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GG´Ê to wa rzy szy nam od da wien daw na,
do sko na le kom po nu jàc si´ z kra jo bra -
zem pol skiej wsi. Pta ki te utrzy mu je

si´ ze wzgl´ du na bar dzo smacz ne mi´ so
oraz war to Êcio wy puch i pie rze. 

Ju˝ w XIX w., w cza sach za bo ru ro syj -
skie go, w War sza wie pr´˝ nie dzia ∏a ∏a gie∏ -
da, na któ rej co rocz nie sprze da wa no oko -
∏o 3 mln sztuk g´ si. Sku po wa ne z te re nów
Pol ski i Ro sji, w´ dro wa ∏y o w∏a snych si ∏ach
(!) do Nie miec, bo ju˝ wte dy g∏ów nym
ryn kiem zby tu by ∏y w∏a Ênie Niem cy. Prze -
by cie tak d∏u giej dro gi wy ma ga ∏o za bez pie -
cze nia pta ków przed po dró ̋ à, przede
wszyst kim po przez ochro n´ ∏ap. Naj pro -
Êciej, tak jak ko nie, na le ̋ a ∏o je pod kuç.
Pod ku wa nie g´ si po le ga ∏o jed nak na czymÊ
zu pe∏ nie in nym. Otó˝, sta do g´ si przed
pie szym trans por tem prze p´ dza no przez
p∏yn nà smo ∏´, a na st´p nie przez drob ny
pia sek. Czyn noÊç po wta rza no do tàd, a˝
wy two rzy ∏a si´ na ∏a pach do brze utwar -
dzo na po de szwa u∏a twia jà ca g´ siom tru dy
w´ drów ki.

Po st´ pu jà ca in ten sy fi ka cja rol nic twa,
zmie nia jà ce si´ wy mo gi kon su men tów,
ogrom ny po st´p w ho dow li zwie rzàt,
w tech no lo gii pro duk cji pasz, jak rów nie˝
w spo so bie i sty lu od ̋ y wia nia si´ lu dzi za -
rów no w Pol sce, jak i w po zo sta ∏ych kra -
jach Eu ro py wp∏y n´ ∏y na ogra ni cze nie licz -
by u˝yt ko wa nych ras i od mian g´ si. Chów
tych pta ków uwa ̋ a si´ za jed nà ze spe cjal -
no Êci pol skie go rol nic twa. G´Ê Bia ∏a Ko -
∏udz ka® wy ho do wa na w In sty tu cie Zoo -

G´Ê Bia∏a Ko∏udzka®

- historia i teraêniejszoÊç
Dr in˝. Ja kub Ba dow ski
Dr in˝. Ha li na Bie liƒ ska
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tech ni ki – Paƒ stwo wym In sty tu cie Ba daw -
czym ZD Ko ∏u da Wiel ka zno si oko ∏o 70
jaj, z cze go wy l´ ga si´ oko ∏o 40-45 gà siàt.

G´ si Bia ∏e Ko ∏udz kie® cha rak te ry zu je
puch o do sko na ∏ej bu do wie, bar wie i we -
d∏ug oce ny ja poƒ skich od bior ców o spr´ -
˝y sto Êci naj wy˝ szej na Êwie cie. Pie rze
i puch z G´ si Bia ∏ych Ko ∏udz kich® sà wy so -
ko ce nio ne i po szu ki wa ne przez pro du -
cen tów luk su so wej odzie ̋ y spor to wej
(kurt ki pu cho we) i ar ty ku ∏ów po Êcie lo -
wych, g∏ów nie w Niem czech i kra jach Da -
le kie go Wscho du (Ja po nia, Taj wan). Wy ni -
ka to z cià gle ro snà ce go za in te re so wa nia
kon su men tów na tu ral ny mi su row ca mi
pro du ko wa ny mi me to da mi w du ̋ ym
stop niu eko lo gicz ny mi. Ja koÊç i iloÊç pie rza
po zy ski wa ne go od g´ si za le ̋ y rów nie˝ od
wie lu in nych czyn ni ków, ta kich jak: wa run -

ki utrzy ma nia, ˝y wie nie, zdro wot noÊç pta -
ków, a tak ̋ e od tech ni ki je go po zy ski wa -
nia. Naj bar dziej war to Êcio we pie rze i puch
uzy sku je si´ z r´cz ne go pod sku by wa nia
˝y wych pta ków. Fer ma w Ko ∏u dzie Wiel -
kiej jest czo ∏o wym pro du cen tem zna ko -
mi tej ja ko Êci pie rza i pu chu w Pol sce. Pie -
rze po cho dzà ce od G´ si Bia ∏ych Ko ∏udz -
kich® cha rak te ry zu je si´ bar wà bia ∏à, bez
udzia ∏u piór sza rych, w∏a Êci wym za pa -
chem i wil got no Êcià w gra ni cach 13-14%.
Jest to su ro wiec o du ̋ ej czy sto Êci mi kro -
bio lo gicz nej (licz ba tle no wa: 22-27), który
nie zawiera piór nie doj rza ∏ych i uszko dzo -
nych ani za nie czysz czeƒ or ga nicz nych.

G´Ê Bia ∏a Ko ∏udz ka® za swo je wa lo ry
i ro l´ w pol skim dro biar stwie jest do ce nia -
na i na gra dza na na wy sta wach zwie rzàt
ho dow la nych. Sze reg cham pio na tów i me -

da li uzy ska nych na Mi´ dzy na ro do wych
Tar gach Po la gra zdo bi sie dzi b´ Za k∏a du
Do Êwiad czal ne go Ko ∏u da Wiel ka.

G´Ê Bia ∏a Ko ∏udz ka®, ja ko je dy ny pol ski
ge no typ u˝yt ko wa ne go go spo dar czo dro -
biu, jest do sko na le przy sto so wa na do ro -
dzi mych wa run ków Êro do wi ska, wy ka zu -
jàc du ̋ e zdol no Êci ada pta cyj ne i wy so kà
od por noÊç na nie ko rzyst ne wa run ki Êro -
do wi ska.

Po czà tek ho dow li g´ si w In sty tu cie
Zoo tech ni ki si´ ga 1956 ro ku. W Zoo -
tech nicz nym Za k∏a dzie Do Êwiad czal nym
Za tor wy two rzo no wów czas g´Ê za tor skà
w opar ciu o czte ry od mia ny g´ si kra jo -
wych, a by ∏y to g´ si pod kar pac kie, gar bo -
no se, su wal skie i po mor skie (Ma za now ski,
2002). Zoo tech nicz ny Za k∏ad Do Êwiad -
czal ny (ZZD) Ko ∏u da Wiel ka ko ∏o Ino wro -
c∏a wia, na le ̋ à cy do In sty tu tu Zoo tech ni ki,
sta∏ si´ do mem dla g´ si w 1960 ro ku. Na
po czàt ku by ∏y to g´ si za tor skie. W na st´p -
nym ro ku spro wa dzo no do IZ ZZD Ko ∏u -
da Wiel ka im por to wa nà z ZSRR g´Ê gor -
kow skà (Bie liƒ ski, 1986). Kon ty nu owa nie
pra cy ho dow la nej nad g´ sià za tor skà by ∏o
jak naj bar dziej uza sad nio ne ze wzgl´ du na
do brà u˝yt ko woÊç roz p∏o do wà i rzeê nà.
Spro wa dze nie g´ si gor kow skich uzna no
jed nak za nie ce lo we z uwa gi na ∏ód ko wa -
tà bu do w´ tusz ki i nie do sta tecz ne umi´ -
Ênie nie, któ re nie od po wia da ∏o wy mo gom
za chod nie go od bior cy pol skich g´ si. W re -
zul ta cie sta do g´ si gor kow skich zo sta ∏o zli -
kwi do wa ne. 

W tym sa mym cza sie po szu ki wa no g´ si
o wszech stron nej u˝yt ko wo Êci za rów no
mi´ snej, jak i re pro duk cyj nej. W 1962 ro -
ku na by to w duƒ skiej ho dow li gà si´ ta
ra sy bia ∏ej w∏o skiej, któ re umiesz czo -
no w IZ ZZD Ko ∏u da Wiel ka i na fer mie
w Ma ∏ym Klin czu ko ∏o Ko Êcie rzy ny. Im -
port by∏ traf ny, a dzi´ ki efek tyw nej dzia ∏al -
no Êci pra cow ni ków IZ ZZD Ko ∏u da Wiel -
ka, przez kon se kwent ne za sie dla nie ferm
ze sta da mi pra ro dzi ciel ski mi i ro dzi ciel ski -
mi, na stà pi ∏o ujed no li ce nie kra jo we go po -
g∏o wia g´ si. W efek cie uzy ska no zwi´k sze -
nie nie Êno Êci i ma sy cia ∏a g´ si oraz po pra -
w´ umi´ Ênie nia tu szek. W zwiàz ku ze
zwi´k sza niem licz by g´ si bia ∏ych w∏o skich,
g´Ê za tor ska zo sta ∏a wy wie zio na do fer my
w Ostro wie Szla chec kim ko ∏o Kra ko wa.
Po za nie cha niu pra cy ho dow la nej w Ma -
∏ym Klin czu i Ostro wie Szla chec kim, 
IZ ZZD Ko ∏u da Wiel ka zo sta∏ je dy nà
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w Pol sce fer mà za ro do wà g´ si, przej mu jàc
ca∏ ko wi cie od po wie dzial noÊç za do sko na -
le nie kra jo we go po g∏o wia g´ si.

Oprócz pro wa dze nia ho dow li, pra ca na -
ukow ców po le ga ∏a na two rze niu i ba da niu
tech no lo gii utrzy ma nia g´ si re pro duk cyj -
nych, tu czo nych oraz tech no lo gii l´ gu, któ -
re po zwo li ∏y na wy do by cie cen nych wa lo -
rów cha rak te ry zu jà cych spro wa dzo nà
z Da nii g´Ê. Or ga ni za to rem ho dow li g´ si
w Ko ∏u dzie Wiel kiej by∏ ów cze sny dy rek -
tor Zoo tech nicz ne go Za k∏a du Do Êwiad -
czal ne go – doc. dr Ka zi mierz Bie liƒ ski,
któ ry wraz z ma∏ ̋ on kà doc. dr Kry sty nà
Bie liƒ skà by∏ w Pol sce pre kur so rem ba -
daƒ na uko wych i pu bli ka cji na uko wych
oraz po pu lar no -na uko wych zwià za nych
z g´ sià bia ∏à w∏o skà. 

W pierw szych la tach uzy ski wa ne wy ni ki
nie by ∏y sa tys fak cjo nu jà ce, acz kol wiek da -
wa ∏y ogrom ne na dzie je na suk ces. W 1963
ro ku uzy ska no Êred nio 32,2 ja ja i 12,5 pi -
skl´ cia od nio ski, po oÊmiu la tach ho dow li
licz ba pi sklàt wzro s∏a do prze sz∏o 15, na -
to miast w 1985 ro ku (23 rok ho dow li)
Êred nia licz ba gà siàt od nio ski wy no si ∏a 37
sztuk. Obec na pro duk cyj noÊç g´ si kszta∏ -
tu je si´ na po zio mie oko ∏o 40 pi sklàt od
g´ si na fer mie za ro do wej.

Od 1985 ro ku na fer mie za ro do wej roz -
po cz´ to ho dow l´ g´ si w ob r´ bie dwóch
ro dów WD -1 i WD -3. G´ si ro du WD -1
se lek cjo no wa no w kie run ku do sko na le nia
cech re pro duk cyj nych, przy za cho wa niu
od po wied nie go po zio mu cech zwià za nych
z mi´ sno Êcià, na to miast ro du WD -3 w kie -
run ku do sko na le nia cech mi´ snych z za -
cho wa niem od po wied nie go po zio mu cech
od po wie dzial nych za re pro duk cj´.

Je sie nià 1990 ro ku, na pod sta wie przed -
sta wio nej do ku men ta cji i wy ni ków oce ny
war to Êci u˝yt ko wej, Ko mi sja ds. uzna wa -
nia ma te ria ∏u ho dow la ne go przy Mi ni ster -
stwie Rol nic twa i Go spo dar ki ˚yw no Êcio -
wej uzna ∏a ród WD -3 za za ro do wy. Jed no -
cze Ênie Ko mi sja za twier dzi ∏a no wy spo sób
roz pro wa dza nia ze sta wów g´ si ho dow la -
nych, a mia no wi cie: od 1991 ro ku fer ma
za ro do wa sprze da je do stad re pro duk cyj -
nych ka te go rii „A” ze staw do pro duk cji
sam ców, tj. + ro du WD -3 i ze staw
do pro duk cji sa mic, tj. + ro du WD -1.
Na pod sta wie wy ni ków ba daƒ i te stów tu -
czu za de cy do wa no, ˝e do ferm ze sta da mi
ro dzi ciel ski mi b´ dà sprze da wa ne ro du
WD -3 i ro du WD -1 w ce lu otrzy ma nia

mie szaƒ ca mi´ dzy ro do we go W31, któ ry
oka za∏ si´ do sko na ∏ym ma te ria ∏em do tu -
czu. 

W 1993 ro ku g´ si ho do wa ne w Ko ∏u dzie
Wiel kiej otrzy ma ∏y na zw´ han dlo wà: G´Ê
Bia ∏a Ko ∏udz ka®, któ rà za twier dzi ∏a Ko -
mi sja ds. uzna wa nia ma te ria ∏u ho dow la ne -
go przy MRiG˚, a w 1997 ro ku zmie nio no
sym bo li k´ ro dów z WD -1 i WD -3 (li te ra
D ozna cza ∏a ród do Êwiad czal ny) na W11
i W33. Wy two rzo ne w Ko ∏u dzie Wiel kiej
dwa ro dy G´ si Bia ∏ych Ko ∏udz kich® (W11
i W33) po sia da jà znak to wa ro wy, któ ry
wraz z na zwà zo sta∏ zg∏o szo ny 20.08.2001
ro ku w Urz´ dzie Pa ten to wym. Urzàd Pa -
ten to wy RP za re je stro wa∏ to zg∏o sze nie
pod nu me rem Z/239873, wdra ̋ a jàc pro -
ces re je stra cji. 

W Ko ∏u dzie Wiel kiej od po nad 40 lat jest
re ali zo wa ny w∏a sny uni kal ny pro gram ho -
dow la ny, któ re go ce lem jest nie tyl ko do -
sko na le nie ma tecz ne go ro du W11 i oj cow -
skie go W33, ale uzy ska nie w wy ni ku ich
krzy ̋ o wa nia to wa ro we go mie szaƒ ca, od -
po wia da jà ce go stan dar do wi „M∏o dej pol -
skiej g´ si owsia nej”, któ ra jest hi tem eks -
por to wym pol skiej pro duk cji zwie rz´ cej
za re je stro wa nym w Urz´ dzie Pa ten to wym
przez Kra jo wà Ra d´ Dro biar stwa. Opra co -
wa no re gu la min pro duk cji „M∏o dej pol skiej
g´ si owsia nej”, za twier dzo ny przez Kra jo -
wà Ra d´ Dro biar stwa i wpro wa dzo ny
przez G∏ów ny In spek to rat Ja ko Êci Han dlo -
wej Ar ty ku ∏ów Rol no -Spo ̋ yw czych. W/w
In spek to rat w 2003 ro ku prze szko li∏ rze -
czo znaw ców w za kre sie nad zo ru nad cho -
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wem i tu czem g´ si, uwzgl´d nia jàc za sa dy
cho wu do ty czà ce „M∏o dej pol skiej g´ si
owsia nej”. Mi´ so i t∏uszcz g´ si (sma lec
z t∏usz czu sa de∏ ko we go) ze wzgl´ du na
nie po rów ny wal ne wa lo ry sma ko we i war -
to Êci die te tycz ne za li cza ne sà do „zdro wej
˝yw no Êci”. Za war toÊç bia∏ ka w mi´ Êniach
kszta∏ tu je si´ na po zio mie 17-21%, a t∏usz -
czu oko ∏o 4-4,5%. Mi´ so i t∏uszcz g´ si ze
wzgl´ du na du ̋ y udzia∏ nie na sy co nych
kwa sów t∏usz czo wych (ogól nie ome ga 3) 
– oko ∏o 70%, oraz znacz nie ni˝ szà za war -
toÊç cho le ste ro lu, ni˝ pro duk ty wie przo we
i wo ∏o we, sà za le ca ne w pro fi lak ty ce mia˝ -
d˝y co wej. Wo bec ro snà ce go zna cze nia ja -
ko Êci die te tycz nej ˝yw no Êci po cho dze nia
zwie rz´ ce go, ja ko kry te rium ak cep ta cji
kon su men tów i po wo dze nia ryn ko we go,
„M∏o da pol ska g´Ê owsia na” spe∏ nia
wszyst kie te wa run ki. Sys tem ̋ y wie nia sto -
so wa ny przy pro duk cji g´ si owsia nych
(z du ̋ ym udzia ∏em go spo dar skich pasz 
ro Êlin nych, w tym zie lo nek) w po ∏à cze niu
z wol no wy bie go wym sys te mem utrzy ma -
nia po zwa la uzy skaç su ro wiec o naj wy˝ szej
war to Êci rzeê nej, ku li nar nej, przy ja zny dla
na sze go zdro wia.

Dy rek tor In sty tu tu Zoo tech ni ki prof. dr
hab. J´ drzej Kru piƒ ski, do ce nia jàc do ro bek,
za an ga ̋ o wa nie i wk∏ad pra cy na ukow ców
z Ko ∏u dy Wiel kiej pro wa dzà cych ho dow l´
G´ si Bia ∏ej Ko ∏udz kiej® oraz ma jàc na
wzgl´ dzie roz wój pro duk cji g´ si w Pol sce,
utwo rzy∏ 1 stycz nia 2003 ro ku Kra jo wy

OÊro dek Ba daw czo -Ho dow la ny G´ si
(KOB -HG). OÊro dek zor ga ni zo wa no
w ra mach In sty tu tu Zoo tech ni ki, w Za k∏a -
dzie Do Êwiad czal nym Ko ∏u da Wiel ka,
któ re go dy rek to rem by∏ wów czas mgr
in˝. W∏a dy s∏aw Szym czak. Rów nie˝
w 2003 ro ku Za k∏ad prze szed∏ re or ga ni -
za cj´ zmie rza jà cà do uspraw nie nia dzia ∏al -
no Êci i zwi´k sze nia efek tyw no Êci eko no -
micz nej pro duk cji. Nie za prze czal ne za s∏u gi
zwià za ne z wi zjà i prze pro wa dze niem re -
or ga ni za cji mia∏ za st´p ca dy rek to ra In sty tu -
tu Zoo tech ni ki mgr in˝. Zdzi s∏aw Sten cel.
Do kie ro wa nia KOB -HG zo sta ∏a po wo ∏a na
dr in˝. Ha li na Bie liƒ ska, pia stu jà ca sta no wi -
sko wi ce dy rek to ra Za k∏a du. Obec nie
w sk∏ad ka dry na uko wej, oprócz ww.,
wcho dzà mgr in˝. Ka mi la K∏os, któ ra pro -
wa dzi ba da nia i kie ru je fer mà oraz dr in˝.
Ja kub Ba dow ski, ad iunkt pe∏ nià cy funk cj´
za st´p cy kie row ni ka KOB -HG, kie row ni ka
wy l´ gar ni i se lek cjo ne ra. Od lu te go 2006 r.
do po czàt ku 2008 r. dy rek to rem ZD Ko ∏u -
da Wiel ka by∏ mgr in˝. Eu ge niusz K∏o po tek,
któ ry zre zy gno wa∏ z pe∏ nie nia tej funk cji
w zwiàz ku z uzy ska niem man da tu po s∏a VI
ka den cji Sej mu RP (21.10.2007 r.). Od lu te -
go 2008 r. dy rek to rem Za k∏a du jest mgr
Ry szard Ja go dziƒ ski. 

G∏ów ny mi za da nia mi KOB -HG jest roz -
wój pro duk cji g´ si w kra ju, pa tro nat me ry -
to rycz ny nad wszyst ki mi sta da mi ro dzi -
ciel ski mi, kon so li da cja Êro do wi ska zwià za -
ne go z pro duk cjà g´ si, wp∏yw na wiel koÊç

pro duk cji g´ si i wspó∏ pra ca z pol ski mi eks -
por te ra mi mi´ sa g´ sie go. Po moc na w tych
dzia ∏a niach oka za ∏a si´ Usta wa o or ga ni za -
cji ho dow li i roz ro dzie zwie rzàt go spo dar -
skich z 20 sierp nia 1997 ro ku (Dz.U.
z 2002 r. Nr 207, poz. 1762) wraz z od po -
wied ni mi roz po rzà dze nia mi, któ ra po -
zwo li ∏a, aby In sty tut Zoo tech ni ki pro wa -
dzi∏ re jestr g´ si ro dzi ciel skich. 

Od 2007 ro ku na stà pi ∏a zmia na sys te mu
roz pro wa dza nia pi sklàt ro dzi ciel skich G´ si
Bia ∏ej Ko ∏udz kiej®, z wy klu cze niem po -
Êred nie go ogni wa stad pra ro dzi ciel skich,
któ re opóê nia ∏y po st´p ho dow la ny na
szcze blu stad ro dzi ciel skich. Dzi´ ki tej re -
or ga ni za cji na stà pi pe∏ na kon so li da cja
i wza jem na wspó∏ pra ca Kra jo we go
OÊrod ka Ba daw czo -Ho dow la ne go G´ si
ze szcze blem re pro duk cyj nym dra bi ny ho -
dow la nej. tj. ze sta da mi ro dzi ciel ski mi. Sta -
da te sà nie zwy kle wa˝ ne w pro ce du rze
ho dow la nej, gdy˝ prze k∏a da jà trud ho -
dow cy na prak tycz nie uzy ski wa ne efek ty.
Nie ma mo wy o pra wi d∏o wym pro gra mie
ho dow la nym w przy pad ku ze rwa nia kon -
tak tu mi´ dzy ho dow cà a u˝yt kow ni kiem
zwie rzàt ho dow la nych. Ho dow ca ma pra -
wo, ale i obo wià zek mo ni to ro wa nia te go,
co si´ dzie je z wy two rzo nym i sprze da -
nym przez nie go ma te ria ∏em. Mu si znaç
re al nà war toÊç zwie rzàt, ich wy ma ga nia
i pro duk cyj noÊç w ró˝ nych wa run kach
Êro do wi ska, oce niaç je, ana li zo waç do -
strze ̋ o ne pro ble my, wy snu waç wnio ski
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oraz wy ko rzy sty waç je w dal szej pra cy. Ho dow ca wresz cie mu si
bacz nie ob ser wo waç ry nek i zmie nia jà ce si´ na nim pre fe ren cje
kon su men tów oraz byç ela stycz nym, do sto so wu jàc za bie gi ho dow -
la ne do po trzeb od bior cy.

Pol ska jest w Eu ro pie naj wi´k szym pro du cen tem g´ si, a eks port
g´ si ny, g∏ów nie na ry nek nie miec ki, si´ ga ok. 18-19 tys. ton rocz nie.
Wiel koÊç spo ̋ y cia g´ si ny w na szym kra ju jest na to miast bar dzo ma -
∏a i wy no si za le d wie ok. 500 ton rocz nie. Bio ràc pod uwa g´ daw ne
tra dy cje spo ̋ y wa nia g´ si ny w dniu Êw. Mar ci na – 11 li sto pa da – na -
le ̋ a ∏o by si´ za sta no wiç nad mo˝ li wo Êcià przy wró ce nia te go zwy -
cza ju. Tym bar dziej ˝e jest to dla Po la ków zna mien na da ta Âwi´ ta
Nie pod le g∏o Êci, któ re za s∏u gu je na spe cjal ne wy ró˝ nie nie w ka˝ dym
wy mia rze, rów nie˝ ku li nar nym. Przy k∏a dem ta kie go zwy cza ju sà
Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki, gdzie w Dniu Dzi´k czy nie nia spo ̋ y wa
si´ pie czo ne go in dy ka.

Na do wód tra dy cyj ne go spo ̋ y wa nia g´ si ny w daw nej Pol sce
mo˝ na przy to czyç sta re przy s∏o wia zwià za ne z tym oby cza jem, któ -
re mó wià, ˝e: „Na Êwi´ te go Mar ci na do bra g´ si na”, „Na Mar ci na
g´Ê do ko mi na”, „Âwi´ to Mar ci na du ̋ o g´ si za rzy na” itd. Na to miast
w „S∏ow ni ku mi tów i tra dy cji kul tu ry” W. Ko pa liƒ skie go, pod ha s∏em
„g´Ê”, znaj du je my sta ro pol ski tekst zna ko mi cie ilu stru jà cy zna cze nie
g´ si: „Nie masz lep szej zwie rzy ny ja ko na sza gà ska: do bre piór ko,
do bry mech, nie gaƒ mi i mià ska.”

Nie chaj sta ra tra dy cja, no wà si´ uczy ni.

Fot. arch. In sty tutu Zoo tech ni ki
Paƒ stwo wy In sty tut Ba daw czy

Za k∏ad Do Êwiad czal ny Ko ∏u da Wiel ka

W ze spo le pra cow ni ków Zoo tech nicz ne go Za k∏a -
du Do Êwiad czal ne go Ko ∏u da Wiel ka zwià za nych
z ho dow là g´ si by li lu dzie, któ rzy pra gn´ li po g∏´ biaç
wie dz´ i roz wi jaç pro duk cj´. WÊród nich trze ba wy -
mie niç in˝. Le onar da Gu mow skie go, in˝. Fe li cj´ Fi lus,
mgr in˝. Han n´ Bo rys, dr in˝. Ja nu sza Ka szyƒ skie go
i mgr in˝. W∏o dzi mie rza El mi now skie go. Zna czà cy
wk∏ad w roz wój na uki o g´ siach wnio s∏o sze reg pra -
cow ni ków IZ ZZD Ko ∏u da Wiel ka, wÊród nich dr in˝.
Ga brie la El mi now ska -Wen da, któ ra ba da ∏a wp∏yw
Êwia t∏a na pro duk cj´ jaj wy l´ go wych i opra co wa ∏a
opty mal ne pro gra my Êwietl ne dla stad re pro duk cyj -
nych. Doc. dr hab. An drzej Ro siƒ ski, pro wa dzàc ba -
da nia nt. se lek cji g´ si bia ∏ych w∏o skich, wraz z ze spo -
∏em wy two rzy∏ oj cow ski ród W33 oraz pro wa dzi∏
m.in. bar dzo in te re su jà ce ba da nia be ha wio ru roz rod -
cze go g´ si. Do me nà obec nej wi ce dy rek tor IZ ZZD
Ko ∏u da Wiel ka dr in˝. Ha li ny Bie liƒ skiej sà ba da nia
zwià za ne z ˝y wie niem i tech no lo già utrzy ma nia g´ si,
ze szcze gól nym uwzgl´d nie niem za cho wa nia do bro -
sta nu pta ków. Dr in˝. El˝ bie ta Pa kul ska zaj mo wa ∏a
si´ ˝y wie niem i u˝yt ko wa niem pie rzar skim g´ si oraz
pro wa dzi ∏a za k∏a do we la bo ra to rium che micz ne.
Wie lo let nim kie row ni kiem fer my za ro do wej by ∏a in˝.
Te re sa Cze chlow ska, któ ra, spraw nie za rzà dza jàc
fer mà, wspó∏ two rzy ∏a opra co wa nia i in struk cje nt.
tech no lo gii utrzy ma nia g´ si. Dr in˝. Ja kub Ba dow ski
od 1987 r. jest se lek cjo ne rem oraz spe cja li stà ds. wy -
l´ gów i dys try bu cji pi sklàt g´ sich.

Dr hab. Sta ni s∏aw W´ ̋ yk od lat bie rze czyn ny
udzia∏ w przed si´ wzi´ ciach ba daw czych oraz ho -
dow la nych nad g´ sià w Ko ∏u dzie Wiel kiej. Prof. dr
hab. Je rzy Ko re le ski ja ko znaw ca pro ble mów ˝y wie -
nio wych jest wspó∏ au to rem wie lu opra co waƒ na uko -
wych. Na le ̋ y rów nie˝ pod kre Êliç zna czà cy udzia∏
prof. dr hab. Eu ge niu sza Her bu ta, za st´p cy dy rek to -
ra In sty tu tu Zoo tech ni ki -PIB, któ ry ini cju je i wspó∏ -
two rzy wie le prac ba daw czych zwià za nych m.in.
z do bro sta nem g´ si. 

Do sko na làc g´ si, wspó∏ pra co wa no z wie lo ma
wspa nia ∏y mi spe cja li sta mi, ta ki mi jak: prof. dr hab.
Do ro ta Jam roz, prof. dr hab. Ste fa nia Smu li kow ska,
prof. dr hab. Bro ni s∏a wa Che∏ moƒ ska, prof. dr hab.
An drzej Fa ru ga, prof. dr hab. Ju liusz Ksià˝ kie wicz,
prof. dr hab. Adam Ma za now ski, prof. dr hab. To -
masz Szwacz kow ski, prof. dr hab. Ma rek Bed nar -
czyk, dr hab. Ze non Ber nac ki, prof. dr hab. Da nu ta
K∏o sow ska, dr in˝. An drzej Szew czyk i mgr in˝. An na
So choc ka.

Pra cu jàc nad do sko na le niem g´ si, spe cja li Êci z Ko -
∏u dy Wiel kiej wspó∏ pra co wa li z wie lo ma oÊrod ka mi
na uko wy mi i ho dow la ny mi w kra ju oraz za gra ni cà,
a wi´c i wie lo ma ludê mi, któ rych trud no by ∏o by na -
wet wspo mnieç w tej krót kiej pu bli ka cji. 


