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Go∏´bie

„Ra sa ta na le ̋ y wi´c do ras wiel kich i od zna cza si´ pi´k nym kszta∏ tem, bar wà i szla chet ny mi ru cha -
mi. Szlà za ki sà do syç d∏u gie o pier si okrà g∏ej, upie rze niu d∏u giem doÊç ob fi tem. Skrzy d∏a si´ ga -
jà do 2/3 ogo na lub i da lej. G∏o wa o wy so kim czo le ozdo bio na czub kiem ko ro nia stym (czep -
kiem), co jest za le tà, czub kiem szpa tu∏ ko wa tym lub rza dziej szpi cza stym. Bez czub ka zda rzy -
∏o mi si´ raz wi dzieç tyl ko ta kie go go ∏´ bia. Dziób d∏u gi, cien ki, bar wy bia ∏ej lub cie li stej. Oczy bron -
zo we, ciem ne, rzad ko per ∏o we. No gi czer wo ne, Êred niej wy so ko Êci, nie upie rzo ne. (...)
Wy mia ry ka li ny: od koƒ ca dzió ba do czo ∏a – 23 mm.
Od koƒ ca dzió ba do koƒ ca ust – 27 mm.
Od koƒ ca dzió ba do Êrod ka oka – 38 mm.
Od koƒ ca dzió ba do Êrod ka kar ku – 70 mm.
Od koƒ ca dzió ba do koƒ ca ogo na – 400 mm.
Roz pi´ cie skrzy de∏ – 750 – 800 mm (...).
Spo ty ka si´ go w 3-ech bar wach: bron zo wej, nie bie sko -p∏o wej i z∏o to -˝ó∏ tej. (...)”.

Bro ni s∏aw Ob fi do wicz „GO ̧ ¢ BIE” (Lwów 1904)

Fot. z ksià˝ ki „Prze my s∏o wa ho dow la go ∏´ -
bi” Maurycego Trybulskiego (Warszawa
1923).

Opra co wa nie ni niej sze po Êwi´ -
cam pa mi´ ci mgr. Jó ze fa Sto -
cha – pre kur so ra ak cji ra to wa -
nia ras pol skich w okre sie po wo jen -
nym.
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Go∏´bie

KKa li na pol ska jest jed nà z pi´k niej -
szych ras opa so wych wy ho do wa -
nych przez na szych przod ków. ¸à czy -

∏a w so bie wszyst ko to co pi´k ne i u˝y -
tecz ne. By ∏a pra wie ide al nym po ∏à cze -
niem ma je sta tycz nej, nie co wy ra fi no wa -
nej uro dy z u˝yt ko wo Êcià ukie run ko wa -
nà na ce chy kon sump cyj ne. Obok zna ne -
go po wszech nie ry sia i dwóch le gen dar -
nych ju˝ ras: ol brzy ma i bia∏ ki pol skiej, by -
∏a nie zwy kle uda nym pro duk tem ra cjo nal -
nej ho dow li wiej skiej. Nie ste ty te pi´k -
ne ra sy nie sà dziÊ zna ne sze rzej na -
wet w na szym kra ju, a za gra ni cà nie prze -
trwa ∏y pró by cza su i bez pow rot nie wy gi -
n´ ∏y. Zwy ci´ sko z tej opre sji wy szed∏ tyl -
ko ryÊ pol ski, któ ry dzi´ ki swym za le -
tom i uro dzie s∏a wi po ca ∏ym Êwie cie do -
bre imi´ pol skie go go ∏´ biar stwa. 

Z go ∏´ bia mi, a zw∏asz cza z pol ski mi ra -
sa mi, zwià za ny je stem od dziec ka. Wy cho -
wa ∏em si´ bo wiem w re gio nie, gdzie go ∏´ -
biar stwo ma bo ga te tra dy cje. 

Pierw szà pu bli ka cj´ do ty czà cà ka li ny pol -
skiej, wraz z dwo ma barw ny mi ry ci na -
mi tej ra sy, za mie Êci ∏em kil ka lat te -
mu w „f&f” (nr 8/200). Ry ci ny wy ko na -
∏em w∏a sno r´cz nie, od twa rza jàc je na pod -
sta wie opi su J. Sto cha (HDI, nr 6/70). Wy ma -
ga jà one jed nak ko rek ty bar dziej uta len to wa -
ne go ma la rza. 

Kie dy kil ka lat te mu przy go to wy wa -
∏em ma te ria ∏y do ty czà ce ka li ny i bia∏ ki pol -
skiej, za sta na wia ∏em si´, czy umie -
Êciç je w gru pie ras gi nà cych, czy te˝ w gru -
pie go ∏´ bi, któ re do Êwiad czy ∏y tra gicz ne -
go lo su i wy gi n´ ∏y bez pow rot nie. Re zul ta -
ty mo ich po szu ki waƒ nie na pa wa jà opty mi -
zmem. Na pod sta wie do tych cza so -
wych usta leƒ je stem pra wie pe wien, ˝e ka -
li na pol ska wy gi n´ ∏a bez pow rot nie. Do -
tych cza so we po szu ki wa nia tych go ∏´ -
bi na te re nie Pol ski po ∏u dnio wo- -wschod -
niej nie da ∏y ˝ad nych efek tów. Mam jed -
nak cieƒ na dziei, ˝e gdzieÊ w go ∏´b ni -
kach na szych ho dow ców ˝y jà ostat -
ni przed sta wi cie le tych ras. Tak by -
∏o np. z li sto no szem pol skim, któ re -
go po la tach uda ∏o si´ od na leêç i po now -
nie za pre zen to waç na na szych wy sta wach.

Mam te˝ na dzie j´, ̋ e po tej pu bli ka cji ode -
zwà si´ ho dow cy, któ rzy po mo gà do pi -
saç ostat ni roz dzia∏ do ty czà cy hi sto -
rii tych go ∏´ bi. Ka˝ da wia do moÊç mo ̋ e oka -
zaç si´ nie zwy kle cen na i w re zul ta cie mo -
˝e po móc w re sty tu cji tych uni kal -
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nych ras. Dla te go te˝ z wiel kà na dzie jà ocze -
ki wa∏ b´ d´ na od zew ho dow ców, któ -
rym za le ̋ y na ra to wa niu ro dzi mych ras.

Ka li na, ze wzgl´ du na swe wa lo ry u˝yt ko -
we, za li cza na by ∏a do gru py ras ty po wo mi´ -
snych. Ra sa ta wy ho do wa na zo sta ∏a w oko li -
cach Kra ko wa i jest pro duk tem ra cjo nal -
nej ch∏op skiej ho dow li. Po mi mo swych nie -
wàt pli wych za let, by ∏a to ra sa o zna cze niu lo -
kal nym i ni gdy nie zdo by ∏a na le˝ ne -
go jej uzna nia. Co praw da ka li na cie szy -
∏a si´ nie co wi´k szà po pu lar no Êcià ni˝ bia∏ -
ka, gdy˝ licz niej by ∏a ho do wa na na te re -
nie Pol ski po ∏u dnio wo -wschod niej (na li -
nii Kra ków -Rze szów) oraz spo ra dycz -
nie w in nych re gio nach kra ju. Na to miast bia∏ -
ka za wsze ho do wa na by ∏a tyl ko w ob r´ -
bie re gio nu kra kow skie go i nie by ∏a zna -
na w in nych cz´ Êciach Pol ski.

Pre kur so rem ra to wa nia ras pol -
skich by∏ nie ̋ y jà cy ju˝ Jó zef Stoch z Kra ko -
wa, wiel ki mi ∏o Ênik i do ku men ta li sta hi sto -
rii pol skie go go ∏´ biar stwa. Pierw szy ob szer -
ny opis ka li ny pol skiej je go au tor stwa opu bli -
ko wa ny zo sta∏ w „Ho dow cy Drob ne go In -

wen ta rza” (nr 6/70). Ten zna ko mi ty znaw -
ca i pro pa ga tor ras pol skich pod jà∏ trud -
nà pró b´ ra to wa nia na szych ras od ca∏ ko wi -
tej za g∏a dy. Nie ste ty je go apel nie zna laz∏ zro -
zu mie nia i po par cia wÊród ho dow ców. 

PRO GRAM OD TWO RZE -
NIA KA LI NY POL SKIEJ

CEL: od two rze nie od pod staw sta -
rej ra sy go ∏´ bi, któ ra kie dyÊ by ∏a du -
mà i ma te rial nym do wo dem kul tu ry ho -
dow la nej re gio nu kra kow skie go. Ra sy do -
brze opi sa nej i ma jà cej po nad wie ko -
wà udo ku men to wa nà hi sto ri´.

Czy war to re ali zo waç ta ki pro gram?
Sà dz´, ˝e tak. Kil ka lat te mu oso bi -

Êcie za ini cjo wa ∏em ak cj´ od two rze nia wy -
mar ∏ej pstro ka tej od mia ny ma Êciu cha pol -
skie go, zwa ne go „mo re te lem” i wspó∏ pra -
ca kil ku ho dow ców do pro wa dzi ∏a do po -
now ne go uzy ska nia tej od mia ny.

Przed pa ro ma la ty roz po czà ∏em te˝ ak -
cj´ po szu ki wa nia li sto no sza pol skie go, uwa -
˝a ne go przez nie któ rych za ra s´ wy mar -
∏à. Oka za ∏o si´, ˝e go ∏´ bie te doÊç licz nie ho -

do wa ne sà w oko li cach Kra ko wa, a dzi´ -
ki gar st ce za pa leƒ ców po wró ci ∏y na sa lo -
ny wy sta wo we, wzbo ga ca jàc tym sa mym ple -
ja d´ pol skich ras.

Mo ̋ e w ten sam spo sób uda si´ od zy -
skaç ka li n´ pol skà – go ∏´ bia opa so we go o du -
˝ej ma sie cia ∏a, wa dze min. 600 g, ko ro nia ste -
go, bo so no gie go, po sia da jà ce go okre Êlo -
ny wzor cem wy glàd i barw ny ry su nek, ˝y -
wot ne go, sa mo dziel ne go, od por ne go na cho -
ro by, ce chu jà ce go si´ zna ko mi tym in stynk -
tem ma cie rzyƒ skim i do brà p∏od no Êcià, ∏a -
god ne go, o do brej orien ta cji prze strzen -
nej i w mia r´ do brze la ta jà ce go. 

Go∏´bie

Ar ty ku∏ ten jest frag men tem ob szer -
niej sze go opra co wa nia po Êwi´ co ne go 
hi sto rii pol skie go go ∏´ biar stwa, któ re uka -
˝e si´ wkrót ce w bo ga to ilu stro wa -
nej ksià˝ ce au tor stwa Zbi gnie wa Gi lar -
skie go, pt. „NA SZE GO ̧ ¢ BIE – RA -
SY POL SKIE”.

W przy pad ku za in te re so wa nia si´ ho -
dow ców hi sto rià i spo so bem odtwo rze -
nia ka li ny, ist nie je mo˝ li woÊç udo st´p nie -
nia dal szych frag men tów te go opra co wa nia.
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