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Go∏´bie

Go ∏´ biar stwo cz. II
Polska

Krzysz tof Sta chur ski

OObie ca ∏em na st´p ny ar ty ku∏ o go ∏´ biar -
stwie i oto on. Przed w∏a Êci wym te ma -
tem jesz cze kil ka s∏ów wst´ pu. Po ru szy -

∏em ten te mat, bo mia ∏em na dzie j´, ˝e wy -
wo ∏am trz´ sie nie zie mi. Jak to? Nie ho dow -
ca a go ∏´ biarz? Prze cie˝ to pra wie he re -
zja! Ob ra za! Pro fa na cja! Nic jed nak ta kie -
go nie na stà pi ∏o. Czy˝ bym tra fi∏ w na szà go -
∏´ biar skà du sz´?

Naj trud niej pi saç o rze czach zna -
nych wszyst kim. Prze cie˝ ka˝ dy go ∏´ -
biarz, czy ta jà cy te s∏o wa, jest spe cja li stà naj -
wy˝ szej kla sy w tej dzie dzi nie. Ka˝ dy go ∏´ -
biarz ma od lat lub na wet po ko leƒ wy pró bo -
wa ne, nie za wod ne spo so by. Nie chc´ ni ko -
go po uczaç i ni ko mu pod po wia daç, a po -
za tym w ka˝ dym re jo nie Pol ski go ∏´ biar -
stwo jest tro ch´ in ne. Za wsze po zo sta je jed -
nak go ∏´ biar stwem. Opo wiem to, co dzie -
je si´ w War sza wie i oko li cach.

War sza wa to po t´˝ ny oÊro dek te go spor -
tu. DziÊ go ∏´ bia rzy jest ju˝ tro -
ch´ mniej ni˝ kie dyÊ, ale za sa dy sà ta kie sa me.

Za ba wa na zy wa si´ ÂCIN KO WA -
NIE. Aby si´ w to ba wiç, trze ba mieç cha rak -
ter ha zar dzi sty i od po wied nio przy go to wa -
nà ar mi´ (czy li do brze ob la ta -
ny lot), sprz´t i du ̋ o po my s∏o wo Êci. 

ÂCIN KA, naj pro Êciej mó wiàc, to po ∏à cze -
nie w lo cie dwóch lub wi´ cej stad go ∏´ bi. Po -
tem te sta da mie sza jà si´ i roz ∏à cza jà. Do -
bry „lot” (czy li wy tre no wa ne sta do) „cho -
dzi” (czy li la ta) swo im „skrzy d∏em” (czy li za -
ta cza ko ∏a w le wo lub w pra wo) i swo im sty -
lem.

Po wyj Êciu ze ÂCIN KI lot po wi nien jak naj -
szyb ciej „usiàÊç” na swo jej „bu dzie”. Sia -
da i za czy na si´ naj lep szy punkt ca ∏ej za ba -
wy – wy ∏a py wa nie „ob cych”. Mo -
˝e si´ te˝ zda rzyç, ˝e b´ dzie to li cze -
nie strat, jak to na ka˝ dej woj nie by wa.

A te raz ca ∏a gra w szcze gó ∏ach.

LOT
Mieç do bre, wy la ta ne, wy Êcin ko wa ne sta -

do to wiel ki skarb. Me tod na wy cho wa nie so -
bie go ∏´ bi jest du ̋ o. Mo˝ na ku piç ca -
∏y lot ju˝ u∏o ̋ o ny i pró bo waç go ob la -
taç na swo im miej scu. Naj lep szy efekt da je ku -
pie nie go ∏´ bi ra zem z ich go ∏´b ni kiem. Pta -
ki przy wià za ne sà do swo je go gniaz da i go ∏´b -
ni ka, wi´c ∏a two je b´ dzie ob la taç. Ju˝ po kil -
ku dniach mo˝ na je wy pu Êciç w no wym miej -
scu. Stra ty nie b´ dà du ̋ e, ale koszt te -
go jest znacz ny (go ∏´b nik + trans port + go ∏´ -
bie + ty le, ile za ̋ y czy so bie po przed ni w∏a Êci -
ciel za ich wy tre no wa nie).

Mo˝ na te˝ na po czà tek za ku piç go ∏´ -
bie m∏o de i za pew niç im go ∏´b nik z wa run ka -
mi do oswo je nia. Mu si tam byç miej -
sce do kà pie li, pla ̋ o wa nia i wi dok na oko li -
ce. M∏o de go ∏´ bie szyb ko ak cep tu jà no we -
go w∏a Êci cie la i no we miej sce. U∏o ̋ e -
nie ich za czy na si´ po ja kimÊ cza sie, a czy b´ -
dzie z nich do bry „lot”, za le ̋ y od zdol no -
Êci i sys te ma tycz no Êci w∏a Êci cie la. Mo˝ na ku -
po waç go ∏´ bie sta re, wy glà da jà ce na m∏o -
de i lot ne. Ci´˝ ko jed nak z ta kiej zbie ra ni -
ny stwo rzyç do bre sta do, ale cze go nie mo -
˝e zro biç chcà cy…?
OB LA TY WA NIE

Ma my go∏´b nik, go∏´bie i ch´ ci. Co da -
lej? Pta ki ju˝ si´ przy zwy czai∏y do no we -
go miej sca. Chce my, ˝eby la ta∏y, i tu za czy -
najà si´ trud noÊci. ZA CZY NA MY BYå CE -
LEM. My i na sze pta ki. Wszy scy oko licz -
ni go∏´bia rze za czy najà po lo wa nie, po znajà na -
sze zwy cza je, wiedzà, o któ rej wy cho dzi -
my do pra cy, kie dy wra ca my, jakà drogà cho -
dzi my lub jeê dzi my, o któ rej go dzi nie wsta je -
my? Po co? Do bry wy wiad jest pod stawà suk -
ce su na go∏´biej woj nie. Jak je steÊmy w do -
mu, jest szan sa na Êcin -
k´. Jak nas nie ma, majà wol ne. Ale nie za -
wsze to, co wi daç, jest prawdà. Wy cho dzi -

my o nor mal nej po rze do pra cy, g∏oÊno trza -
skajàc furtkà, idzie my nor -
malnà drogà, tà co za wsze, ale za któ -
rymÊ tam za kr´ tem mo˝emy ci chut ko wró -
ciç, prze sko czyç przez p∏ot, od cze kaç ja -
kiÊ czas, ˝eby sà sia dów upew -
niç, ˝e to dzieƒ jak co dzieƒ i… za czy na my ga -
niaç. Za nim si´ zo rien tujà, zro bi my swo je. Me -
to da zmy∏ek dzia∏a zresztà w obie stro ny. Sto -
sujà jà za rów no pil no wa ni, jak i pil nujà cy. Me -
tod na zmy∏ ki sà mi lio ny, wszyst ko za -
le˝y od in wen cji.
ÂCIN KA

Wresz cie mu si do niej dojÊç. Âcin ka mo -
˝e byç Êwia do ma (ju˝ nad szed∏ ten czas i czu -
je my si´ pew ni na szych go ∏´ bi) lub przy pad -
ko wa (nie uda∏ si´ ma newr oszu ka nia, na -
sze go ∏´ bie zo sta ∏y przy pad ko wo sp∏o szo -
ne przez ko ta lub te Êcio wà, al bo na stà pi ∏a in -
na nie prze wi dzia na sy tu acja). Lot po -
szed∏ do gó ry i Êcin ka. Z∏a pa ∏y si´, ro ze rwa -
∏y i te raz: „czy on mnie, czy ja je go?”. Kto ko -
mu z∏a pie. Jesz cze tyl ko mu szà usiàÊç i wszyst -
ko ja sne.
SPRZ¢T

Szyb koÊç, z ja kà mu si my po znaç no we go -
∏´ bie, zmu sza nas do ja kie goÊ po zna cze nia na -
szych pta ków. Mo˝ na to zro biç far bà, fla ma -
strem, za po mo cà roz pi na nych ob rà -
czek w jed na ko wym ko lo rze lub w ka˝ dy in -
ny sku tecz ny spo sób. Zna ki sà na g∏o -
wie, skrzy d∏ach, bar kach. Sà to kre ski, krop -
ki, plam ki. Zda rza jà si´ zna ki nie dba ∏e, nie -
rów ne, szpe cà ce, ale sà te˝ go ∏´ bia rze bar -
dzo pra co wi ci i zna ki ich lo tu sà bar dzo sta -
ran ne, np. po dob ne do zna ków lot nic -
twa woj sko we go. Zro bi my ta ki znak i go -
∏àb jest roz po zna wal ny do zmia ny piór. W naj -
bli˝ szej oko li cy go ∏´ bia rze zna jà ozna cze -
nia wszyst kich. „Ob ce” go ∏´ bie, któ re usia -
d∏y na nasz go ∏´b nik, trze ba ja koÊ wy ∏a -
paç. Prze cie˝ trze ba sà sia da uka raç. Do te -
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go s∏u ̋ à ro˝ ne go ro dza ju przy rzà dy. W wi´k -
szo Êci sà to ró˝ ne go ro dza ju siat ko wa ne ko -
sze, za my ka ne zdal nie za po mo cà li -
nek. „SZPI CE”, „ZA RZUT KI”, „KO -
SZE”, „KA CZOR KI”, „PÓ¸ KRA TY”, „KRA -
TY” – to ich miej sco we na zwy. By wa -
jà te˝ wy myÊl niej sze urzà dze nia, np. spe cjal -
na kon struk cja da chu, któ ra wy glà da w przy -
bli ̋ e niu jak stop nie scho dów, ale po zio -
me p∏asz czy zny sà zro bio ne z de ski, a pio no -
we ma jà a˝u ro we prze rwy. Go ∏´ biarz, b´ dà -
cy pod ta kim da chem, wi dzi tyl ko no gi pta -
ków. Je go go ∏´ bie ma jà ko lo ro we ob ràcz -
ki, wi´c wszyst kie bez nich sà ob ce. Po zio -
me cz´ Êci da chu sà ru cho me. Ob cy go -
∏àb, schwy ta ny za no gi, za pa da si´ tak szyb -
ko, ˝e po zo sta ∏e na wet te go nie za uwa ̋ a -
jà. Ta ka kon struk cja to „ZA LU ZY” lub „KLEB -
KI”. Naj now szym cu dem tech ni ki w go ∏´ biar -
stwie jest „ZA CIÑG”. Ma jàc ta ki za ciàg, chwy -
ta my wszyst kie ob ce pta ki, któ re jesz -
cze nie usia d∏y na da chu, a sà na -
wet 20 cm nad nim. Za ciàg to spe cjal na klat -
ka, obej mu jà ca ca ∏à po wierzch ni´ s∏u ̋ à -
cà za lot ni sko dla go ∏´ bi. Je go bo ki zro bio -
ne sà ze ste la ̋ a ob cià gni´ te go sta lo wà siat -
kà, a ca ∏y dach to ru cho ma, mi´k ka siat -
ka (np. ry bac ka, o ma ∏ych oczkach). Do wpro -

wa dze nia w ruch te go da chu s∏u ̋ y spe cjal -
na kon struk cja lin ko wo -dru to wo -ko ∏o -
wa. Jest to urzà dze nie bar dzo sku tecz ne.
SUK CE SY

Go ∏´ bie usia d∏y. Sà na sze i obce.
Myk i ju˝ wszyst kie sà z∏a pa ne pod SZPIC,
KRA T¢, ZA CIÑG lub na p´ dzo ne do go ∏´b ni -
ka ki jem. Co z ni mi da lej? Z∏a paç trze -
ba wszyst kie lub jak naj wi´ cej. I tak, jak
na praw dzi wej woj nie, sà wro go wie i so jusz -
ni cy. So jusz ni kom go ∏´ bie si´ od da -
je, choç na pa miàt k´ zdej mu je si´ z no gi ob -
ràcz k´ i zo sta wia ja ko tro feum. Mniej si wro -
go wie mo gà swo je go ∏´ bie wy ku piç za sym -
bo licz nà ce n´, na to miast Êmier tel ni wro go -
wie (choç w ˝y ciu cz´ sto do brzy ko le -
dzy) swo ich go ∏´ bi ju˝ nie do sta nà. Od da -
je si´ je jak naj da lej (naj le piej by by ∏o na Ala -
sk´), tak ˝e by nie wró ci ∏y. Sà siad na miej -
sce utra co ne go go ∏´ bia mu si do ku piç in ne -
go, bo prze cie˝ mu si mieç „do pa -
ry”. Ten Êwie ̋ y stwa rza szan s´ na ∏a -
twy ∏up. Do brze la ta jà cy lot mo ̋ e od cho -
dziç od swo je go go ∏´b ni ka da le ko, na wet kil -
ka ki lo me trów. Prze wa˝ nie wra ca, ale by -
wa, ˝e ró˝ ne czyn ni ki za wró cà mu w g∏o -
wie. Mo ̋ e to byç na g∏y opad Ênie gu, desz -
czu, mg∏a, ni skie chmu ry, ja strzàb. Go ∏´ bie la -

ta jà w sta dzie, ale nie po tra fià wró ciç do do -
mu. Punk tem ho no ru ka˝ de go go ∏´ bia -
rza jest nie tyl ko ska le cze nie sà sia da, ale rów -
nie˝ zro bie nie ÂCIN KI ta kie mu za gu bio ne -
mu lo to wi. Po Êcin ce lot si´ prze wa˝ nie roz -
sy pu je i po je dyn cze go ∏´ bie sta no wià ∏a -
twy ∏up dla ca ∏ej miej sco wej spo ∏ecz no Êci go -
∏´ biar skiej. W ta kim przy pad ku na wet lo kal -
ni an ta go ni Êci wspó∏ pra cu jà przy wy ∏a py wa -
niu tych go ∏´ bi.
KL¢ SKI

Kl´ skà dla go ∏´ bia rza jest stra ta swo ich pta -
ków. Mniej bo li ho nor, je Êli go ∏´ bie pój dà da -
le ko i tam zgi nà. Go rzej jest, jak z∏a -
pie je „wróg pod bo kiem”. Nie wa˝ ne sà pie -
nià dze, ale to, czy go ∏àb by∏ „m∏o dy”, „Êwie -
˝y”, czy „sta ry rep”.

O go ∏´ biar stwie mo˝ na opo wia daç w nie -
skoƒ czo noÊç, to co opi sa ∏em, to tyl ko za rys te -
ma tu. O in nych wa rian tach go ∏´ biar skiej woj -
ny mo ̋ e w na st´p nym ar ty ku le.

PS.
S∏o wa, jakich u˝y wa ∏em w tym tek -

Êcie, to slang go ∏´ biar ski, czy li mo˝ na by po -
wie dzieç, ˝e je ̋ e li jest od r´b ny j´ -
zyk, to jest od r´b ny na ród. Na ród go ∏´ biar -
ski. W t∏u mie wy ró˝ nia my si´ tym, ̋ e pa trzy -
my nie pod no gi, a w nie bo. Fot. autora


