
Ktokolwiek widzia∏, 
ktokolwiek wie...

Czy brzy do ta mo ̋ e byç pi´k na? Prze wrot -
ne py ta nie, praw da? Nie trud no za chwy -
ciç si´ pi´k nym ko gu tem ona ga do ri i je -

go 15-me tro wej d∏u go Êci ogo nem. Al bo
Êpie wa jà cym pra wie pó∏ mi nu ty ja poƒ skim
to ten ko. Ale ˝e by po dzi wiaç kre atu ry ty pu
sha mo czy yama to gun kei?

Oka zu je si´, ˝e i my, tu, w Pol sce ma my
swo je go brzy da la. Nie wie lu jest w na szym
kra ju ho dow ców go ∏o szy jek. Znam oso bi -
Êcie nie wi´ cej ni˝ dzie si´ ciu. Du ̋ ym prze -
˝y ciem by ∏a dla mnie na przy k∏ad wi zy ta
u Krzysz to fa An dry cha z Pa bia nic, któ ry, jak
si´ oka zu je, go ∏o szyj ki ota cza szcze gól nà mi -
∏o Êcià i sà one dla nie go pierw szà spo Êród
ho do wa nych ras. Na za cho dzie Eu ro py ho -
dow cy tej ra sy kur nie sztur mu jà wy staw.
Wszyst kich ich jed nak ∏à czy ja kaÊ szcze gól na
wi´ê z ty mi cu dacz ny mi pta ka mi; coÊ wi´ cej
ni˝ wspól na pa sja ho dow la na. Przy po mi na jà
mi si´ w tym mo men cie s∏o wa pio sen ki, cy -
tu j´ z pa mi´ ci: „brzyd ka ona, brzyd ki on,
a ja ka pi´k na mi ∏oÊç”.

Go ∏o szyj k´ dla Pol ski od kry∏ trzy la ta te mu
na ∏a mach „Wo lie ry” Ja rek War tacz z Na ∏´ -
czo wa. Po nie wa˝ je go pta ki po cho dzi ∏y z Lu -
belsz czy zny, na zwa∏ ra s´ t´ „lu bel skà”. Mia∏
do te go pe∏ ne pra wo. Wie le nazw kur na
Êwie cie swo jà na zw´ bra ∏o od miej sca uro -
dze nia lub ho dow cy, któ ry jà stwo rzy∏ al bo
wy pro mo wa∏. To dzi´ ki nie mu zwró co no na
t´ ra s´ kur w ogó le uwa g´. Pa trz cie, po wie -
dzia∏, nie tyl ko Pol ska, ale i ja kiÊ jej re gion
mo ̋ e po sia daç swój lo kal ny pro dukt. A dzia -
∏o si´ to jesz cze przed tym, za nim za cz´ ∏a si´
bu dziç Êwia do moÊç re gio nal nej si ∏y, cze go
przy k∏a dem mo ̋ e byç choç by pod ha laƒ ski
oscy pek. Dzi siaj go ∏o szyj ka nie jest uto˝ sa -
mia na ju˝ z sa mà Lu belsz czy znà. Po wo li sta -
je si´ nie tyl ko re gio nal nym „do brem”. Wy -
star czy przej rzeç choç by dys ku sje, ja kie to -
czà si´ na fo rum in ter ne to wym „Wo lie ry”,
gdzie na jej te mat pi szà cz´ sto bar dzo m∏o dzi
lu dzie z ca ∏ej Pol ski. Czy na sza go ∏o szyj ka ma
szan s´ tra fiç „pod strze chy” i staç si´ po pu -
lar nà ku rà, ta kà jak choç by zie lo no nó˝ ka? Na
pew no nie. Jest i pew nie po zo sta nie ra sà dla
wy bra nych.

Go ∏o szyj ka pol ska (lu bel ska) jest ostat nià
z ro dzi mych ras kur, któ re wspól nie od kry -
wa my. Po daw no ju˝ za do mo wio nej zie lo no -
nó˝ ce, któ ra te raz za czy na prze ̋ y waç swo je
dru gie pi´ç mi nut, przy glà da li Êmy si´ bli ̋ ej
czu bat ce sta ro pol skiej oraz li li pu to wi pol -

skie mu. Jest mi nie zmier nie mi ∏o, ˝e to w∏a -
Ênie re dak cja „Wo lie ry” po raz pierw szy na
fo rum pu blicz nym rzu ci ∏a po mys∏ pro gra mu
za cho wa nia i od twa rza nia ro dzi mych ras
dro biu, a ha s∏o „kto kol wiek wi dzia∏, kto kol -
wiek wie…” sta ∏o si´ ju˝ po wszech nie roz -
po zna wal ne. Sta ra li Êmy si´ zro biç swo isty ra -
chu nek su mie nia i bi lans otwar cia – czym
dys po nu je my i co jest do st´p ne w ró˝ nych
re gio nach kra ju.

Do ku men ta cja to jed nak nie wszyst ko.
W Êlad za bi lan sem otwar cia po sz∏y te˝ czy ny.
Kil ku na stu ho dow ców za da ∏o so bie trud
zgro ma dze nia w swo ich kur ni kach mniej -
szych lub wi´k szych sta dek za ro do wych.
W mo jà „usta bi li zo wa nà” ho dow l´ czu ba tek
pol skich (60 ku rek w sze Êciu pod sta wo wych
od mia nach barw nych i dwóch eks pe ry men -
tal nych) wdar ∏y si´ nie spo dzie wa nie, je sie nià
ubie g∏e go ro ku, ca∏ kiem po kaê ne ilo Êci zie lo -
no nó ̋ ek (10 ku rek sta da pod sta wo we go),
czu bat ki sta ro pol skiej (15 ku rek ze sta wio -
nych w trzy gru py ge ne tycz ne), li li pu ta pol -
skie go (25 ku rek w sze Êciu ze sta wach). Wie -
lo krot nie sam, naj cz´ Êciej jed nak w to wa rzy -
stwie po dob nych do mnie „za pa leƒ ców”,
zjeê dzi ∏em kil ka wo je wództw, od lu bel skie go
po czàw szy, a skoƒ czyw szy na ma zo wiec kim,
w po szu ki wa niu „ma te ria ∏u za ro do we go”.
Roz po cz´ ∏y si´ za czàt ki zor ga ni zo wa nej
i z praw dzi we go zda rze nia pra cy ho dow la nej.
Ja kie b´ dà jej efek ty? Dzi siaj trud no po wie -
dzieç. W ka˝ dym ra zie ziar no zo sta ∏o za sia ne. 

Uda ∏o nam si´ po zy skaç do wspó∏ pra cy
wie lu zna ko mi tych au to rów, ta kich jak 
prof. Ksià˝ kie wicz, któ re go ma te ria∏ o go ∏o -
szyj kach pu bli ku je my rów no le gle w tym 
nu me rze, prof. Ma za now ski czy zna ko mi ty
Krzysz tof An dres, oraz ca ∏à ple ja d´ in dy wi -
du al nych ho dow ców prak ty ków, ta kich jak:
¸u kasz W∏o dar czyk, Ma te usz Plu ta, Da wid
Szi ko ra, nie mó wiàc ju˝ o Jar ku War ta czu, od
któ re go to wszyst ko, jak ju˝ wspo mi na ∏em,
za cz´ ∏o si´ kil ka lat te mu.

Co cie ka we, od twa rza niem pol skich ras
dro biu za in te re so wa li si´ bar dzo m∏o dzi lu -
dzie. Na na szym fo rum in ter ne to wym hu czy
jak w ulu od po le mik i prze ka zy wa nych in for -
ma cji. Sà dni, ̋ e pod ha s∏em „czu bat ka sta ro -
pol ska” czy „li li pu ty pol skie” po ja wia si´ kil -
ka dzie siàt wpi sów.

Wszyst kim tym, któ rzy na rze ka jà, ˝e pol -
ska ho dow la upa da, sta rze je si´, bo nie ma
do p∏y wu Êwie ̋ ej, m∏o dej krwi, po le cam go -

rà co ad res in ter ne to wy www.wo lie ra.fo -
rum.com. Szcze gól nie jed nak po le cam ten
ad res na szym zwiàz ko wym w∏o da rzom, któ -
rzy za j´ ci swo imi ma ∏y mi woj na mi i wo jen ka -
mi nie za uwa ̋ a jà, ˝e praw dzi we ˝y cie ho -
dow la ne za czy na to czyç si´ z da la od wszel -
kich zwiàz ków.

Wy si∏ kiem kil ku osób zo sta ∏a te˝ zor ga ni -
zo wa na pierw sza wy sta wa Klu bu Czu bat ki
Pol skiej, gdzie po raz pierw szy pu blicz nie zo -
sta ∏y za pre zen to wa ne wszyst kie pol skie ra sy
dro biu, nad któ ry mi obec nie za czy na my
w spo sób zor ga ni zo wa ny pra co waç. 

W tym mo men cie trze ba so bie za daç py -
ta nie: co da lej? 

Sà dz´, ˝e 2007 rok po wi nien zo staç po -
Êwi´ co ny na in ten syw nà pra c´ ho dow la nà.
Na je sie ni oka ̋ e si´, ja kie kie run ki sà per -
spek ty wicz ne, a któ re wio dà w Êle py za u∏ek.
Na pew no swo je „osià gni´ cia” po ka ̋ e my na
dru giej wy sta wie klu bo wej, któ ra tym ra zem
od b´ dzie si´ praw do po dob nie w grud niu
2007 ro ku w Bia ∏ym sto ku. Ju˝ w tej chwi li
przy mie rza my si´ do opra co wa nia pro po zy cji
wzor ca. Na pew no pod da my go „spo ∏ecz nej”
dys ku sji. Na szym ce lem b´ dzie te˝ za re je -
stro wa nie pol skich ras w ka ta lo gu ras eu ro -
pej skich. Po sta ra my si´ te˝ po zy skaç ja ko so -
jusz ni ków in sty tu ty na uko wo -ba daw cze, z In -
sty tu tem Zoo tech ni ki w Ba li cach na cze le,
któ ry ko or dy nu je w ska li kra jo wej pro gram
ochro ny za so bów ge ne tycz nych zwie rzàt go -
spo dar skich oraz Kra jo wà Ra d´ Dro biar stwa. 

Pol skie, ro dzi me ra sy kur sà od por ne na
wa run ki Êro do wi sko we. Przez wie le lat po -
zo sta wio ne sa mym so bie, mu sia ∏y przy sto so -
wy waç si´ do kli ma tu, któ ry wca le ich nie
roz piesz cza∏. Cz´ sto ro la go spo dy ni ogra ni -
cza ∏a si´ do pod rzu ce nia resz tek ze sto ∏u po
obie dzie lub pod sy pa nia gar Êci zia ren wie -
czo rem. Na sze kur ki prze trwa ∏y, dzi siaj jed -
nak gro zi im praw dzi we nie bez pie czeƒ stwo.
Pol ska zmie nia si´ nie mal ̋ e z dnia na dzieƒ.
Zmie nia si´ szcze gól nie pol ska wieÊ – re zer -
wu ar sta ro daw nych pol skich ras dro biu. Nie -
d∏u go ca∏ ko wi cie mo gà znik nàç z pol skie go
kra jo bra zu li li pu ty czy czu bat ki sta ro pol skie,
nie mó wiàc ju˝ o go ∏o szyj kach.

Tyl ko od nas i na sze go po czu cia od po wie -
dzial no Êci za dzie dzic two na ro do we, któ rym
sà wspo mnia ne ra sy, za le ̋ y czy za cho wa my
je dla po tom no Êci. 

Sta ni s∏aw Rosz kow ski


