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Li li pu ty pol skie

Li li put to
po tocz ne okre Êle nie ka rze∏ -
ka, a tak ̋ e naj cz´ Êciej u˝y wa -
na w na szym kra ju na zwa
ch∏op skiej ku ry kar ∏o wa -
tej. S∏ow nik j́  zy ka pol skie -
go z 1958 r. 
po da je, ˝e ter min
„li li put ka” okre Êla ku r´
nie wiel kich roz mia rów.
Zwy kle na zw´ t´ sto su -
je sí w licz bie mno giej, 
czy li „li li put ki”, ale w opra co -
waniach z XIX i po czàt -
ków XX wie ku
mo˝ na cz´ Êciej spo tkaç
rów no znacz ne okre Êle nie
kar li ki.

Krzysztof Andres

Ko gut li li pu ta kuropatwianego z hodowli Stanis∏awa Roszkowskiego. Fot. St. Roszkowski
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KKury kar ∏o wa te dzie li my na ka rze∏ -
ki w∏a Êci we i mi nia tu ry ras stan dar -
do wych. Do tej pierw szej gru py za -

li czyç mo˝ na szla chet ne ra sy wy sta wo we ka -
rze∏ ków, zwa ne ban tam ka mi oraz kar ∏o wa -
te ku ry spo ty ka ne w po g∏o wiu bez ra so -
wych kur na ca ∏ym Êwie cie. W kra jach s∏o -
wiaƒ skich, a szcze gól nie w Pol sce, zwa -
ne sà one po tocz nie li li pu ta mi.

Skàd si´ wzi´ ∏y li li pu ty?
Uwa ̋ a si´, ˝e kar ∏o wa toÊç jest ce -

chà, któ ra, jak wie le in nych wy st´ pu jà -
cych u kur, po wsta ∏a sa mo czyn nie. Pod ∏o -
˝e ge ne tycz ne uzy ski wa nia przez ra sy kar -
∏o wa te ma ∏ych roz mia rów nie za -
wsze jest jed nak ta kie sa -
mo. Opis tych czyn ni ków prze kra cza ra -
my tej pu bli ka cji, ale zna jo moÊç wy st´ po wa -
nia te go pro ble mu jest wa˝ na dla ho dow -
cy ama to ra, gdy˝ przy krzy ̋ o wa niu ras kar ∏o -
wa tych uzy ski wa ne po tom stwo mo ̋ e cza -
sem byç nie spo dzie wa nie znacz nie wi´k -
sze od ro dzi ców. Po dob nie by wa z ko ja rzo ny -
mi ze so bà kra jo wy mi li li pu ta mi, któ re ma -
jà ró˝ ne pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne kar ∏o wa to Êci.

Ba da nia Wa lu szew skiej -Bu bieƒ (1965)
szczà tek kur z oko lic Wro c∏a wia i Opo la do -
wio d∏y, ˝e wÊród po g∏o wia wcze sno Êre dnio -
wiecz nych ku r wy st´ po wa∏ pe wien od se -
tek kur kar ∏o wa tych (5,5% szczàt ków) o wiel -
ko Êci po rów ny wal nej do dzi siej szych li li pu -
tów (Ko z∏ow ski, 2002). Ozna cza to, ˝e kar ∏o -
wa te ku ry wy st´ pu jà na te re nach na sze go kra -
ju, jak i ca ∏ej Eu ro py, od za ra nia dzie jów. Mi -
mo to ni gdy nie po Êwi´ ca li Êmy im szcze gól -
nej uwa gi. Jest jed nak fak tem, ˝e li li pu ty po ja -
wia ∏y si´ spo ra dycz nie ju˝ na przed wo jen -
nych wy sta wach i po ka zach dro biu. Na Wy sta -
wie Dro biu, Go ∏´ bi i Psów w War sza -
wie w 1924 r. kil ku ho dow ców za pre zen to wa -
∏o li li pu ty ze bra ne w osob ny dzia∏ „Kar li ki ró˝ -
ne”. Na II Tar gu Dro biu, Go ∏´ bi i Kró li -
ków we Lwo wie w 1926 r. M. Mu sza ko wa za -
pre zen to wa ∏a stad ko „Li li put ków” (1,3), na to -
miast na pierw szej po I woj nie Êwia to wej wy -
sta wie ja ro s∏aw skiej w 1928 r. W∏a dy s∏aw Mar -
kie wicz wy sta wi∏ „ka rze∏ ki ku ro pa twie”. Nie -
ste ty dziÊ mo ̋ e my tyl ko za sta na -
wiaç si´, czy na pew no by ∏y to kra jo we li li pu -
ty, ale sko ro nie by ∏a po da na w ka ta lo gu na -
zwa ra sy tych ku rek, to ist nie je du ̋ e praw do -
po do bieƒ stwo, ˝e wy sta wia ny ma te ria∏ by∏ ro -
dzi my. Przed woj nà po ja wia ∏y si´ tak ̋ e ar ty ku -
∏y za ch´ ca jà ce do ho dow li ka rze∏ ków, jed -
nak w ˝ad nym z nich nie by ∏o wzmian ki o na -

szych kra jo wych li li pu tach, a tyl ko prze glàd naj -
po pu lar niej szych ras szla chet nych. Do pie -
ro Lau ra Kauf man, wy bit ny bio log ge ne tyk, od -
kryw czy ni m.in. neo te nii, a na po lu dro biar -
skim za pa lo na ba dacz ka zie lo no nó ̋ ek, twór -
czy ni no wych ras kur: „po lba rów” i „z∏o -
tych pol skich”, przy oka zji ba daƒ nad ge ne -
zà ró˝ nic w wiel ko Êci cia ∏a kur, prze pro wa dzo -
nych w la tach 1936-1938, po s∏u ̋ y ∏a si´ ma te -
ria ∏em dwóch rdzen nych pol skich ras – zie lo no -
nó˝ ki ku ro pa twia nej z In sty tu tu Na uko we -
go w Pu ∏a wach oraz kur ka rze∏ ków z ho dow -
li p. Wle kiƒ skie go z War sza wy, za mien nie na zy -
wa ny mi w ar ty ku le ban tam (za pew ne dla pod -

kre Êle nia na uko we go cha rak te ru pra cy). Au tor -
ka scha rak te ry zo wa ∏a te ostat nie do syç do k∏ad -
nie, okre Êla jàc bar w´ upie rze nia ja ko ku ro pa -
twia nà, po dob nà do upie rze nia ku ro pa twia -
nych zie lo no nó ̋ ek. No gi ich by ∏y bar wy ∏up ko -
wo nie bie skiej, cz´Êç oka zów po sia da ∏a „grze -
bie nie pro ste, in ne grosz ko we”. Ja ko ̋ e ów cze -
sna no men kla tu ra do ty czà ca cz´ Êci cia ∏a ku -
ry do mo wej by ∏a jesz cze nie do sko na -
∏a (a i dziÊ po zo sta wia wie le do ˝y cze nia), na le -
˝y przy pusz czaç, ˝e pod po j´ ciem grze bie -
nia grosz ko we go au tor ka mia ∏a na my Êli grze -
bieƒ ty pu ró ̋ ycz ko we go. Ma sa cia ∏a ko gut -
ków mia ∏a si´ za wie raç po mi´ -

Li li put na kra pia ny, o no gach zie lo nych lek ko opie rzo nych, wbrew po zo rom nie jest owo cem me za lian -
su ch∏op skiej kur ki z ka rze∏ kiem ∏ap cia tym Mil le fleur. Spo ra cz´Êç kra jo wych li li pu tów ma po dob ne
upie rze nie. Fot. K. An dres

Na le wo ku ra zie lo no nó˝ ka, na pra wo ku ra ban tam. (L. Kaufman „Zarodowa hodowla kur“, 1952)
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dzy 540 a 1000 g (ze Êred nià 694 g), a ku -
rek od 400 do 860 g (Êred nio 618 g). Nie ste -
ty ma te ria∏ ho dow la ny zo sta∏ utra co ny pod -
czas dzia ∏aƒ wo jen nych, ale dzi´ ki pra -
cy prof. Kauf man, pt. „Dzie dzi cze nie ci´ ̋ a -
ru cia ∏a i szyb ko Êci wzro stu w krzy ̋ ów -
ce kur zie lo no nó ̋ ek ku ro pa twia nych i ban tam -
ków”, wy da nej do pie ro w 1946 r., po sia da -
my opis kra jo we go li li pu ta spo rzà dzo ny jesz -
cze przed dru gà woj nà Êwia to wà. 

W wy da nych w 1952 ro ku „Za sa dach za ro -
do wej ho dow li kur” Kauf man za miesz cza na -
wet fo to gra fie ku ro pa twia nej zie lo no nó˝ -
ki i tej sa mej bar wy kur ki kar ∏o wa -
tej. Jest to tym sa mym je den z pierw szych wi -
ze run ków kra jo we go li li pu ta, przy po mi na jà -
cy do z∏u dze nia ko kosz k´ ku ra ban ki wa.

Choç star si lu dzie pa mi´ ta jà do sko na le, ˝e li -
li pu ty za wsze wià za ∏y si´ z pol skà wsià i bu do -
wa ∏y jej ko lo ryt, to naj wi´k szy roz kwit ho dow -
li tych ku rek w na szym kra ju mia∏ miej -
sce w cza sach PRL -u. Wraz z po wsta jà cy -
mi wów czas ogro da mi dzia∏ ko wy mi na stà -
pi∏ pe wien na p∏yw li li pu tów do miast. Wpro wa -
dzo no wów czas za kaz utrzy my wa nia w mia -

stach kur du ̋ ych, wi´c li li pu ty sta no wi ∏y al ter -
na ty w´ dla ro bot ni ków, po cho dzà cych cz´ -
sto ze wsi, przy zwy cza jo nych do jaj o tra dy cyj -
nym sma ku, a nie do pro duk tów dro biar -

stwa prze my s∏o we go. Chów li li pu tów, któ -
re nie po trze bo wa ∏y du ̋ ych kur ni ków czy wy -
bie gów, sta no wi∏ dla „lu dzi pra cy” êró d∏o pew -
nej roz ryw ki i od pr´ ̋ e nia. Pro pa go wa ne by -
∏y te˝ ha s∏a mó wià ce, ˝e stad ko ok. 10 li li pu -
tek (na wet przy nie Êno Êci 80-100 jaj rocz -
nie) da je rocz nà pro duk cj´ jaj wy star cza jà -
cà na po trze by 4-oso bo wej ro dzi ny, a kar -
ma dla ta kie go stad ka mo ̋ e byç w du ̋ ej cz´ -
Êci za pew nio na w opar ciu o od pad ki ku chen -
ne (˚mi jew ska, 1966). Jest to cz´ Êcio wo praw -
dà, bo spo ̋ y cie jaj w prze li cze niu na jed ne -
go miesz kaƒ ca na sze go kra ju (wraz z prze two -
ra mi ja jecz ny mi) wy no si ok. 200 sztuk. Po mi -
mo ˝e li li put ki nio sà se zo no wo, ze szczy -
tem nie Êno Êci na wio sn´ i w le cie, to na le -
˝y pod kre Êliç, ˝e ist nie jà ich od mia ny kra jo -
we, któ re w sprzy ja jà cych wa run kach cha rak -
te ry zu jà si´ za do wa la jà cà nie Êno Êcià, tak ̋ e zi -
mo wà.

Aspekt eko no micz ny cho wu dro -
biu jest dla Po la ków na dal nie zwy kle wa˝ -
ny (rów nie˝ w ho dow li ama tor skiej), wi´c na -
le ̋ y si´ krót ka cha rak te ry sty ka li li pu -
tów pod kà tem ich przy dat no Êci do pro duk -
cji jaj czy mi´ sa. WÊród drob nych ho dow -
ców i osób bar dziej zo rien to wa nych pa nu -
je po wszech ny po glàd (zresz tà s∏usz ny), ˝e za -
rów no mi´ so, jak i ja ja po cho dzà ce od li li pu -
tów sà pro duk ta mi wy jàt ko wo de li ka te so wy -
mi. Ko gut ki osià ga jà ma s´ cia -
∏a 0,5 kg ju˝ w ok. 10-12 tyg. ˝y -
cia i jest ona nie wie le ni˝ sza od ma sy cia ∏a ko -
gu ta doj rza ∏e go (ok. 700 g). W zwiàz -
ku z tym sztu ki nad licz bo we mo -

Zielononó˝ki kuropatwiane z hodowli St. Roszkowskiego. W Êrodku kurka liliputka kuropatwiana.
Widaç wyraênà ró˝nic´ w wielkoÊci.

Ko gut li li pu ta ˝ó∏ te go pstre go (na kra pia ne go) o no gach nie bie skich. Fot. K. An dres

marzec/kwiecieƒ 2007



DRÓB ozdobny

gà byç doÊç szyb ko prze zna czo ne do ubo -
ju. Na szcz´ Êcie wa lo ry es te tycz ne li li pu -
tów sà tak du ̋ e, ˝e ra czej prze wa ̋ a -
jà nad prze s∏an ka mi uty li tar ny mi, stàd cz´ -
sto mo˝ na w obej Êciach spo tkaç ca ∏e sta da ko -
gut ków, a od ich w∏a Êci cie li us∏y szeç: „– Pa -
nie, no jak tu je za biç? Szko da by by ∏o. Dzie -
ci by nie da ∏y”.

Li li put ki ce nio ne sà tak ̋ e z po wo du jaj o de -
li kat nym sma ku, za wie ra jà cych ape tycz nie wy -
bar wio ne ˝ó∏t ka, a po ugotowaniu in ten syw -
nie bia ∏e bia∏ ka. We d∏ug ba daƒ prze pro wa dzo -
nych w Ka te drze Ho dow li Dro biu, Zwie -
rzàt Fu ter ko wych i Zoo hi gie ny Aka de mii Rol ni -
czej w Kra ko wie Êred nia ma sa ja ja tych ku -
rek wy no si ∏a ok. 35 g, czy li by ∏a nie ca ∏e dwa ra -
zy mniej sza od jaj „nor mal nej” wiel ko -
Êci (60 g). Udzia∏ ˝ó∏t ka w ma sie ja ja by∏ Êred -
nio a˝ o ok. 4% wy˝ szy ni˝ w tych wiel ko -
Êci stan dar do wej, co po twier dzi ∏o pa nu jà ca do -
tych czas opi ni´, ̋ e ja ja li li pu tów ma jà du ̋ e ̋ ó∏t -
ka. Co wa˝ ne, ma sa cia ∏a li li pu tek jest a˝ czte -
ro krot nie mniej sza od ma sy cia ∏a kur ogól no -
u˝yt ko wych. ¸a two wi´c za uwa ̋ yç, ˝e sto su -
nek ci´ ̋ a ru jaj (g) pro du ko wa nych przez li li put -
ki do ich ma sy cia ∏a jest bar dzo ko rzyst ny w po -
rów na niu do kur du ̋ ych. Co praw da ty po we li -
li put ki zno szà ja ja za zwy czaj co dru -
gi dzieƒ, ale i tak sto su nek ten jest za do wa la jà -
cy. Ist nie jà po za tym od mia ny o bar dziej in ten -
syw nej nie Êno Êci. Na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e dzien -
ne po bra nie pa szy przez li li put ki jest co naj -
mniej trzy ra zy mniej sze ni˝ ku ry ogól no u˝yt -
ko wej. Wa˝ ne jest tak ̋ e to, ˝e li li pu ty przy sto -
so wa ne sà do trud nych wa run ków ˝y wie nio -
wych i bar dzo do brze wy ko rzy stu jà pa sze go -
spo dar skie. Sà pta ka mi ˝y wot ny mi i d∏u go -
wiecz ny mi, od por ny mi i przy sto so wa ny -
mi do ci´˝ kich wa run ków Êro do wi sko -
wych pol skiej wsi. Pta ki star sze mo˝ na utrzy -
my waç w nie ogrze wa nych kur ni -

O ko gut ku, któ ry si´ po wie si∏...

Sie dem lat te mu, gdy za czy na ∏em ho do waç kur ki, mój dzia dek do wie dzia∏ si´ od ku zy na, ˝e we wsi P∏on ki (pi´k na oko li ca, wy ̋ y -
ny) sà pstre li li pu ty. Po je cha li Êmy wi´c na t´ wieÊ, by zo ba czyç co to za dzi wy. By ∏em za chwy co ny. Uj rza ∏em ogrom nà iloÊç pi´k nych ko gu -
tów, du ̋ o kur – g∏ów nie brà zo wych z bia ∏y mi krop ka mi. Za ku pi li Êmy wi´c ta kie go jed ne go roz bój ni ka z grze bie niem ro go wym (i co cie ka -
we – z czu bem), jak go na zwa ∏em ,,wie lo barw ne go”, i dwie cud ne ku recz ki: jed nà brà zo wà z bia ∏y mi krop ka mi, a dru gà czar nà – oby -
dwie mia ∏y grze bieƒ pro sty, by ∏y oczy wi Êcie czu ba te. War to nad mie niç, ˝e wszyst kie li li put ki w tej za gro dzie mia ∏y czub ki. W tej sa mej za -
gro dzie wi dzia ∏em te˝ i in ne mo je uko cha ne kur ki – czu bat ki sta ro pol skie, jed nak ich nie chcia no mi sprze daç. Te li li put ki – ko gu cik i kur -
ki – jak to li li pu ty, by ∏y bar dzo we so lut kie. No co wa ∏y naj wy ̋ ej jak si´ da ∏o…, a jak one la ta ∏y… Od cho wa ∏em od nich ko gu ta z ta kim sa -
mym jak oj ciec nie zwy k∏ym grze bie niem i jed nà bia ∏à, z nie licz ny mi czar ny mi piór ka mi, kur k´. Ko gu cik odzie dzi czy∏ po swym oj cu ta -
lent do la ta nia. Wsz´ dzie go by ∏o pe∏ no. Te go la ta prze fru nà∏ po nad bram kà na po le, by wy szu ki waç ro ba ków. Gdy chcia∏ wró ciç na po dwór -
ko, nie ste ty wpad∏ po mi´ dzy bram k´ a s∏u pek i… po wie si∏ si´… Dzi siaj, gdy opo wia dam ko muÊ o tym mo im ko gu ci ku -sa mo bój cy, wi -
dz´ zdzi wie nie na twa rzy: jak to, ko gut si´ po wie si∏? Zo sta ∏o mi po nim kil ka zdj´ç i jed no piór ko. Co czu ∏em, wie ka˝ dy, kto stra ci∏ swo -
jà kur k´. Te go ro ku, kil ka dni po tra ge dii, gdy szu ka ∏em po oko licz nych lu bel skich wsiach mo ich uko cha nych czu ba tek sta ro pol skich, po sta -
no wi ∏em za je chaç do tam tej za gro dy. Z ogrom ne go sta da li li pu tów nie zo sta ∏o nic. Po zo sta ∏o je dy nie tro ch´ ku rek sta ro pol skich… Kie -
dyÊ i one znik nà z tej za gro dy?

Da wid Szi ko ra 

Liliput czerwony pstry. Fot. K. An dres

Kogut srebrzysto-dziczy z hodowli Anny Czarnoty. Fot. St. Roszkowski
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kach czy w drew nia nych bud kach. W zwiàz -
ku z tym, ˝e li li pu ty szyb ko doj rze wa jà, l´ -
gi mo˝ na pro wa dzaç do po czàt ków sierp -
nia, a je Êli za pew ni my im lep szà pa sz´, kur ki b´ -
dà nio s∏y si´ te˝ w zi mie. M∏o de pta ki sà oczy -
wi Êcie bar dziej wra˝ li we na dzia ∏a nie ni -
skich tem pe ra tur, dla te go pod czas ich pierw -
szej zi my na le ̋ y za pew niç im od po wied nie wa -
run ki. 

Po mi mo ˝e ni gdy nie pro wa dzo no z kra jo -
wy mi li li pu ta mi kie run ko wej pra cy ho dow la -
nej we d∏ug okre Êlo ne go stan dar du, to jed -
nak nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e (po za na tu ral -
nà) pta ki te nie by ∏y pod da wa ne se lek -
cji. Otó˝ by ∏y. Do cho wu wy bie ra no za zwy -
czaj ko gu ty o bar dziej ko lo ro wym upie rze -
nie, czy li pstre, kon tra sto wo sre brzy ste i z ca -
∏à pew no Êcià bia ∏e. W ten spo sób utrwa lo -
no w ró˝ nych po pu la cjach li li pu tów okre Êlo -
ne mu ta cje barw ne, któ re cie szy ∏y oko. Wie -
le z nich ma cha rak ter mu ta cji re ce syw -
nych, któ re nie uwi dacz nia jà si´, do pó -
ki gen wy st´ pu je tyl ko w jed nej ko pii. Usta la -
niu si´ tych cech sprzy ja∏ chów w bli skim po -
kre wieƒ stwie, czy li in bred; zja wi sko po ja wia-
jàce si´, gdy pra ca ho dow la na po zo sta wia wie -
le do ˝y cze nia. Dzi´ ki in bre do wi mo ̋ e -

my dziÊ oglà daç kil ka atrak cyj nych od -
mian barw nych li li pu tów. 

Od mia ny barw ne 
Naj cz´ Êciej spo ty ka nà od mia nà barw -

nà jest ku ro pa twia na, nie mal iden tycz na z bar -

wà upie rze nia przod ka kur do mo wych – ku -
ra ban ki wa. Upie rze nie ku ro pa twia ne wy st´ pu -
je w kil ku wa rian tach: pod sta wo wym, sre brzy -
stym, po ma raƒ czo wym i ma ho nio wym. Mo˝ -
na za ∏o ̋ yç, ˝e sko ro w wie lu gniaz dach li li pu -
tów za cho wa ∏o si´ upie rze nie czy sto ku ro pa -
twia ne, al bo je go wa rian ty w po sta ci mu ta cji po -
je dyn czych ge nów, to za cho wa ∏y si´ w tych kur -
kach ge ny cech, któ re po sia da ∏y du ̋ e ku ry, za -
nim prze kszta∏ ci ∏y si´ w for my kar ∏o wa te, bàdê li -
li pu ty w pro stej li nii po cho dzà od dzi kie go przod -
ka. Dru gà po pu lar nà i po szu ki wa nà od mia -
nà barw nà jest pstro ka ta. W za le˝ no Êci od stad -
ka, kur ki i ko gut ki ma jà ma ∏e bia ∏e plam ki rów no -
mier nie roz miesz czo ne na ca ∏ym cie le, czy -
li sà na kra pia ne. In ne sà ∏a cia te, a wi´c po kry -
te wi´k szy mi bia ∏y mi pla ma mi, a˝ do nie mal ca∏ -
ko wi cie bia ∏ych. Z po pu lar nych od mian na le -
˝y wy mie niç tak ̋ e psze nicz nà, brzo zo wà, mo -
si´˝ no ple cà i oczy wi Êcie czy sto bia ∏à.

Od mia ny kszta∏t ne
Kszta∏t cia ∏a li li pu tów po cho dzà cych z ró˝ -

nych go spo darstw cz´ sto ró˝ ni si´ od sie bie za -
sad ni czo. Ró˝ ni ce w bu do wie do ty czà g∏ów -
nie ko gu tów. Naj wi´ cej jest li li pu tów o kszta∏ -
cie cia ∏a zbli ̋ o nym do ku ra ban ki wa czy ka rze∏ -
ków eu ro pej skich. Ce chu je je har mo nij na bu -
do wa, Êred niej d∏u go Êci no gi, przy le ga jà ce opie -
rze nie i do brze roz wi ni´ ty ogon. Tu ∏ów no szo -
ny jest po zio mo, przy czym u ko gu ta za zna -
cza si´ ten den cja do uno sze nia cz´ Êci pier sio -
wej. Spo ty ka si´ tak ̋ e od mia ny, w któ rych ko -
gu ty ma jà po sta w´ wy pro sto wa nà. Tu ∏ów no -
szo ny jest pio no wo, a skrzy d∏a usta wio -

Hi sto ria jed ne go ro man su

Dwa la ta te mu za mó wi ∏em u bra ta mo jej ko le ̋ an ki z tech ni kum 15, po dob no pi´k -
nych i wy rów na nych, kur cza ków li li pu tów. Przy wióz∏ mi bar dzo ∏ad ne i rzeÊ kie jed nod -
niów ki. Kie dy do ro s∏y, oka za ∏o si´, ˝e sà prze ró˝ ne go ka li bru, roz mia ru i ko lo ru. W ca -
∏ym tym barw nym to wa rzy stwie tra fi ∏y si´ dwa nie za du ̋ e ko gu ci ki. Je -
den z nich mia∏ okrop ny cha rak ter. Tra fi∏ on do mo je go ko le gi my Êli we go, któ re -
mu spodo ba∏ si´ ten nie prze ci´t ny upór i za wzi´ toÊç. Nie ste ty ko gu cik ten mar nie skoƒ -
czy∏, kie dy rzu ci∏ si´ w ata ku na p´ dzà cy sa mo chód. 

Na to miast dru gi, bar dziej zrów no wa ̋ o ny, z ja snym, drob nym wzor kiem i du ̋ ym sto -
jà cym grze bie niem, tra fi∏ do mo je go woê ne go ze szko ∏y Êred niej, pa na Fe lik sa. Cz∏o -
wiek ten ma ma ∏y kur ni czek i chcia∏, aby je go czte rem zwy k∏ym kur kom to wa rzy szy∏ ta -
ki ma ∏y roz bój nik, któ ry b´ dzie cie szy∏ je go oko bu szu jàc po ogro dzie. 

Nie daw no od wie dzi ∏em pa na Fe lik sa. Us∏y sza ∏em cie ka wà opo wieÊç. Ko gu -
cik ten, po wpusz cze niu do kur ni ka, przy gru cha∏ so bie ∏ad nà, du ̋ à, ja rz´ ba tà ku r´. Si -
wy, bo ta kie no si imi´, wy ka zu je nie zwy k∏à wier noÊç swo jej wy bran ce i nie od st´ pu -
je jej na krok. Ra zem wsz´ dzie cho dzà, ra zem je dzà i Êpià. Na wet jak kur ka sie -
dzi w gnieê dzie, aby znieÊç jaj ko, ko gu cik jej to wa rzy szy, od ga nia jàc po zo sta ∏e ku ry, ˝e -
by jej nie prze szka dza ∏y. Ostat nio za czà∏ si´ ro biç nie zno Êny na wet w sto sun ku do opie -
ku nów. Jak si´ póê niej oka za ∏o, cho dzi ∏o mu o jaj ko, któ re znio s∏a je go lu ba, a go spo dy -
ni za bra ∏a je na je go oczach. Kie dy do szli Êmy do kur ni ka, ko gu cik rzà dzi∏ wraz ze swo -
jà da mà na przy le ga jà cym do nie go ogród ku, mi´ dzy grzàd ka mi z çwi k∏à i ra bar ba -
rem. Jak tyl ko Si wy znaj dzie ∏ad nà, t∏u Êciut kà d˝d˝ow ni ce, z ra do Êcià bie gnie do swo -
jej wy bran ki, nio sàc ro ba ka w dzio bie. Kie dy zo ba czy∏, ˝e si´ do nich zbli ̋ a my, za -
czà∏ przy glà daç si´ nam ner wo wo. Po pew nym cza sie, gdy prze ko -
na∏ si´, ˝e nic im nie gro zi, za jà∏ si´ dal szym ad o ro wa niem swo jej da my – od cza su do cza -
su pie jàc ra do Ênie. Przy glà da ∏em si´ im ja kieÊ 20 mi nut, nie mo gàc si´ na dzi wiç, jak on ko -
cha swo jà ko kosz k´, jak jà uwiel bia. Po pro stu straci∏ g∏o w´ dla swo jej to wa rzysz ki. Go -
spo dy ni po wie dzia ∏a mi, ˝e w tym ro ku zo sta wi kur ce jaj ka do wy sie dze nia. Je stem cie -
kaw, ja kim si´ Si wy oka ̋ e oj cem. Sà dzàc z obec ne go za cho wa nia, to ma nie z∏e za dat -
ki na do bre go ta tu sia. Aby si´ o tym prze ko naç, mu si my po cze kaç do wio sny. 

Ma te usz Plu ta

Kur ka ku ro pa twia na pstra o no gach ˝ó∏ tych lek ko opie rzo nych. Fot. K. An dres
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ne sà nie mal pod kà tem pro stym w sto sun -
ku do pod ∏o ̋ a. Âred niej d∏u go Êci ogon jest lek -
ko unie sio ny a upie rze nie zwar te. Po ru sza -
jà si´ one na no gach wy pro sto wa nych, stà pa -
jàc na sa mych pal cach. Ist nie jà te˝ li li pu ty przy -
po mi na jà ce por ce la no we fi gur ki. Ta kie ko gu -
ty ma jà moc no wy pi´ tà pierÊ, a szy j´ cof ni´ -
tà w kie run ku sze ro ko roz po star te go ogo -
na. Ma jà one no gi nie co krót sze od od mian opi -
sa nych wcze Êniej i bar dzo de li kat ne. Opie rze -
nie jest ob fi te, szcze gól nie na szyi i sio dle, nie -
zbyt przy le ga jà ce. Lot ki po win ny byç na ty -
le d∏u gie, aby koƒ ce skrzy de∏ do ty ka ∏y si´ z ty -
∏u cia ∏a. Li li pu ty wy st´ pu jà oczy wi Êcie w wi´k -
szej licz bie od mian kszta∏t nych, b´ dà cych cz´ -
sto mie sza ni nà tych opi sa nych i in nych. Trud no -
Êci w kla sy fi ka cji spo wo do wa ne sà tak ̋ e ró˝ ni -
ca mi w wiel ko Êci pta ków. Ma sa cia ∏a ko gu -
tów mo ̋ e bo wiem do cho dziç do 1300 g.

Na szcz´ Êcie, dla i tak ju˝ zdez o rien to wa -
nych ho dow ców, pol skie li li pu ty nie wy st´ pu -
jà w for mie szur pa tej czy go ∏o szy jej, mi -
mo ˝e ce chy te spo ty ka ne sà w kra jo wym po -
g∏o wiu kur ch∏op skich. Na to miast ist nie jà gniaz -
da, w któ rych pta ki ma jà bro dy lub nie wiel -
kie czub ki. W nie któ rych re jo nach spo ty -
ka si´ tak ̋ e sta da li li pu tów o opie rzo nych sto -
pach (po tocz nie na zy wa nych ob ro Êni´ ty -
mi). Utrwa la nie tej ce chy mia ∏o znie ch´ -
caç te kur ki do nisz cze nia ogro dów, gdy˝ ∏ap -
cie utrud nia jà grze ba nie w zie mi. 

Li li pu ty mo gà po sia daç grze bie nie po je dyn -
cze ró˝ nych roz mia rów i kszta∏ tów (cza -
sem po zba wio ne zàb ko wa nia), a tak ̋ e ró ̋ ycz -

ko we, bar dziej po szu ki wa ne ze wzgl´ du na od -
por noÊç na od mro ̋ e nia. Spo ty ka si´ osob ni -
ki o bia ∏ych, ale tak ̋ e czer wo nych za usz ni -
cach. Bar wa nóg tak ̋ e jest prze ró˝ na, naj cz´ -
Êciej jed nak zie lo na. Po nad to wi du je si´ osob ni -
ki o no gach nie bie skich, ˝ó∏ tych, bia ∏ych, brà zo -
wych i czar nych. My Êlàc o przy - sz∏ym stan dar -
dzie li li pu ta pol skie go, nale ̋ a ∏o by uwzgl´d -
niç to, aby bar wa nóg ko re spon do wa ∏a z bar -
wà upie rze nia. 

Wie le rzad kich od mian li li pu tów prze sta -
∏o ist nieç i cià gle uszczu pla si´ pu la ge no -
wa tych pta ków, mi mo to na dal mno goÊç od -
mian i ró˝ no rod noÊç w nie mal ka˝ dym stad -
ku jest ogrom na. Li li pu ty wspó∏ two rzà nie zwy -
k∏e dzie dzic two na sze go na ro du, któ re go war -
toÊç trud no so bie wy obra ziç. Gdy by tyl ko wy -
st´ pu jà ce do dziÊ od mia ny wy pro wa -
dziç i uszla chet niç pra wi d∏o wo pro wa dzo -
nà pra cà ho dow la nà, to licz ba ras czy od -
mian pol skie go li li pu ta mo g∏a by prze wy˝ szyç li -
czb´ ras szla chet nych ban ta mek, któ -
rych na Êwie cie nie ma zbyt wie le. Nie ste -
ty wszy scy chcà cy pod jàç si´ te go wy zwa -
nia ma jà pro blem, ja kà dro g´ se lek -
cji obraç, gdy˝ w∏a Ênie ta ró˝ no rod noÊç spra -
wia wie le trud no Êci ho dow com pra gnà -
cym uszla chet niç li li pu ta.

WÊród kra jo wych li li pu tów mo˝ na za ob ser -
wo waç tak ̋ e ogrom ne zró˝ ni co wa nie tem pe -
ra men tów. Nie któ re z nich sà nie zwy kle wa -
lecz ne i cza sem na wet agre syw ne w sto sun -
ku do cz∏o wie ka. S∏y szy si´ o nich cz´ sto opo -
wie Êci, jak to ma ∏y cia ∏em, a wiel ki du chem, li li -
pu tek „po prze sta wia∏” wszyst kie ko gu ty nor -
mal nych roz mia rów w go spo dar stwie, a na -
st´p nie dum nie pa ra do wa∏ po po dwór ku z wy -
pi´ ta pier sià. In ne sà bar dzo ∏a god ne, mo˝ -
na po wie dzieç na wet fleg ma tycz ne. To przed -
sta wi cie li tych dru gich mo˝ na naj cz´ Êciej spo -
tkaç ˝y jà cych w pa rach, w któ rych ko gu -
cik nie od st´ pu je part ner ki ani na krok, na -

˚ó∏ to no ga li li put ka bru nat no -ku ro pa twia na. Fot. K. An dres

Li li put ma ho nio wo -ku ro pa twia ny na kra pia ny o no gach ˝ó∏ to brà zo wych. Fot. K. An dres



DRÓB ozdobny

29 marzec/kwiecieƒ 2007

wet cze ka jàc obok gniaz da, a˝ ta znie sie jaj -
ko. Pta ki te w cià gu dnia zgod nie wy grze bu -
jà so bie z zie mi sma ko ∏y ki i ra zem od po czy wa -
jà, za cho wu jàc si´ tak, jak by ca ∏y Êwiat woko -
∏o nie ist nia∏. Kur ki nie któ rych od mian wy ka zu -
jà tak ̋ e nie sa mo wi te przy wià za nie do có -
rek czy ma tek. Mia ∏em przy jem noÊç ob ser wo -
waç ta kà re la cje przez d∏u gi czas. Otó˝ jed -
na z mo ich pierw szych li li pu tek, któ ra prze ̋ y -
∏a 13 lat, wy cho wa ∏a cór k´ ˝y jà -
cà lat 10 i przez ca ∏y ten czas kur ki te pa mi´ ta -
∏y o wi´ zach je ∏à czà cych. Za wsze cho dzi -
∏y swo imi Êcie˝ ka mi nie roz ∏àcz nie. Na wet, je -
Êli jed na z nich mia ∏a na st´p ne po tom -
stwo, to je sie nià i tak wra ca ∏y do wspól nych za -
j´ç. Po kil ku la tach od po ja wie nia si´ tej pierw -
szej cór ki, mo ja sta ra kur ka do cze ka ∏a si´ na -
st´p nej (w mi´ dzy cza sie mia ∏a sa mych sy -
nów) i od tej po ry ca ∏a trój ka prze by wa ∏a za -
wsze ra zem. Nie daw no ku pi ∏em par k´ m∏o -
dych li li pu tów, któ re nie od st´ po wa -
∏y si´ na krok. Jed nak, jak to w ˝y ciu by wa, sie -
lan ka nie trwa ∏a wiecz nie i po ro ku je den z in -
nych, star szych ko gu tów -li li pu tów, któ -
ry nie po tra fi∏ so bie zna leêç miej sca w sta -
dzie, od bi∏ kur k´ m∏od sze mu ry wa lo -
wi i dziÊ, w nie da le kiej od le g∏o Êci od no wej par -
ki, za wsze mo˝ na spo tkaç by ∏e go wy bran -
ka kur ki, szu ka jà ce go spo so bów na po -
wrót do daw ne go sta nu rze czy. Pi sz´ o tych hi -
sto ryj kach, ˝e by zwró ciç uwa -
g´ na to, ˝e nie tyl ko pi´k ny wy glàd li li pu -
tów czy ni te pta ki atrak cyj ny mi dla mi ∏o Êni -
ka przy ro dy. Li li pu ty cha rak te ry zu je cie ka -
wy zbiór za cho waƒ, któ rych nie za ob ser wu -
je si´ u kur du ̋ ych, wio dà cych ra czej ha re mo -
wy tryb ˝y cia.

Dla cze go li li pu ty prze trwa ∏y do na szych cza -
sów i to w naj mniej, spo Êród ch∏op -
skich kur, zmie nio nej for mie?

Po za wa lo ra mi de ko ra cyj ny mi sprzy ja ∏y te -
mu ma ∏e roz mia ry cia ∏a, za po bie ga jà ce cz´ -
sto ko ja rze niom z du ̋ y mi ku ra mi. Wiel -
koÊç cia ∏a by ∏a wi´c na tu ral nà ba rie rà. Ch∏o -
pów cz´ sto nie staç te˝ by ∏o na utrzy my wa -

Pa ra li li pu tów ku ro pa twia nych o bia ∏ych za usz ni -
cach. Fot. K. An dres

Li li pu t ciemnokuropatwiany. Fot. St. Roszkowski

Ko gu tek kre mo wo ku ro pa ta wia ny, ina czej z∏o ci -
sto szyi. Za roz ja Ênie nie ty po wo ku ro pa twia nej
bar wy (z∏o ci sto -czer wo ne: szy ja, lot ki i sio d∏o)
od po wia da gen bar wy kre mo wej ig (in hi bi tor of
gold – in hi bi tor z∏o ci sto Êci), któ ry w od ró˝ nie niu
od sprz´ ̋ o ne go z p∏cià ge nu sre brzy sto Êci S
(z ang. si lver), po wo du jà ce go nie mal ca∏ ko wi te
„wy bie le nie” z∏o ci stych piór, jest ge nem re ce -
syw nym, au to so mal nym i o nie co s∏ab szym dzia -
∏a niu. Fot. K. An dres
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nie kur stan dar do wych roz mia rów i mu sie li za -
do wo liç si´ ja ja mi po cho dzà cy mi od mniej wy -
bred nych, mi nia tu ro wych „od po wied ni -
ków”. Choç wsz´ do byl skie i to wa rzy skie li li pu -
ty wy rzà dza ∏y cza sem drob ne szko dy w ogród -
kach, to ich obec noÊç wÊród ra bat by ∏a to le ro -
wa na. Wy star czy po roz ma wiaç ze star szy -
mi ludê mi, któ rzy po twier dzà, ˝e daw niej wa -
rzy wa i kwia ty nie by ∏y ata ko wa ne przez ta -
kie pla gi szkod ni ków jak obec nie, gdy˝ li li put -
ki, bar dziej uprzy wi le jo wa ne od du -
˝ych kur o sil niej szych pa zu rach, wy bie ra ∏y ja -
ja i lar wy szkod ni ków z ro Êlin, a na wet ich po -
czwar ki z gle by. Nie ste ty dziÊ szczel ne ogro -
dze nia cz´ sto unie mo˝ li wia jà swo bod ne prze -
miesz cza nie si´ li li pu tów, a my mu si my ku po -
waç dzie siàt ki che micz nych pre pa ra tów ochro -
ny ro Êlin.

Fakt, i˝ li li pu ty prze trwa ∏y do dnia dzi siej sze -
go, zwià za ny jest tak ̋ e z tym, ˝e u tych ku -
rek in stynkt kwo cze nia jest bar dzo sil nie roz wi -
ni´ ty, co wraz ze zdol no Êcià do pod fru wa -
nia i prze fru wa nia przez ogro dze nia umo˝ li wia -
∏o kwocz kom wy pro wa dza nie l´ gów po za wie -
dzà, a cza sem z ci chym przy zwo le niem do bro -
tli wych w∏a Êci cie li. In stynkt ten, po ∏à czo -
ny z ma ∏à ma sà cia ∏a i ostro˝ no Êcià ku rek li li pu -
tek, jest obec nie ce chà bar dzo po szu ki wa -
nà przez ho dow ców eg zo tycz nych ka czek, ba -
˝an tów czy prze pió rek, gdy˝ prak ty ka udo -
wad nia, ˝e dla wie lu z tych de li kat nych ga tun -
ków l´ gi na tu ral ne sà sku tecz niej sze od in ku ba -
cji w apa ra tach wy l´ go wych, a opie ka kwo -
ki przy go to wu je je do ˝y cia do ro s∏e go le -
piej ni˝ wy chów w wa run kach sztucz nych.

Po nie wa˝ nasz kraj nie po sia da do tàd ro dzi -
mej ra sy kur kar ∏o wa tych, a pol scy ho dow -
cy kur ozdob nych nie wy ho do wa -
li te˝ do tej po ry mi nia tu ry ˝ad nej z na -
szych trzech ras na ro do wych, a wi´c zie lo no -
nó˝ ki, ˝ó∏ to nó˝ ki czy po lba ra, wi´c bar -
dzo cen ny jest fakt, ˝e co raz wi´ cej, g∏ów -
nie m∏o dych lu dzi, sta wia so bie za za da nie wy -
ho do wa nie, w opar ciu o ro dzi my ma te -
ria∏, pol skie go li li pu ta. Po dob nie jak w przy pad -
ku czu bat ki sta ro pol skiej, ubie g∏e i naj bli˝ -
sze mie sià ce sto jà pod ha s∏em jak naj szyb sze -
go i naj pe∏ niej sze go od szu ka nia cen ne go ma te -
ria ∏u, ja ki jesz cze kry jà na sze wsie i pod miej -
skie osie dla. Bar dziej za an ga ̋ o wa ni mo gà ze -

Par ka li li pu tów: kur ka sre brzy sto -ku ro pa twia na
na kra pia na, ko gut ciem no ku ro pa twia ny, o grze -
bie niu ró ̋ ycz ko wym. Fot. K. An dres

Ko gu cik czer wo ny pstro ka ty 
o krót kim ogo nie. Fot. K. An dres

Li li put ciemnopszeniczny. Fot. K. An dres
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sta wiç pierw sze stad ka tej wio -
sny, nie sà to jed nak szcz´ Êliw cy, któ rym kur -
ki te spa d∏y z nie ba, ale w wi´k szo Êci oso -
by, któ re po Êwi´ ci ∏y du ̋ o cza su na ob je cha -
nie wie lu za kàt ków na sze go pi´k ne go kra -
ju, wy pa try wa nie i wy s∏u chi wa nie pia nia kar li -
ków, ko ∏a ta nie do do mów, cz´ sto nie przy chyl -
nych, go spo da rzy i pro sze nie zdzi wio nych rol -
ni ków o choç by jed nà kur k´. Gdy by za chod -
ni ho dow cy od szu ka li gdzieÊ u sie bie gniaz -
da ja kichÊ pry mi tyw nych kur, to na pew -
no nie zmar no wa li by ma te ria ∏u i za kil -
ka lat mo gli by Êmy us∏y szeç o od kry tej na no -
wo ku rze al pej skiej czy in nej. Nie ste ty ju˝ ra -
czej o ta kim zda rze niu nie us∏y szy my, gdy˝ Eu -
ro pa Za chod nia, wcze Êniej i na wi´k szà ska -
l´, wpro wa dzi ∏a sys tem prze my s∏o wej pro duk -
cji dro biar skiej i rów no cze Ênie ma te ria∏ nie usz -
la chet nio ny prze sta∏ tam ist nieç. W mi´ dzy cza -
sie ho dow cy ama to rzy wy ho do wa li jed -
nak z od mian lo kal nych ra sy wy sta wo -
we. Oby tak ̋ e u nas, wraz z prze mi ja niem sta -
rych ras dro biu, uda ∏o si´ wy rwaç hi sto rii i za -
po mnie niu choç kil ka cen nych od mian, ja -
kie na dal po sia da my. Oby wÊród nich zna la -
z∏y si´ tak ̋ e li li pu ty.

DziÊ, gdy mi´ so dro bio we i ja ja sà re la tyw -
nie ta nie, a ry nek na sy co ny jest ty mi pro duk ta -
mi, mo˝ na po wró ciç do pa sji, któ rà kul ty wo -
wa li na si przod ko wie, a wi´c do ho dow li pol -
skich kur. Fe no me nal nym zja wi skiem i nie zwy -
k∏ym na ska l´ Êwia to wà jest fakt, ˝e wie lu lu -
dzi na dal utrzy mu je li li pu ty czy in ne kra jo -
we od mia ny kur, nie przy wià zu jàc zu pe∏ -
nie uwa gi do te go, ˝e nie sà to pta ki wy sta wo -
we. Sta da te ist nie jà cza sem z czy ste go sen ty -
men tu, bo po dob ne kur ki utrzy my wa li dziad -
ko wie i pra dziad ko wie. Z li li pu ta mi z˝y ta cz´ -
sto jest ca ∏a ro dzi na, dzie ci uczà si´ wra˝ li wo -
Êci na ota cza jà cy Êwiat po przez kon takt z mi nia -
tu ro wy mi pi skl´ ta mi, a sta re, „za s∏u ̋ o ne” sztu -
ki otrzy mu jà sta tus „do ̋ y wo cia”. Wszyst -
kim tym lu dziom, dzi´ ki któ rym prze trwa ∏y li li -
pu ty, na le ̋ y si´ sza cu nek i s∏o wa po dzi´ ko wa -
nia od osób, któ re dziÊ mo gà otrzy maç ma te -
ria∏ za ro do wy. Bez tych wspa nia ∏ych, ci -
chych pa sjo na tów nie by ∏o by dziÊ szans stwo -
rze nia no we go pol skie go li li pu ta. 

W po wy˝ szej roz praw ce ce lo wo nie chcia -
∏em si´ sku piaç na tym, co z∏e go i smut ne -
go dzie je si´ na na szych po dwór -

Ko gut brzo zo wy z nie wiel kim czub kiem
z hodowli Zbigniewa Gilarskiego. Fot. Z. Gilarski

Li li put czu ba ty o grze bie niu roz dwo jo nym, z∏o ci sto -brzo zo wy pstro ka ty z hodowli Dawida Szikory. 
To o nim jest w∏aÊnie mowa w historii „O koguciku, który si´ powiesi∏“ Fot. D. Szi ko ra

Par ka cwe rek, sre brzy sta kur ka i z∏o ci sto -nie bie ski
ko gu tek z hodowli Mateusza Pluty. Fot. M. Plu ta
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kach, ani na tym jak nie dba my o cen ne, gi nà -
ce od mia ny kra jo we go dro biu. Chcia -
∏em za to przed sta wiç cie ka wy i barw ny ob -
raz na szej wsi, któ ry w po go ni za in ny mi co -
dzien ny mi spra wa mi sta je si´ mo ̋ e nie do strze -
ga ny i nie -zau wa ̋ al nie prze mi ja.

Pi Êmien nic two do st´p ne u au to ra.

Autor jesty dok to rantem
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie

Ka te dra Ho dow li Dro biu,
Zwie rzàt Fu ter ko wych i Zoo hi gie ny

Âwiat, któ re go ju˝ nie ma

Osie dle, na któ rym miesz kam, by -
∏o kie dyÊ ma∏à wsià; gdy si´ tu wpro -
wa dzi ∏em, gdzie nie gdzie sta ∏y jesz -
cze wiej skie cha ty i za bu do wa -
nia. Obecnie osiedle nie jest zbyt du -
˝e i po ∏o ̋ o ne jest z da la od cen -
trum mia sta, dzie là go po la i nie wiel -
kie la sy. Do dziÊ wi docz ne sà jesz -
cze Êla dy po zo sta ∏o Êci daw nej wsi. Po -
mi´ dzy blo ka mi ro snà ja b∏o nie i gru -
sze. Lu dzie, któ rych wy sie dla -
no ze swo ich do mów, cz´ sto po zo sta -
wia li cz´Êç do byt ku; no bo i gdzie mie -
li go za braç? Naj cz´ Êciej by -
∏y to psy, ko ty i go ∏´ bie. 

Pa mi´ tam pe wien sta ry, nie wiel -
ki dom, w któ rym miesz ka∏ ktoÊ bar -
dzo upar ty i przy wià za ny do swo jej zie -
mi. Za wsze wo kó∏ nie go bie ga ∏o spo -
ro ró˝ nych zwie rzàt, a wÊród nich… li -
li pu ty. Ten dom nie ste ty spa -
li∏ si´ i wszyst kie te zwie rza ki stra ci -
∏y swo je go pa na. Psy naj praw do -  po -
dob niej tra fi ∏y do schro ni ska, bar -
dziej za rad ne ko ty zna la z∏y swo je piw -
ni ce na osie dlu, go ∏´ bie zdzi cza -
∏y i do dziÊ tu miesz ka jà, cho cia˝ po -
czàt ko wo, zdez o rien to-    wa ne po po -
˝a rze, d∏u˝ szy czas sie dzia ∏y jesz -
cze na li niach elek trycz nych. Na to -
miast li li put ki, o dzi wo, te˝ so bie mu sia -
∏y nie êle ra dziç, bo pa mi´ tam, ˝e wi dy -
wa ∏em je przez co naj mniej 3 la -
ta, jak prze cha dza ∏y si´ mi´ dzy blo ka -
mi po traw ni kach. By ∏o to doÊç spo -
re stad ko, sk∏a da ∏o si´ z kil ku na stu ró˝ -
no ko lo ro wych ko gu tów i ku rek. 

Z bie giem cza su oto cze nie stop nio -
wo si´ zmie nia ∏o. Nie ma ju˝ dzi -
kich za ro Êli, w któ rych pew nie kur -
ki no co wa ∏y i mia ∏y schro nie -
nie przed ch∏o dem i mro -
zem, gdzie czu ∏y si´ bez piecz nie i za -
wsze mo g∏y li czyç na to,
|˝e ktoÊ im cze goÊ po sy pie lub sa -
me coÊ znaj dà.Za wsze je po dzi wia -
∏em, ˝e sà tak bar dzo wy trzy ma -
∏e, od por ne i po tra fià po ra dziç so -
bie z ró˝ ny mi prze ciw no Êcia mi lo -
su. Dzi siaj, gdy za mkn´ oczy, wi -
dz´ te li li put ki jak ˝y we – pew nie in -
ni miesz kaƒ cy osie dla te˝ wi dzà kur -
ki prze cha dza jà ce si´ pod ich okna -
mi – wi dz´ ten Êwiat, któ re -
go ju˝ nie ma, a któ ry ko ja -
rzy mi si´ z mo im dzie ciƒ -
stwem i z czymÊ, co prze mi ja bez -
pow rot nie. 

¸u kasz W∏o dar czyk
Cwer ki kszta∏ tem cia ∏a przy po mi na jà bar dziej ku ry stan dar do wej wiel ko Êci a nie ty po we li li pu ty. 
Dzi´ ki za cho wa nym pro por cjom mo˝ na uznaç, ˝e sà mi nia tu rà ku ry za gro do wej. Stad ko z ho dow li 
Ma te usza Plu ty. Jed na z ku rek – sre brzy sta, na zdj´ ciu po wy ̋ ej, w zi mo wej sce ne rii. Fot. Ma te usz Plu ta


