
To masz Szym kie wicz

Na zwa tej ra sy po cho dzi
od okre Êle nia ro dza ju 

na kry cia g∏o wy – krym -
ki – u˝y wa nej na wschod -

nich kre sach Pol ski.
Naj praw do po dob niej

krymka polska przy wie zio -
na zo sta ∏a dro gà là do wà

przez kup ców
z Da le kie go Wscho du.

Krym ka pol ska
Go∏´bie
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Krymka polska ˝ó∏ta
z hodowli Stanis∏awa Ostrowskiego.
Fot. S. Roszkowski
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Go∏´bie

We d∏ug opra co wa nia Eu ge niu -
sza Sto cha okre Êla na jest ja ko bar -

dzo sta ra ra sa go ∏´ bi, Êred niej wiel ko -
Êci, z g∏o wà do po ∏o wy okry tà cza pecz kà.
Ogon tej sa mej bar wy co „krym ka”, resz -
ta upie rze nia ca∏ ko wi cie bia ∏a. Opi su -
je on, ˝e by ∏y od mia ny z g∏ad kà g∏o -
wà, jak i z ko ron kà o musz lo wa tym kszta∏ -
cie oka la jà cà ty∏ g∏o wy, za koƒ czo nà moc ny -
mi ro ze tka mi.

G∏o wa za okrà glo na z lek ko wy pu -
k∏ym czo ∏em, dziób Êred ni, oko ko lo ru per -
∏o we go, ja sne, cie li sta opra wa oczu, g∏ad ka.

No gi nie za wy so kie, g∏ad kie. Zda rza -
jà si´ krym ki z opie rzo ny mi no ga mi (z d∏u go -
Êcià bocz nych piór opie rze nia nóg do 3 cm).

Wy ̋ ej przy to czo ny opis i wzo rzec obo -
wià zy wa∏ do 1987 r. Na po sie dze niu Ko le -
gium S´ dziów Eks per tów Ras Wschod -
nich i Pol skich, któ re od by ∏o si´ w Ra do -
miu, zde cy do wa no o no we li za cji wzor -
ca krym ki pol skiej. W no we li za cji, zgod -
nie z ist nie jà cym tren dem w ho dow li tej ra -
sy, zmie nio no w sta rym wzor cu opis g∏o -
wy, d∏u go Êci i gru bo Êci szyi. Na stà pi ∏o przej -
Êcie na bar dziej szla chet nà, szczu p∏à syl wet -
k´, wy˝ sze no gi, ob ro Êni´ te w moc ne ∏ap -
cie, o bar dziej roz ∏o ̋ y stych pió rach z ob ry -
sem pó∏ ko la. ¸ap cie po win ny byç po kry -
te co naj mniej trze ma okry wa -
mi piór: od zgi´ cia ko la na „bu fy” g´ ste i d∏u -
gie, za my ka jà ce wi zu al nie prze Êwit mi´ -
dzy wy so ki mi no ga mi.

Ko mi sj´ no we li za cji wzor ca two rzy li s´ -
dzio wie: Jó zef Se niuk, Zdzi s∏aw Bo raw -
ski, Ja nusz Paw ∏ow ski, An to ni Âwiec ki, Jó -
zef Gref, Jan Busz ka, Je rzy Cier lic ki, Hen -
ryk Ani szew ski, Sta ni s∏aw Sej mic ki, Ma -
ciej Ko liƒ ski, pro wa dzà cy To masz Szym kie -
wicz, Ju styn Szwe de. Zno we li zo wa nie wzor -
ca krym ki pol skiej da ∏o no wy roz dzia∏ w do -
sko na le niu ho dow li tej po pu lar nej ra sy go ∏´ -
bi. Zwró co no uwa g´, ˝e czo ∏o wi ho dow -
cy tej ra sy za nie cha li ho dow li od mia ny g∏ad -
ko g∏o wej w od mia nie z g∏ad ki mi no ga -
mi, jak i z ∏ap cia mi.

Do czo ∏o wych ho dow ców krym ki pol -
skiej za li cza no wów czas: Ja na No wa ka,
Zbi gnie wa Szwe de (Ê.p.), Ju sty na Szwe -
de (Ra dom), Mie czy s∏a wa Za wadz kie go, Sta -
ni s∏a wa Kop k´, Sta ni s∏a wa Gro chow skie -
go, Wi tol da Gmu row skie go (War sza -
wa), Sta ni s∏a wa Wi Êniew skie go (Ê.p.), Ja -
na Chro bo ta, Ro ma na Ko wal skie go, An drze -
ja Maj chrza ka (P∏ock), Bro ni s∏a wa Le wan -
dow skie go, Ma ria na Ku bia ka, Zdzi s∏a wa Sie -
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radz kie go, Ka ro la Wit cza ka, Ro ma na Ko sza -
row skie go, An drze ja An drzej cza ka, Be no -
na Ry piƒ skie go, Le cha Woj n´, To ma -
sza Szym kie wi cza (W∏o c∏a wek), Ada ma We -
gne ra (Szcze cin), Woj cie cha Spy cha ∏´, S∏a -
wo mi ra Ra taj cza ka (Poznaƒ), Wal de ma -
ra ˚bi kow skie go (My Êli bórz), Je rze go ¸y ska -
w´ (Wro c∏aw). Trze ba za zna -
czyç, ˝e przed wpro wa dze niem no we li za -
cji, w pra c´ nad no wym ty pem krym ki pol -
skiej, du ̋ y wk∏ad w∏o ̋ y li ho dow cy z re jo -
nów War sza wy, Ra do mia i W∏o c∏aw ka.

Do utwo rze nia go ∏´ bi z d∏u gà, po d∏u go -
wa tà, szczu p∏à g∏o wà u˝y to eg zem pla -
rzy pra sta rej krym ki pol skiej o g∏ad kich 
no gach, przy wie zio nych z daw nych kre -
sów pol skich (Lwów). ¸ap cie sta ra no si´ 
po zy skaç z krzy ̋ ów ki stan dar do wej krym -
ki pol skiej z pra sta rà od mia nà g∏ad ko g∏o -
wych o ol brzy mich ∏ap ciach, wy so ko sto jà -
cych na no gach, ho do wa nych na Ku ja -
wach „krym ków ku jaw skich”. O ile krzy -
˝ów ka z krym kà kre so wà da wa ∏a po tom -
stwo o pi´k nej, smu k∏ej g∏o wie i smu -
k∏ym dzio bie, to ob ni ̋ o no po sta w´ oraz syl -
wet k´, skra ca jàc no gi, przy jed no cze -
snym zmniej sze niu ich opie rze nia. ¸ap cie by -
∏y ubo gie i ma ∏o efek tow ne.

Po tom stwo z krzy ̋ ów ki z pra sta rà krym -
kà z Ku jaw da wa ∏o okrà g∏à g∏o w´, moc -
ny i gru by dziób, ob ni ̋ e nie i zu bo ̋ e nie ko -
ron ki, da jàc za to ob fi te i moc ne pió ra w ∏ap -
ciach, moc ne, d∏u gie „bu fy”, pod no szàc za ra -
zem syl wet k´ w gó r´.

Mà dra i da le ko wzrocz na po li ty ka ho dow la -
na ho dow ców z War sza wy i oko lic eli mi no -
wa ∏a skraj ne od rzu ty z krzy ̋ ó wek, ma -
jàc za cel sp∏asz cze nie wy pu k∏o Êci czo -
∏a oraz po d∏u ̋ e nie g∏o wy wraz z d∏u go -
Êcià dzio ba, jak i uzy ska nie je go de li kat -
nej szczu p∏o Êci (dziób smu k∏y).

Jed nak k∏o po ty z utrzy ma niem musz lo wa -
tej ko ron ki, wraz z uzy ska niem jak naj ob fit -
szej jej g´ sto Êci i moc nych roz ∏o ̋ y stych
∏ap ci, da wa ∏y przez d∏u˝ szy czas znie ch´ ca jà -
ce efek ty (wstecz nic two do sta re go ty -
pu). Re gres zo sta∏ prze ∏a ma ny z koƒ -
cem lat sie dem dzie sià tych i po czàt -
kiem osiem dzie sià tych.

Ob raz no we go go ∏´ bia, któ ry nie po wra -
ca∏ do sta rych wzor ców, da wa∏ na dzie -
j´ do szyb kie go osià gni´ cia ce lu ho dow -
li. Naj szyb ciej uzy ska no do bry fe no typ w ko -
lo rze ˝ó∏ tym, na st´p nie czer wo nym i czar -
nym, a w koƒ cu nie bie skim z czar nà wst´ -
gà na koƒ cu ogo na.

Portret krymki polskiej czarnej z hodowli Stanis∏awa Ostrowskiego. Fot. S. Roszkowski.
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W opi sie zno we li zo wa ne go wzor ca krym -
ki pol skiej trze ba za zna czyç, ˝e na stu pro cen -
to wej po pu la cji sta rej od mia ny za cz´ to ho do -
waç, w oko li cach Mo skwy, krym k´ na zy wa -
nà mo skiew skà (mo na styr k´). Za czerp ni´ -
te z li te ra tu ry ro syj skiej wy ja Ênie nie o po cho -
dze niu te go go ∏´ bia brzmi: „ra s´ wy ho do wa -
no na ba zie krym ki war szaw skiej z∏à czo -
nej z krym kà ham bur skà”. Tro ch´ to m´t -
ne wy ja Ênie nie, bo o ile wiem, z li te ra tu ry fa -
cho wej (nie miec kiej), ham bur ska krym ka za -
wsze mia ∏a dziób mniej ni˝ Êred ni oraz bu do -
wa g∏o wy i kor pus nie pa su jà do wzor ca krym -
ki mo skiew skiej. Wi´c je Êli ktoÊ chce zo ba -
czyç jak wy glà da ∏y pra sta re krym ki pol -
skie, ho do wa ne jesz cze przed II woj nà Êwia to -
wà na kre sach wschod niej Pol ski, mo ̋ e do -
k∏ad nie przyj rzeç si´ mo na styr ce.

Opis mo na styr ki za czerp ni´ to z: „Go ∏u bie -
wo da stwo” W.A. Ro ma now, O.K. Raz die -
sow, 1987 oraz „Go ∏u bi” W. Su zow, G. Ugru -
no buz, 1960 i „Go ∏u bi Ro sji” B.W. Po dzor -
nyj, J. P. Sen czen ko, 2001.

Wska zów ki ho dow la ne
i spo so by ko ja rze nia
Krym ka pol ska za re je stro wa na jest w kil ku -

na stu od mia nach barw nych, pod wa run -
kiem, ˝e ogon i cza pecz ka sà jed na ko wo ubar -

wio ne. Gi nà cy mi sà od mia ny z ciem nà wst´ -
gà w ogo nie, w ˝ar go nie ho dow ców na zy wa -
ne „ze gar ko wy mi”. Naj po pu lar niej sze z „ze gar -
ko wych” by ∏y ko lo ry: nie bie ski i ja sno nie bie -
ski; rza dziej p∏o wy, pla ty no wy czy sre brzy sty. 

In ne ko lo ry to: czar ny o moc nym na sy ce -
niu, ˝ó∏ ty (ja Êniej szy czy na sy co ny w od cie -
niu po ma raƒ czy) oraz za nie dba ny ko lor czer -
wo ny.

Pro blem utrzy ma nia ko lo ru by∏ i jest
wiel kà prze szko dà w ho dow li tej ra sy. Za nie -
dba ny czer wo ny jest spo wo do wa -
ny tym, ˝e ko lor ten po trzeb ny jest do krzy -
˝ów ki z czar nym, dla uzy ska nia ja sne go dzio -
ba. Ze sko ja rze nia czer wo ne go z czar nym wy -
cho dzà nie raz m∏o de go ∏´ bie o brud nym czer -
wo nym ko lo rze w od cie niu d´ bu, szcze gól -
nie w ogo nie.

Zro go wa cia ∏y w ko lo rze dziób u nie-   bie -
skich roz ja Ênia ny jest przez ko ja rze nie z ja -
snop∏o wy mi czy pla ty no wy mi. Cz´ sto wy st´ -
pu jà cà od mia nà ko lo ry stycz nà, ce nio nà w ho -

Krymki polskie z hodowli autora. Fot. M.
Duchewicz



WZORZEC KRYMKI  POLSKIEJ

0. punkt wyjÊcia kàtów
i linii kszta∏tów g∏owy,

1. kàt sp∏aszczenia czo∏a,
2. poziom szczytu g∏owy

i wysokoÊci korony,
3. przed∏uêenie linii

podzia∏u dzioba,
przebiegajàc stycznie
do dolnej cz´Êci oka,

4. linia podstawy dolnej
cz´Êci dzioba/szcz´ki

5. linia podstawy g∏owy
i punkt rozejÊcia rozeti,

6. owal g∏owy
wrysowany w jajo
go∏´bie.

a)
b)

Krymka polska
d∏ugodzioba koroniasta z ∏apciami.

G∏owa krymki polskiej;  a) koroniastej, b) g∏adkog∏owej
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dow li, jest krym ka w ko lo rze ka wo -
wym o me ta licz nym na sy ce niu bar wy. S∏u -
˝y ona w wie lu kie run kach do krzy ̋ ó -
wek: z ˝ó∏ ty mi – dla wzmoc nie nia na sy ce -
nia bar wy, z czar ny mi – dla „wy bie le nia” dzio -
ba, z nie bie ski mi – dla wy rów na nia ko lo -
ru w ogo nie (lu stra).

In nym wa˝ nym pro ble mem jest utrzy ma -
nie ry sun ku. Po win ni Êmy dà ̋ yç do te -
go, by cze pek by∏ w mia r´ do cià gni´ -
ty do brze gu ko ron ki, u g∏ad ko g∏o wych rów -
no mier nie oka la jà cy ty∏ g∏o wy.

Pro blem rów ne go za koƒ cze nia ry sun -
ku z przo du g∏o wy, od ci nek mi´ dzy po czàt -
kiem szpa ry dzio bo wej a okiem, jest naj bar -
dziej dra˝ li wym te ma tem po czàt ku jà -
cych ho dow ców. „Ba ki”, po pu lar nie zwa -
ne wyj Êcia w dó∏ ry sun ku lub „pej sy”, za cià -
gni´ cie ry sun ku ko lo ru pod oko, no we li zu je -
my przez ko ja rze nie z eg zem pla rza mi o nie -
do cià gni´ tym ko lo rze cza pecz ki. Ba ki i pej -
sy czy po je dyn cze ciem ne piór -
ka na szyi lub kar ku nie sà a˝ tak du ̋ ym za -
gro ̋ e niem, sà one ozna kà „za pa su” ko lo -
ru. Wi´k szà wa dà sà „bra ki w ko lo -

rze” na cza pecz ce lub za nik ko lo ru na przo-
dzie g∏o wy (∏y ska) oraz „w˝e ry” bia ∏e go ko -
lo ru w od ci nek mi´ dzy dzio -
bem a okiem. Sà to ozna ki bra ku pra -
cy nad wy pe∏ nie niem cza pecz ki i bez wzgl´d -
nej dà˝ no Êci do utrzy ma nia czy ste go ry sun -
ku g∏o wy bez ba ków.

Czy stym przy pad kiem w ho dow li kry -
mek jest po ja wie nie si´ „wej Êcia” bia ∏e go kli -
na pod spód ogo na. Jest to wa da trud -
na do usu ni´ cia w krót kim okre sie cza su.

Pa mi´ taç te˝ na le ̋ y, ˝e w ho dow li krym -
ki pol skiej trze ba zwra caç uwa g´ na utrzy ma -
nie rów no mier ne go roz ∏o ̋ e nia piór w ∏ap -
ciach. Prze rwy po Êrod ku opie rze nia ∏ap -
ci lub te˝ ma ∏a ich za war toÊç eli mi nu je te go -
∏´ bie na wy sta wach i w ho dow li.

W przy pad ku wy so kie go unie sie nia po sta -
wy, da je si´ za uwa ̋ yç s∏a be za bu do wa nie ob -
sza ru mi´ dzy d∏u gi mi uda mi, przez ma∏o po -
ro Êni´ te w pió ra bu fy.

Jest to cel w ho dow li tej ra sy, by rów no -
mier nie zbu do wa ne ∏ap cie wspó∏ gra ∏y z moc -
ny mi bu fa mi, a d∏u go Êcià i ob szer no Êcià si´ ga -
∏y nie mal do zie mi. In nym pro ble -

mem jest sze ro koÊç ogo na, któ ry wg wzor -
ca ma mieç 12 ste ró wek, a w bu do wie 
po wi nien byç wà ski i za mkni´ ty. Cz´ sto zda -
rza jà si´ eg zem pla rze z sze ro kim, roz chy lo -
nym w kszta∏ cie lek kie go wa chla rza ogo -
nem (mo ̋ e byç wi´ cej ni˝ 12 ste ró wek). To -
wa rzy szy te mu ob wis skrzy de∏. Ta kie pta -
ki trze ba na tych miast eli mi no waç z go ∏´b ni -
ka.

Po gru bie nie szyi czy moc ny kark sà ozna -
kà po wro tu do sta re go ty -
pu i co za tym idzie – mo men tem w ho dow -
li, by wpro wa dziç no wà krew.

Szczu p∏oÊç i smu k∏oÊç g∏o wy sà trud -
ne do utrzy ma nia (za rys zbli ̋ o ny do po kro -
ju g∏o wy so ko ∏a gdaƒ skie go po wi -
nien mieç prio ry tet w ho dow li).

Sta ra krym ka, o po pu lar nie zwa nej „kar to -
flo wa tej g∏o wie”, nie ma ju˝ miej sca w ho -
dow li.

Ozna ki po sze rze nia ob sza ru mi´ dzy ocza-
mi (czo ∏a) czy po gru bie nie dzio ba sà w ho -
dow li wstecz nic twem i ozna kà z∏e go gu stu.
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