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B ro daw cza ki to wy od r´b -
nio na gru pa go ∏´ bi wy wo -

dzà ca swà na zw´ od nie na tu ral -
nych, nad mier nie roz wi ni´ tych
na ro Êli oka la jà cych oczy oraz
moc no roz wi ni´ tych bro da wek
no so wych.

Naj bar dziej zna nym na Êwie -
cie przed sta wi cie lem tej gru py
go ∏´ bi jest ka rier an giel ski, b´ -
dà cy kla sycz nym przy k∏a dem
bro daw cza ka d∏u go dzio be go.
Na to miast nasz bro daw czak
znaj du je si´ na prze ciw le g∏ym
bie gu nie i jest wzor cem bro daw -
cza ka krót ko dzio be go. Do tej
nie zbyt licz nej, lecz bar dzo cha -
rak te ry stycz nej gru py na le ̋ à jesz cze:
in dian, dra gon oraz bag de ty: no rym -
ber ska, fran cu ska, sztajn hajm ska,
fran koƒ ska, cze ska, ostraw ska, mo -
raw ska, pol ska i za re je stro wa na
ostat nio bag de ta w´ gier ska (Szol no -
ker Bag det te), a tak ̋ e dwie, ma ∏o zna -
ne, hisz paƒ skie ra sy: „Gra na di no”
i „Spa ni sche Fla men ca”. Wspo mnieç
jesz cze na le ̋ y o nie miec kim in dia nie
(Deut sche In dia ner) fi gu ru jà cym
w re je strze EE pod nu me rem 103 –
jest to nie ist nie jà ca ju˝ ra sa, b∏´d nie
na zy wa na w Pol sce tur czy nem.
W Pol sce za re je stro wa na jest jesz cze
jed na lo kal na ra sa, za li cza na do tej
gru py – bro daw czak Êwi´ to krzy ski,
wy se lek cjo no wa ny przez ho dow ców
z bro daw cza ków pod kar pac kich
i daw nych bro daw cza ków lwow skich.
W tym miej scu na le ̋ y wspo mnieç
o sta rej, nie uzna nej do tych czas, ra -
sie ho do wa nej od nie pa mi´t nych cza -
sów na Pod kar pa ciu i na zy wa nej gwa -
ro wo (dla od ró˝ nie nia od bro daw -
cza ka) „Êred nia ka mi” lub „du ble ra -
mi”. Ta ostat nia na zwa znie kszta∏ co -
na zo sta ∏a przez ho dow ców i po win -
na brzmieç „du bla ny”, gdy˝ wy wo dzi

si´ od miej sco wo Êci Du bla ny k. Lwo -
wa. Uwa ̋ am, ˝e ze wzgl´ du na po -
cho dze nie ra sa ta po win na no siç na -
zw´ „bro daw czak pod kar pac ki” lub
„bro daw czak sta ro pol ski”.

W opi sie tym po mi jam bro daw cza te
go ∏´ bie tu rec kie, od daw na za li cza ne
do kla sycz nych bro daw cza ków. Dzi -
siaj go ∏´ bie tu rec kie sà rzad ko spo ty -
ka ne w Eu ro pie i czy ste ra so wo prak -
tycz nie nie sà ho do wa ne. Jed nak z ca -
∏à pew no Êcià mo ̋ e my je uznaç za pra -
oj ców wie lu wspó∏ cze snych ras eu ro -
pej skich. Jed nym z przed sta wi cie li go -
∏´ bi tu rec kich jest, ist nie jà cy jesz cze
w Pol sce, krót ko dzio by tur czyn, opi sa -
ny prze ze mnie w in nych pu bli ka -
cjach. Ostat nià, doÊç licz nà gru pà ma -
jà cà bro daw cza tych przod ków, sà go -
∏´ bie pocz to we – za rów no te wspó∏ -
cze sne spor to we, jak i ró˝ ne ra sy wy -
sta wo wych go ∏´ bi pocz to wych. Te
ostat nie, wg. ofi cjal nej no men kla tu ry

EE, za li czo ne zo sta ∏y do gru py go ∏´ bi
ufor mo wa nych. Bro daw czak pol ski
za re je stro wa ny zo sta∏ w EE pod nr
116. Je go ofi cjal ne na zwy brzmià:
w j´ zy ku niemieckim – Po lni sche Wa -
rzen tau be, fran cu skim – Pi ge on Ca -
ron cu le Po lo na is, an giel skim – Po lish
Wat tle Pi ge on.

Opi su jàc ja kàÊ ra s´, za wsze sta ra -
my si´ od two rzyç hi sto ri´ jej po wsta -
nia. In te re su jà nas nie tyl ko na zwi ska
za s∏u ̋ o nych ho dow ców, ale rów nie˝
od mia ny wyj Êcio we u˝y te do two rze -
nia da nej ra sy go ∏´ bi. Ze wzgl´ du na
up∏yw cza su bar dzo trud no jest po -
znaç praw d´. Nie wie dza na sza wy ni -
ka naj cz´ Êciej z fak tu, ˝e przy two rze -
niu kon kret nej ra sy nie pro wa dzo no
˝ad nej do ku men ta cji ho dow la nej.
Dla te go te˝, naj cz´ Êciej, nie zna my
na zwisk twór ców, a ras u˝y tych do
ho dow li mo ̋ e my si´ tyl ko do my Êlaç.

Swo je eks pe ry men ty ho dow cy
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Bro daw czak pol ski. Fot. Z. Gi lar ski



prze pro wa dza li, kie ru jàc si´ in tu icjà
i do Êwiad cze niem na by tym przez d∏u -
gie la ta ho dow li oraz wie dzà prze ka -
zy wa nà im ust nie przez przodków.
Na pod sta wie do st´p nych ma te ria -
∏ów êró d∏o wych z ca ∏à pew no Êcià
wie my, ˝e ra sa ta zo sta ∏a wy ho do wa -
na przez ho dow ców lwow skich. Wie -
my te˝, ˝e pierw szy wzo rzec za twier -
dzo ny zo sta∏ 24 li sto pa da 1936 r., na
wnio sek Lwow skie go To wa rzy stwa
Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych i Pocz -

to wych. W uzna- niu za s∏ug ho dow -
ców lwow skich, ma jà cych naj wi´k szy
udzia∏ w two rze niu ra sy, nada no mu
na zw´ „lwow ski bro daw czak”. Na -
zw´ t´, w 1964 r., przy oka zji no we li -
za cji wzor ca, zmie nio no na „bro daw -
czak pol ski”. ˚ad na ra sa nie po wsta -
je jed nak z dnia na dzieƒ. Efekt fi nal -
ny, w po sta ci no wej ra sy, po prze dzo -
ny jest za zwy czaj kil ku na sto let nià,
trud nà pra cà wie lu wspó∏ pra cu jà cych
ze so bà ho dow ców. Dla te go te˝ z du -
˝ym praw do po do bieƒ stwem mo˝ na
za ∏o ̋ yç, ˝e po czàt ki po wsta nia tej ra -
sy li czà nie mniej ni˝ 85 lat. J. Stoch
w swo im opra co wa niu po da je, ˝e
pro to pla stà bro daw cza ka pol skie go
by∏ praw do po dob nie bel gij ski go ∏àb
pocz to wy, zwa ny daw niej leodyj skim.
Âwiad czyç o tym mia ∏a by pier wot na
na zwa tej ra sy „bel gij ski” lub „bel -
giak”. Na zwa, choç nie w∏a Êci wa, u˝y -
wa na jest przez ho dow ców w j´ zy ku
po tocz nym rów nie˝ i dzi siaj. Ta nie -
for tun na na zwa jest w∏a Êci wie je dy -
nym do wo dem na to, ˝e ma te ria ∏em
wyj Êcio wym do stwo rze nia ra sy by ∏y
go ∏´ bie bel gij skie. Nie wia do mo jed -

nak, czy pier wot na na zwa zwià za na
jest z pra przod kiem bro daw cza ka,
czy te˝ mo ̋ e jest wy ni kiem fan ta zji
ho dow ców, któ rzy dla splen do ru wy -
my Êli li ta ki neo lo gizm. Wia do mo
prze cie˝, ˝e w Pol sce du ̋ o ∏a twiej
przyj mu jà si´ wszel kie za gra nicz ne
„wy na laz ki” i te go spe cjal nie nie
trze ba udo wad niaç. Na to miast, z ca -
∏à pew no Êcià, do two rze nia ra sy u˝y -
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Go∏àb tu rec ki z nie miec kiej
ksià˝ki o go∏´biach, wy da nej
w Ber li nie ok. 1904 r.

Pa ra tur czynów. Fot. Z. Gi lar ski

Por tret tur czy na („Go∏´bie”, J. Kel ler).



to wy st´ pu jà cych na tych te re nach
tur czy nów i ma Êciu chów pol skich,
któ re sà ra sa mi du ̋ o star szy mi od
bro daw cza ka. Daw ny tur czyn jest fi -
la rem „lwow skiej ko ni czy ny”, do któ -
rej na le ̋ à: ma Êciuch pol ski, szek pol -
ski, sta luch pol ski i bro daw czak. Nasz
zna ko mi ty pu bli cy sta i pro pa ga tor
ras pol skich, nie ̋ y jà cy ju˝ Jó zef
Stoch, w swo im opra co wa niu do ty -
czà cym bro daw cza ka pol skie go (HDI
nr 7/8/67) pi sa∏: „Cho cia˝ bro daw -
czak pol ski jest znacz nie mniej szy od
tur czy nów, to na le ̋ y sà dziç, ˝e po sia da
on w so bie naj wi´ cej krwi tych w∏a Ênie
go ∏´ bi. Spo ty ka ne daw niej w Pol sce
doÊç cz´ sto tur czy ny (lub tur ki), od -
zna cza ∏y si´ znacz nie drob niej szà bu -
do wà od tych tur czy nów, ja kie sà zna -
ne gdzie in dziej i ja kie opi sy wa no w li -
te ra tu rze za gra nicz nej. Ta pol ska od -
mia na tur czy nów ho do wa na jest licz -
nie jesz cze dzi siaj, zw∏asz cza w wo je -
wódz twie gdaƒ skim. Oko licz noÊç ta
prze ma wia za udzia ∏em tych go ∏´ bi,
przy wy pro du ko wa niu pol skie go bro -
daw cza ka”. Z w∏a snych ob ser wa cji
do dam, ˝e „pol skie tur czy ny”, z ja snà
brwià, spo ty ka ne by ∏y doÊç licz nie,
jesz cze w la tach 
80-tych mi nio ne go wie ku, na tar go -
wi skach w Ko sza li nie, S∏up sku
i Gdaƒ sku. W póê niej szym okre sie ta

∏ad na, lecz nie uzna na ra sa za cz´ ∏a
za ni kaç i prak tycz nie wy gi n´ ∏a. Uda -
∏o mi si´ oca liç kil ka eg zem pla rzy,
lecz ze wzgl´ du na nie wiel kà po pu la -
cj´ i brak za in te re so wa nia ze stro ny
ho dow ców, ich los jest ra czej prze sà -
dzo ny. Je ̋ e li jed nym z przod ków
bro daw cza ka by∏ krót ko dzio by tur -
czyn, ho do wa ny daw niej w Ma ∏o pol -

sce, to z ca ∏à pew no Êcià by∏ to go ∏àb
po sia da jà cy ja sno cie li stà brew, gdy˝
w∏a Ênie ja sna brew jest jed nà z za sad -
ni czych cech ra so wych na sze go bro -
daw cza ka. Tà ce ch´ po sia da te˝ nasz
lwow ski ma Êciuch. Dys ku sj´ o „pol -
skim tur czy nie” wy wo ∏a∏ zmar∏y ju˝
An to ni Te ne ta z Kra ko wa, w opi sie
za miesz czo nym w „Biu le ty nie” nr
3 (1/98). „...Opi su oma wia nej ra sy do -
ko na∏ G. Ga spe racz w 1885 r., w cza -
so pi Êmie „Gal lus”, na zy wa jàc je „czar -
ny, krót ko dzio by tur czyn”. Go ∏àb Êred -
niej wiel ko Êci o wy d∏u ̋ o nej syl wet ce
i krót kich no gach. G∏o wa ma ∏a o za ry -
sach kan cia stych. Czo ∏o wy so kie, cie -
mi´ p∏a skie, dziób krót ki, sze ro ki przy
pod sta wie (ko lo ru ko Êci s∏o nio wej).
Wo sków ki no so we bia ∏e, sze ro kie.
Oczy bia ∏o -por ce la no we, ob wód ki po -
wie ko we du ̋ e, bia ∏e go ko lo ru. Szy ja
gru ba, krót ka. PierÊ sze ro ka, wy su ni´ ta
do przo du (unie sio na). Bar wa upie rze -
nia czar na z fio le to wo zie lo nym po ∏y -
skiem piór na szyi, ple cach i skrzy -
d∏ach. Z ma te ria ∏ów êró d∏o wych wy ni -
ka, ˝e ra sa „krót ko dzio by tur czyn” u˝y -
wa na by ∏a do two rze nia i uszla chet nia -
nia ras go ∏´ bi au striac kich, bu∏ gar -
skich, ru muƒ skich, w´ gier skich oraz
pol skich wy ho do wa nych na kre sach
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Bro daw czak pol ski. Fot. Z. Gi lar ski

Bro daw czak pol ski, od mia na nie bie ska, zwy ci´zca w ra sie (96 pkt), wy sta wa w Po zna niu, 2006 r. Ho dow -
ca: Lach Ro man. Fot. St. Rosz kow ski



wschod nich.” We d∏ug wzmian ki
w cza so pi Êmie „Ho dow ca Dro biu” –
Lwów 1904 r.: „Tur czyn (ma sil nà
krew) po spa ro wa niu ze zwy czaj nym
po lu chem, to na wet u wnu ków wy st´ -
pu je ob fi ty lÊnià cy po ∏ysk piór.” O tur -
czy nie pi sa∏ te˝, w Biu le ty nie nr
27/2003, mój ser decz ny przy ja ciel,
kre so wiak, zna ko mi ty ho dow ca,
zmar ∏y ju˝ W∏a dy s∏aw Stolf z Opo la:
„... Pa mi´ tam, ˝e by ∏y to go ∏´ bie nie du -
˝e, gdzieÊ oko ∏o 32 cm d∏u go Êci. Kr´ pe,
szy je nie zbyt d∏u gie, g∏o wy kost ko we,
dziób krót ki, gru by z nie du ̋ ym za wo -
jem, skie ro wa ny do do ∏u, sta no wià cy
z wy so kim czo ∏em li ni´ pro stà. Brew
na oczach 3-rz´ do wa, jak u bro daw -
cza ka, sze ro ka, ko lo ru cie li ste go. Zda -
rza ∏y si´ te˝ osob ni ki o brwi ko lo ru ró -
˝o we go, co uwa ̋ a ne by ∏o przez nie któ -
rych ho dow ców za wa d´. Oko srebr ne.
Ko lo ry, ja kie pa mi´ tam, to czer wo ne
i czar ne. Ho dow cy z Du blen, wio ski 
k. Lwo wa, wy ho do wa li na ba zie tych
tur czy nów bro daw cza ki pol skie
o srebr nych oczach, któ re no si ∏y na -
zw´ „du ble ny”. W Sta ni s∏a wo wie nie
by ∏y one zbyt po pu lar ne, by ∏y „eli tà”.
Po woj nie, rzad ko i przez krót ki okres
cza su, tur czy ny spo ty ka ∏em na ryn ku
we Wro c∏a wiu, ale ju˝ z do miesz kà ob -
cej krwi. Ho dow cy z Du blen osie dli li
si´ w Ga ci k. O∏a wy (woj. wro c∏aw -
skie). Z tych, któ rzy na te mat tur czy -
nów lub bro daw cza ków (du ble nów)
mo gli by coÊ po wie dzieç, ju˝ nikt nie
˝y je”. 

Je dy na czar no -bia ∏a fo to gra fia tur -
czy na (z ja snà brwià) znaj du je si´
w ksià˝ ce prof. J. Kel le ra pt. „GO ̧ ¢ -
BIE” (PWRiL, W -wa 1968 r., str. 82),
nie ste ty brak tam jest opi su tej ra sy.
Sà dz´, ˝e przed sta wio ne ma te ria ∏y êró -
d∏o we w pe∏ ni po twier dza jà ist nie nie
daw ne go „tur czy na” czy te˝ „tur ka”, ce -
chu jà ce go si´ ja snà brwià. Na zwa w tym
przy pad ku jed no znacz nie su ge ru je nam
„oby wa tel stwo” te go go ∏´ bia i jest sy no ni -
mem ozna cza jà cym kraj po cho dze nia
i na zw´ ra sy. Od r´b nà spra wà jest to,
czy go ∏àb ten, ho do wa ny w Pol sce od
nie pa mi´t nych cza sów, trak to wa ny b´ -
dzie ja ko nasz i czy przez za sie dze nie
otrzy ma „pol skie oby wa tel stwo”, a po -
wi nien, gdy˝ ze wzgl´ du na du ̋ y udzia∏
w uszla chet nia niu i two rze niu na szych
ras, w pe∏ ni na to za s∏u ̋ y∏. Po wi nien
byç te˝ ob j´ ty szcze gól nà ochro nà,
gdy˝ jest re lik tem mi nio nej epo ki,
przez co sta no wi war toÊç bez cen nà.
Nie po win ni Êmy te˝ za po mi naç o je go
orien tal nych ko rze niach i o tym, ˝e byç
mo ̋ e gdzieÊ w Tur cji ˝y jà jesz cze je go
bli scy ku zy ni. Na wst´ pie wspo mnia -
∏em o nie ist nie jà cej ju˝ dzi siaj ra sie, ja -
kà by∏ in dian nie miec ki cha rak te ry zu -
jà cy si´ in ten syw nie czer wo nà brwià.
Go ∏àb ten w nie któ rych re gio nach na -
sze go kra ju by∏ myl nie na zy wa ny tur -
czy nem. Ra sà bar dzo po dob nà do nie -
miec kie go in dia na by∏ te˝ nie ist nie jà cy
ju˝ in dian cze ski. Obie te ra sy z ca ∏à
pew no Êcià nie sà pra przod kiem na sze -
go bro daw cza ka. Nie wy obra ̋ am so -

bie, aby nasz bro daw czak by∏ uszla -
chet nia ny go ∏´ biem po sia da jà cym in -
ten syw nie czer wo nà brew. Jak moc no
dzie dzi czy si´ czer wo nà brew, mo gli
prze ko naç si´ ho dow cy, któ rzy w ostat -
nich la tach pró bo wa li „po pra wiç”
barw ne od mia ny bro daw cza ka, krzy ̋ u -
jàc go z in dia nem. Je ̋ e li praw dà jest,
˝e pro to pla stà bro daw cza ka pol skie go
by∏ go ∏àb le odyj ski, to z ca ∏à pew no Êcià
stwier dziç mo˝ na, ˝e obec na for ma tej
ra sy nie ma nic wspól ne go z do mnie -
ma nym przod kiem. Wàt pli wo Êci te po -
twier dza fakt, ˝e na te re nie obec ne go
woj. pod kar pac kie go od nie pa mi´t -
nych cza sów licz nie ho do wa ne sà go ∏´ -
bie w ty pie bro daw cza ka, jed nak o nie -
co wi´k szej i moc niej szej syl wet ce, tro -
ch´ d∏u˝ szym dzio bie i moc no roz bu -
do wa nych na ro Êlach wo kó∏ oczu i dzio -
ba. Go ∏´ bie te na Pod kar pa ciu gwa ro -
wo na zy wa ne sà „Êred nia ka mi” lub
„du ble ra mi”. Na to miast ho dow cy z re -
gio nu Êwi´ to krzy skie go, od ci na jàc si´
od w∏a Êci wych ko rze ni, nada li im na -
zw´ bul dog. Po pu la cja tych go ∏´ bi jest
doÊç licz na i wy rów na na po kro jo wo.
Naj cz´ Êciej ho do wa ne sà na wsiach
i te re nach pod miej skich. Cha rak te ry -
zu jà si´ du ̋ à ˝y wot no Êcià i sa mo dziel -
no Êcià. Wy st´ pu jà w ta kich sa mych
bar wach jak bro daw cza ki. Ze wzgl´ du
na du ̋ e po do bieƒ stwo nie mo˝ na wy -
klu czyç, ˝e od mia na ta jest pra przod -
kiem „bro daw cza ka” pol skie go. Te z´
t´ po twier dza jà sta rzy ho dow cy, któ rzy
po si∏ ko wa li si´ ty mi go ∏´ bia mi, w ce lu
od Êwie ̋ e nia krwi bro daw cza ków. Do
krzy ̋ ó wek ze „Êred nia ka mi” u˝y wa li
oni zna nych ras krót ko dzio bych, ta kich
jak: mew ka pol ska (odm. bia ∏a, tzw.
sza po tel), mew ka jed no barw na (zw.
daw niej egip skà), ma Êciuch pol ski,
a cza sa mi te˝ sta luch. Te ma ∏e, krót ko -
dzio be ra sy wp∏y n´ ∏y zna czà co na skró -
ce nie dzio ba i zmniej sze nie syl wet ki
u wspó∏ cze sne go bro daw cza ka. Je dy -
nym ata wi stycz nym „Êla dem”, po zo sta -
wio nym przez mew ki, jest spo ra dycz -
nie po ja wia jà cy si´ u bro daw cza ka
szczàt ko wy ˝a bot. Wszyst kie po ̋ à da ne
ce chy utrwa la ne zo sta ∏y do dat ko wo
przez chów wsob ny i ostrà se lek cj´.
Daw ni ho dow cy, choç nie zna li pod -
staw ge ne ty ki, po tra fi li wy ko rzy staç
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Nie miec kie in dia ny (rys. z „Tau ben ras sen”, 1909).



w ho dow li nie któ re re gu ∏y rzà dzà ce tà
trud nà dzie dzi nà wie dzy. Przy te go ty -
pu krzy ̋ ów kach nie ma pro ble mu z gru -
bà, wy ra zi stà brwià, gdy˝ dzie dzi czy si´
ona do mi nu jà co i jest doÊç ∏a twa do
utrwa le nia. Te go ty pu eks pe ry men ty
ho dow la ne sto su jà te˝ dzi siaj nie któ rzy
ho dow cy, pró bu jà cy po pra wiç wy glàd
bro daw cza ków bia ∏ych i ko lo ro wych.
Oso bi Êcie oglà da ∏em efek ty ta kich krzy -
˝ó wek, któ re w 3 lub 4 po ko le niu od po -
wia da ∏y wy mo gom wzor ca. Opi su jàc
bro daw cza ka pol skie go wspo mnieç na -
le ̋ y, ˝e jest to ra sa wy bit nie krót ko dzio -
ba, trud na w ho dow li, wy ma ga jà ca spo -
re go do Êwiad cze nia i sta ran nej opie ki
ze stro ny ho dow cy. Bro daw cza ki wy st´ -
pu jà naj licz niej w ko lo rze nie bie skim
(lub p∏o wym) z pa sa mi oraz rzad ko
w tzw. kar pia tym (tj. gro cho wym). Po -
nad to ist nie jà od mia ny jed no barw ne:
czar na, czer wo na, ˝ó∏ ta oraz nie licz nie
bia ∏a. Bez wàt pie nia naj bar dziej ty po we
i naj szla chet niej sze sà go ∏´ bie w bar wie
nie bie skiej, z dwo ma czar ny mi pa sa mi
na skrzy d∏ach. Na wst´ pie, nie bez po -
wo du, za mie Êci ∏em lan so wa ne prze ze
mnie ha s∏o „SOS – Ra tuj my pol skie ra -
sy”. Co praw da bro daw cza ki ist nie jà,
choç nie zbyt licz nie pre zen to wa ne sà na
wy sta wach, jed nak nie któ re od mia ny
barw ne za gro ̋ o ne sà wy gi ni´ ciem. Po -
pu la cja bro daw cza ka zdo mi no wa na jest
przez osob ni ki nie bie skie, na to miast go -
∏´ bie jed no barw ne sà na dal nie licz ne
i s∏ab sze ja ko Êcio wo. Wy jàt ko wo s∏a bej
ja ko Êci sà bia ∏e i na ich od bu do wie po -
win ni si´ sku piç na si naj lep si ho dow cy.
Re ali za cja te go za da nia jest mo˝ li wa
tyl ko w spo sób pla no wy i zor ga ni zo wa -
ny. Od wie lu lat na ma wiam czo ∏o wych
ho dow ców do zrze sza nia si´ w spe cja li -
stycz nych klu bach, aby tam mo gli re ali -
zo waç wszel kie am bit ne za mie rze nia.
Nie ste ty, spo ra cz´Êç na sze go go ∏´ biar -
skie go Êro do wi ska nie jest za in te re so -
wa na tym te ma tem i „pro gra my ho dow -
la ne” re ali zu je w za ci szu swo je go go ∏´b -
ni ka. Naj lep sze ho dow le tej ra sy, jesz -
cze do nie daw na, znaj do wa ∏y si´ na te -
re nie Rze szowsz czy zny. Do bry ma te ria∏
ho dow la ny po sia da li te˝ „kre so wia cy”,
osie dle ni po woj nie na te re nie po ∏u -
dnio wo -za chod niej Pol ski (Gli wi ce -
-Opo le -Wro c∏aw), jed nak ta sta ra ge ne -

ra cja lu dzi, za fa scy no wa nych bro daw -
cza kiem, po wo li opusz cza na sze sze re gi,
a ich wie dza i do ro bek ho dow la ny naj -
cz´ Êciej zni ka jà bez pow rot nie. W ostat -
nich la tach ra sa ta zdo by wa zwo len ni -
ków rów nie˝ w in nych re gio nach Pol ski,
a tak ̋ e nie licz ne u na szych za chod nich
sà sia dów. DoÊç do bre ja ko Êcio wo bro -
daw cza ki ho do wa ne sà rów nie˝ na
Ukra inie.

Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e bro daw -
cza ki to pi´k na i fa scy nu jà ca ra sa,

dla te go te˝ mo ̋ e my byç dum ni
z osià gni´ç na szych przod ków i po -
win ni Êmy do ∏o ̋ yç wszel kich sta raƒ,
aby ta czàst ka na sze go dzie dzic twa
kul tu ro we go zo sta ∏a za cho wa na dla
przy sz∏ych po ko leƒ. 

Wy pa da mieç na dzie j´, ˝e wzra sta -
jà ca po pu lar noÊç bro daw cza ka uchro -
ni go od za gro ̋ eƒ, ja kie nie omi n´ ∏y
in nych pol skich ras krót ko dzio bych.

Zbi gniew Gi lar ski 

Go∏´b ie

18 6, 7/2006

Du bler, zwa ny te˝ bul do giem, z ho dow li Krzysz to fa Wil ka. Fot.
R. Ka za nec ki

Bro daw cza ki pol skie nie bie skie z pa sa mi, z ho dow li au to ra. Fot. Z. Gi lar ski


