
16styczeƒ/luty 2008

Go∏´bie

Rze szow ski
wy sta wo wy

Rze szow ski wy sta wo wy to ra sa
go ∏´ bi szla chet nych, ale bar dzo
wy ma ga jà cych i mo gà cych spra -
wiaç pro ble my ho dow la ne
oso bom nie do Êwiad czo nym
lub ho dow com, którzy nie zna -
jà  spe cy fi ki ich cho wu. Spo sób
˝y wie nia, cho ro by, pro fi lak ty ka
nie od bie ga jà w ˝ad nym stop -
niu od za sad sto so wa nych
w ho dow li in nych ras go ∏´ bi
z gru py ufor mo wa ne czy bro -
daw cza ki. Z uwa gi na fakt, ˝e sà
to go ∏´ bie sto sun ko wo du ̋ e
i ci´˝ kie, a wi´c nie wy ma ga jà
du ̋ ej ilo Êci ru chu oraz na to, ˝e
cz´ sto ho dow cy po sia da jà cen -
ne oka zy, ho do wa ne sà za zwy -
czaj w wo lie rach za mkni´ tych. 

An drzej PaÊ ko

M∏o da sa micz ka – ho dow ca An drzej PaÊ ko.
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Hi sto ria ra sy
Rze szow ski wy sta wo wy to ra sa go ∏´ bi,

któ rej po cho dze nie trud no jed no znacz nie
usta liç, cho cia˝ go ∏´ bie w tym ty pie ho do -
wa ne by ∏y w oko li cach Rze szo wa ju˝
w po ∏o wie XX wie ku. Za uwa ̋ yç na le ̋ y,
˝e by ∏y to go ∏´ bie l˝ej sze od obec nie ho -
do wa nych, a za tem bar dziej lot ne, zaÊ
swo im in stynk tem po wro tu do go ∏´b ni ka
nie od bie ga ∏y wie le od go ∏´ bi pocz to wych.
By ∏y one ho do wa ne w ró˝ nych bar wach,
jed nak ̋ e wy st´ po wa ∏y doÊç znacz ne ró˝ -
ni ce pod wzgl´ dem ich bu do wy. Po mi mo
to, ju˝ po Êród naj star szych ho dow ców tej
ra sy, bar dzo du ̋ y na cisk k∏a dzio ny by∏ na
pra wi d∏o wy kszta∏t g∏o wy oraz dzio ba.
Tym sa mym w póê niej szych, bar dziej usys -
te ma ty zo wa nych pra cach ho dow la nych,
ho dow cy rów nie˝ szcze gól nà uwa g´
zwra ca li na pra wi d∏o wà bu do w´ g∏o wy
i dzio ba, bar w´ go ∏´ bia po zo sta wia jàc in -
dy wi du al nym upodo ba niom po szcze gól -
nych ho dow ców. W trak cie wie lo let niej
ho dow li go ∏´ bi rze szow skich, jak by ∏y na -
zy wa ne a˝ do nada nia ofi cjal nej na zwy ra -
sie, zna mien nym jest fakt, i˝ mi mo bra ku
ofi cjal ne go wzor ca ho dow cy wie dzie li, ja -
kie go go ∏´ bia chcà otrzy maç. Bar dzo wa˝ -
nà ro l´ ode gra ∏y tu wie lo let nie, co ty go -
dnio we spo tka nia mi ∏o Êni ków tych go ∏´ bi
na tar gu w Rze szo wie, któ ry s∏u ̋ y∏ nie tyl -
ko ja ko miej sce han dlu go ∏´ bia mi, ale rów -
nie˝ ja ko miej sce swo iste go ro dza ju wy -
staw, gdzie ho dow cy przy no si li pta ki, aby
po ka zaç, co uda ∏o im si´ wy ho do waç.
Spo tka nia na tar gu da wa ∏y jesz cze jed nà,
nie oce nio nà dla po wsta nia ra sy ko rzyÊç,
a mia no wi cie s∏u ̋ y ∏y wy mia nie do Êwiad -
czeƒ i kon sul ta cjom wÊród ho dow ców,
z któ rych wi´k szoÊç nie by ∏a zrze szo na ani
w Pol skim Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi
Ra so wych, ani w ˝ad nym ofi cjal nym klu -
bie. Po mo g∏o to wy pra co waç pe wien typ
czy stan dard, któ ry choç nie ofi cjal ny, wy -
zna cza∏ kie ru nek, w ja kim sz∏a ho dow la.
Wspo mnia ny targ spe∏ nia∏ rów nie˝ jesz cze
jed nà bar dzo wa˝ nà funk cj´ w roz wo ju
ho dow li rze szow skich go ∏´ bi wy sta wo -
wych. By∏ on swe go ro dza ju „cen trum
mar ke tin go wo -dys try bu cyj nym”, skàd go -
∏´ bie te by ∏y ku po wa ne i wy wo ̋ o ne w co -
raz bar dziej od le g∏e cz´ Êci kra ju. Za uwa -
˝yç tu taj na le ̋ y, ˝e cho cia˝ naj wi´k szym
i naj pr´˝ niej szym oÊrod kiem ho dow li go -
∏´ bi rze szow skich by ∏y oko li ce Rze szo wa,
to rów nie˝ go ∏´ bie w tym sa mym bàdê

po dob nym ty pie ho do wa ne by ∏y w oko li -
cach Prze my Êla, No we go Sà cza, a na wet
No we go Tar gu. 

Dzi siaj nie mo˝ li we jest do k∏ad ne prze -
Êle dze nie po wsta nia ra sy. Wy ni ka to stàd,
i˝ nie by ∏y pro wa dzo ne ˝ad ne re je stry ani
na wet za pi ski po szcze gól nych ho dow ców,
na pod sta wie któ rych mo˝ na by jed no -
znacz nie okre Êliç po cho dze nie rze szow -
skie go wy sta wo we go. Nie wàt pli wie do
stwo rze nia ra sy i jej póê niej sze go uszla -

chet nie nia wy ko rzy sty wa ne by ∏y nie miec -
kie wy sta wo we, ka rie ry, li sto nosz pol ski
oraz in ne za po mnia ne ju˝ bàdê wy mar ∏e
ra sy, ta kie jak tzw. „Szwa by”, ho do wa ne
przez daw no ju˝ nie ̋ y jà ce go W∏a dy s∏a wa
Waj d´ z po drze szow skich Sie dlisk. 

W la tach 70. i 80. XX wie ku go ∏´ bie
rze szow skie ró˝ ni ∏y si´ od obec nie ho do -
wa nych drob niej szà bu do wà oraz mniej -
szym dzio bem. Wte dy w∏a Ênie za cz´ to
krzy ̋ o waç je z nie miec ki mi wy sta wo wy -

An drzej PaÊ ko z go ∏´ biem ma Êci czer wo nej.

Ry szard Mich no z p∏o wym go ∏´ biem.



18styczeƒ/luty 2008

mi, ka rie ra mi oraz in ny mi ra sa mi w ce lu
uszla chet nie nia bu do wy i po pra wie nia pro -
fi lu g∏o wy oraz dzio ba. La ta dzie wi´ç dzie -
sià te to bar dzo in ten syw ny roz wój ra sy.
Bar dzo wa˝ nà ro l´ ode gra ∏y tu wy ko rzy -
sty wa ne do krzy ̋ ó wek bag de ty no rym -
ber skie oraz go ∏´ bie ra sy show ho mer. Do -
miesz ka krwi bag de ty no rym ber skiej wp∏y -
n´ ∏a w istot ny spo sób na po pra w´ ∏u ku
g∏o wy i czo ∏a, jak rów nie˝ do da ∏a szla chet -
no Êci syl wet ce go ∏´ bia rze szow skie go. Na -
to miast show ho mer mia∏ wp∏yw na
wzmoc nie nie bu do wy cia ∏a. Przy czy ni∏ si´
on rów nie˝ do wzmoc nie nia g∏o wy i wy -
d∏u ̋ e nia oraz po sze rze nia ∏u ku czo ∏o we go.

La ta 90. to rów nie˝ okres, w któ rym
na st´ pu je co raz wi´k sza in te gra cja Êro do -
wi ska ho dow ców go ∏´ bi rze szow skich. Ja -
ko miej sce re gu lar nych spo tkaƒ s∏u ̋ y∏
wspo mnia ny wcze Êniej rze szow ski targ,
ale dzi´ ki co raz wi´k szej mo bil no Êci ho -
dow ców, mo gà si´ oni spo ty kaç cz´ Êciej.
Nie zwy kle trud no jest wy mie niç wszyst -
kich, któ rzy przy czy ni li si´ do po wsta nia
ra sy w obec nym jej kszta∏ cie i któ rzy czy -
ni li sta ra nia, w ce lu jej ofi cjal ne go uzna nia
i za re je stro wa nia. Fak tem jest, ˝e pra ca
tych lu dzi i za mi ∏o wa nie do go ∏´ bi rze -
szow skich nie po sz∏y na mar ne i po opra -
co wa niu wzor ca, w ro ku 2005, go ∏àb rze -
szow ski zo sta∏ ofi cjal nie uzna ny ja ko od -
r´b na ra sa go ∏´ bi, otrzy mu jàc ofi cjal nà na -
zw´ rze szow ski wy sta wo wy. 

Ra sa w Pol sce
Rze szow ski wy sta wo wy ju˝ od po ∏o wy

lat 90. za czà∏ byç po strze ga ny ja ko bar dzo

Pi´k na g∏o wa – sa mi ca p∏o wa, w∏a Êci ciel Ry szard Mich no.

Pi´k ny m∏o dy sam czyk – ho dow ca An drzej PaÊ -
ko.

˚ó∏ ty m∏o dzik – ho dow ca An drzej PaÊ ko.
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atrak cyj na ra sa nie tyl ko wÊród garst ki za -
pa leƒ ców, któ rzy ju˝ wte dy zaj mo wa li si´
je go ho dow là, ale tak ̋ e wÊród co raz szer -
szych kr´ gów ho dow ców. Obec nie rze -
szow ski wy sta wo wy ho do wa ny jest prak -
tycz nie w ca ∏ym kra ju i mo˝ na go spo tkaç
na wy sta wach we wszyst kich re gio nach
Pol ski. Co wi´ cej, wy raê nie ry su je si´ co -
raz wi´k sze za in te re so wa nie tà ra sà wÊród
ro dzi mych ho dow ców i na le ̋ y przy pusz -
czaç, ˝e dzi´ ki swo jej nie wàt pli wej uro -
dzie wkrót ce znaj dzie uzna nie po za gra ni -
ca mi kra ju. By∏ wy sta wia ny prze ze mnie na
S∏o wa cji i W´ grzech, gdzie wzbu dzi∏ du ̋ e
za in te re so wa nie.

Nie spo sób wy mie niç wszyst kich ho -
dow ców, po zwo l´ so bie jed nak przy to -
czyç na zwi ska osób szcze gól nie za an ga ̋ o -
wa nych w ho dow l´ rze szow skie go wy -
sta wo we go. Sà to ko le dzy: Ry szard Mich -
no, Piotr Ko sze la, Adam PaÊ ko, Bo le s∏aw
Fe renc, Ar tur Rak, Sta ni s∏aw T∏u czek, Ro -
man Olesz ko, Piotr P∏o sze jow ski oraz
wie lu in nych. 

W ro ku 2005, sta ra niem mi ∏o Êni ków ra -
sy, zo sta∏ po wo ∏a ny do ˝y cia Klub Ho dow -
ców Go ∏´ bi Rze szow skich Wy sta wo wych
przy rze szow skim od dzia le Pol skie go
Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych
i Dro biu Ozdob ne go. Za rów no dzia ∏a nia
ho dow la ne, jak i iloÊç ho do wa nych obec -
nie go ∏´ bi wraz z ro snà cà po pu lar no Êcià
ra sy po zwa la jà opty mi stycz nie pa trzeç
w przy sz∏oÊç i mo˝ na sà dziç, ˝e stan obec -
ny to, tak na praw d´, do pie ro po czà tek
roz wo ju po pu lar no Êci tej ra sy. 

M∏o dy czer wo ny sam czyk – ho dow ca An drzej
PaÊ ko.

P∏o wy m∏ó dek – ho dow ca Ry szard Mich no.

U góry nie bie ski sa miec – hod. Ry szard Mich no. Na dole pi´k na sa mi ca – hod. Ry szard Mich no.



Wzo rzec ra sy

20styczeƒ/luty 2008

Go∏´bie

Po cho dze nie:
Go ∏´ bie w tym ty pie sà ho do wa ne na Pod kar pa ciu od oko ∏o

1945 ro ku. Po wsta ∏y z krzy ̋ ó wek ras: nie miec ki wy sta wo wy,
bag de ta no rym ber ska, show ho mer, bag de ta pol ska (li sto nosz
pol ski). Ho dow cy z Rze szo wa w two rze niu ra sy u˝y li tak ̋ e go -
∏´ bi ra sy ka rier.

Wra ̋ e nie ogól ne:
Go ∏àb sto sun ko wo du ̋ y, moc ny, lecz nie oci´ ̋ a ∏y. O ele ganc -

kiej syl wet ce i wy so kiej po sta wie fi gu ry, d∏u giej, ∏u ko wa tej g∏o -
wie i sil nym dzio bie. Bu do wa fi gu ry krót ka, kli no wa ta, nie co
kr´ pa.

G∏o wa: Po d∏u˝ nie za okrà glo na, moc no wy d∏u ̋ o na, sto sun ko -
wo sze ro ka, bez za ∏a maƒ i za pa dów (wkl´ Êni´ç). W tyl nej cz´ Êci
∏a god nie prze cho dzà ca w szy j´.

Oczy: Po ma raƒ czo we lub czer wo ne, u bia ∏ych ciem ne, nie -
zbyt du ̋ e, lecz nie nad mier nie wy pu k∏e.

Brwi: Wà skie, ja sne, u ciem no ubar wio nych cie li ste.
Dziób: D∏u gi, tyl ko lek ko ugi´ ty, o sze ro kiej na sa dzie, sil ny,

do brze za mkni´ ty (bez szcze lin po mi´ dzy szcz´ ka mi), o t´ pym
za koƒ cze niu. Wo sków ki d∏u gie, mo˝ li wie p∏a skie (jak naj mniej
od sta jà ce), do brze roz ∏o ̋ o ne. Dziób z g∏o wà sta no wiç po wi nien
jed nà, nie prze rwa nà, lek ko ∏u ko wa tà li ni´. Ko lor dzio ba zgod ny
z ko lo rem upie rze nia go ∏´ bia.

Szy ja: D∏u ga, pro sta (bez gu za bag de to we go), pod gar dle do -
brze wy kro jo ne.

PierÊ: Sil na, sto sun ko wo sze ro ka, do brze ufor mo wa na.
Ple cy: Lek ko opa da jà ce, two rzà wraz z ogo nem li ni´ pro stà.
Skrzy d∏a: Krót sze od ogo na i na nim spo czy wa jà ce, nie krzy -

˝u jà si´.
Ogon: Krót ki, wà ski, zwar ty.
No gi: Sil ne, Êred niod∏u gie, lek ko ugi´ te. Pa zur ki w ko lo rze

dzio ba.
Upie rze nie: Do brze roz wi ni´ te, Êci Êle przy le ga jà ce.

Ro dza je ko lo rów:
Nie bie skie, nie bie sko -p∏o we, czer wo ne gro chy, czer wo ne,

˝ó∏ te, ˝ó∏ to -p∏o we, bia ∏e, mar mur ko we (szym le), pstre, po pie la -
te z pa sa mi.

Ko lor i ry su nek:
Ko lo ry mu szà byç czy ste i rów no mier nie roz ∏o ̋ o ne, mo˝ li wie

na sy co ne. Nie bie skie z czar ny mi pa sa mi, p∏o wo -nie bie skie
z czar ny mi pa sa mi, nie bie skie gro chy z czar ny mi pa sa mi, p∏o wo -
-nie bie skie gro chy z czar ny mi pa sa mi, czer wo ne gro chy, jed no li -
cie czer wo ne, jed no li cie ˝ó∏ te, ˝ó∏ to -p∏o we z po ma raƒ czo wy mi
pa sa mi, jed no li cie bia ∏e, mar mur ko we z czar ny mi pa sa mi, pstre,
po pie la te z czar ny mi pa sa mi. Od mia ny pa sia ste ma jà dwa pa sy
prze cho dzà ce przez tar cze skrzy d∏a. Gro chy i pstro ka ci zna mo˝ -
li wie rów no mier nie roz ∏o ̋ o ne. Wszyst kie od mia ny ko lo ro we
wy st´ pu jà do dat ko wo rów nie˝ z bia ∏y mi lot ka mi.

Du ̋ e b∏´ dy:
Go ∏àb zbyt oci´ ̋ a ∏y; o d∏u giej, za wy so kiej lub zbyt ni skiej po -

sta wie fi gu ry; opusz czo ne skrzy d∏a. Zbyt krót kie lub za d∏u gie
i sil nie ugi´ te no gi w sta wie sko ko wym (pi´ ta); êle wy kro jo ne
pod gar dle (˝y ∏a); za krót ka lub za gru ba szy ja; wy st´ po wa nie gu -
za bag de to we go (grdy ka -pi jak); za wà ska lub de li kat na g∏o wa;
g∏o wa z kan ta mi lub za ∏a ma nia mi; sp∏asz czo ny ty∏ g∏o wy (ma ∏o ∏a -
god ne przej Êcie g∏o wy w szy j´). Dziób krót ki, pro sty, cien ki, nie -
do mkni´ ty, za ∏a ma ny. Wo sków ka zbyt krót ka, za wy so ka, nie -
rów no po dzie lo na, po fa∏ do wa na. Oczy per ∏o we. Brew ˝ó∏ ta,
ciem no si wa, czer wo na lub gru ba. Upie rze nie s∏a be, sze ro kie,
d∏u gie w ogo nie i skrzy d∏ach. Sze ro ki lub d∏u gi ogon.

Uwa gi do oce ny:
Po sta wa i bu do wa fi gu ry – gar d∏o – szy ja – skrzy d∏a – ogon –

no gi – bar wa upie rze nia – g∏o wa – oczy – brwi – dziób – wo -
sków ki no so we – kon dy cja – opie ka.

Sa mi ca p∏o wa – hod. Ry szard Mich no.
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Cie ka wost ki ho dow la ne
In nym cie ka wym zja wi skiem w ob r´ bie

tej ra sy jest to, i˝ pew ne ro dza je umasz -
cze nia ce nio ne sà wÊród ho dow ców bar -
dziej ni˝ in ne. Choç wy sta wo wy rze szow -
ski to go ∏àb, któ re go umasz cze nie obej -
mu je ca ∏à ga m´ barw i wzo rów, od jed no -
barw nych po przez szym le do sro ka tych,
to nie któ re ro dza je umasz cze nia, ta kie jak
czer wo ne czy ostat nio bar dzo po szu ki wa -
ne ˝ó∏ te, sà bar dziej ce nio ne ni˝ in ne. Po -
pu lar noÊç po szcze gól nych barw rów nie˝
pod le ga pew nym wa ha niom i mo dom.
I tak, w la tach 90. bar dzo po pu lar ne by ∏y
go ∏´ bie nie bie skie, tro ch´ póê niej przy sz∏a
„mo da” na p∏o we. Nie mniej jed nak ana li -
zu jàc po pu lar noÊç po szcze gól nych barw,
mo˝ na za uwa ̋ yç, ˝e go ∏´ bie o czer wo -
nym umasz cze niu cie szà si´ nie s∏ab nà cym
za in te re so wa niem. Wy ni kaç to mo ̋ e nie
tyl ko z atrak cyj no Êci bar wy, ale rów nie˝,
a mo ̋ e g∏ów nie, z fak tu, i˝ go ∏´ bie czer -
wo ne by ∏y za zwy czaj s∏ab szej bu do wy i nie
by wa ∏y tak oka za ∏e jak go ∏´ bie nie bie skie
czy p∏o we. Dla ho dow ców sta no wi ∏o to
nie la da wy zwa nie, a˝e by uzy skaç pta ki
czer wo ne, któ re do rów ny wa ∏y by nie bie -
skim czy p∏o wym. Dzi´ ki sys te ma tycz nej
i prze my Êla nej pra cy ho dow ców uda ∏o si´
tak po pro wa dziç ho dow l´, ˝e w chwi li
obec nej osià gni´ ty zo sta∏ ta ki po ziom
ujed no li ce nia stan dar du ra sy, ˝e znik n´ ∏y
ró˝ ni ce w bu do wie zwià za ne z ró˝ nym
umasz cze niem. 

Przy sz∏oÊç ra sy
Pa trzàc na to, jak roz wi ja si´ ho dow la

rze szow skich go ∏´ bi wy sta wo wych, je -
stem prze ko na ny, ˝e stan, ja ki my, ho dow -
cy, obec nie osià gn´ li Êmy w kon tek Êcie wy -
rów na nia ty pu i uzy ski wa nia osob ni ków
jak naj bar dziej zbli ̋ o nych do stan dar du,
po zwa la do brze ro ko waç na przy sz∏oÊç.
My Êl´, ˝e te pi´k ne go ∏´ bie war te sà te go,
aby o nie dbaç i cià gle pra co waç nad ich
uszla chet nia niem. Po mi mo te go, ˝e sà to
go ∏´ bie ra czej trud ne w ho dow li, je stem
g∏´ bo ko prze ko na ny, ̋ e ich pi´k no re kom -
pen su je wszyst kie tru dy i po Êwi´ ce nia,
a gro no ich ho dow ców b´ dzie si´ sta le po -
wi´k szaç. Cze go so bie i wszyst kim ˝y cz´.

An drzej PaÊ ko
Fot. St. Roszkowski

Inne zdj´cia mo˝ na zo ba czyç na stro nie 
in ter ne to wej www.go le bie -ra so we.z.pl

Sa miec nie bie ski – hod. Ry szard Mich no.

Sa miec sro ka ty – hod. Ry szard Mich no.



Inkubatory i klujniki

Karmy dla ptaków renomowanych producentów

Karmy do r´cznego wychowu
pisklàt go∏´bi i ptaków

Granulowane karmy
dla ptaków

Specjalistyczne od˝ywki 
i preparaty uzupe∏niajàce 
dla go∏´bi i ptaków
egzotycznych

Specjalistyczne klatki dla ptaków

ul. KoÊciuszki 1A, 05-120 Legionowo
tel. 022 784 15 85, fax: 022 784 16 85, 

www.interzoo-adam.plAdam Florczuk


