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G o ∏àb, któ rym za chwy ca jà si´
nie mal wszy scy. Pi´k na fi gu ra,

barw na cza pecz ka (krym ka) na okrà -
g∏ej przy ozdo bio nej ko ron kà g∏o wie.
Kró ciut ki dziób, za lot ne spoj rze nie
i no gi z ob fi ty mi pió ra mi spra wia jà,
˝e przy cià ga wzrok i za uro cza swo im
szla chet nym wy glà dem.

To no wy typ krym ki bia ∏o stoc kiej.
Go ∏àb ho do wa ny przez wy traw nych
ho dow ców pa sjo na tów, mi ∏o Êni ków
tej nie po wta rzal nej ra sy.

Ra sa po wsta ∏a w po czàt -
kach XX wie ku. W jej two rze niu bra li
udzia∏ ho dow cy z Su wa∏k, Au gu sto wa
i Bia ∏e go sto ku. Za zna czam, ˝e w po -
czàt kach XX wie ku. Jest to o ty le wa˝ -
ne, ˝e w nie któ rych opi sach jak i we
wzor cu krym ki bia ∏o stoc kiej przy j´ to
da t´ – po ∏o wa XX wie ku. Naj star si,
˝y jà cy jesz cze ho dow cy twier dzà,
˝e krym ka Êred nio dzio ba ho do wa -
na by ∏a rów nie˝ przed woj nà. Wg opi -
su Jó ze fa Gra fa z Su wa∏k, re gion Au -
gu sto wa i Su wa∏k po woj nie by∏ za g∏´ -
biem ho dow la nym krym ki. Póê niej to
si´ zmie ni ∏o. Naj wi´ cej tych go ∏´ bi
ho do wa no w Bia ∏ym sto ku. Krym k´
Êred nio dzio bà w tych re gio nach na zy -
wa no po pro stu krym kà. Na to miast
od mia n´ wi´k szà, d∏u go dzio bà na zy -
wa no krym kà war szaw skà. Do pie ro
na po czàt ku lat 80., po opra co wa niu
wzor ca i dla uho no ro wa nia wy si∏ ków
ho dow ców bia ∏o stoc kich pta kom tym
nada no na zw´ krym ki bia ∏o stoc kiej.

Ja kie ra sy go ∏´ bi bra ∏y udzia∏
w kszta∏ to wa niu fe no ty pu krym ki
Êred nio dzio bej?

Do st´p ne opra co wa nia po da jà
sprzecz ne in for ma cje. Naj bli˝ szy
praw dy jest opis kol. Ada ma We gne -
ra, któ ry po da je, ˝e w two rze niu tej
ra sy udzia∏ bra ∏y krym ki pol skie,
barw no g∏ów ki kró le wiec kie, wy wrot -
ki wschod nio pru skie (po pu lar nie na -
zy wa ne wy wrot ka mi po mor ski mi)
i krym ki ham bur skie. In ni su ge ru jà,
˝e krym ki pol skie i krym ki ham bur -
skie.

Mo im zda niem w two rze niu krym -
ki Êred nio dzio bej bra ∏y udzia∏ krym ki
d∏u go dzio be i barw no g∏ów ki kró le -
wiec ki. Na po czàt ku XX wie ku w re -
jo nie pó∏ noc no -wschod niej Pol ski
wy st´ po wa ∏y barw no g∏ów ki kró le -
wiec kie z du ̋ y mi ∏ap cia mi oraz
krym ki ro syj skie.

D∏u go dzio ba krym ka pol ska w owym
cza sie nie po sia da ∏a ∏ap ci. By ∏y to go ∏´ bie
o nie mal ̋ e po zio mej syl wet ce, bo se lub
z poƒ czosz ka mi. (wg wzor ca krym ki
pol skiej – HDI nr 6/72 r.)

Ho dow cy bia ∏o stoc cy stwo rzy li
pi´k nà od mia n´ krym ki, któ ra z bie -
giem lat zy ska ∏a spo rà gru p´ mi ∏o Êni -
ków w ca ∏ej Pol sce.

W do st´p nych pu bli ka cjach mo ̋ e -
my po znaç na zwi ska ho dow ców, któ -
rzy naj wi´ cej przy czy ni li si´
do ukszta∏ to wa nia i utrwa le nia tej ra -
sy. Sà to: Wa c∏aw Ma ty se wicz, Kon -
stan ty Noj felt, Zyg munt Ro chal ski,
Jó zef Ste pa czen ko oraz pa no wie Mi -
chie wicz i Ja ku bo wicz.

Krym ka przez nich ho do wa na cha -
rak te ry zo wa ∏a si´ du ̋ y mi ∏ap cia mi,
wy so kà, ob fi tà ko ron kà, Êred niej d∏u -
go Êci dzio bem i wy d∏u ̋ o nà g∏o wà.

W la tach 70., w cen tral nej Pol sce
w re jo nie ¸o dzi, To ma szo wa Maz.
i Piotr ko wa Tryb. za cz´ ∏y uka zy waç
si´ krym ki krót ko dzio be ró˝ nià ce si´
bu do wà od krym ki Êred nio dzio bej,
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Krymka bia∏ostocka czerwona z wystawy w Warszawie w 2005 r, hod .A. Marczak. Fot. W∏. Kwiatkowski.



ho do wa nej w re jo nie bia ∏o stoc kim.
By ∏y znacz nie mniej sze, z krót kim
dzio bem, ma ∏y mi ∏ap cia mi i ró ̋ o wà
brwià. Przy wo ̋ o ne przez han dla rzy
do War sza wy otrzy ma ∏y na zw´ kry -
mek ∏ódz kich.

I te w∏a Ênie pta ki przy czy ni ∏y si´
do zna czà cej zmia ny eks te rie ru
krym ki bia ∏o stoc kiej. Ca ∏y ten pro -
ces prze kszta∏ ce nia wy glà du krym ki
Êred nio dzio bej bar dzo cie ka wie opi -
su je w biu le ty nie PZH GRi DO nr 2
z 1997 r. do Êwiad czo ny ho dow ca ras
krót ko dzio bych, ko le ga An drzej
Le Êniew ski.

Opi su je, jak zu pe∏ nie przy pad ko -
wo sko ja rzy∏ krym k´ ham bur skà
z krym kà bia ∏o stoc kà.

Z tej pa ry wy ho do wa∏ 5 m∏o dych. Je -
den z nich przy po mi na∏ z fi gu ry krym -
k´ ham bur skà. Po sia da∏ krót ki dziób,
ma ∏e ∏ap cie i bia ∏à, du ̋ à opra w´ oczu.
W na st´p nym se zo nie po je cha∏ do ¸o -
dzi, aby uzu pe∏ niç sta do krym ki ham -
bur skiej. (W tym cza sie, w ¸o dzi mo˝ -

na by ∏o na byç pra wie wszyst kie ra sy
go ∏´ bi krót ko dzio bych). Po ka za∏ wy ho -
do wa nà przy pad ko wo krym k´ ∏ódz kim
ho dow com.

Do wie dzia∏ si´ od nich, ˝e w re jo -
nie To masz Maz., ho do wa ne sà ta kie
krym ki od lat. Od wie dzi∏ wie lu ho -
dow ców z te go re gio nu. Z ich opo -
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Krymka bia∏ostocka czarna z hodowli J. Lisowskiego. Fot. arch. J. Lisowskiego

Ocena pokrojowa krymki bia∏ostockiej przez s´dziego, na wystawie w Tomaszowie Maz. Fot. A. Âwiecki
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wia daƒ wy ni ka ∏o, ˝e ju˝ przed woj nà
krzy ̋ o wa li krym ki bia ∏o stoc kie ze
spro wa dza ny mi krym ka mi ham bur -
ski mi. Pre kur so rem ta kie go ko ja rze -
nia by∏ Sta ni s∏aw Wil czak ze wsi ¸a -
zi ska pod To ma szo wem Maz.

Zo sta wia∏ do dal szej ho dow li tyl ko
krym ki z bar dzo krót ki mi, gru by mi
dzio ba mi i krót kà, sze ro kà g∏o wà. Go -
∏´ bie te zy ski wa ∏y du ̋ à po pu lar noÊç
wÊród miej sco wych ho dow ców,
do któ rych m. in ny mi za li cza li si´ kol.

Ku bic ki, Wil czak, Bi skup, Ry bak, Ma -
zu rek, Dud kie wicz, Wà cha ∏a i in ni.

W la tach 70. kry mek o doÊç du ̋ ych
ob fi tych ∏ap ciach i bia ∏ych opra wach
oczu w To ma szo wie Maz. by ∏o ju˝ spo -
ro. Przy wo ̋ o ne do War sza wy zna la z∏y
ama to rów i osià ga ∏y za wrot ne ce ny.
Ho dow cy z Bia ∏e go sto ku licz nie na by -
wa li te pta ki i ko ja rzy li z krym ka mi bia -
∏o stoc ki mi, ce lem po pra wy bu do wy
g∏o wy i skró ce nia dzio ba.

W ro ku 1984 na wy sta wie go ∏´ bi
w War sza wie, kol. Sta ni s∏aw Je gliƒ ski
wy sta wi∏ ko lek cj´ kry mek bia ∏o stoc kich
z bar dzo krót ki mi dzio ba mi i sze ro ki mi,
z wy skle pio nym czo ∏em, g∏o wa mi. Za t´
ko lek cj´ uzy ska∏ cham pio na i I miej sce.

Od te go cza su na wy sta wach za cz´ -
to pre fe ro waç zmo dy fi ko wa ne krym -
ki bia ∏o stoc kie.

Roz ma wia ∏em z kol. Ste fa nem Je -
gliƒ skim, opo wie dzia∏ mi, ˝e krym ki
Êred nio dzio be ho do wa∏ od d∏u˝ sze go
cza su. Wszy scy ho dow cy tej krym ki
sta ra li si´, aby wy ho do waç oka zy z jak
naj wi´k szy mi ∏ap cia mi i krót ki mi
dzio ba mi. Ku pi∏ od ho dow cy z To ma -
szo wa Maz., p. Bi sku pa krym k´ ∏ódz -
kà z krót kim dzio bem i nie co ja Êniej -
szà brwià. Sko ja rzo na z sam cem ty po -
wej krym ki bia ∏o stoc kiej da ∏a po tom -
stwo z krót ki mi dzio ba mi i mniej wy -
d∏u ̋ o nà g∏o wà. I te w∏a Ênie krym ki
po ka za∏ na wy sta wie w War sza wie.

Wzo rzec krym ki bia ∏o stoc kiej
opra co wa ny w 1984 ro ku jak by na wy -
rost za k∏a da∏ skra ca nie dzio ba i zmia -
n´ bu do wy g∏o wy na ma ∏à, okrà g∏à
o doÊç sze ro kim i wy so kim czo le.

Krymki bia∏ostockie z wystawy w Tomaszowie Mazowieckim w 2004 r. Fot. A. Âwiecki

Krymka bia∏ostocka.Warszawa 2005r. Hodowca: A. Marczak. Fot. W∏. Kwiatkowski



Na st´p ne 15 lat ho dow li krym ki
bia ∏o stoc kiej do pro wa dzi ∏o do po -
wsta nia go ∏´ bi, któ re ju˝ nie wie le
mia ∏y wspól ne go ze Êred nio dzio bà
krym kà. Po nie wa˝ ten no wy typ bar -
dzo ró˝ ni∏ si´ od obo wià zu jà ce go
wzor ca, kol. An drzej Le Êniew ski za -
pro po no wa∏, aby „no wà” krym k´ na -
zwaç ma zo wiec kà lub to ma szow skà
i opra co waç no wy wzo rzec. Po wsta -
∏a by w ten spo sób trze cia od mia -
na krym ki, obok pol skiej d∏u go dzio -
bej i bia ∏o stoc kiej Êred nio dzio bej.

Mo im zda niem, nie by∏ to po mys∏
po zba wio ny ra cji. Po przez mo dy fi ka -
cj´ wzor ców, a w nie któ rych przy pad -
kach ra dy kal na zmia na wzor ca po -
wo du je, ˝e „sta ry” typ go ∏´ bi po zo -
sta je na mar gi ne sie ho dow li, ule ga
po wol ne mu za ni ko wi.

Po pew nym cza sie pod no si my la -
rum, ˝e gi nà sta re pol skie ra sy,
˝e trze ba je ra to waç. Tak si´ sta ∏o ze
„sta rym” ty pem krym ki pol skiej, mo -
ty la war szaw skie go (wi dy ma), bo cia -
na czy bro daw cza ka sta ro pol skie go.

Co raz wi´k sze skra ca nie dzio ba po -
wo du je prze cie˝ trud niej szà ho dow l´
i co za tym idzie w póê niej szym okre -
sie co raz mniej ama to rów sztucz ne go
wy cho wu tych go ∏´ bi: w pol skim
zwiàz ku zrze szo nych jest 2,5 ty sià ca
ho dow ców, a set ki ty si´ cy ho dow ców
nie zrze szo nych trzy ma da lej go ∏´ bie
Êred nio dzio be i d∏u go dzio be, ∏a twe
w ho dow li. Sa me prze cie˝ si´ wy kar -
mia jà. Sà rów nie˝ pi´k ne. Dla cze go
ma jà byç bez ra so wy mi?!

Pro jekt utwo rze nia trze ciej od mia -
ny krym ki pol skiej nie zy ska∏ jed nak
apro ba ty ho dow ców bia ∏o stoc kich.

W 1999 r ho dow cy Ste fan Je gliƒ ski
i An drzej Le Êniew ski za pro po no wa li
pro jekt zmia ny wzor ca krym ki bia ∏o -
stoc kiej. Pro jekt ten, wraz z opi sem
i ry sun ka mi au tor stwa To ma sza
Szym kie wi cza, zo sta∏ wy dru ko wa ny
w biu le ty nie PZH GRi DO w nr 2/99.

W ro ku 2000 w Skier nie wi cach do -
sz∏o do spo tka nia ho dow ców, s´ dziów
i dzia ∏a czy Ko le gium S´ dziów i in nych
osób za in te re so wa nych ho dow là krym ki
bia ∏o stoc kiej. Wzo rzec zo sta∏ zno we li zo -
wa ny i za czà∏ obo wià zy waç ju˝ w se zo nie
wy sta wo wym 2000-2001 r.

Obec nie krym ka bia ∏o stoc ka ho -
do wa na jest w ca ∏ej Pol sce. Jest ju˝
bar dzo po pu lar na. Naj pi´k niej sze
oka zy tej ra sy wy sta wio ne by ∏y
na wy sta wie w To ma szo wie Maz.,
gdzie jed na czwar ta cz∏on ków zwiàz -
ku ho du je t´ ra s´.

Antoni Âwiecki

Ce chy ra so wo Êci krym ki bia ∏o stoc kiej
na podst. „wzor ce go ∏  ́bi ra so wych wy st  ́-
pu jà cych na wy sta wach w Pol sce” (E.
Czep czyƒ ski, M. Ko liƒ ski, Po znaƒ 2001)

Po cho dze nie:
Ra sa po wsta ∏a w po ∏o wie XX wie ku.

W two rze niu ra sy bra li udzia∏ ho dow cy
z Bia ∏e go sto ku, Su wa∏k i po bli skich
miej sco wo Êci. Obec nie sà to go ∏´ bie
ho do wa ne i lu bia ne na te re nie ca ∏e go
kra ju.

Wra ̋ e nie ogól ne:
Go ∏àb mniej ni˝ Êred niej wiel ko Êci,

ty pu lot ne go, syl wet ka o za okrà glo -
nych kszta∏ tach, po sta wa dum -
na o unie sio nej i wy pi´ tej pier si, lek ko
wy gi´ tej do ty ∏u szyi, ob fi tym i do brze
przy le ga jà cym upie rze niu, doÊç ˝y wym

uspo so bie niu lecz ∏a god ny i ma ∏o p∏o -
chli wy.

Wzo rzec: ce chy ra so wo Êci.
G∏o wa:

Ma ∏a, okrà g∏a, o sze ro kim i wy so kim
czo le, przy ozdo bio na ob fi tà, sze ro kà,
wy so ko osa dzo nà musz lo wa tà ko ro nà.
We wnàtrz ko ro na lek ko wg∏´ bio na, nie
przy le ga do g∏o wy, u szczy tu pió ra skie -
ro wa ne sà do przo du i si´ ga jà szczy tu
g∏o wy, po bo kach za koƒ czo na ro ze ta mi.

Oczy:
DoÊç du ̋ e, per ∏o we, êre ni ca ma -

∏a o wy raê nie za zna czo nych kra w´ -
dziach.

Brew:
Dwu rz´ do wa, g∏ad ka, rów na wo kó∏

oka, bar wy ja sno cie li stej. 
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Rysunek J. Szawiela przedstawiajàcy wzorzec

krymki bia∏ostockiej z 1984 r.

Rysunek T. Szymkiewicza z 1999 r. do projektu

nowego wzorca.

Przy Bia ∏o stoc kim Zwiàz ku Ho dow -
ców Go ∏´ bi Ra so wych po wsta∏ Klub
Krym ki Bia ∏o stoc kiej i Wy wrot ka Ma -
zur skie go, tel. 058 732 31 07.

Hodowca: H. Szab∏owski. Fot. W∏. Kwiatkowski


