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Stanis∏aw Roszkowski

Czu bat ka sta ro pol ska, li li pu ty pol skie, ro dzi me ra sy dro biu – te ma ty te sta ∏y si´ ostat nio bar dzo mod -
ne. Na fo rum in ter ne to wym „Wo lie ry”, we d∏ug sta nu na dzieƒ 10 stycz nia 2008 ro ku, w te ma cie „czu -
bat ka sta ro pol ska” za no to wa li Êmy 43 705 od s∏on. Po pu lar niej sze by∏y tyl ko li li pu ty – 50 464 wej Êcia.
O od two rze niu sta ro pol skiej ku ry czu ba tej, zwa nej te˝ dwor skà lub szla chec kà, pi sa ∏y, a na wet ma rzy -
∏y, naj wi´k sze pol skie au to ry te ty, któ rych mia ∏o za szczyt go Êciç na sze cza so pi smo – pro fe so ro wie Rut -
kow ski, Ma za now ski, Ksià˝ kie wicz. Mnie te˝ po rwa ∏o wspa nia ∏e i pa trio tycz ne wy zwa nie – wy do byç
z mro ków prze sz∏o Êci te go ma mu ta pol sko Êci. Prze stu dio wa ∏em ca ∏à do st´p nà pol skà li te ra tu r´, na -
wià za ∏em kon tak ty z pol ski mi mu ze ami po sia da jà cy mi w swo ich zbio rach wi ze run ki sta ro daw nych kur,
prze je cha ∏em na wet kil ka ty si´ cy ki lo me trów do Ho lan dii, aby obej rzeç ob ra zy s∏aw nych mi strzów ni -
der landz kich.

Quo vadis 
CZUBATKO STAROPOLSKA

( d w o r s k a ) ?
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ZZa nim jed nak opo wiem o w∏a snej, bar -
dzo trud nej dro dze ho dow cy i o tym
w ja ki spo sób sta ra ∏em si´ od two rzyç

t´ mi tycz nà kur k´, war to na po czà tek zde -
fi nio waç, co mo˝ na ro zu mieç pod po j´ -
ciem „czu bat ka sta ro pol ska”. Pierw szym
za sad ni czym py ta niem, ja kie so bie za da -
wa ∏em i za da j´ do dzi siaj, by ∏o: A jak ten
ma mut w rze czy wi sto Êci wy glà da∏? Co
mó wià na je go te mat êró d∏a hi sto rycz ne?
Ze zro zu mia ∏ych wzgl´ dów nie by ∏o
wzor ca ra so we go tej kur ki, ba, na wet nie
by ∏o ta ko wej pro po zy cji. 

Mia ∏em jed nak coÊ bar dzo cen ne go
– mo ty wa cj´ i ide´. A to bar dzo du ̋ o. 

Nie ste ty nie za cho wa ∏o si´ zbyt du ̋ o
ma te ria ∏ów ar chi wal nych, któ re by by ∏y
po moc ne przy od po wie dzi na za da ne po -
wy ̋ ej py ta nia, a je ̋ e li na po tka ne Êla dy co -
kol wiek mó wi ∏y na ten te mat, to je dy nie
w spo sób po Êred ni.

Sta re ma lar stwo
Bez cen nym êró d∏em wie dzy sà sta re

ob ra zy, któ re uda ∏o mi si´ zlo ka li zo waç.
Na jed nym z nich (zdj´ cie 1a i zbli ̋ e nie
1b) przed sta wio ny jest za mek z 1620 ro -
ku, na dzie dziƒ cu któ re go znaj du je si´
stad ko kur czu ba tych. (èró d∏o: „Ge ku ifd”,
Lu uk Hans, 2007, str. 19). Naj s∏aw niej -
szym ob ra zem jest jed nak pra ca Ja na Ste -
ena z 1660 ro ku, za ty tu ∏o wa na „Ku rzy
dzie dzi niec” (zdj´ cie 1c). Ob raz ten zna -
laz∏ swo je miej sce w sta ∏ej eks po zy cji nie -
wiel kie go roz mia ra mi, ale wiel kie go pod
wzgl´ dem ilo Êci wy bit nych dzie∏, Mu zeum
Mau ri tius w Ha dze. Ce lo wo zo sta ∏y po -
wi´k szo ne frag men ty dzie ∏a z wi ze run ka -
mi kur (zdj´ cie 1d). Czy˝ nie wy da jà si´
one po dob ne do tych, któ re spo tkaç mo˝ -
na na pol skich wsiach? Od wie dzi ∏em tak ̋ e
Mu zeum Na ro do we Rijk smu seum w Am -
ster da mie oraz Cen tral Mu seum w Utrech-
cie w po szu ki wa niu in nych s∏aw nych ob ra -
zów Mel chio ra d’Hon de co ete ra, a oto 
je den z nich, z 1686 roku (zdj´ cie 2). 

Mam w swo ich zbio rach pi´k ny al bum
wy da ny w Ho lan dii z kil ku dzie si´ cio ma in -
ny mi ob ra za mi dro biu. Nie b´ d´ tu za -
miesz cza∏ ich re pro duk cji, bo przed sta -
wio ne na nich ku ry sà bar dzo po dob ne do
omó wio nych ju˝ wcze Êniej dzie∏. W ka˝ -
dym ra zie „ku rzy” mo tyw w eu ro pej skim
ma lar stwie by∏ bar dzo po pu lar ny i naj cz´ -
Êciej przed sta wia∏ w∏a Ênie pier wot ne ku ry
czu ba te, co mo ̋ e Êwiad czyç o tym, ˝e ten

1a.

1b.
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ro dzaj dro biu by∏ ho do wa ny po wszech nie
w wie lu ów cze snych eu ro pej skich za gro -
dach. 

W Mu zeum Pa ∏acu w Wi la no wie znaj -
du je si´ ob raz nie zna ne go ma la rza (patrz
poprzednia strona – zdj´ cia 3a i 3b)
przed sta wia jà cy rów nie˝ XVII-wiecz ne
ku ry czu ba te. W po dob nym sty lu ob raz,
au tor stwa Bru no na Szul ca, mo˝ na obej -
rzeç w Gdaƒ sku.

èró d∏a pi sa ne
W do st´p nej li te ra tu rze na tknà ∏em si´

na kil ka je dy nie opi sów wy glà du, a zw∏asz -
cza ubar wie nia za rów no Êre dnio wiecz -
nych, jak i z póê niej szych okre sów ras kur.
Woj ciech Ko z∏ow ski w swo jej pra cy „Ku ry
do mo we w Pol sce we wcze snym Êre dnio -
wie czu” (Te ka Hi sto ry ka, ze szyt 24, str. 19)
pi sa∏ tak: „Pod su mo wu jàc do tych cza so we
roz wa ̋ a nia, stwier dzam, ˝e wcze sno Êre dnio -
wiecz na ku ra do mo wa by ∏a pta kiem drob -
nym, w znacz nym stop niu po dob nym do swe -
go dzi kie go przod ka. Upie rze nie naj cz´ Êciej
wy st´ pu jà ce by ∏o naj praw do po dob niej pstre,
sta no wià ce mie sza ni n´ piór czar nych, ró˝ -
nych od cie ni czer wie ni oraz ˝ó∏ ci.” W póê -
niej szym okre sie cza su, a˝ do po czàt ków
XIX wie ku, kie dy to za cz´ ∏a si´ pla no wa
pra ca ho dow la na, wy st´ po wa ∏a nie skoƒ -
czo na licz ba ty pów bu do wy, jak i ubar wie -
nia. 

W ksià˝ce z 1856 ro ku (Prof. Wi told
Pru ski, „Ho dow la zwie rzàt go spo dar skich
w Kró le stwie Pol skim 1815-1918”, str.
249) odnajduje my na st´ pu jà cy opis kra jo -
wych od mian kur:

„Na cze le stoi tu tak zwa na –
„d w o r s k a k u r a  p o l s k a” (Po lni scher
Prach thuhn). Jest to prze Êlicz ny drób i dziÊ
ju˝ bar dzo rzad ki. Upie rze nie je go przed sta -
wia gr´ mie nià cych si´ ko lo rów, bo na tle
Êwie cà co po ma raƒ czo wym ma bia ∏e c´t ki,
nie kie dy zie lon ka wo, czar no lub bru nat no
na kra pia ne.” I da lej: „W koƒ cu idzie tak
zwa na „pa rad na ku ra ham bur ska” (Ham -
bur ger Prach thuhn), któ rà dla bli skie go po wi -
no wac twa z pol skà dwor skà ku rà tu opi su je -
my. (...) Co do upie rze nia te go dro biu roz ró˝ -
nia jà dwie od mia ny: srebr nà i z∏o tà. Tam
prze cho dzi lÊnià ca bia ∏oÊç w sre bro, tu t∏o
˝ó∏ te w po ma raƒ czo wo z∏o ci ste pió ra, jak na
ba ̋ an tach, ale obie sà pi´k nie czu ba te. Nie -
kie dy mie sza jà si´ te dwie od mia ny ze so bà,
two rzàc prze Êlicz nà gr´ srebr nych i z∏o tych
piór.” I da lej: „Ko gut od zna cza si´ wspa nia ∏à

i spo koj nà po sta wà, wy nio s∏ym, ale nie har -
dym cho dem, ko ko sze ∏a god no Êcià i spo ko -
jem ru chów. Mi ∏o Êni cy cho wa nia dro biu za
gra ni cà uno szà si´ nad pi´k no Êcià i za le ta mi
pol skiej dwor skiej ku ry.” 

Na ry ci nie z 1862 ro ku, „Kra jo we czu -
ba te ku ry pol skie” (zdj´ cie 4), mo˝ na
jed nak obej rzeç zu pe∏ nie in ny typ dro biu,
ni˝ ten z omó wio nych wcze Êniej ob ra -
zów. „Ry su nek po wy ̋ ej po da ny – czy ta my
w omó wie niu – przed sta wia ko gu ta i ku r´
praw dzi wej ra sy pol skiej, z cze go czy tel nik
po weê mie prze ko na nie, ˝e nie wszyst kie
drob ne ku ry utrzy my wa ne po wsiach na -
szych sà czy stà ra sà pol skà. Sà to mie szaƒ -
ce po wsta ∏e z nie umie j´t ne go krzy ̋ o wa nia
ró˝ nych ras tak, ˝e sà dzàc z ogó ∏u: ra s´ kur
pol skich mo˝ na by uznaç za wy ro dzo nà zu -
pe∏ nie.” 

Wte dy to, w pierw szym pi´ç dzie si´ cio -
le ciu XIX wie ku, w opar ciu o ma te ria∏
z pol skich za gród, za cz´ ∏a si´ na za cho -
dzie Eu ro py po wol na, acz kol wiek sku -
tecz na pra ca ho dow la na. Po wsta wa ∏y
wte dy ta kie ra sy, jak: bra ban ter, cr¯ ve co -
eur, ho udan, po lve ra ra, bre da czy sów ka
bro da ta, a tak ̋ e zo sta ∏a wy se lek cjo no wa -
na dzi siej sza ra sa, na zy wa na cz´ sto czu -
bat kà szla chec kà, zwa na w Pol sce czu bat -
kà pol skà, a w Niemczech pa du aner oraz
czu bat ka pol ska bez bro da (po wszech nie
na zy wa na bia ∏o czu bà lub ina czej bia ∏o czu -
bem ho len der skim), któ rà Ho len drzy do -
pro wa dzi li do per fek cji. 

„W ja kim cza sie te ro dza je kur (cy -
to wa ny ju˝ Wi told Pru ski, str 251), zna ne
pod na zwi skiem pol skich, do sta ∏y si´
za gra ni c´, dziÊ ju˝ trud no ozna czyç
(...). Za cho dzi dziÊ wiel ka ró˝ ni ca mi´ -
dzy dro biem pol skim za gra ni cà, a pol -
skim dro biem u nas. Fakt ten spro wa -
dza tyl ko na no wo do Êwiad cze nie, ˝e
ma my do bre ra sy zwie rzàt do mo wych
u sie bie, ale ˝e pod upa d∏y wsku tek za -
nie dba nia”. 

To zda nie jest cià gle ak tu al ne. Nie ste ty
w Pol sce, uzna wa nej po wszech nie w Eu -
ro pie za oj czy zn´ kur czu ba tych, nie tra fi∏
si´ przez pra wie 200 lat nikt, kto by na po -
wa˝ nie za jà∏ si´ ich pla no wà ho dow là. Za -
wsze du ̋ o by ∏o la men tu na ten te mat. I na
la men tach si´ koƒ czy ∏o.

Le gen da
Przy oka zji ana li zy êró de∏ hi sto rycz nych,

za trzy mam si´ na chwi l´ nad jed nym, doÊç
moc no za ko rze nio nym po glà dem, ˝e kie -
dyÊ ist nia ∏a w Pol sce ja kaÊ „ide al na” czu ba -
ta ku ra pol ska, nie ska ̋ o na wp∏y wem 
ob cych, za gra nicz nych ras. Przy oka zji po -
da wa ny by∏ przy k∏ad Lu belsz czy zny ja ko
ostoi te go, co na praw d´ nie ska ̋ o ne i pier -
wot ne. 

Oto, co po da je cy to wa ny ju˝ Wi told
Pru ski, któ ry sta ra∏ si´ opi saç „Ho dow l´
Zwie rzàt Go spo dar skich w Kró le stwie
Pol skim w la tach 1815–1918”: „Do przo du -
jà cych ho dow li kur na le ̋ a ∏a rów nie˝ fer ma
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Bro ni s∏a wy Zby szew skiej w Mar ku szo wie
pod Pu ∏a wa mi (mia sto to le ̋ y na Lu belsz -
czyê nie); ho do wa ∏a ona tam ko chin chi ny
i brah ma pu try, któ re de mon stro wa ∏a na wy -
sta wie w Lu bli nie w 1860 r. Fer my dro biar -
skie, w któ rych ho do wa no z ca ∏à pew no Êcià
uszla chet nio ne ju˝ wie lo let nià pra cà ho dow -
la nà ra sy, pro wa dzi li te˝ Jan Ta rasz kie wicz
w S∏u ̋ e wie pod War sza wà, Le oka dia Wo ro -
niec ka w Re jow cu, Jó zef Ko tar biƒ ski w Czer -
ni kach w Ra dzyƒ skiem, Fran ci szek Kier gle -
wicz ze Sko ko wa, Al bin Koch i Ade la Sza lew -
ska. Naj po wa˝ niej szà ho dow là dro biu przed
re for mà uw∏asz cze nio wà by ∏a fer ma w Wi la -
no wie pod War sza wà, za ∏o ̋ o na w la tach
pi´ç dzie sià tych XIX wie ku przez Alek san dr´
Po toc kà, ̋ o n´ Alek san dra Po toc kie go, w∏a Êci -
cie la Wi la no wa. Oka zy dro biu z Wi la no wa
na gra dza ne by ∏y w 1859 r. na wy sta wach
w War sza wie i ¸o wi czu”. We wszyst kich
tych fer mach pro wa dzo no coÊ w ro dza ju
pierw szej pla no wej ho dowli w opar ciu
o za gra nicz ny ma te ria∏, cho cia˝ tak zwa ne
„dwor skie ku ry pol skie” sta no wi ∏y po kaê -
ny od se tek ho do wa ne go po g∏o wia. Ten
sam au tor pi sze da lej:

„Na pod sta wie wzmia nek, ja kie spo ty ka si´
w daw nej li te ra tu rze, od no si si´ wra ̋ e nie, ˝e
po spo li te ku ry pol skie sta no wi ∏y wiel kà mie -
sza ni n´ naj roz ma it szych ty pów i ras, a usta lo -
nych od mian kra jo wych ra czej nie by ∏o”.

Daw ni au to rzy sk∏on ni sà uwa ̋ aç za naj -
bar dziej au to chto nicz ne ku ry czu ba -
te o upie rze niu ra czej jed no staj nym, z czu -
bem z re gu ∏y ja Êniej szym. Na sta rych ob ra -
zach te˝ wi du je si´ prze wa˝ nie ku  ry
czu ba te” . I da lej: „Ku ry kra jo we uszla -
chet nia no spro wa dza ny mi z za chod niej Eu ro -
py: ko chin chi na mi, Brahma pu tra mi, cr¯ ve co -

eur’ami, ho uda na mi, do rkin ga mi, ko gu ta mi
w∏o ski mi, hisz paƒ ski mi i in ny mi ra sa mi.” Jak -
by na po twier dze nie tych s∏ów Al bin Kohn
(„Drób, czy li ho do wa nie ptac twa do mo -
we go”, War sza wa, 1858 ro k, str. 124-126)
po da je ci´ ̋ ar dro biu ró˝ nych od mian:
„czar ny pol ski ko gut 3-let ni – 5 fun tów i 12
∏u tów (funt = 0,41 kg, ∏ut – 12,9 g), pol ski
ko gut z∏o te go po ∏y sku 5 f, pol ska ku ra z∏o -
te go po ∏y sku 3 f i 16 ∏, pol ska ku ra z czub -
kiem ku li stym (naj praw do po dob niej wspó∏-
cze sna czu bat ka pol ska – przyp. STR) 3 f,
(...), ko gut ma laj ski ba ̋ an to wy 2-let ni – 7 f,
ku ra ma laj ska – 3 f, ku ra na kra pia na z Sur -
mii, 2-let nia – 5 f i 24 ∏”.

Ju˝ wte dy wi´c pol skie au to chto nicz ne
ku ry czu ba te udo sko na la no nie tyl ko ko -
chin chi na mi (wspó∏ cze sne ko chi ny), ale
tak ̋ e ku ra mi bo jo wy mi w ty pie ma laj skim.
Nikt mi nie wmó wi, ˝e te uszla chet nio ne
ju˝ na Za cho dzie ra sy nie tra fi ∏y za po Êred -
nic twem wspo mnia nych wy ̋ ej przo du jà -
cych ferm dro biu na w∏o Êciaƒ skie po dwór -
ka. Prze cie˝ po to je tam trzy ma no – aby
pro pa go waç po st´p w rol nic twie. Idea
krze wie nia wie dzy przez co Êwia tlej sze
jed nost ki by ∏a w XIX wie ku bar dzo po pu -
lar na. 

Spo ty ka ne wi´c dzi siaj na pol skich
wsiach czu bat ki sta ro pol skie nie sà ani
wca le pier wot ne, ani nie ska ̋ o ne. Na do -
da tek, w wy ni ku spro wa dze nia po II woj -
nie Êwia to wej tzw. kur to wa ro wych, czy li
sa se xów, roh de is land red czy le ghor nów,
ma my do czy nie nia z jed nym wiel kim ko -
glem-mo glem. 

Do sko na le ro zu miem po sta w´ osób
ma jà cych ta ki or to dok syj ny spo sób pa -
trze nia na czu bat k´ sta ro pol skà i wca le ich

za to nie po t´ piam, wr´cz prze ciw nie,
uwa ̋ am, ˝e ze sztan da ra mi raê niej jest
ma sze ro waç. Ale ta ka wia ra po win na byç
we ry fi ko wa na przez wia ry god ne êró d∏a
hi sto rycz ne w imi´ po pro stu praw dy. Le -
gen da jest tyl ko le gen dà. War to wie rzyç
i dzia ∏aç w imi´ ja kiejÊ wiel kiej idei, ale
war to te˝ wy s∏u chaç, nie mó wiàc ju˝ o ich
przy j´ ciu, ra cjo nal nych ar gu men tów ró˝ -
nych wàt pià cych osób. Dla cze go? Dla
praw dy. Ale choç by i po to, by po ja kimÊ
cza sie, ja kiÊ wàt pià cy nie wy cià gnà∏ nam na
Êwia t∏o dzien ne, ˝e na gi na my fak ty do
swo jej teo rii. 

Zna mien ny jest tu przy pa dek ro syj skie -
go ho dow cy Wia cze s∏aw Ko mo wa, któ re -
go po rwa ∏a idea od two rze nia wspa nia ∏ej
ro syj skiej ra sy – kur paw ∏ow skich. Le gen -
da stwo rzo na przez sa me go Wia cze s∏a wa
po da je, ˝e od two rzy∏ je w opar ciu o kil ka
ja jek otrzy ma nych z A∏ ma -Aty, z któ rych
wy klu ∏y si´ au ten tycz ne dwa ko gu ty paw -
∏ow skie. Oczy wi Êcie w Ro sji pod niós∏ si´
wiel ki rwe tes. Oskar ̋ o no te go ro syj skie go
ho dow c´ o oszu stwo, bo nie by ∏o tam
˝ad nych „praw dzi wych” ko gu tów; Ko -
mow po pro stu mia∏ rze ko mo wziàç ja kieÊ
ku ry czu ba te i skrzy ̋ o waç je z brah mà lub
ko chi nem.

Dla cze go tej spra wie po Êwi´ cam tak
du ̋ o miej sca? Ano dla te go, ˝e funk cjo nu je
po glàd, i˝ przy od twa rza niu czu bat ki sta -
ro pol skiej po win ni Êmy ko ja rzyç tyl ko
osob ni ki au ten tycz ne, „praw dzi we”, od -
szu ka ne na pol skich wsiach. Do le wa nie
krwi, na przy k∏ad zie lo no nó˝ ki, jest uzna -
wa ne za Êwi´ to kradz two i szar ga nie Êwi´ -
to Êci. Tyl ko kto mo ̋ e za gwa ran to waç, ˝e
ja kiÊ czas te mu, te swo bod nie cho dzà ce
po po dwór kach czu bat ki sta ro pol skie, nie
mia ∏y me za lian su z ko gu tem zie lo no nó˝ ki?
Ten me za lians jest do za ak cep to wa nia,
a pla no we ko ja rze nie nie za bar dzo?

Co ma jà w ta kiej sy tu acji zro biç pol -
scy ho dow cy, ma rzà cy o od two rze niu
sta ro pol skich ras dro biu? Mo im zda -
niem po win ni prze staç to czyç ja ∏o we
spo ry o „praw dzi wo Êci” ja kiejÊ mi -
tycz nej czu bat ki sta ro pol skiej, któ re
do ni cze go nie do pro wa dzà, siàÊç
wspól nie do sto ∏u i za sta no wiç si´, ja ki
typ wy da je im si´ naj bar dziej au to -
chto nicz ny oraz od po wia da ich gu -
stom i po pro stu za czàç t´ czu bat k´
ho do waç. Za wsze to b´ dzie ja kiÊ
kom pro mis. 

5.
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W te re nie
Kie dy ow∏ad ni´ ty pi´k nà ideà ra to wa nia

gi nà cych ras dro biu ru szy ∏em w po ∏o wie
2005 ro ku na pol skie wsie w po szu ki wa niu
ma te ria ∏u za ro do we go, nie mia ∏em oczy -
wi Êcie po wy˝ szej wie dzy. Wa˝ na by ∏a idea
i mi sja, któ re wy da wa ∏y mi si´ bar dzo szla -
chet ne. Od wie dzi ∏em w to wa rzy stwie
Da wi da Szi ko ry (to on jest po my s∏o daw cà
na zwy czu bat ka sta ro pol ska), z le ̋ à ce go
nie opo dal Pu ∏aw (sic!) Ku ro wa, kil ka wsi.
Na wià za ∏em kon takt z Jar kiem War ta -
czem z po bli skie go Na ∏´ czo wa, zjeê dzi -
∏em te˝, dzi´ ki ˝ycz li wo Êci Jur ka Wy soc -
kie go z Ty ko ci na i Ant ka Po pko z Bia ∏e go -
sto ku, ca ∏à Bia ∏o stoc czy zn´. Za pro si ∏a
mnie te˝ Ania Czar no ta na ku jaw sko -po -
mor skie. Na w∏a snà r´ k´ spe ne tro wa ∏em
ca ∏e, bez ma ∏a, wo je wódz two ma zo wiec -
kie, a zw∏asz cza daw ne ra dom skie.

Nie ste ty ze bra ny ma te ria∏ wyj Êcio wy
w wy mia rze ho dow la nym, ja ki uda ∏o nam
si´ zdo byç, przy po mi na∏ wiel ki ty giel i mo -
zai k´. Z 30 ku rek i trzech ko gu tów nie by ∏o
dwóch jed na ko wych. Tra fia ∏y si´ wÊród nich
eg zem pla rze z du ̋ y mi i z ma ∏y mi ∏ap cia mi,
w ty pie kur paw ∏ow skich (zdj´ cie 5), bia ∏e,
czer wo ne, ˝ó∏ te, ja strz´ bia te, czar ne, a tak -
˝e – jak je na zy wa ∏em – sple sho we. Ca ∏e to
mo je „sta do za ro do we” ∏à czy ∏a wszak ̋ e
jed na pod sta wo wa ce cha – wszyst kie eg -
zem pla rze mia ∏y wy raê ny wp∏yw kur to wa -
ro wych, ja kie roz pro wa dza ne sà na wsiach
od kil ku dzie si´ ciu lat przez wy l´ gar nie dro -
biu, w ty pie bàdê sas se xa, bàdê rho de is land
re da, czy li kar ma zy na. Mia ∏y te˝, co praw da
ró˝ nej wiel ko Êci, ale jed nak czub ki. 

Za da wa ∏em so bie nie tyl ko po sta wio ne
na wst´ pie py ta nie, jak ta mi tycz na czu bat -
ka sta ro pol ska w rze czy wi sto Êci wy glà da ∏a
przed wie ka mi, ale te˝: W ja kim kie run ku
pro wa dziç pra c´ ho dow la nà? Co wy braç?
Nie in te re so wa ∏o mnie za cho wa nie po pu -
la cji ge no wej, ja ka wy st´ po wa ∏a w kra ju,
niech tym zaj mu jà si´ in sty tu ty na uko we
i ge ne ty cy, lecz wy ho do wa nie kon kret nej,
po wta rzal nej (na po czàt ku jed nej, a na -
st´p nie mo ̋ e kil ku ko lej nych) od miany
barw nej. A ja kà od mia n´ wy braç? Wszy scy
za an ga ̋ o wa ni w spra w´ mie li te˝ Êwia do -
moÊç, ˝e to ostat ni mo ment, aby po zbie -
raç na wsiach ma te ria∏ za ro do wy, bo za
rok, dwa, w zwiàz ku z ogrom ny mi prze -
mia na mi, ju˝ go mo ̋ e nie byç.

Po czàt ko wo po ru sza ∏em si´ po omac -
ku. Mia ∏em Êwia do moÊç, ˝e ta ka dzia ∏al -

noÊç ˝y wio ∏o wa jest bez sen su. Trze ba so -
bie wy zna czyç ja kiÊ cel i go pró bo waç re -
ali zo waç.

Wy bór pad∏ na od mia n´ ku ro pa twia nà,
cho cia˝ w swo im sta dzie nie mia ∏em ˝ad -
ne go eg zem pla rza czy sto ku ro pa twia ne go,
a je dy nie u kil ku sztuk gdzieÊ ten gen ku ro -
pa twia no Êci si´ plà ta∏. Uwa ̋ am bo wiem,
˝e od mia na ta jest kró lo wà wszyst kich od -
mian. A na do da tek daw ne czu bat ki sta ro -
pol skie ta kie w∏a Ênie naj praw do po dob niej,
mo ̋ e sto, mo ̋ e dwie Êcie lat te mu, mi´ dzy
in ny mi by ∏y, co mo˝ na wy czy taç mi´ dzy
wier sza mi choç by z cy to wa nych ob szer nie
po wy ̋ ej opi sów. 

Po za tym nie mo˝ na ∏a paç wszyst kich
„srok za ogon”. Na po czàt ku trze ba si´
zde cy do waç na jed nà od mia n´ barw nà lub
gru p´ od mian, bo jak si´ zbyt wie le b´ dzie
chcia ∏o zro biç, to nic si´ nie zro bi.

Zda wa ∏em so bie spra w´, ̋ e klu czem do
dal szej ho dow li by ∏o w∏a Êci we do bra nie
ko gu tów. Tych jed nak by ∏o jak na le kar -
stwo. Jed ne go ko gu ta po zy ska ∏em od
Krzysz to fa An dre sa. Nie ste ty, w krót kim
cza sie pad∏. Dwa in ne ko gu ty po cho dzi ∏y
z Lu belsz czy zny. Sta do po dzie li ∏em po -
czàt ko wo na dwie gru py ge ne tycz ne, ba -

zu jàc oczy wi Êcie na tym ma te ria le, ja ki
mia ∏em. W pierw szej gru pie zna la z∏o si´
pi´ç ku rek czer wo nych (zdj´ cie 6), z lek -
kim na lo tem ku ro pa twia nym, dwie kur ki
czar ne. Do ∏à czy ∏em do niej ko gu ta w ty pie

6.

7.

8.
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kar ma zy na (zdj´ cie 7). W dru giej gru pie
zna la z∏y si´ „lep sze” kur ki, a wi´c czar na
ze z∏o ci stà szy jà, ja strz´ bia ta, dwie kur ki
z opie rzo ny mi no ga mi w ty pie paw ∏ow -
skim, dwie kur ki sre brzy ste oraz jed na
kur ka, na któ rà po czàt ko wo nie zwró ci -
∏em wi´k szej uwa gi – czar no g∏ów ka ma jà -
ca naj wi´ cej w so bie „ku ro pa twia no Êci”
(zdj´ cie 8). Po ∏à czy ∏em je z po zy ska nym
na Lu belsz czyê nie ko gu tem splesh. Ju˝ po
pierw szych l´ gach zo rien to wa ∏em si´, ˝e
ta kie ze sta wy nie wie le mi da dzà. Ko gut
w ty pie kar ma zy na da∏ mi po tom stwo
w swo im ty pie. A prze cie˝ cho dzi ∏o o to,
aby wy ru go waç na le cia ∏o Êci kur to wa ro -
wych. W dru gim przy pad ku by ∏o ju˝ le piej,
ale i tak wi´k szoÊç po tom stwa by ∏a w ty -
pie „sple sho wym”, czy li oj ca – co wi daç na
zdj´ ciach. A wi´c mo ja pra ca ho dow la na
nie po su n´ ∏a si´ ani o krok do przo du.

Le gen dar ny Ba ̋ an cik
GdzieÊ chy ba w mar cu lub na po czàt ku

kwiet nia po móg∏ mi przy pa dek. Dzi´ ki fo -
rum „Wo lie ry” ¸u kasz W∏o dar czyk na mó -
wi∏ mnie na par k´ ku rek bursz ty no wych.
Po czàt ko wo nie chcia ∏em ich wziàç, bo po
pierw sze mia ∏y... bro d´, a po dru gie ko gut
mia∏ grze bieƒ ró ̋ ycz ko wy, co nie zbyt mi
si´ na po czàt ku po do ba ∏o. ¸u kasz przy s∏a∏
mi t´ par k´ na w∏a sny koszt. Kie dy otwo -
rzy ∏em kar ton, onie mia ∏em – ko gu cik oka -
za∏ si´ prze pi´k ny, i w ta kim ty pie, w ja kim
za czà ∏em so bie wy obra ̋ aç czu bat k´ sta -
ro pol skà. Moc ny, przy sa dzi sty, no i przede
wszyst kim z pi´k nym ogo nem (zdj´ cie 9).
Ju˝ nie trze ba by ∏o za sta na wiaç si´ nad
tym, ja ki po wi nien byç wzo rzec czu bat ki 
– ten ko gu cik by∏ ˝y wym wzor cem.

Wkrót ce sta∏ si´ on naj s∏aw niej szym chy -
ba ko gu tem w Pol sce, a na pew no na fo -
rum „Wo lie ry”, gdzie na zy wa ny by∏ „Ba -
˝an ci kiem”; po Êwi´ co no mu mnó stwo
wy po wie dzi. Nie ukry wam, ˝e dzi´ ki nie -
mu po lu bi ∏em nie tyl ko bro d´, ale i grze -
bie nie ró ̋ ycz ko we, a je go grze bieƒ by∏
prze pi´k ny. Zgad nij cie te˝, czyj wi ze ru nek
wid nie je na pro po zy cji wzor ca ra so we go?

Do dat ko wym do wo dem na to, ˝e id´
w do brym kie run ku, oka za ∏o si´ zdj´ cie
ko gu ta bursz ty no we go, któ re ma w swo -
ich za so bach ar chi wal nych Mu zeum
w Szre nia wie pod Po zna niem (zdj´ cie
9b). Przed sta wia ono – wy pisz wy ma luj –
na sze go „Ba ̋ an ci ka” i zo sta ∏o zro bio ne na
po czàt ku te go wie ku. Obec nie te go ty pu
kur ju˝ nie ma w kur ni kach Mu zeum, co
by ∏o dla mnie do dat ko wym bodê cem do
te go, aby za jàç si´ te ma tem czu bat ki sta -
ro pol skiej. Po ro zu mia ∏em si´ z przed sta -
wi cie la mi Mu zeum i otrzy ma ∏em zgo d´ na
pu bli ka cj´ zdj´ cia. Za po wia da si´, ˝e b´ -
dzie my ze so bà wspó∏ pra co waç.

Wte dy to po sta no wi ∏em zro biç kom -
plet ne prze me blo wa nie w swo im sta dzie.
Ca ∏y prak tycz nie do tych cza so wy przy chó -
wek od da ∏em swo im pra cow ni kom – nie
uleg∏ on za tra ce niu; wiem, co u ko go jest,
i w ra zie cze go b´ d´ móg∏ do tego wró ciç.
Ze sta wi ∏em ko lej ne, no we, dwie gru py ge -
ne tycz ne. Oczy wi Êcie, ˝e sze fem jed nej
z nich by∏ „Ba ̋ an cik”.

Nie za mie rzam za nu dzaç szcze gó ∏a mi
z te go, co z czym ko ja rzy ∏em. To, o czym
na pi sa ∏em po wy ̋ ej, to tyl ko nie wiel ka
cz´Êç ca ∏o Êci prac. Je ̋ e li wy ̋ ej po Êwi´ ci -
∏em te mu wàt ko wi tro ch´ miej sca, to po
to, aby, dro dzy Czy tel ni cy, uÊwia do miç

9. 10.

9b.

Wam, jak du ̋ e go wy si∏ ku i sa mo za par cia
trze ba, aby osià gnàç cel. W su mie od cho -
wa ∏em oko ∏o 200 kur cza ków z gru py
„czu bat ki sta ro pol skiej”, a to prze cie˝ tyl -
ko je den z seg men tów mo jej ho dow li. 

Ko gu ci ko wi ¸u ka sza da ∏em tyl ko pi´ç
ku rek, bo mia∏ ju˝ swo je la ta; po czàt ko wo
my Êla ∏em, ˝e jest nie wie le war ty, bo ni gdy
nie wi dzia ∏em, jak kry je. Oka za ∏o si´ jed -
nak, ˝e kry∏, i to jak. Od nie go mia ∏em
pra wie 100% wy l´ go woÊç. „Ba ̋ an cik”
ci´˝ ko pra co wa∏, i to do koƒ ca czerw ca.
Oto kil ka re zul ta tów je go sta raƒ z póê -
niej sze go okre su. Zwróç cie uwa g´ na jed -
no ze zdj´ç. Przed sta wia ono dwa kur cza -
ki, któ rych oj cem jest ko gu cik ¸u ka sza
(zdj´ cie 10). Pierw szy z le wej jest w ty -
pie oj ca, czy li bursz ty no wym (mat kà jest
kur ka ¸u ka sza, rów nie˝ bursz ty no wa),
na to miast kur czak po pra wej jest sre brzy -
sto -ku ro pa twia ny.

Co praw da ko gu cik ¸u ka sza ci´˝ ko
pra co wa∏ i na zbie ra ∏em z gru py, któ rej by∏
sze fem, bar dzo du ̋ o ja jek, ale nie do koƒ -
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ca za dowa la∏ mnie re zul tat je go sta raƒ.
Da wa∏ bar dzo zró˝ ni co wa ne w ty pie po -
tom stwo. Na do da tek – po za kil ko ma eg -
zem pla rza mi w ty pie sre brzy stym -ku ro pa -
twia nym – nie mia ∏em ̋ ad nych in nych kur -
cza ków ku ro pa twia nych. A prze cie˝ g∏ów -
nym ce lem, ja ki so bie po sta wi ∏em, by ∏o
wy ho do wa nie ta kiej w∏a Ênie czu bat ki sta -
ro pol skiej. W mi´ dzy cza sie po le cia ∏em do
Ja po nii, gdzie po raz ko lej ny spo tka ∏em si´
z pro fe so rem Tsu dzu kim, któ re mu zwie -
rzy ∏em si´, ja ka od mia na jest mo im ma rze -
niem. Po ra dzi∏ mi, abym do od two rze nia
czu bat ki sta ro pol skiej u˝y∏ ja kiejÊ sta rej ra -
sy ku ro pa twia nej, co te˝ eks pe ry men tal nie
zro bi ∏em, wy ko rzy stu jàc do te go ce lu ko -
gu ta zie lo no nó˝ ki. By ∏a to mo ja de ter mi -
na cja. Prze sta ∏em bo wiem wie rzyç, ˝e po
„Ba ̋ an ci ku” do cho wam si´ w koƒ cu ja -
kichÊ osob ni ków ku ro pa twia nych.

Oka za ∏o si´ jed nak, ˝e ko lej ne l´ gi po ko -
gu ci ku ¸u ka sza da ∏y mi tro ch´ ta kich eg -
zem pla rzy, o ja kich ma rzy ∏em. Mam pi´ç ta -
kich ku rek i dwa ko gu ty ciem no ku ro pa twia -
ne: je den z grze bie niem ró ̋ ycz ko wym
i bro dà, dru gi z po je dyn czym i bez bro dy
(zdj´ cia 11, 12, 13, 14) oraz je dn ego ko -
gu ta sre brzy sto -ku ro pa twia ne go (zdj´ cie
15). Nie sà one jed nak wy rów na ne pod
wzgl´ dem bar wy. Nie po trzeb ny by∏ wi´c
wca le skok w bok i me za lians z ko gu tem
zie lo no nó˝ ki. Z tej li nii zo sta wi ∏em so bie je -
dy nie par k´, na wszel ki wy pa dek. W na -
st´pnych la tach po win no byç ju˝ le piej, cho -

cia˝ przy go to wa ny je stem na d∏u gie la ta
ci´˝ kiej pra cy ho dow la nej. Nie wiem, ja kie
cze ka jà mnie nie spo dzian ki. Mam na przy -
k∏ad wàt pli wo Êci, ile ku rek b´ dzie mia ∏o po -
wta rzal ny czu bek, ile z nich b´ dzie ku ro pa -
twia nych?

W mo im sta dzie mam te˝ trzy ko gu ty
nie mal ̋ e iden tycz ne jak „Ba ̋ an cik” (zdj´ cie
16 i 17) oraz bar dzo ∏ad ne go ko gu ci ka ja -
strz´ bia te go, rów nie˝ w ty pie „Ba ̋ an ci ka”.

Âwia te∏ ko w tu ne lu
Dzi siaj, po mie sià cach roz te rek i wiel -

kie go zwàt pie nia, mo g´ stwier dziç, ˝e ta
ci´˝ ka pra ca si´ op∏a ci ∏a. Bar dzo cen ne jest
to, ˝e mam w tym udzia∏ nie tyl ko ja, ale
i kil ku oso bo we gro no in nych ho dow ców.
Za pra szam wszyst kich do opi sa nia swo jej
dro gi do cho dze nia do ce lu, do zwie rze nia
si´ ze swo ich suk ce sów i po ra ̋ ek. Dzi siaj
jest pew na na dzie ja, ˝e to, co wy ma rzy li
so bie pa no wie pro fe so ro wie, i co do tych -
czas wy da wa ∏o si´ nie re al ne, ma szan s´ si´
zma te ria li zo waç. Wszyst kie pra ce ho dow -
la ne ko or dy nu je Sto wa rzy sze nie Ho dow -
ców Kur Ra so wych – Czu bat ka Pol ska.
Za pra szam do wstà pie nia w je go sze re gi
i kon ty nu owa nia na szej mi sji.

Czu bat ka sta ro pol ska wy da je si´ ide al -
nym ma te ria ∏em do za sie dleƒ pol skich za -
gród i po dwó rek. Nie tyl ko jest bar dzo
∏ad na, ale po sia da te˝ wie le zna ko mi tych
cech u˝yt ko wych. Ju˝ sam fakt, ˝e ce cha
czu ba to Êci prze trwa ∏a do na szych cza sów,

11.11. 14.
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jest fe no me nem. Ta czu ba toÊç cià gle jest
obec na. Prze trwa ∏a woj ny, ata ki dra pie˝ ni -
ków i sie kie ry go spo da rzy. Prak tycz nie nie
cho ru je. ˚ad na z ku rek sta ro pol skich nie
pry cha, nie ki cha, nie ∏za wià jej oczy, nie
ma bie gu nek, co cz´ sto zda rza si´ w przy -
pad ku in nych ukszta∏ to wa nych i szla chet -
nych ras. Bar dzo do brze si´ nie sie, ju˝ pi´ -
cio mie si´cz ne kur ki da wa ∏y mi pierw sze
jaj ka. Jest spo koj na, przy ja ciel ska, nie od -
da la si´ zbyt nio od kur ni ków. Do brze wy -
ko rzy stu je pa sz´, za do wa la si´ przy s∏o -
wio wym by le czym. Jed nym s∏o wem ∏à czy
w so bie ce chy ku ry ozdob nej z u˝yt ko wà,
co z uwa gi na aspekt eko no micz ny ma du -
˝e zna cze nie w pol skich wa run kach.

No i naj wa˝ niej sze z naj wa˝ niej -
szych – jest ro dzi ma, na sza, pol ska. 

Do po wszech nej po pu la ry za cji czu bat ki
sta ro pol skiej jed nak d∏u ga dro ga. Trze ba
od byç dys ku sj´ nad wzor cem. Mo ja Êcie˝ -

ka bo wiem nie mu si byç tà je dy nà i s∏usz -
nà. Czy mu si ta kur ka na zy waç si´ sta ro -
pol skà? Wie lu oso bom po do ba jà si´ in ne
okre Êle nia, jak choç by „czu bat ka dwor -
ska”, „pol ska ku ra dwor ska” czy choç by
„czu bat ka ch∏op ska”. Czy uda nam si´
w∏à czyç do na sze go pro gra mu in sty tu cje
paƒ stwo we? Przy k∏ad choç by S∏o wa ków,
któ rzy do tu jà ho dow l´ swo jej na ro do wej
„oraw ki”, Êwiad czy, ˝e dla chcà ce go nic
trud ne go... Na st´p nà nie wia do mà jest, czy
kur ka ta ma szan s´ tra fiç pod strze chy
i czy za in te re su je si´ jej ho dow là szer sze
gro no od bior ców? 

Na ra zie pol scy ho dow cy k∏ó cà si´, któ -
ra czu bat ka jest „praw dzi wa”, a za po mi na -
jà, ̋ e aby si´ k∏ó ciç, to trze ba mieç „fi zycz -
ny przed miot do k∏ót ni”. Czu bat ki sta ro -
pol skiej po pro stu nie ma. Od po nad pó∏ -
to ra ro ku trwa wiel ka dys ku sja o czu bat ce
sta ro pol skiej, a ilu ho dow ców tak na praw -
d´ za cz´ ∏o pra c´ ho dow la nà?

Sà dz´, ˝e w chwi li obec nej ci wszy scy,
któ rzy za cz´ li si´ in te re so waç od twa rza -
niem sta rych pol skich ras kur, ma jà ab so -
lut nie rów ne szan se. Do te go nie po -
trzeb ne sà ani du ̋ e pie nià dze, ani ja kieÊ
szcze gól ne wa run ki by to we, czy li kur ni ki,
wy bie gi. Ka˝ dy móg∏ wsiàÊç w sa mo chód
lub na ro wer i szu kaç ma te ria ∏u za ro do -
we go. Nikt mi nie wmó wi, ˝e koszt kar my
jest ja kà kol wiek ba rie rà. 

Jest hi sto rycz na szan sa, aby zro biç coÊ
na praw d´ po ̋ y tecz ne go. 

CoÊ z ni cze go – mó wiàc prze wrot nie. 
Dla mnie, po mi mo te go ˝e rów no cze -

Ênie ho du j´ kil ka pi´k nych ja poƒ skich kur,
za wsze pod sta wà b´ dà pol skie ra sy. Nie
jest pro ble mem, ku piç gdzieÊ, g∏ów nie
w Niem czech, pi´k nie ukszta∏ to wa ne
stad ko ku rek je dwa bi stych, ko chi nów, se -
bry tek, fe nik sów czy ja kie go kol wiek in ne -
go „go tow ca”, gdzie nie trze ba za wra caç
so bie g∏o wy ge ne ty kà, ja ki miÊ eks pe ry -
men ta mi, bo ca ∏e po tom stwo wyj dzie jed -
na ko we; od cza su do cza su wy mie ni si´
tyl ko w tym sta dzie ko gu ta. Sztu kà jest
stwo rze nie ja kiejÊ od mia ny barw nej czu -
bat ki czy od two rze nie sta ro daw nej ra sy
pol skich kur od pod staw. 

I to jest w∏a Ênie twór cze... 
I pi´k ne...

Naj ser decz niej sze po dzi´ ko wa nia dla re -
dak cji „Ho dow cy Dro biu” oraz „Fau ny&Flo -
ry”, ma jà cych du ̋ e za s∏u gi w po pu la ry zo wa -
niu nie tyl ko pol skich ras kur, go ∏´ bi i in nych
ro dzi mych ras zwie rzàt, za mo˝ li woÊç pu bli -
ka cji ni niej sze go ma te ria ∏u rów no le gle w kil -
ku cza so pi smach. To zna ko mi ty przy k∏ad,
w ja ki spo sób „wiel ki te mat”, ja kim bez wàt -
pie nia jest „czu bat ka sta ro pol ska”, mo ̋ e po -
∏à czyç, a nie dzie liç. 

Fot. St. Rosz kow ski

Po trzeb ne in for ma cje znaj dzie cie
na stro nie www.czu bat ka pol ska.pl. 
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