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Ktokolwiek widzia∏,
ktokolwiek wie…

Na wielu polskich wsiach spotkaç
mo˝na kury z niewielkimi
czubkami. Zadziwiajà
i zastanawiajà. Skàd takie dziwy
w erze przemys∏owych kur
z wyl´garni?
Przypominajà te z malowide∏
sprzed kilkuset lat. Czy sà to jednak
„te same”, Êredniowieczne kurki,
nazywane czubatkà staropolskà
lub kurkà dworskà? Je˝eli tak,
to fakt, ˝e przetrwa∏y do naszych
czasów, prawdopodobnie
w swojej pierwotnej postaci,
jest swoistym ewenementem.
Sami nie wiemy, jakie skarby 
biegajà po naszych podwórkach.
Oto wyniki Êledztwa,
jakie przeprowadzi∏em
w tej sprawie.

Stanis∏aw Roszkowski

Typowy kogut czerwony w typie karmazyna (Rhode Island Red)
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Kiedy by∏em niedawno w okolicach Bro-
gu nad Bugiem, widzia∏em u jednego
z gospodarzy kurk´, bardzo podobnà

do tych z obrazu Jana Steena, wodzàcà grup´
pisklàt. Stara∏em si´ obejrzeç równie˝ „tatu-
sia”. By∏ to pi´kny i kolorowy kogucik, które-
go zauwa˝y∏em na podwórku, on te˝ do z∏u-
dzenia przypomina∏ ptaka z obrazu. Mia∏ co
prawda du˝o mniej okaza∏y ogon, ale pozo-
sta∏e elementy budowy by∏y podobne. Co
charakterystyczne – o ile kurki majà niewiel-
ki czubek, to same koguciki charakteryzujà
si´ ma∏à grzywkà. Niestety gospodarz za ˝ad-
ne skarby nie chcia∏ s∏yszeç o oddaniu,
a tym bardziej sprzedaniu swoich kurek, po-
mimo tego, ˝e w pewnym momencie propo-
nowa∏em mu prawie 200 z∏. Ch∏op, jak to
ch∏op, widocznie wietrzy∏ z mojej strony jakiÊ
niecny podst´p.

Na wiosn´ tego roku Dawid Szikora z Ku-
rowa zaczà∏ do mnie wydzwaniaç, ˝e w jego
okolicy chodzà sobie, jakby nigdy nic, czubat-
ki staropolskie. Zaciekawiony pojecha∏em
obejrzeç te dziwy. Zobaczy∏em u jednego
z rolników kurki: niebieskà, jastrz´biatà
i bursztynowà, zupe∏nie podobne do tych
uwidocznionych na holenderskich obra-
zach. Niestety scenariusz powtórzy∏ si´ – go-
spodarz za nic nie chcia∏ s∏yszeç o sprzeda-
˝y nie tylko doros∏ych kur, ale nawet ja-
jek. Dawid okaza∏ si´ bardziej skuteczny – in-
ny z gospodarzy sprzeda∏ mu 30 jajek.
Nie widzia∏em rodziców. Czy jajka te pocho-
dzà faktycznie od czubatek staropolskich?
Nie wiem. WàtpliwoÊci zasia∏ we mnie Justyn
Szwede z Radomia, który powiedzia∏ mi, ˝e
w∏aÊnie w okolice Kurowa i Koƒskowoli po-
sz∏o sporo jego du˝ych kur czubatych. Istnie-
je du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e kury czu-
bate Justyna zosta∏y przekrzy˝owane z nor-
malnymi kurami wiejskimi i to, co wydaje

nam si´ „odkryciem”, w gruncie rzeczy nim
nie jest. Jajka zdobyte przez Dawida w∏o˝y-
∏em do inkubatora. Wyklu∏o si´ z nich 18 kur-
czaków, z których szeÊç ma niewielki czu-
bek. Cztery z nich to kurki czarne, jedna czy-
sto jastrz´biata i jedna bursztynowa.

W lipcu napisa∏ do mnie Adam Struszczyk.
„Jestem m∏odym hodowcà, którego zafascy-
nowa∏a idea waszego klubu (teraz ju˝ nasze-
go, bo Adam zosta∏ cz∏onkiem KCP – przyp.
red). Nie mam rasowych kur, które odpowia-
da∏yby wzorcom, jakie znalaz∏em na waszej
stronie internetowej, jak i w waszych czaso-
pismach. Jest to spowodowane tym, ˝e cià-
gle eksperymentuj´ krzy˝ujàc moje kury
w celu uzyskania du˝ej czubatki (wielkoÊci

normalnej kury). Sà ju˝ pierwsze efekty, ale
to jeszcze nie jest to”. Zadzwoni∏em do Ada-
ma i poprosi∏em go o przys∏anie zdj´ç. 

Nie ukrywam, ˝e by∏em bardzo zbudowa-
ny zarówno listem od Adama, jak i rozmowà
telefonicznà. Widaç, ˝e ch∏opak jest ambitny
i konsekwentny. Od trzech lat eksperymen-
tuje i ma ju˝ jakieÊ efekty. Co prawda nie 
poszed∏ w kierunku odwiedzania sàsiednich
wsi w poszukiwaniu czubatek staropolskich,
lecz stara si´ wyhodowaç coÊ swojego od
zera, ale to dobrze. I to bez zewn´trznej 
inspiracji. 

Poczàtkowo ca∏à spraw´ traktowa∏em
z pewnym przymru˝eniem oka. Ot, mamy
gdzieÊ na wsiach jakieÊ tam czubate kurki.
Tak by∏o do czasu, gdy, po kolejnych namo-
wach Dawida, wybra∏em si´ na d∏u˝ej pobu-
szowaç po lubelskich wsiach. Okaza∏o si´
wówczas, ˝e w co którejÊ zagrodzie mo˝na
natrafiç na przedziwne okazy drobiu, nie tyl-
ko czubatego. Prawdziwa uczta dla oka. 

Pod koniec paêdziernika odwiedzi∏em kilka-
naÊcie gospodarstw wiejskich. WczeÊniej grunt
pod wizyty przygotowa∏ Dawid Szikora, który
w soboty i niedziele, a tak˝e w normalne dni
tu˝ po szkole, krok po kroku, gospodarstwo
po gospodarstwie przeszukiwa∏ teren na ro-
werze. Wi´kszoÊç spotkaƒ by∏a bardzo do sie-

Obraz Jana Steena „Kurzy dziedziniec’’ 
z 1660 roku, z Muzeum Mauritshuis w Hadze.

Kurka o bardzo ciekawym, srebrzystym ubarwieniu.
Stadko czybatek staropolskich.
Na pierwszym planie kurka pszeniczna i czarnog∏ówka.
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bie podobna. Nagle okazywa∏o si´, ˝e kurki
z czubkami to ulubione ch∏opskie kury, z który-
mi w ogóle nie chcà si´ rozstawaç. „A co mi
zostanie?” albo „skàd wezm´ jajka?” czy „wy-
biera pan naj∏adniejsze” – takie pada∏y komen-
tarze. U˝ywaliÊmy zarówno argumentów 
patriotycznych, jak i ekonomicznych. W jed-
nej z zagród Dawid wyg∏osi∏ nawet z pami´ci
znanà fraz´ z „Pana Tadeusza”, której niewielki
fragment przypominam poni˝ej.
„Do nóg jej biega∏o ptastwo; 
stàd kury szurpate
Toczà si´ k∏´bkiem, stamtàd
k o g u t k i c z u b a t e,
Wstrzàsajàc koralowe na g∏owach szyszaki
I wios∏ujàc skrzyd∏ami przez bruzdy i krzaki,
Szeroko wyciàgajà ostro˝aste pi´ty.”

O dziwo, nasz rozmówca zrewan˝owa∏ si´
równie d∏ugim myÊliwskim cytatem, jako ˝e
jego pasjà jest w∏aÊnie myÊlistwo. Ju˝ wyda-
wa∏o nam si´, ˝e lody zosta∏y prze∏amane
i dobijemy targu, bo nastàpi∏o przecie˝ coÊ
w rodzaju metafizycznego porozumienia,
zw∏aszcza ˝e pod pachà trzyma∏em ju˝, z∏apa-
ne w stodole po d∏ugich gonitwach, dwie
pi´kne kurki ˝ó∏te i kolorowego koguta
o pi´knym czubie, jakimi charakteryzujà si´
tylko rosyjskie kury paw∏owskie, a tu nagle
klops. Pani domu zrobi∏o si´ chyba szkoda
swoich skarbów. Ca∏a sytuacja musia∏a wyglà-
daç przekomicznie. Gospodyni raz wchodzà-
ca do domu, a raz z niego, na mojà proÊb´,
wychodzàca. Ja za nià z kurami pod pachà.
Na podwórku Dawid recytujàcy naszego na-
rodowego wieszcza. Zdezorientowany mà˝,
który nie mia∏ poj´cia, jakie zajàç stanowisko.
Skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e z ˝alem musia∏em
wypuÊciç jednà kurk´ i kogutka w typie paw-
∏owskim. Uprosi∏em tylko jednà kurk´.

Czasami stosowaliÊmy inne wybiegi. Dzia-
∏a∏y one na te gospodynie, które twierdzi∏y,
˝e chcemy im zabraç naj∏adniejsze kury.
WczeÊniej ze swojego stada wybra∏em kilka
dorodnych i kolorowych kogutów czubatki
polskiej, które okreÊlam mianem „popapraƒ-
ców” (przewa˝nie nie przedstawiajà ˝adnej
wartoÊci hodowlanej) i proponowa∏em wy-
mian´ sztuka za sztuk´. 

Najwi´ksza przygoda czeka∏a nas z nieja-
kim Sikorkà, jako ˝ywo przypominajàcym li-
chwiarza z powieÊci Dickensa lub Judasza
z obrazu Ostatnia Wieczerza Leonardo da
Vinci. Zgi´ty wpó∏, ciàgle si´ k∏aniajàc, spraw-

dza∏ nasze reakcje spod oka i powtarza∏,
˝e poni˝ej 50 z∏ za kogutka „to mu si´ nie
op∏aci”. Nic nie robi∏ sobie z naszej argumen-
tacji – „takie cudo mo˝na kupiç na targu
za 10 z∏ociszów, a tu pi´ç razy tyle”. „A jaki
pi´kny ma, kochaniutki, kolorek” – zagaja∏
chytrze – bo pods∏ucha∏ jak rozmawialiÊmy
o wyrównanej, czystej barwie wszystkich
piór na ciele. U Sikorki zostawiliÊmy 100 z∏.

Musz´ przyznaç, ˝e mieliÊmy owocne ∏o-
wy. KupiliÊmy, wycyganiliÊmy lub dostaliÊmy
w prezencie 15 kurek i trzy koguty. Sporo.
JeÊli do tego stadka dodaç jeszcze egzempla-
rze wyklute z jajek oraz te, które wczeÊniej
„za∏atwi∏” Dawid na w∏asnà r´k´, to robi si´
ju˝ ca∏kiem pokaêne stadko zachowawcze.
StaraliÊmy si´ jakoÊ podzieliç kurki na trzech,
w zale˝noÊci od barwy, aby ka˝dy z nas móg∏
pójÊç w jednym okreÊlonym „kierunku” ge-
netycznym. OczywiÊcie b´dziemy w sta∏ym
kontakcie i na pewno wymienimy si´ w razie
potrzeby kurkami. Z naszych podró˝y mo˝na
wyciàgnàç na goràco dwa wnioski. 

W naszym stadzie nie mamy tak naprawd´
dwóch identycznych egzemplarzy. Trafiajà
si´ zarówno typowo gronostajowe, ˝ó∏te,
czarne, czerwone, jak i o bli˝ej nieokreÊlonej
barwie przypominajàcej kuropatwianà. Na lu-
belskich wsiach nikt nie prowadzi∏ przecie˝
jakiejkolwiek pracy hodowlanej. Z ca∏à pew-
noÊcià na ich umaszczenie i sylwetk´ wyraêny
wp∏yw mia∏y krzy˝ówki z przedstawicielami
rozprowadzanymi przez przemys∏owe wyl´-
garnie drobiu, a wi´c sasexami, a zw∏aszcza
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Kurka jastrz´biata.

Portrety typowych kogutów z du˝ym
grzebieniem i niewielkim czubkiem.
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red island red, dawniej popularnie zwanymi
w Polsce karmazynami. Gospodynie od czasu
do czasu uzupe∏niajà swoje stadko kilkoma
kurczakami z ferm przemys∏owych. Tam se-
lekcja nigdy nie by∏a prowadzona w kierunku
wyglàdu, lecz cech u˝ytkowych. Dobrym
przyk∏adem jest tutaj ogon kogutów – bardzo
s∏abo wykszta∏cony, pozbawiony piór okry-
wowych, nie mówiàc ju˝ o sierpówkach.
Ró˝ni to w zasadniczy sposób wspó∏czesne
czubatki od tych, które mo˝na obejrzeç na
starych obrazach holenderskich mistrzów,
gdzie ogon kogutów jest zawsze fantazyjny
i obfity.

W typowym gospodarstwie mo˝na spo-
tkaç 15–20 kur, wÊród nich kilka czubatych.
Czasami koguty majà niewielkie czubki,
albo posiadajà z ty∏u g∏owy jedynie kilka od-
stajàcych piór. Ca∏e stadko ˝yje ze sobà
w chowie ekstensywnym, czyli chodzi gdzie
chce i kiedy chce, a do szopy, komórki lub
chlewu wraca jedynie wieczorem. Rzadko
jest dokarmiane, a je˝eli ju˝ to resztkami ze
sto∏u lub zwyk∏à pszenicà. Kura wiejska sa-
ma powinna sobie wynaleêç pokarm na po-
dwórku lub polu. Bardzo cz´sto nocuje
wspólnie z pozosta∏ym inwentarzem, takim
jak Êwinie, kaczki, krowy i konie. Co jest tu
najbardziej zastanawiajàce i zdumiewajàce to
fakt, ˝e pomimo wielokrotnych wzajemnych
krzy˝ówek czubatoÊç od dziesiàtków lat nie
zosta∏a zatracona. Niewielka protuberancja,
czyli wypustka na czaszce, jest niezwykle do-
minujàca. Pewien wp∏yw na zachowanie czu-
batoÊci mia∏y gusty gospodyƒ, które do dal-

szego chowu wybiera∏y cz´sto w∏aÊnie kur-
ki czubate. Z drugiej jednak strony kilka zapy-
tanych paƒ wyznawa∏o wprost, ˝e wr´cz sta-
ra∏o si´ nie zostawiaç czubatek, bo sà one
o wiele bardziej nara˝one na ataki drapie˝ni-
ków. Pomimo to jednak czubatoÊç dziwnym
trafem „wybija∏a” w stadku.

Drugà cechà charakterystycznà – obok
omówionej powy˝ej – jest fakt niezwyk∏ej
zdrowotnoÊci kurek czubatych. Kilka gospo-
dyƒ narzeka∏o, ˝e gdy przyjdzie jesieƒ, to 
ca∏e stado potrafi nagle paÊç. Zostajà jedynie

czubatki. Mamy do czynienia zapewne ze
zwyk∏ym pomorem drobiu, zwanym màdrze
influenzà, a inaczej ptasià grupà, która narobi-
∏a w poprzednim roku tyle medialnego szu-
mu. JakimÊ dziwnym trafem czubatoÊç gene-
tycznie ma wp∏yw na zachorowalnoÊç. Tym
te˝ mo˝na t∏umaczyç fenomen przetrwania
czubatek staropolskich do naszych czasów. 

Potwierdzeniem tej niezwyk∏ej zdrowot-
noÊci mo˝e byç to, co zaobserwowa∏em
te˝ po przywiezieniu stada do swoich kurni-
ków. Poniewa˝ przed sezonem wystawienni-

Kogut bursztynowy o „odwróconym’’ rysunku – jastrz´biata szyja i ˝ó∏to-jastrz´biata pierÊ.

Czarnog∏ówka w typie kur paw∏owskich z opierzonymi skokami i stopami. Dosyç wyraêne nogawice.
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czym zawsze szczepi´ swoje czubatki polskie
przeciwko ILT, przy okazji zaszczepi∏em te˝
i swój nowy nabytek. Niestety pope∏ni∏em
przy szczepieniu karygodny b∏àd, bo zastoso-
wa∏em 2,5 razy wi´kszà dawk´ ni˝ zalecana
(nie zauwa˝y∏em po prostu, ˝e fiolka zawiera
2500 dawek, a nie 1000 jak sàdzi∏em). Stosuj´
szczepienie w postaci kropli do oka. Jakie˝ by-
∏o moje przera˝enie, gdy po dwóch dniach
wi´kszoÊç kurek praktycznie nie widzia∏o na to
jedno oko. Nastàpi∏y te˝ wysi´ki, a nawet
krwawienia z nosa. Przypomina∏o to gwa∏tow-
ny atak mykoplazmy. Na szcz´Êcie po kilku
dniach objawy ca∏kowicie ustàpi∏y. By∏em bar-
dzo zdziwiony, gdy okaza∏o si´, ˝e sprowadzo-
ne czubatki staropolskie nie wykaza∏y ˝adnych
objawów chorobowych.

Paradoksalnie du˝à szans´ na odrodze-
nie rodzimych gatunków drobiu mamy w∏a-
Ênie teraz, po wejÊciu Polski do Unii Europej-
skiej. Ci, którzy przez setki lat „ograbiali nas
z naszego dziedzictwa narodowego”, teraz
dzia∏ajà w polskim interesie. Dzi´ki integracji
w skali makro mo˝liwe sà te˝ ma∏e, swojskie
integracje w skali mikro. 

Wystarczy wybraç si´ do jakiegokolwiek
miasteczka w Belgii czy Holandii. Przypomina
mi si´ jedno z wieczornych spotkaƒ w miej-
scowej knajpie, gdy odwiedzi∏em Willego Co-
pensa, hodowc´ miniaturowych japoƒskich
ras kur. Postawi∏a mi wtedy piwo sàsiadka sie-
dzàca obok mnie przy barze. Póêniej okaza-
∏o si´, ˝e by∏a to w∏aÊcicielka pobliskie-
go zamku na wzgórzu i lokalnego browa-

ru. A takich browarów w oko-
licy jest kilkadziesiàt. W miej-
scowym sklepiku spo˝ywczym by∏o do wy-
boru kilkaset, nigdzie indziej nie spotyka-
nych, lokalnych gatunków sera ˝ó∏tego.

Ten sukces, jaki zanotowa∏ na swoim kon-
cie Klub Czubatki Polskiej, jest przejawem
budzenia si´ tego „czegoÊ”, co istnieje od
dziesi´cioleci w Europie Zachodniej. To
„coÊ”, to piel´gnowanie lokalnej tradycji, po-
szukiwanie w∏asnych korzeni. Nie chcemy
byç ludêmi znikàd. Wolimy uto˝samiaç si´
z konkretnà grupà spo∏ecznà, regionem czy

nawet produktem, choçby to by∏a zwyk∏a
kurka ozdobna. 

Budujàce jest to, ̋ e programem odtwarza-
nia czubatki staropolskiej zainteresowali si´
bardzo m∏odzi ludzie. Dawid Szikora, Szy-
mon Woêniak i Krzysiek Prokop chodzà
do gimnazjum. Adam Struszczyk uczy si´ w li-
ceum. Mateusz Pluta jest na pierwszym roku
studiów. Krzysztof Andres to doktorant na
AR w Krakowie. Czubatkami staropolskimi
interesujà si´ te˝ ludzie w nieco starszym wie-
ku, tacy jak Ania Czarnota i Jaros∏aw Micha-
∏ek. Nie oni jednak nadajà ton ca∏ej sprawie.

M∏odych. Je˝eli na-
wet w pewnym
momencie zainte-
resuje zupe∏nie coÊ
nnego, o zmian´
pasji w wieku kil-
kunastu lat bo
wiem nietrudno,
to z zasianego ziar-
na patriotyczno-
-kulturowego – je-

˝eli mo˝na to tak okreÊliç – zapewne wyroÊnie
dorodne drzewo.

Zawsze uwa˝a∏em siebie za cz∏owieka nie-
ust´pliwego i ambitnego, ale ci m∏odzi ch∏op-
cy zaczynajà mnie przebijaç swojà zawzi´-
toÊcià. Utrzymujemy ze sobà, g∏ównie za
poÊrednictwem Internetu, bardzo o˝ywiony
kontakt. I to oni dopingujà mnie do pracy.
Nie mog´ si´ w tym momencie oprzeç re-
fleksji. Funta k∏aków sà warte opinie, wyg∏a-
szane przez starych hodowców, ˝e nied∏ugo,
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Kurka pszeniczna oraz zbli˝enie „opierzonych’’ palców.

Pi´kna czarnog∏ówka w typie srebrzystym.
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jak oni wymrà, to hodowla go∏´bi i drobiu
ozdobnego padnie. Nie padnie. M∏odzi ludzie
rozmawiajà po prostu innym j´zykiem ni˝
stare wygi, które nie majà poj´cia co to jest
poczta e-mail. Poza tym m∏odych tak na-
prawd´ to ma∏o obchodzà wszelkie zwiàzki.
Je˝eli o nich w ogóle s∏yszeli. GdzieÊ tam sà
k∏ótnie, sto∏ki, emocje i zwyk∏a zawiÊç. A tu
jest… energia i entuzjazm. M∏odzie˝ robi to
co lubi. Po prostu ˝yje…

Czy czubatka staropolska ma szans´ na
szersze zainteresowanie hodowców? Czy
zostanie jedynie ciekawostkà i takim mamu-
tem, reliktem z poprzedniej epoki? Trudno
dzisiaj na to pytanie odpowiedzieç. Warto
w tym momencie zauwa˝yç, ˝e na Zacho-
dzie Europy hodowcy majà w swojej kolekcji
dwie rasy, bardzo przypominajàce naszego
mamuta. Sà to altstailer oraz sulmtaler.
Nie dorównujà one popularnoÊcià weydo-
tom czy chabo, ale sà i to jest najwa˝niejsze.

W jednym z najbli˝szych numerów „Wolie-
ry” postaram si´ szerzej przyjrzeç polskim
rasom drobiu w kontekÊcie perspek-
tyw ich hodowli w Polsce.

Fot. S. Roszkowski   

WÊród czubatek staropolskich trudno jest spotkaç dwa egzemplarze o podobnym ubarwieniu. 
Z lewej kogut zielononó˝ki kuropatwianej.

Kurka o czystej, ˝ó∏tej barwie piór i bia∏ym ogonie.

19-39_drob ozdobny  05.01.2007  15:39 : ]  Page 24




