
TTrze ba z przy kro Êcià przy znaç, ˝e do
nie daw na pol skie ra sy dro biu (nie wli -
cza jàc w to czu bat ki pol skiej i bia ∏o -

czu by pol skiej, na zy wa nych na za cho dzie
Eu ro py pa dew skà i ho len der skà) zu pe∏ nie
nie li czy ∏y si´ na are nie mi´ dzy na ro do wej.
Wy ni ka ∏o to mi´ dzy in ny mi z te go, ˝e tak
na praw d´ nie mie li Êmy cze go po ka zy waç.
W ka ta lo gu ras eu ro pej skiej do 2008 ro ku
nie zo sta ∏a uwzgl´d nio na ˝ad na wy ho do -
wa na w Pol sce kacz ka czy ku ra. Od cza -
sów, gdy prof. Kauf f man stwo rzy ∏a po lba ra
(la ta pi´ç dzie sià te ubie g∏e go wie ku), w na -
szym kra ju nie pro wa dzo no prac nad ˝ad -
nà pol skà, rodzimà od mia nà kur. Na do da -
tek pol scy ho dow cy omi ja li za gra nicz ne
wy sta wy sze ro kim ∏u kiem, o ile oczy wi -
Êcie, nie jeê dzi li tam coÊ po oglà daç lub ku -
piç. 

Od pra wie czte rech lat ta sy tu acja za -
czy na si´ po wo li zmie niaç. Mam ogrom nà
sa tys fak cj´, ˝e prze ∏o mem by ∏o po wsta nie
przed pi´ ciu la ty Sto wa rzy sze nia Ho dow -
ców Dro biu Ra so we go – Czu bat ka Pol ska.
Zda rza ∏o si´ nam, ˝e za wy sta wio ne czu -
bat ki pol skie bro da te na si cz∏on ko wie
otrzy my wa li w Ho lan dii i w Niem czech ty -
tu ∏y mi´ dzy na ro do wych (ho len der skie
Ede) oraz klu bo wych (nie miec ki Gre itz)
cham pio nów. Ho dow cy z Pol ski za cz´ li si´
po ja wiaç za rów no na du ̋ ych wy sta wach
o ran dze eu ro pej skiej, ty pu Lipsk czy Pra -
ga, jak rów nie˝ Êred nich (Bu da peszt, Bru -
gia) czy ka me ral nych (Seb nitz, Un na, Bot -
trop). W za gra nicz nej pra sie za czy na jà si´
po ja wiaç ma te ria ∏y o rodzimych pol skich
ra sach.

W chwi li obec nej wie lu za chod nich ko -
le gów wie przy naj mniej, ˝e w Pol sce sà
w ogó le ja kie kol wiek ku ry. Co wi´ cej – za -
czy na byç pro wa dzo na pra ca ho dow la na
z praw dzi we go zda rze nia. Bli sko trzy la ta
te mu pod j´ li Êmy trud od two rze nia lub wy -
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Polskie kury na wystawach
w Belgii i w Niemczech

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Z wizytà u niemieckich hodowców

W Garbsen goÊci∏ nas Kurt Michel, natomiast w Bielefeld Wilfried Detering



ho do wa nia od ze ra tra dy cyj nych pol skich
ras. W 2007 ro ku pierw sze zwia stu ny na -
szej pra cy tra fi ∏y na wy sta wy w´ gier skie
i nie miec kie. Na to miast w 2008 ro ku na -
sze ku ry by ∏y po now nie w Niem czech
oraz Bel gii. My Êl´, ˝e war to na chwi l´ za -
trzy maç si´ przy dwóch wystawach.

Bru gia 
25-26 paê dzier ni ka 2008 ro ku

By ∏a to Êred niej wiel ko Êci, zor ga ni zo wa -
na z wiel kim roz ma chem, wy sta wa o eu -
ro pej skiej ran dze. Spe cja li za cjà na niej by ∏y
ku ry czu ba te. Wy sta wio nych zo sta ∏o po -
nad 1200 pta ków. Prze wa ̋ a ∏y wÊród nich
ku ry je dwa bi ste oraz czu bat ki pol skie bro -
da te i bez bro de, na za cho dzie Eu ro py na -
zy wa ne pa dew ski mi i ho len der ski mi. Tra fi -
∏y na nià dwie ra sy, które zosta∏y ostatnio
uznane w Polsce, a wi´c czu bat ki dwor -
skie (dwie ku ro pa twia ne i dwie bursz ty no -
we) oraz li li pu ty pol skie (czte ry ku ro pa -
twia ne), a tak ̋ e no we od mia ny barw ne
czu ba tek bro da tych – ˝ó∏ te, cze ko la do we
i ku ro pa twia ne. Spo re za in te re so wa nie
Bel gów i Ho len drów, z uwa gi na po do -
bieƒ stwo do ka rze∏ ków ho len der skich,
wzbu dzi ∏y li li pu ty pol skie. O praw dzi wym
suk ce sie mo˝ na na to miast mó wiç w przy -
pad ku no wych od mian barw nych czu ba -
tek. Co praw da ko gu cik ku ro pa twia ny,
z uwa gi na brak ob ràcz ki, tra fi∏ do izo lat ki,
ale i tam, po nie wa˝ zo sta∏ wy szcze gól nio -
ny w ka ta lo gu, wy pa trzy li go na si za chod ni
ko le dzy. Wy ho do wa ne w Pol sce no we od -
mia ny barw ne zo sta ∏y za uwa ̋ o ne na wet
w USA, gdzie ist nie je pr´˝ nie dzia ∏a jà cy,
wy da jà cy swój biu le tyn, „Po lish Bre -
der’s Club”. Wzmian ki o na szych kur kach
po ja wi ∏y si´ w pra sie nie miec kiej, bel gij -
skiej i ho len der skiej. 

Bot trop
15-16 li sto pa da 2008 ro ku

Na nie miec kà klu bo wà wy sta w´ Sto wa -
rzy sze nia Czu ba tych Kur Kar ∏o wa tych i Je -
dwa bi stych tra fi∏ po dob ny ze staw pol skich
kur. WÊród po nad 700 pta ków po raz ko -
lej ny uwa g´ zwra ca ∏y pol skie li li pu ty. Ale
i tu spo re za in te re so wa nie wzbu dzi ∏y no -
we od mia ny barw ne czu ba tek. Bar dzo
cie szy fakt, ˝e pra ce nad czu bat ka mi ku ro -
pa twia ny mi pro wa dzo ne sà jed no cze Ênie
w kil ku miej scach. Ho dow cy oczy wi Êcie
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Takiej scenerii mo˝na tylko pozazdroÊciç

Podczas uroczystego rozdania nagród w Êredniowiecznej scenerii miejskiego ratusza
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Ratusz wieczorowà
porà

Zaprzyjaêniony z Wolierà Hans Ringnalda brylowa∏ podczas uroczystej gali

Holenderscy hodowcy, zwyci´zcy otrzymywali w prezencie specjalnie wykonane na t´ okazj´ grafiki
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Grupa niemieckich hodowców

Du˝e zainteresowanie wzbudzi∏y nowe odmiany barwne
czubatek brodatych – ˝ó∏ta, kuropatwiana oraz
czekoladowa, które po raz pierwszy prezentowane by∏y 
na mi´dzynarodowym forum. Poni˝ej francuscy hodowcy 
z parkà otrzymanych ode mnie w prezencie czubatek
czekoladowych

Kilka zdj´ç obrazujàcych „atmosfer´” belgijskiej wystawy



ry wa li zu jà ze so bà. Nie prze szka dza im to
jed nak wspo ma gaç si´ wza jem nie i wy -
mie niaç ma te ria ∏em za ro do wym. Przy
oka zji wy sta wy w Bot trop Sto wa rzy sze nie
Czu bat ka Pol ska zor ga ni zo wa ∏o dla swo -
ich dwu dzie stu cz∏on ków wy ciecz k´.
W dro dze na wy sta w´ od wie dzi li Êmy
dwóch czo ∏o wych nie miec kich ho dow -
ców – Kur ta Mi che la i Wil frie da De te rin ga.
Dzi´ ki te mu mo gli Êmy na wià zaç wie le
bez po Êred nich ko le ̋ eƒ skich kon tak tów.

* * *
Na oby dwu wy sta wach pta ki pre zen to -

wa no ja ko po kaz, nie uczest ni czy ∏y wi´c
w kon kur sach. Nie o ty tu ∏y cham pio nów,
punk ty i pu cha ry zresz tà cho dzi ∏o. Wa˝ ne
by ∏o, ˝e za ist nie li Êmy z pol ski mi ra sa mi kur
za gra ni cà. Kro pla drà ̋ y jed nak ska ∏´. Do -
brze si´ sta ∏o, ˝e czu bat ki dwor skie i li li pu ty
pol skie zo sta ∏y za re je stro wa ne w Pol sce ja -
ko no we ra sy, po mi mo te go ˝e da le ko im
jesz cze do do sko na ∏o Êci. Po dob nie jest z no -
wy mi od mia na mi barw ny mi czu ba tek cze -
ko la do wych, ˝ó∏ tych i ku ro pa twia nych.
Ale tu ju˝ o krok od te go, aby wpi saç je do
ka ta lo gu ras eu ro pej skich, co otwo rzy nam
dro g´ do ofi cjal ne go po ka zy wa nia pol skich
ras dro biu na wie lu za gra nicz nych wy sta -
wach, choç by na naj wa˝ niej szej z wy staw, na
s∏o wac kiej Ni trze, w li sto pa dzie 2009 ro ku. 

I nie by ∏y by one ju˝ wy sta wia ne ja ko po -
kaz… Trze ba nad ga niaç wie lo let nie za le -
g∏o Êci… 
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Czubatka polska brodata, czekoladowa

Karze∏ek polski – liliput, odmiana kuropatwiana

Czubatka polska brodata, odmiana ˝ó∏ta
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Mi´ dzy na ro do we Tar gi Go ∏´ bi Pocz to -
wych, po ∏à czo ne z 59. Ogól no pol skà
Wy sta wà Go ∏´ bi Pocz to wych, któ re

za koƒ czy ∏y si´ w nie dzie l´, 11 stycz nia,
od no to wa ∏y fre kwen cyj ny re kord.

W cià gu trzech dni ha l´ Expo Si le sia od -
wie dzi ∏o 20 ty si´ cy 428 osób.

Pod czas otwar cia to wa rzy szà cej tar gom
59. Ogól no pol skiej Wy sta wy Go ∏´ bi Pocz -
to wych se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Ka zi mierz Ploc -
ke, dzi´ ku jàc ho dow com, po in for mo wa∏,
i˝ XXXII Olim pia da Go ∏´ bi Pocz to wych
od b´ dzie si´ w∏a Ênie na Âlà sku. T∏um zgro -
ma dzo nych na tar gach mi ∏o Êni ków go ∏´ bi
przy jà∏ t´ in for ma cj´ owa cyj nie.

Pu char dla Ge ne ral ne go Mi strza
Pol ski 2008 ho dow ców go ∏´ bi 
po je dzie do Mi li cza

Pod czas Tar gów Go ∏´ bi Pocz to wych
wr´ czo no na gro dy naj lep szym ho dow -
com. Ty tu∏ Mi strza w Ge ne ral nych Mi -
strzo stwach Pol ski wy wal czy∏, w ostrej
kon ku ren cji 45 ty si´ cy in nych ho dow ców,
Do mi nik Pa lar ski z Mi li cza.

W kon ku ren cji star to wa ∏y 4 mi lio ny go -
∏´ bi. Ka˝ dy z nich mu sia∏ prze le cieç 3500
ki lo me trów. Dwa dzie Êcia pi´ç naj lep szych
pta ków po je dzie za ty dzieƒ na Olim pia d´
do Do rt mun du.

Mo je go ∏´ bie – mó wi Pa lar ski – osià gn´ -
∏y naj lep szy wy nik punk to wy w hi sto rii

Pol skie go Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi
Pocz to wych. Sta do li czy 130 sztuk ulu bio -
nej przeze mnie ra sy Szel lens. Pierw sze go
go ∏´ bia do sta ∏em, gdy mia ∏em trzy la ta. Od
te go cza su to mo ja pa sja.

We wr´ cza niu na gród uczest ni czy li
prze wod ni czà cy za gra nicz nych zwiàz ków:
Istvan Bar dos z W´ gier, Ja ro slav No wot ny
z Czech, Klaus Kühntopp z Nie miec, dr
Da niel Du dzik ze S∏o wa cji. Obec ni by li
przed sta wi cie le pol skie go Sej mu i Se na tu
oraz pre zy dent So snow ca – Ka zi mierz
Gór ski.

èró d∏o: Expo Si le sia 
fot. Kol por ter EXPO

Expo
– go∏´bie w Sosnowcu
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Po kaz kur ozdob nych

Pi´k ne pol skie ku ry 
ozdo bà ogro dów

Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho wa nia Bio ró˝ no rod no Êci Bio lo gicz nej PAN
Po wsin k. War sza wy, ul. Praw dziw ka 2, 30-31 ma ja 2009 r., w godz. 10.00-18.00

DO DAT KO WO W PRO GRA MIE: 
– PRE ZEN TA CJA NO WO ZA RE JE STRO WA NYCH POL SKICH RAS DRO BIU – CZU BAT KI 

DWOR SKIEJ

ORAZ KA RZE∏ KA POL SKIE GO;

– KIER MASZ OGROD NI CZY;

– KON CERT FOR TE PIA NO WY;

– WY STA WA FO TO GRA FII „NAJ PI´K NIEJ SZE KU RY ÊWIA TA”;

– WY STA WA MA LAR STWA ANI MA LI STYCZ NE GO EWY LA SEK.

OR GA NI ZA TO RZY:
• Sto wa rzy sze nie Ho dow ców Dro biu Ra so we go – Czu bat ka Pol ska (www.czu bat ka pol ska.pl)
• przy udzia le Ogro du Bo ta nicz ne go – Cen trum Za cho wa nia Bio ró˝ no rod no Êci Pol skiej Aka de mii Na uk

(www.ogrod -po wsin.pl), 
• Ko le gium S´ dziów oraz Pol ski Zwià zek Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i Drob ne go In wen ta rza (www. pzh gri di.pl).

Ho dow ców i zwie dza jà cych za pra sza my na gie∏ d´, gdzie b´ dzie mo˝ na na byç nad wy˝ ki ho dow la ne.
Koszt uczest nic twa ho dow ców w po ka zie – gra tis. Gwa ran tu je my nie od p∏at ne po da nie na mia rów oraz ewen tu al -
nych re klam w spe cjal nie wy da nym w tym ce lu biu le ty nie. Wst´p do Ogro du Bo ta nicz ne go 5 z∏, wst´p na 
po kaz 5 z∏ od oso by. Dzie ci do 7 lat wst´p wol ny. Zg∏o sze nia pro si my kie ro waç do 05.05.2009 na ad res e -ma il: 
pul ci no@wp.pl. Ko mi sarz po ka zu: Ane ta Znisz czyƒ ska – tel. 0 793 663 551

Na po kaz mo˝ na do je chaç au to bu sa mi: 519 oraz (naj le piej) 139 z Dwor ca Po ∏u dnio we go lub z Wi la no wa

Ogród w Po wsi nie s∏ynie z kwit nà cych w ma ju ro do den dro nów. Obej rzeç tu mo˝ na po nad 10 tys. ko -
lek cji ro Êlin nych. W nie dzie l´ pla nu je my zor ga ni zo wa nie dnia ja poƒ skie go. Nie wàt pli wà atrak cjà tego
dnia b´ dzie obec noÊç ja poƒ skich ho dow ców, któ rzy wy g∏o szà kil ka spe cjal nych pre lek cji oraz po pro -
wa dzà szko le nia dla pol skich ko le gów dotyczàce ja poƒ skich ras kur. 


