà cy ce chy szla chet nych
czu ba tek, cz´ sto cho wa nych dla ozdo by
po dwó rza. 
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Ko gut ki od mia ny brzo zo wej czu bat ki ch∏op skiej, AR Kra ków. Fot. K. An dres.



∏a w 2004 r. dzia ∏a nia zwià za ne z od szu ka -
niem na Pod kar pa ciu gniazd kur naj bar dziej
zbli ̋ o nych w ty pie do daw nych czu ba tek
po spo li tych. W 2004 r. za ku pio no ja ja wy l´ -
go we kur czu ba tych po cho dzà cych z miej -
sco wo Êci Hu ci sko, gmi na Ha ra siu ki, woj.
Pod kar pac kie, a w 2005 ja ja kur czu ba tych
w miej sco wo Êci Rycz ki, z tej sa mej gmi ny.
Wy l´ ̋ o ne pi skl´ ta od cho wa no. W na st´p -

nym ro ku pta ki ze sta wio no w stad ka, a z ze -
bra nych jaj wy l´ go wych otrzy ma no po tom -
stwo, na któ rym prze pro wa dzo no ba da nia
obej mu jà ce do k∏ad ny opis cech mor fo lo -
gicz nych i u˝yt ko wych. Dla przy k∏a du:
Êred nia ma sa cia ∏a ku rek w 20 ty go dniu ˝y -
cia wy no si ∏a 1,6 kg, a dla kur rocz nych 2,4
kg (ba da nia w∏a sne Ka te dry Ho dow li Drob -
ne go In wen ta rza AR, Kra ków).

Pta ki spo ty ka ne w drob nych go spo dar -
stwach sà naj cz´ Êciej he te ro zy go tycz ne, je -
Êli cho dzi o ce ch´ czu ba to Êci, dla te go ko lej -
ne po ko le nia od cho wy wa nych u nas pta -
ków, w po rów na niu z za ∏o ̋ y cie la mi li nii,
za ska ku jà wiel ko Êcià i kszta∏ ta mi czu ba.
Zdj´ cia obok przed sta wia jà m∏o de pta ki,
wy l´ ̋ o ne w 2006 r., w ubar wie niu brzo zo -
wym i ja snym z wa rian ta mi. 

Ja kà przy sz∏oÊç b´ dà mia ∏y te i po dob ne
sta ra nia? Te go nie wie my. Oby nie ta kà, jak
po ka zu je nam hi sto ria. God nym uwa gi jest
to, ˝e in sty tu cje, ta kie jak Klub Czu bat ki
Pol skiej, za ∏o ̋ o ny, zda waç by si´ mo g∏o,
tyl ko w ce lu po pu la ry za cji czu ba tek ra so -
wych, po dej mu jà ju˝ pro blem ch∏op skiej
czu bat ki. Nie spo sób po mi nàç ini cja ty wy
Mu zeum Na ro do we go Rol nic twa i Prze-
my s∏u Rol no -Spo ̋ yw cze go w Szre nia wie,
w któ rym obec noÊç wiej skich czu ba tek,
w ˝y wej eks po zy cji sta rych ras zwie rzàt
go spo dar skich, po sze rza wie dz´ zwie dza -
jà cych o do rob ku na ro do wym (www.mu -
zeum _szre nia wa.pl/szren_ zbio ry.html).
Uk∏on na le ̋ y si´ tak ̋ e m∏o dym ho dow -
com, któ rych wal ka o prze trwa nie czu bat -
ki sta ro pol skiej ma wy raê ny od dêwi´k na
dro biar skich fo rach in ter ne to wych. 

Mo ̋ e w Êwie cie wir tu al nym te go nie wi -
daç, ale czu ba tek, na wet tych w naj od le -
glej szych za kàt kach, jest co raz mniej (jed no
z dwóch gniazd, z któ rych po cho dzi po -
tom stwo utrzy my wa ne w AR Kra ków,
prze sta ∏o ju˝ ist nieç). Za troszcz my si´ wi´c
o daw ne lo kal ne ra sy, tak jak uczy ni li to ho -
dow cy in nych kra jów. Roz glà daj my si´ do -
oko ∏a w po szu ki wa niu czu ba tek, ale te˝
i in nych za po mnia nych od mian na sze go
dro biu, na le ̋ à cych prze cie˝ do dzie dzic twa
kul tu ro we go prze ka zy wa ne go przy sz∏ym
po ko le niom. 

Autor jest
dok to rantem w Ka te drze

Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie
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G∏o szo ne z po czàt kiem XX w. ha s∏a na -
ma wia jà ce do za j´ cia si´ kra jo wà czu bat kà,
przez wiek ca ∏y nie zna la z∏y od bior ców. Sà
one na dal tak sa mo ak tu al ne, z tym ˝e ma -
te ria∏, na któ rym chcie li by Êmy pra co waç,
wraz z prze mia na mi w rol nic twie, mu sia∏
ulec po wa˝ ne mu zu bo ̋ e niu i ule ga mu na dal. 

Ka te dra Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie roz po cz´ -
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Kur ki czu bat ki po spo li tej, od mia ny ja snej, wy l´ ̋ o ne w 2006 r. w AR Kra ków. Fot. K. An dres.


