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Mo ̋ e te raz tro ch´ hi sto rii – tej daw -
nej i tej naj now szej. Od kàd cz∏o wiek za -
czà∏ my Êleç, je go g∏ów nà tro skà by ∏o po -

˝y wie nie. Po lo wa∏, ale te˝ za czà∏ siaç ro Êli -
ny i ho do waç zwie rz´ ta. Mi´ dzy in ny mi go ∏´ -
bie. Mno ̋ y ∏y si´ do brze, by ∏y smacz -
ne, nie ucie ka ∏y, ale, o dzi wo, za uwa -
˝y∏, ˝e pi´k nie wy glà da jà w lo cie. W dro -
dze mu ta cji po ja wia jà si´ ozdo by z piór, co -
raz to no we bar wy i wzo ry. Nie któ re go ∏´ -
bie ma jà in ny lot, wy ko nu jà akro ba -
cje. I tak to si´ za cz´ ∏o. W tym cza sie za -
czà∏ si´ po dzia∏ lu dzi „trzy ma jà cych” go ∏´ -
bie na ty po wych kon su men tów (go ∏´ bie opa so -

we i ufor mo wa ne), ko ne se rów „pió -
rzych” ozdób, ko lo rów i wzo rów (ra so we go -
∏´ bie ozdob ne), mi ∏o Êni ków lo tu (go ∏´ bie pocz -
to we, wy so ko lot ne, lot ne i wy ko nu jà ce akro -
ba cje). To by ∏o daw no.

A te raz hi sto ria now sza, po wie dzia∏ bym oso -
bi sta. Wi´k szoÊç te raê niej szych ho dow -
ców (tych, co wy sta wia jà go ∏´ bie, zdo by wa -
jà wy ró˝ nie nia za swo je pta ki i ob ra ̋ a -
jà si´, gdy ktoÊ na zwie ich go ∏´ bia rza mi) ko rze -
nie swej pa sji ma ta kie sa me.

Ja ko m∏o dzi lub bar dzo m∏o dzi lu dzie za ko -
cha li si´ w go ∏´ biach, wi dzàc jak sta do 
oj ca, sà sia da czy ku zy na, zgo nio ne z go ∏´b ni -

ka ki jem ze szma tà, „Êcin ko wa ∏o” si´ z in -
nym sta dem, urwa ∏o „ob ce go”, któ re -
go za wszel kà ce n´ na le ̋ a ∏o z∏a paç, bo ina -
czej to nie ho nor. Po ta kich za wo dach za zwy -
czaj w∏a Êci cie le wy chwa la li mà droÊç, lot -
noÊç i za le ty swo ich pta ków. Nie jed no krot -
nie ci m∏o dzi lub bar dzo m∏o dzi lu dzie, w ta -
jem ni cy przed ro dzi ca mi, za cu dem zdo by -
te, swo je je dy ne i wszyst kie pie nià dze, ku po -
wa li go ∏´ bia, wpusz czali go, gdzie tylko 
kto móg∏ i tak to si´ za czy na ∏o.

Wi´k szoÊç z nas, ho dow ców (ja rów nie˝ na -
le ̋ ´ do Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so -
wych i swo je pta ki wy sta wiam), ob ra ̋ a si´ te -
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raz za na zy wa nie ich go ∏´ bia rza mi. My Êl´, ˝e nie -
s∏usz nie. Prze cie˝ wszyst ko, co ro bi -
my w tym na szym hob by, to sport go ∏´ biar -
ski. Prze cie˝ w ko lar stwie jest ko larz, w siat -
ków ce – siat karz, w go ∏´ biar stwie – go ∏´ -
biarz. Oczy wi Êcie mo˝ na te˝ mó wiç ho dow -
ca go ∏´ bi, ale czy le piej brzmi na zwa pa -
sterz, czy ob ser wa tor by d∏a? Mo ̋ e wst´p przy -
d∏u gi, ale mu sia ∏em, po ru sza jàc te mat go ∏´ biar -
stwa, uza sad niç, kim w∏a Êci wie je ste -
Êmy. U wi´k szo Êci ho dow ców sto so wa -
ne sà „mam ki”. Ofi cjal nie „mam ki”, ale po se zo -
nie l´ go wym mniej szy lub wi´k szy „lo -
cik”, a w po go to wiu (ocze ku jàc, kie dy sà -
siad wró ci i sp´ dzi) mniej sza lub wi´k sza szma ta.

Mi ∏o Êni cy go ∏´ bi (go ∏´ bia rze lub ho dow -
cy) na ca ∏ym Êwie cie sà po dob ni. Ko cha jà go ∏´ -
bie, ich pi´k no, pi´k ny lot, ubar wie nie i ry zy -
ko zwià za ne z tym hob by. Wy sta wy funk cjo nu -
jà w bar dziej „cy wi li zo wa nych” miej scach Êwia -
ta, ale go ∏´ bie i go ∏´ biar stwo obej mu jà ca -
∏y nasz glob.

HISZ PA NIA
Na ro do wym spor tem Hisz pa nii jest… kor ri -

da, ulicz ne wal ki by ków, ale naj po pu lar niej -
sze sà za ba wy z pod ry wa niem sa micz ki go ∏´ bi -
cy przez sam ca. Hisz pa nie 
wy ho do wa li wie le ras go ∏´ bi przy sto so wa -
nych wy ∏àcz nie do tej dys cy pli ny. Prze wa˝ -
nie sà to gar ∏a cze. Jest ich ta ka ró˝ no rod -
noÊç, ˝e trud no je wszyst kie wy mie niç. Kon ku -
ren cja po le ga na tym, ˝e w ja kiejÊ oko li cy wy -
pusz cza si´ jed nà sa mi c´, a oko licz ni go ∏´ bia -
rze wy pusz cza jà za wod ni ków – sam ce. Zwy -
ci´z cà jest GO ̧ ÑB, a nie je go w∏a Êci ciel. ¸a -
two so bie wy obra ziç, ja kie emo cje, za k∏a -
dy, a po tem s∏a wa i CE NA prze wi dzia -
ne sà dla zwy ci´z cy. Hisz pa nie to na ród po ∏u -
dnia, ze wszyst kim, co si´ z tym wià ̋ e (tem pe -
ra ment, upór, sk∏on noÊç do za k∏a dów i Êwi´ to -
wa nia). Ta kie za wo dy od by wa jà si´ cz´ sto i licz -
nie. Sà eli mi na cje, co raz wy˝ sze szcze -
ble, a˝ do za wo dów kra jo wych. Mi ∏oÊç do te -
go spor tu nie jed no krot nie po wo du je, ̋ e w Hisz -
pa nii le je si´ wi no, krew i stru mieƒ go tów ki.

ZA KAU KA ZIE
Za Kau ka zem jest ju˝ Azja. Ró˝ ne na ro dy, ple -

mio na czy kra je, ale wsz´ dzie wr´cz fa na tycz -
na mi ∏oÊç do go ∏´ bi. Go ∏´ bie sà wsz´ -
dzie. W dom kach jed no ro dzin -
nych na wsi i na obrze ̋ ach miast. Star tu -
jà ze swych go ∏´b ni ków umiesz czo nych na bal -
ko nach i da chach do mów miesz kal -
nych, na wspól nych po dwór kach do mów wie lo -

ro dzin nych. Go ∏´b ni ki wi dzi si´ na g∏ów nych pla -
cach miast i sà one przez mia sta utrzy my wa ne.

Je ̋ e li Za kau ka zie nie jest ma tecz ni kiem ho -
dow li go ∏´ bi na Êwie cie, to jest z pew no Êcià ko -
leb kà naj wi´k szej ilo Êci ras lot nych i wy so ko lot -
nych. Go ∏´ bie z te go re jo nu sà pro to pla sta mi no -
wych ras go ∏´ bi lot nych na ca ∏ym Êwie -
cie lub te˝ s∏u ̋ à do ich uszla chet nia nia. Za Kau -
ka zem prak tycz nie ka˝ da wi´k sza miej sco -
woÊç ma swo jà ra s´, a mia sta i mia stecz ka ma -
jà ich po kil ka. Eg zem pla rze tych ras, wraz z mi -
gru jà cy mi ludê mi, roz cho dzà si´ po Êwie cie. Ra -
sy cz´ sto nie ma jà jed no li tej na zwy, a ju˝ na pew -
no nie po sia da jà spi sa ne go wzor ca, ale sà du -
mà miej sco wych go ∏´ bia rzy. Azja ci mó -
wià, ˝e lot noÊç i zdol noÊç akro ba cji ra sa tra -
ci w∏a Ênie w mo men cie jej spi sa nia. B´ -
dàc tam, a wia do mo, ˝e go ∏´ bia rza cià -
gnie do go ∏´ bia rza, w ró˝ ny spo sób wy mie nia li -
Êmy swo je spo strze ̋ e nia na te mat go ∏´ bi i go ∏´ -
biar stwa. By wa ∏o, ˝e roz mo wa by ∏a na mi -
gi, za po mo cà ràk i nie pi sa nych go ∏´ biar skich ru -
chów i zna ków. Do brze, ˝e ist nia∏ Zwià zek Ra -
dziec ki – j´ zyk ro syj ski jest tam zna ny. Po chwa li -
∏em si´ kie dyÊ, ˝e mam go ∏´ bie wy so ko lot -
ne. Roz mów ca spy ta∏ mnie: „A co one po tra -
fià?” Wi´c od po wie dzia ∏em, ˝e bar dzo wy so -
ko la ta jà. On znów: „Co jesz cze pod czas lo tu ro -
bià?” Nic – od po wie dzia ∏em – wy so ko la ta -
jà. Wiel kie by ∏o zdzi wie nie mo je go azja tyc kie -
go ko le gi go ∏´ bia rza, bo miej sco we ra sy wszyst -
kie la ta jà wy so ko, a po za tym klasz czà skrzy d∏a -
mi, wy wra ca jà po je dyn czo lub se ria mi do przo -
du, ty ∏u, przez pra we lub le we skrzy d∏o, al bo ro -
bià… A˝ wstyd, ˝e mo je tyl ko wy so ko la ta jà.

WIET NAM
Go ∏´ biar skim Êwi´ tem w Wiet na mie (gro -

ma dzà cym w∏a dze, ofi cje li, t∏u my wi dzów i nie -

zli czo nych go ∏´ bia rzy) sà za wo dy lot -
nych ekip go ∏´ bich. Fi na ∏o we kon kur sy od by -
wa jà si´ w cen trum Ha noi. Za wod ni cy (10 go -
∏´ bi w spe cjal nym, pó∏ okrà g∏ym wi kli no -
wym ko szu) cze ka jà w ko lej -
ce na swój start. A˝e by za cho waç ano ni mo -
woÊç, czy je go ∏´ bie star tu jà, ko mu ni ko wa -
nie s´ dziów star to wych (znaj du jà -
cych si´ przy go ∏´ biach) i s´ dziów oce nia jà -
cych od by wa si´ za po mo cà b´b nów. B´ -
ben BUM! I ko lej na dru ̋ y na do gó ry. Kon ku -
ren cja po le ga na tym, a˝e by 10 go ∏´ bi wy pusz -
czo nych z ko sza o Êred ni cy ok. 50 cm wznio -
s∏o si´ w gó r´ (za cho wu jàc ta ki sam od st´p, ja -
ki mia ∏y mi´ dzy so bà w ko szu), prze bie ra -
jàc rów no cze Ênie skrzy d∏a mi, krà ̋ àc w tym sa -
mym szy ku a˝ do znik ni´ cia z oczu. Go ∏´ -
bie te wra ca jà do do mu!!! Wi dok nie ba z kil ku -
dzie si´ cio ma ta ki mi mi kro sta da mi jest nie sa -
mo wi ty!

KRA JE ARAB SKIE
In ny mi fa na ty ka mi spor tu go ∏´ biar skie -

go sà Ara bo wie. Praw do po dob nie ko lej ka mi -
∏o Êci Ara ba wy glà da tak: koƒ, go ∏àb, so -
kó∏ (dra pie˝ nik) i… ko bie ta. Co do ko lej no -
Êci mo g´ nie znacz nie si´ my liç, ale ko bie -
ta ma za wsze to sa mo miej sce. Nie któ re na ro -
dy to so bie po tra fià ˝y cie u∏o ̋ yç!!! Go -
∏àb u Ara bów spe∏ nia wie le po ̋ y tecz -
nych funk cji. Go ∏´b ni ki o spe cjal nej bu do -
wie (naj pro Êciej po rów nu jàc – schod ko -
we, strze li ste pi ra mi dy) po zwa la jà mieç wiel -
kie sta da go ∏´ bi na nie wiel kiej prze strze ni. Po -
za tym ob s∏u ga go ∏´b ni ka jest pro sta i wiel -
ki skarb Ara ba go ∏´ bia rza, gu -
ano, jest ∏atwe do od zy ska nia. Arab go ∏´ -
biarz ma DU ̊ O, KO LO RO WO i LA TA JÑ -
CO. Po dob nie jak w Pol sce go ∏´ bie sà „ga nia -

Go∏´bie wysokolotne z Zakaukazia. Fot. arch. „Woliery”



Go∏´bie

ne” i naj wi´k szym szcz´ Êciem jest nie stra -
ciç, a wy ∏a paç pta ki sà sia dów.

W¢ GRY
Ma ∏y, ale bar dzo go ∏´ biar ski kraj. Lot ne i wy -

so ko lot ne go ∏´ bie wy ho do wa ne przez bra -
ci Ma dzia rów, zro bi ∏y fu ro r´ w Pol -
sce. Kto nie zna „bu da pesz tów”, „cze pe li”, „de -
re szy”, „egier skich”, cza po szy” czy „kisz ku -
nów”? Wszyst kie te ra sy na W´ grzech s∏u -
˝à do la ta nia. Ow szem, mo˝ na naj lep sze eg -
zem pla rze po dzi wiaç na wy sta wach, ale ich po -
wo ∏a niem jest lot. Go ∏´ bia rze z W´ gier to bar -
dzo licz na gru pa spo ∏e czeƒ stwa. Nie ma mo -
men tu (oprócz no cy i zi my), a˝e by na nie -
bie nie by ∏y wi docz ne sta da go ∏´ bi. Te naj le -
piej wy tre no wa ne bio rà udzia∏ w kon kur sach lo -
tów osob nych dla po szcze gól nych ras. Czas lo -
tu jest li czo ny w go dzi nach. La ta jà na bar dzo wy -
so kich pu ∏a pach (cz´ sto nie wi docz ne dla nie -
uzbro jo ne go ludz kie go oka) i nie
gi nà. Kon kurs, wy ni ki to Êwi´ to, ale suk ce -
sy to ju˝ naj wy˝ szy splen dor dla w∏a Êci cie li. Kon -
kurs kon kur sem, ale po zo sta ∏a braç te˝
nie oszcz´ dza swo ich pta ków. Wi´k -
szoÊç ras w´ gier skich sy ci wzrok la ta jàc. Nie -

wie lu mi ∏o Êni ków „ho du je” go ∏´ bie w za mkni´ -
ciu.

CHOR WA CJA
Prze pi´k ny i mà dry kraj (ani jed ne go hi per -

mar ke tu), sym pa tycz ni lu dzie, cud ne mo -
rze, po go da, pra wie ide a∏. Jak ju˝ si´ spa li -
∏em na s∏oƒ cu, na mo czy ∏em w Ad ria ty -
ku (wszyst ko po trzech dniach), cze goÊ za cz´ -
∏o bra ko waç. Nor mal ni lu dzie pa trzy -
li na te m∏o de cia ∏a, a mo ja g∏o wa cià gle w gó -
r´. I nic. Ani jed ne go go ∏´ bia. Prze cie˝ to nie -
mo˝ li we!!! A˝ pew ne go dnia, o 4.30 ra no, za -
dzie ram g∏o w´ i sà!!! Le d wo wi docz ne punk ci -
ki. Po dwóch go dzi nach punk ci ki te zro bi -
∏y si´ ca∏ kiem wy raê ny mi go ∏´ bia mi i wy là do -
wa ∏y ja kieÊ 150 m od dom ku, któ ry od sze -
Êciu lat wy naj mu je my z ro dzi nà. Gdzie ja mia -
∏em oczy??? Na ska ∏ach. Chor wa cja to dziw -
ny kraj, w któ rym gó ry koƒ czà si´ w mo -
rzu, cz´ sto wy so ki mi urwi ska mi. A wia do -
mo, ˝e jak sà gó ry, to sà i ja ski nie. Idàc „tro -
pem” là du jà cych pta ków, do tar ∏em do do -
mu na ska le (pi´k ne go) i obok urzà dzo ne -
go – UWA GA! – w ja ski ni go ∏´b ni ka. Jak za pra -
daw nych cza sów, gdy go ∏´ bie bu do wa ∏y gniaz -

da na pó∏ kach skal nych, w szcze li nach, za du ̋ y -
mi g∏a za mi. Ja ski nia by ∏a na tu ral nym po miesz -
cze niem -go ∏´b ni kiem, ale jej wy lot zbu do wa -
ny by∏ ju˝ po go ∏´ biar sku: by ∏a wo lie ra, „ko -
zacz ki” i in ny sprz´t. Oprócz go ∏´ bi
by∏ te˝ ich w∏a Êci ciel. Ju˝ mia ∏em co ro biç
i z kim ga daç. Pa sja ta sa ma, a j´ zy ki po dob -
ne. Chor wa ci sta wia jà na go ∏´ bie lot ne i wy so -
ko lot ne. ˚y jà lo tem i go ∏´ bi mi akro ba cja -
mi. Mniej li czy si´ „po krój”, ry su nek, „na sy ce -
nie bar wy” czy „fi gu ra”. Go ∏àb wy so ko lot -
ny ma zni kaç z oczu, lot ny – d∏u go la taç, a wy -
wro tek – wy wra caç. Po pro -
stu G O ¸ ¢ B I A R Z E!!! 

Mo˝ na by w nie skoƒ czo noÊç opi sy waç mi -
∏oÊç go ∏´ bia do go ∏´ bia rza (to nie po my∏ ka),
go ∏´ biarz zbie ra lau ry, a go ∏àb na to cí ˝ ko pra cu -
je i mi mo wszyst ko wra ca do w∏a Êci cie la. Cz∏o -
wiek i go ∏àb pra wie od za wsze ˝y jà ra zem i pra -
wie od za wsze sà w so bie za ko cha ni.

Spi sa ∏em tu kil ka luê nych spo strze ̋ eƒ na te -
mat spor tu go ∏´ bie go/go ∏´ biar skie go (któ -
re okre Êle nie le piej brzmi?) w kil ku tyl ko miej -
scach na Êwie cie. Co kraj to oby czaj. Pol -
ska wca le nie ust´ pu je w tym spo rcie, ale mo -
˝e to ma te ria∏ na na st´p ny ar ty ku∏.

Chorwacja: go∏´bnik w jaskini. Fot. K. Stachurski


