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Go∏´bie

Za gó ra mi, za la sa mi, a mo ̋ e nie za 
gó ra mi, ˝y∏ so bie ch∏o piec, któ -

ry jak ka˝ de dziec ko bar dzo lu bi∏ s∏u chaç ba jek.
Ma ma nam do syç cz´ sto czy ta ∏a lub opo wia -

da ∏a baj ki na do bra noc. Mo ̋ e to si´ wy da do -
syç dziw ne, ale w tam tym cza sie bra ko wa ∏o te -
le wi zo rów, ma gne to fo nów, a ra dio nie by -
∏o sprz´ tem co dzien ne go u˝yt ku. Je Êli by ∏y au -
dy cje, to w wi´k szo Êci pro pa gan do we. 

Baj ki ma my czy bab ci by ∏y na po rzàd ku dzien -
nym, ale kie dy oj ciec sia da∏ wie czo -
rem i mia∏ nas uÊpiç – to by ∏o ju˝ wy da rze nie. Ta -
ta nie umia∏ opo wia daç ba jek, ale za to roz pra -
wia∏ o swo im ˝y ciu i ko le gach.

Opo wie Êci by ∏y o cza sach, kie dy by∏ w par -
ty zant ce, o ró˝ nych ak cjach, w któ -
rych bra∏ udzia∏, o oku pa cji i la tach krót -
ko po wy zwo le niu, gdy ja ko Ako wiec mu -
sia∏ ukry waç si´ na zie miach za chod nich.

By ∏y opo wia da nia o psach, któ re mia∏, ko -
tach, cza sem o ko niach lub wy pra wach do sa -
du ksi´ dza na jab∏ ka, kie dy by∏ ma ∏ym ch∏op -
cem.

Ale naj lep sze i naj bar dziej fa scy nu jà ce by -
∏y dla mnie opo wie Êci o go ∏´ biach.

Wy war ∏y one na mnie ogrom ny wp∏yw
i w ja kiÊ dziw ny spo sób sta ∏em si´, jak i mo -
je ˝y cie, dal szym cià giem opo wie Êci o ho dow -
li krym ki pol skiej.

A wszyst ko za cz´ ∏o si´ tak.
Na fe sty nie do ̋ yn ko wym, jesz -

cze przed II woj nà Êwia to wà, w la -
tach 30-tych, w mia stecz ku Ko zie ni ce, w któ -
rym w m∏o do Êci miesz ka∏ mój oj ciec, znaj do -
wa ∏o si´ wie le atrak cji. By ∏o te˝ we so ∏e mia -
stecz ko i lo te ria z wie lo ma fan ta mi do wy gra -
nia.

Dzi siaj lo so wa nia w wi´k szo Êci sà elek tro -
nicz ne i ro l´ przy s∏o wio we go „Ja sia” pe∏ -
ni kom pu ter.

Kie dyÊ lo te ria wy glà da ∏a tak – do ka˝ de -
go fan tu przy wià za ny by∏ sznu re czek, któ re -
go ko niec by∏ ze bra ny w p´ czek ra zem z in ny -
mi (za rów no pu sty mi, jak i pe∏ ny mi).

Na gro da mi dla wy gra nych by ∏y: pro -
siak (pierw sza i naj bar dziej war to Êcio wa na gro -
da), wo rek ziem nia ków lub zbo ̋ a, ku ra, pa -
ra bu tów, ko ra le, pier Êcion ki i ró˝ ne in ne rze -
czy po trzeb ne w do mu bar dziej lub mniej.

Jed nà z na gród by∏ go ∏àb w klat ce – bia ∏o -
-czar ny, prze pi´k ny, ma rze nie wie lu ch∏o pa -
ków.

Mój oj ciec b´ dàc dziec kiem te˝ na le -
˝a∏ do tych ma rzy cie li.

Mia∏ pa r´ gro szy, któ re do sta∏ na ka ru ze -
l´ i ciast ka. Sta∏ wi´c przed dy le ma tem – ciast -
ka czy lo te ria.

Wy gra∏ go ∏àb, bo by∏ pi´k ny i ta ki nie spo ty -
ka ny. Lo so wa nie pierw sze – pu sto. Lo so wa -
nie dru gie – je den cu kie rek. Lo so wa nie trze -
cie i ostat nie, bo pie nià dze ju˝ si´ skoƒ czy -
∏y – cià gnà∏ bar dzo de li kat nie, ˝e by nie sp∏o -
szyç szcz´ Êcia.

Jest, jest na gro da – los wy gra ny, ale na gro -
dà by ∏a – ko za i to z ro ga mi i bro dà, ca ∏a bia -
∏a. By∏ to dy le mat dla ch∏op ca, mia∏ wy graç go -
∏´ bia – po co mu ta ko za. Po pro si∏ pro wa dzà ce -
go lo te ri´, czy mo ̋ e wy mie niç ko z´ na go ∏´ -
bia. Ten by∏ zdzi wio ny proÊ bà, bo ko za by -
∏a bar dziej war to Êcio wa ni˝ ptak, wi´c si´ zgo -
dzi∏ na tà za mia n´.

I tak mój oj ciec, b´ dàc dziec -
kiem, wszed∏ w po sia da nie pierw sze go go ∏´ -
bia, któ rym by ∏a „Krym ka”.

Ca ∏y szcz´ Êli wy wró ci∏ do do mu z go ∏´ -
biem. Dzia dek mój nie prze pa da∏ za go ∏´ bia -
mi, ale wy gra na jest wy gra nà i trze ba by -
∏o o nià za dbaç. Zbu do wa no ma ∏y go ∏´b nik...

Go rzej si´ rzecz mia ∏a, gdy dzia dek do wie -
dzia∏ si´, ˝e na stà pi ∏a za mia na ko zy na go ∏´ -
bia i gdy by nie bab cia nie wiem,
jak by si´ to skoƒ czy ∏o. Z cza sem przy by wa -
∏o ró˝ nych go ∏´ bi, ale wcià˝ bra ko wa ∏o sam czy -
ka krym ki dla wy gra nej na lo te rii sa mi cy.

W oko li cy nikt nie mia∏ ta kie go go ∏´ -
bia. Przez rok by ∏a ona w pa rze z ja kimÊ bia -
∏ym, bli ̋ ej nie zna nej ra sy sam czy kiem i m∏o -
de nie by ∏y po dob ne do mat ki. Dla ch∏op ca by -
∏o to tro ch´ nie zro zu mia ∏e, ale miej sco wi go ∏´ -
bia rze wy t∏u ma czy li mu dla cze go. Mu si byç ta -
ki sam sa miec. 

Pa mi´ taj my, ˝e by ∏y to la ta 30-te i wy -
jazd do wiel kie go mia sta, ta kie go jak Ra -
dom, by∏ wy pra wà. Od le g∏oÊç 47 km wy da -
je si´ te raz Êmiesz na, ale wte dy koƒ mi w fur -
man ce, przez Pusz cz´ Ko zie nic kà, by ∏a to ca ∏o -
dnio wa wy pra wa. Za rok tak ̋ e by∏ fe styn do -
˝yn ko wy – lo te ria i na dzie ja, lecz go ∏´ bia ja -
ko na gro dy nie by ∏o. Ko niec ma rzeƒ, ko -
niec ho dow li, ko niec szcz´ Êcia. Tak po win -
na za koƒ czyç si´ opo wieÊç na do bra noc. Jed -
nak los p∏a ta fi gle i dal sza opo wieÊç do ty czà -
cy sam czy ka. 

Pew ne go dnia mój oj ciec do wie -
dzia∏ si´ od ko le gów ze szko ∏y, ˝e ta -



ki sam go ∏àb sie dzi na ko Êcie le. Po -
bieg∏ tam i zo ba czy∏ – tak to je go Krym -
ka. Idàc do do mu za sta na -
wia∏ si´, co jà tam po nio s∏o. Po przyj Êciu zaj -
rza∏ do go ∏´b ni ka – krym ka jest. Po my -
Êla∏, ˝e zdà ̋ y ∏a przy le cieç. Wzià∏ si´ za od ra -
bia nie lek cji, ale ko le dzy za oknem wo ∏a -
li, ˝e krym ka wcià˝ sie dzi na ko Êcie le. Z∏a pa -
li wi´c krym k´ do klat ki i po bie gli pod ko -
Êció∏. Oczom nie mo gli uwie rzyç, jest ta -
ki sam go ∏àb, skàd si´ wzià∏. Wszy scy go ∏´ -
bia rze w oko li cy za sta na wia li si´, co zro -
biç, ˝e by przy le cia∏ do go ∏´b ni ka. Pod ga nia -
li go i za pra sza li ziar nem. A go ∏àb pa -
r´ dni sie dzia∏ na ko Êcie -
le i nikt nie móg∏ go z∏a paç. Trze ba go by -
∏o zgo niç, ale nie wy pa da ∏o rzu caç ka mie nia -
mi na ko Êció∏. Ko Êciel ny chcia∏ po -
móc, ale ksiàdz za ka za∏. Po ci chu, ˝e by ko -
Êciel ny nie wi dzia∏, we szli na wie ̋ ´ ko Êcio -
∏a i zgo ni li go ∏´ bia, ale to nic nie da ∏o, bo wró -
ci∏ na ko Êció∏ i zno wu tam no co wa∏. Mie -
li ró˝ ne po my s∏y jak go z∏a paç. Chcie -

li wejÊç no cà po ryn nie, ale oka za ∏a si´ za s∏a -
ba, a okap da chu ko Êcio ∏a zbyt wy sta jà -
cy, wi´c po mys∏ wy gas∏. W koƒ cu mój oj -
ciec i je go brat za kra dli si´ wie czo rem do ko -
Êcio ∏a z pod bie ra kiem na ry by. Scho wa -
li si´ na chó rze za or ga na mi i cze ka li w pe∏ -
nym na pi´ ciu, a˝ ko Êciel ny po ostat nim na bo -
˝eƒ stwie po sprzà ta ko Êció∏. Kie dy zo sta li sa -
mi w ko Êcie le na noc, zro bi ∏o si´ strasz -
nie i ch∏od no. Go ∏àb sie dzia∏ na okien -
ku, a gdzieÊ wy so ko od zy wa∏ si´ pusz -
czyk lub so wa. Po sta no wi li cze kaç a˝ do -

brze za Ênie. Dru gi raz ta ka oka zja mo -
g∏a si´ nie zda rzyç. W koƒ cu pod j´ li de cy -
zj´, aby go z∏a paç w pod bie rak. Uda -
∏o si´, mie li go ∏´ -
bia. Potwierdzi∏o si´, ˝e to sa miec. By ∏a pa -
ra. Mu sie li jed nak cze kaç do ra -
na, ale nikt nie za uwa ̋ y∏, ˝e by li w ko Êcie -
le. Ra no go ∏àb by∏ ju˝ w go ∏´b ni ku. Pe∏ -
nia szcz´ Êcia. By ∏y m∏o de, ale tyl ko 3 la ta.

Przy szed∏ rok 1939. Oku pa cja, zmia na miej -
sca za miesz ka nia. Ho dow la zo sta ∏a prze rwa -
na na pa r´ lat.

Krymki polskie.
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Tak imi to opo wia da nia mi by ∏em „kar mio -
ny” ja ko dziec ko, wi´c nie ma cze mu si´ dzi -
wiç, ˝e w ta kim sa mym stop niu jak opo wie -
Êci, po lu bi ∏em go ∏´ bie. 

Mi ja ∏y la ta. Oj ciec ho do wa∏ go ∏´ bie pocz to -
we, zwa ne tak ̋ e woj sko wy mi. Po ma ga -
∏em mu, sprzà ta ∏em, lu bi ∏em te go ∏´ bie i po do -
ba ∏y mi si´. Ale to nie to. Up∏y nà∏ czas na -
uki, woj sko, za ∏o ̋ y ∏em w∏a snà ro dzi n´. Pod jà -
∏em pra c´, któ ra po le ga ∏a na roz jaz dach po kra -
ju. Pew ne go ra zu, gdy by ∏em w ¸o dzi na tar -
gu wy pa trzy ∏em go ∏´ bia krym ka. Bia ∏o -czar -
na sa micz ka z pi´k ny mi ∏ap cia mi, opra -
wa oczu ja sna, dziób bez tzw. mu chy, po pro -
stu – pi´k na. Po sta no wi ∏em jà mieç. Za py ta -
∏em o ce n´, ale by ∏a wy so ka. Prze li czy -
∏em w my Êlach – bra ku je. Tar go wa -
∏em si´ ze sprze da jà cym, ale nie chcia∏ zejÊç 
z ce ny. Nic z te go nie wy sz∏o, trud no. Po go dzo -
ny z tà my Êlà, po wo li opusz cza -
∏em targ. KtoÊ mnie wów czas za wo ∏a∏, pa -
trz´ – zna jo my. Tro ch´ mi by ∏o g∏u pio, ale  za -

py ta ∏em, czy po ̋ y czy mi na go ∏´ bia – po ̋ y -
czy∏. Wra ca ∏em, jak na skrzy d∏ach, bo ba -
∏em si´, ˝e jest ju˝ sprze da na. Zo ba czy -
∏em – jest, wi´c ku pi ∏em. Póê niej ku pi ∏em sam -
czy ka, ale nie by∏ ju˝ tak ∏ad ny jak ona.

Ho do wa ∏em je w go ∏´b ni ku ra zem z pocz to -
wy mi. Do ku pi ∏em póê niej jesz cze ze dwie par -
ki i tak si´ za cz´ ∏o.

A mo ̋ e to tyl ko kon ty nu acja opo wie Êci.
Za pi sa ∏em si´ do Zwiàz ku Ho dow ców Go -

∏´ bi. Na wià za ∏em kon takt z pa nem Z. Gi lar -
skim, któ ry pro pa gu je do dziÊ ak cj´ „Gi nà ce ra -
sy”. Krym ka pol ska by ∏a i jest jed -
nà z nich. W ho dow li by ∏y wzlo ty i upad ki. Szu -
ka ∏em ma te ria ∏u ho dow la ne go po ca ∏ej Pol -
sce, a tak ̋ e we Lwo wie. Ko ja rzy ∏em te jak -
˝e ró˝ ne li nie. W tym cza sie ho do wa -
∏em ok. 200 kry mek we wszyst kich ko lo -
rach. Po wo li, dro gà eli mi na cji do sze -
d∏em ju˝ do po rzàd nych efek tów. Ra -
zem ze zna nym ho dow cà i s´ dzià p. To ma -
szem Szym kie wi czem, przy po par ciu ów cze -

sne go pre ze sa p. B. Sa lic kie go i prze wod ni czà -
ce go K.S. Jur ka Cie plic kie go, prze pro wa dzi li -
Êmy no we li za cj´ krym ki pol skiej, a na st´p -
nie wpro wa dzi li Êmy jà, ja ko ty po wo pol skà ra -
s´, do re je stru ras Fe de ra cji Eu ro pej skiej. 

Wy sta wia ∏em pta ki na wy sta wach eu ro pej -
skich, gdzie wzbu dzi ∏y spo re za in te re so wa -
nie. Do te go stop nia, ˝e by ∏em ju˝ za pra sza -
ny na wy sta wy za oce an z wi´k szà ilo Êcià kry -
mek, bo by li za in te re so wa ni ich za ku pem. By -
∏o do brze – a mo ̋ e zbyt pi´k nie. Ho dow la kwi -
t∏a, by ∏o spo re za in te re so wa nie. Pew ne -
go dnia wcho dz´ do go ∏´ bi, a tu pu sto. Nie wie -
dzia ∏em co ro biç, zda wa ∏em so bie spra w´, ̋ e go -
∏´ bie zo sta ∏y skra dzio ne, ale nie do pusz cza -
∏em te go do sie bie. Sta ∏em tak do brych pa r´ mi -
nut, bez sil ny, ska mie nia ∏y, ot´ pia ∏y. Kie dy powie -
dzia ∏em ˝onie, ˝e ukra dli wszyst kie go ∏´ -
bie, te˝ nie chcia ∏a w to uwie rzyç i po bie -
g∏a do go ∏´b ni ka. Po po wro cie po wie dzia ∏a, ˝e -
bym po zbie ra∏ m∏o de z gniazd, bo sà pra wie zim -
ne. Zo sta ∏o pa r´ pi skla ków i jaj ka w gniaz -
dach. Roz grze wa ∏em m∏o de i my Êla -
∏em, gdzie tu i u któ re go z ko le gów pod ∏o ̋ yç jaj -
ka. Ob dzwo ni ∏em wszyst kich, po wia do mi -
∏em o kradzie ̋ y i po pro si ∏em o po moc. Uda -
∏o mi si´ ura to waç pi´ç m∏o dych, ale z jaj ka mi by -
∏o go rzej. Po nie wa˝ nie mia ∏em po my s∏u co z ni -
mi zro biç, wpa d∏em na zwa rio wa ny po -
mys∏ i uru cho mi ∏em in ku ba tor do kur. Po pew -
nym cza sie z 16 ja jek wy klu ∏y si´ 4 m∏o de. Zna la -
z∏em im mam ki. Po mi mo ura to wa nia pa -
ru sztuk by ∏em za ∏a ma ny. Ty le lat pra cy ho dow la -
nej po sz∏o na mar ne. Szko da.

Ko le dzy -ho dow cy, któ rym kie dyÊ da ∏em go -
∏´ bie, przy nie Êli mi swo je krym ki i pró bo wa -
li po cie szyç. I zno wu po wo li za czy na ∏em pra -
wie od po czàt ku dro g´ ho dow la nà. W du -
˝ej mie rze ma te ria∏ ho dow la ny na by -
∏em u Êwiet nych ho dow ców krym ki pol -
skiej, pa nów M. Za wadz kie go i St. Gro chow -
skie go. Ho dow la zno wu ma swój wy so ki po -
ziom, jak wy ka zu jà no ty na wy sta -
wach. Wszyst ko wró ci ∏o do nor my.

Cza sem pa trzàc na mo je go ∏´ bie za sta na -
wiam si´ nad tym, czy któ ryÊ z mo ich sy -
nów b´ dzie je w dal szym cià gu ho do wa∏.

Mo ̋ e zbyt ma ∏o i nie cie ka wie opo wia da -
∏em im o go ∏´ biach, a mo ̋ e t´ ro l´ prze j´ ∏a te -
le wi zja z wie czor ny mi do bra noc ka mi. Na ra -
zie bar dziej po cià ga ich mo to ry za cja i kom pu te -
ry. Mam na dzie j´, ˝e to tyl ko chwi lo -
we. Czas po ka ̋ e.

Fot. S. Roszkowski


