
Kie dy za gad nà ∏em Ste fa na Je gliƒ skie go, ja -
kie ra sy go ∏´ bi mo g∏y by byç atrak cyj ne
dla czy tel ni ków „Wo lie ry”, nie od po wie -

dzia∏ mi wprost, ale ra dzi∏ pod pa trzeç na
obo j´t nie ja kiej wy sta wie, przy któ rych klat -
kach zbie ra si´ naj wi´ cej oglà da jà cych. 

– Po ob ser wuj lu dzi, a nie go ∏´ bie, mo ̋ e
byç bar dzo to po ucza jà ce – po wie dzia∏.

Ta myÊl w pierw szej chwi li wy da ∏a mi si´
ma ∏o od kryw cza. Sko rzy sta ∏em jed nak z ra -
dy Ste fa na i za ba wi ∏em si´ w swe go ro dza ju
de tek ty wa. Wnio ski fak tycz nie da ∏y du ̋ o do
my Êle nia. Na wy sta wach, któ re od wie dzi ∏em
w mi nio nym se zo nie, ho dow cy wca le nie ob -
le ga li naj licz niej pre zen to wa nych i utrwa lo -
nych, wy da waç by si´ mo g∏o, ras. Co z te go,
˝e staw ki wy sta wo wych pta ków w nie któ -
rych ra sach by ∏y na praw d´ spo re, bo li czà ce
na wet po sto kil ka dzie siàt sztuk, kie dy zia ∏o
wo kó∏ nich pust kà. Pa ra doks? Chy ba nie.
W chwi li obec nej ma my do czy nie nia z pew -
ne go ro dza ju roz war stwie niem. Mo˝ na to
skwi to waç jed nym zda niem – wy sta wy so -
bie, a ˝y cie so bie. Jest to kon se kwen cja swo -
iste go po dzia ∏u ja ki ma miej sce wÊród sa mej
bra ci go ∏´ biar skiej, któ ra dzie li si´ z grub sza

na „praw dzi wych ho dow ców” oraz tzw.
„go ∏´ bia rzy”. Oczy wi stym jest, ˝e ci „praw -
dzi wi ho dow cy”, uzur pu jà cy so bie pra wo do
szla chet nie uro dzo nych, zrze sze ni naj cz´ -
Êciej w zwiàz kach, pa trzà za zwy czaj z po gar -
dà na kum pli ga nia jà cych szma tà swo je pta ki,
cho cia˝ oni sa mi za po mnie li, ja kie sà ich ko -
rze nie i ˝e ileÊ tam lat te mu sta li na dra bi nie
ze szma tà w r´ ku. Sa mo zresz tà okre Êle nie
„go ∏´ biarz” o czymÊ Êwiad czy.

Na ostat niej war szaw skiej wy sta wie ob le -
ga no kil ka wo lier z go ∏´ bia mi. Naj wi´k sze
jed nak za in te re so wa nie wy ka zy wa ∏y dwie
z nich – z bia ∏ym ja sno dzio bym Ro ma na Oli -
szew skie go oraz – z war szaw skim lot nym
Ro ma na ¸u ka sie wi cza. Za trzy maj my si´ na
chwi l´ przy tej dru giej ra sie. 

War szaw ski lot ny, któ ry w tym ro ku mia∏
ju˝ dru gà swo jà pre zen ta cj´ i przy go to wy -
wa ny jest do re je stra cji, to „od wa˝ ne dzie ∏o”

Go∏´bie

17 maj/czerwiec 2007

Warszawski lotny
Por tre ty ho dow ców – Ro man ¸u ka sie wicz

Stanis∏aw Roszkowski



18maj/czerwiec 2007

pa na Ro ma na, cho cia˝ jest ju˝ od daw na po -
wszech nie trzy ma ny w okr´ gu ∏ódz kim, Ra -
do miu, Pi la wie, a ostat nio za czà∏ byç „ga nia -
ny” te˝ i w Bia ∏ym sto ku. Na zy wa ny ró˝ nie –
ka li nia tym, kra wa cia kiem, Êli nia kiem, ∏a sicz kà
lub szy ja kiem, ale tak ̋ e ˝y dem i blaj ko pem.

Naj cz´ Êciej s∏u ̋ y ja ko mam ki. Dla cze go
„od wa˝ ne”? Bo trze ba mieç pew ne go ro dza -
ju od wa g´, aby uwa ̋ a ne go przez wie lu szla -
chet nie uro dzo nych ho dow ców za ko ka pro -
mo waç ja ko „szla chet nà” ra s´. 

Po wsta∏ z krzy ̋ ów ki po wszech nie do nie -
daw na do st´p ne go na ba za rach bo cia na,
przy po mi na jà ce go tro ch´ dol no Êlà skie go
∏ap cia te go oraz ja sne go i per ∏o we go (lo kal nej
od mia ny srebr nia ka). Bo cian to sta ra lot na
ra sa, któ ra do tych czas nie do cze ka ∏a si´ re je -
stra cji a co za tym idzie i swo je go wzor ca.
Jest to bia ∏y go ∏àb, z bia ∏à opra wà i brà zo -
wym okiem, d∏u gà szy jà i wy so ki na no gach.
Wy st´ pu je w od mia nach bo sej, z poƒ czo cha -
mi i ∏ap cia mi, ale tak ̋ e bez ko ron ki i z ko ron -
kà – z cze go dwie ce chy – ko ron ka i ∏ap cie
zo sta ∏y u˝y te do two rze nia war szaw skie go
lot ne go. Po dob nie srebr nia ki, zwa ne daw niej
mi´ dzy in ny mi ja sny mi wy st´ po wa ∏y rów -
nie˝ w od mia nach z ko ron kà i bez ko ron ki.
Przy po mnij my, ˝e w stan dar dach ko ron ka
w przy pad ku srebr nia ka nie wy st´ pu je. Z tej
ostat niej ra sy zo sta∏ wy ko rzy sta ny ry su nek
sro ki oraz si wy ogon. Na mar gi ne sie war to
przy po mnieç, ˝e spo Êród srebr nia ków wy -
st´ pu jà te˝ eg zem pla rze z bia ∏y mi ogo na mi
osià ga jà ce cz´ sto znacz nie wy˝ sze ce ny ni˝
srebr nia ki wy sta wo we. 

– A czy ja mu sz´ za wszel kà ce n´ ho do -
waç ra so we psy? – mó wi pan Ro man – Kie -
dy mnie si´ aku rat po do ba jà kun del ki.

Mam za szczyt znaç oso bi Êcie te go ho -
dow c´ z pod war szaw skie go Rem ber to wa
i mu sz´ przy znaç, ˝e bu dzi mój sza cu nek za
swo jà skrom noÊç. Jak zdà ̋ y ∏em za ob ser wo -
waç jest nie kwe stio no wa nym au to ry te tem
i wszy scy ch´t nie go s∏u cha jà, cho cia˝ cz´ sto
nie chcà si´ do te go przy znaç. Pan Ro man
mó wi ma ∏o i to na za sa dzie „wie co mó wi,
a nie mó wi co wie”, co jest wa dà in nych „au -
to ry te tów”. Jak ju˝ coÊ po wie, to po wie. Jest
pre cy zyj ny i tra fia w punkt. Z nie jed ne go pie -
ca chleb jad∏, ma swo jà bo ga tà prze sz∏oÊç
z epi zo da mi, cze go nie ukry wa. Mo ̋ e dla te -
go wie jak roz ma wiaç z m∏o dy mi i jak za go -
spo da ro waç im czas. 

Nie jest mo im ce lem (a przy naj mniej
w tym ma te ria le) opi sy waç szcze gó ∏o wo po -
szcze gól ne ele men ty bu do wy war szaw skie -

Go∏´bie



go lot ne go. Zro bià to na pew no bar dziej
pro fe sjo nal nie ode mnie in ni au to rzy i in ne
cza so pi sma oraz biu le ty ny. Chcia ∏em tyl ko
zwró ciç uwa g´, ˝e bar dzo cz´ sto tak zwa ni
„szla chet nie uro dze ni” ho dow cy, ˝y jàc od
wy sta wy do wy sta wy, któ rych „kr´ cà” co raz
to no we zdo by wa ne pu cha ry i na gro dy, za -
po mi na jà o tym, i˝ to praw dzi we ˝y cie funk -
cjo nu je jak by obok nich, z bo ku. Jest wie le
pi´k nych pol skich ras cze ka jà cych na od kry -
cie. Jest te˝ wie lu bez i mien nych wspa nia ∏ych
lu dzi, któ rzy nie pcha jà si´ na afisz, po tra fià
jed nak ko chaç to co ro bià i cz´ sto – tak jak
pan Ro man – pró bu jà stwo rzyç coÊ z ni cze -

go. Nie trud no jest ku piç z do bre go êró d∏a
(to tyl ko kwe stia ce ny) wy bit nà staw k´ go ∏´ -
bi i po tem je cho waç. Praw dzi wà sztu kà jest
or ga nicz na pra ca od pod staw. Ta ró˝ no rod -
noÊç, ten ca ∏y ko lo ryt jest fa scy nu jà cy i pi´k -
ny. Nie ukry wam, ˝e cho dzi nam w re dak cji
po mys∏ po g∏o wie bar dziej pe∏ ne go opi sa nia
go ∏´ biar skie go Êwiat ka i je go g∏ów nych, bez -
i mien nych cz´ sto, ak to rów – go ∏´ bia rzy. B´ -
dzie my bar dzo wdzi´cz ni za wszel kie po my -
s∏y i su ge stie w tym te ma cie.

Tak w∏a Ênie, go ∏´ bia rzy, a nie ho dow ców
go ∏´ bi…

Fot. St. Rosz kow ski 


