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Krymka  kujawska

Hi sto ria go ∏´ bi ra sy krym ka ku jaw ska g∏ad ko g∏o wa z ∏ap cia mi si´ ga lat mi´ dzy wo jen nych i jest na sta -
∏e wpi sa na w re gion zie mi ku jaw sko -do brzyƒ skiej. Z opo wia daƒ i prze ka zów star szych ho dow -
ców wy ni ka, ˝e po pu lar noÊç krym ki ku jaw skiej, ho do wa nej za rów no na wsi, jak i w mia stach: Lip -
no, W∏o c∏a wek, Do brzyƒ n. Wi s∏à, Sk´ pe, Ry pin, by ∏a bar dzo du ̋ a. Zw∏asz cza tam, gdzie s∏u ̋ y ∏y ja -
ko „go ∏àb mam ka”, dla wy kar mie nia go ∏´ bi krót ko dzio bych. Po pu la cja ho do wa nej krym ki ku jaw -
skiej g∏ad ko g∏o wej z ∏ap cia mi prze wy˝ sza ∏a ilo Êcià trzy ma nych go ∏´ bi krym k´ pol skà z ko ron kà.

Tomasz Szymkiewicz

Krymki kujawskie: czerwona, ˝ó∏ta i czarna. Fot. M. Duchewicz
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Krym ka ku jaw ska, do brze ugrun to wa -
na ge ne tycz nie, jest go ∏´ biem p∏od -
nym, od por nym na cho ro by i zmien -

ne wa run ki at mos fe rycz ne. Mi mo du -
˝ych ∏ap ci jest do brym lot ni kiem, a o jej przy -
wià za niu do go ∏´b ni ka i do brej orien ta -
cji w te re nie krà ̋ y wie le opo wie Êci. 

W la tach po wo jen nych ho dow cy wy wo zi -
li wie le go ∏´ bi tej ra sy na ba za ry do ¸o -
dzi czy War sza wy, skàd roz cho dzi ∏y si´ na te -
ren ca ∏e go kra ju ja ko do bre mam -
ki, ale i z po wo du swo je go pi´k ne go po kro -
ju i wdzi´ ku. Jej roz wój ho dow la ny po za Ku -
ja wa mi, ja ko ra sy ho dow la nej, by∏ ra czej zni -
ko my.

Pierw sze pa ry roz p∏o do we te go go ∏´ -
bia na by ∏em w 1975 ro ku. By ∏y to prze wa˝ -
nie pta ki w ko lo rze ˝ó∏ tym i czar nym.

Po dwóch la tach ho dow li sta do roz ro -
s∏o si´, a po przez se lek cj´ zo sta wa -
∏y w nim go ∏´ bie o moc nej bu do wie i z pra -
wi d∏o wo, roz ∏o ̋ y Êcie, zbu do wa ny mi ∏ap cia -
mi.

Wte dy ma ∏o kto trzy ma∏ go ∏´ bie pod wo -
lie rà, a ob la ty wa nie by ∏o rze czà nor mal nà.

Pierw sze wy sta wie nie go ∏´ bi krym ki ku -
jaw skiej od by ∏o si´ w 1984 ro ku na wy sta -
wie w El blà gu, a na st´p nie na wy sta wie
ogól no pol skiej w Gdy ni i na re gio nal -
nych wy sta wach we W∏o c∏aw ku i Gru dzià -
dzu. Go ∏´ bie te by ∏y oce nio ne wg przed sta -
wio nej wer sji pro jek tu wzor ca dla tej ra -
sy. Do 1986 ro ku wy sta wia no je na wy sta -
wach kra jo wych, a w póê niej szym okre -
sie na wy sta wach okr´ go wych we W∏o -
c∏aw ku.

Prze ∏o mem oka za∏ si´ okres re or ga ni za -
cji PZHGR i DO. Wów czas no wo utwo rzo -
ne sek cje ds. ho dow li i stan da ry za cji da -
∏y mo˝ li woÊç pró by re je stra cji i wy sta wie -
nia krym ki ku jaw skiej ja ko ra sy do stan da ry -
za cji. Przy ta cza no jed nak wie le nie s∏usz -
nych za rzu tów o ma ∏ej ró˝ ni cy po mi´ -
dzy krym kà pol skà i ku jaw skà.

Mi mo wy raê nej nie ch´ ci i nie przy chyl no -
Êci ów cze snych w∏adz stan da ry za cji go ∏´ -
bie by ∏y wy sta wia ne na wy sta wach kra jo -
wych w co raz to lep szym wy da niu, spe∏ nia -
jàc wa run ki re je stra cyj ne.

Moje ar gu menty, ˝e go ∏´ bie ra sy krym -
ka ku jaw ska wy wo dzà si´ z pra sta rej krym -
ki, o moc nej bu do wie kor pu su i wy pi´ -
tej klat ce pier sio wej, moc no unie sio -
nej do gó ry oraz okrà g∏ej g∏o wie i moc -
nej szyi – wy raê nie gru bie jà cej u na sa dy kor -
pu su, nie tra fia ∏y do stan da ry za to -
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Krymka kujawska czarna. Fot. M. Duchewicz



rów. A prze cie˝ ozna ki ró˝ nià ce wy ̋ ej wy -
mie nio ne ra sy wi docz ne sà go ∏ym okiem za -
rów no wte dy, gdy weê mie pta ki do r´ ki fa -

cho wiec, jak i zwy k∏y ho dow ca.
Po nie wa˝ krym ka ku jaw ska ho do wa -

na jest g∏ów nie na te re nie Ku jaw, ho dow -

cy chcà, by za twier dzo no jà ja ko ra s´ re gio nal -
nà.

Pierw sze kro ki w kie run ku ure gu lo wa -
nia stan da ry za cji pod j´ to 23 ma ja 1996 ro -
ku. Wów czas na ze bra niu W∏o c∏aw skie -
go Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so -
wych i Dro biu Ozdob ne go za twier dzo -
no pro po zy cj´ wzor ca w obec no Êci 5 s´ -
dziów przy na le˝ nych do W∏o c∏aw ka.

Pro ces wzno wio no w paê dzier ni -
ku 2002 ro ku. Po now nie zg∏o szo no proÊ -
b´ o za twier dze nie wzor ca na krym k´ ku -
jaw skà. Ma ∏o kla row ne wy ja Ênie nia, bez kon -
kret nych ar gu men tów od rzu ca jà cych pro -
jekt wzor ca, na pe wien czas wstrzy ma -
∏y stan da ry za cj´, ale nie ho dow l´. Ewe ne -
men tem by ∏o umiesz cze nie tej ra sy w her -
bie W∏o c∏aw skie go Zwiàz ku, co Êwiad -
czy o tym, jak bar dzo ho dow cy z na sze go re -
gio nu po wa ̋ a jà t´ ro dzi mà ra s´.

Szu ka nie po rów naƒ do krym ki ko loƒ -
skiej by ∏o ko lej nym ata kiem na krym k´ ku -
jaw skà.

Nie miec cy ho dow cy i s´ dzio wie z Klu bu
Ko loƒ skie go Lot ne go sta now czo wy ja Êni -

li, ˝e ko rze nie krym ki ko loƒ skiej z g∏ad -
kà g∏o wà i nie obro Êni´ ty mi no ga mi si´ ga -
jà go ∏´ bi wy ho do wa nych na ba zie ko loƒ -
skich go ∏´ bi g∏ad ko no gich i krym ki ham bur -
skiej sta re go ty pu.

Jak wcze Êniej wspo mnia ∏em, krym ka ku -
jaw ska wy ho do wa na na Ku ja wach, w izo la -
cji, ma ta ki wy glàd a nie in ny. Ko ja rze -
nie jej z krym kà pol skà, by uzy skaç rze ko -
mo lep sze ce chy, jak bla da brew czy smu klej -
sza po sta wa, da ∏o ujem ny efekt i zo sta ∏o od -
rzu co ne, aby nie po wsta ∏y mie szaƒ ce, któ -
rych ce chà by ∏a moc no kan cia sta g∏o -
wa, smu k∏y dziób, utra ta moc nej bu do -
wy, p∏a skiej klat ki pier sio wej. W wy ni ku ta -
kie go ko ja rze nia ule g∏a zmia nie bu do -
wa i usta wie nie kor pu su tu ∏o wia.

Po wrót do pier wot nej wer sji, jak wy glà da -
∏a kie dyÊ krym ka ku jaw ska, jest ce lem ho -
dow la nym dla mi ∏o Êni ków tej ra sy.

Przy krym fak tem jest, ˝e wie lu ho dow -
ców nie do cze ka ∏o si´ za twier dze nia wzor -
ca. Go ∏´ bie wraz z odej Êciem ich w∏a Êci cie -
li roz pierz ch∏y si´ po in nych go ∏´b ni -
kach. War to przy to czyç na zwi ska ho dow -
ców, pa sjo na tów tej ra sy: Mar kie wicz Ta de -
usz, Mi kuc ki Eu ge niusz, Ja giel ski Sta ni -
s∏aw, Ol szew ski Jó zef, Nad row ski Ro man.

Na dzie ja w utrzy ma niu po pu la cji krym -
ki ku jaw skiej tkwi w kon ty nu acji ho dow la -
nej m∏od szej ge ne ra cji ho dow ców.
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Krymka kujawska ˝ó∏ta – champion (94 pkt.) z wystawy go∏´bi w Elblàgu w 1984 r. Fot. arch. autora

M∏ode krymki z hodowli autora. Fot. T. Szymkiewicz

Krym ka ku jaw ska d∏u go dzio ba
g∏ad ko g∏o wa z ∏ap cia mi.

Krym ki – rysunek porównawczy. Rys. T. Szymkiewicz

Krym ka polska d∏u go dzio ba
koroniasta z ∏ap cia mi.



20wrzesieƒ/paêdziernik 2007

1. G¸O WA: Êred niej wiel ko -
Êci o nie zbyt wy d∏u ̋ o nym za okrà -
gle niu i nie zbyt sze ro kim, lecz Êred -
nio wy so kim czo le, bez za pa -
dów po Êrod ku czasz ki.

2. OKO: per ∏o we go ko lo -
ru, bez krwa wych ˝y ∏ek, t´ czów -
ka z drob nà czar nà êre ni cà.

3. BREW: g∏ad ka, po je dyn -
cza, Êred nio sze ro ka, kszta∏t na, ja -
sno – cie li sta u wy bit nych osob ni -
ków, ogó ∏em ja sno ró ̋ o wa.

4. DZIÓB: d∏u gi, umiar ko wa -
nie moc nej bu do wy, ja sny, do -
brze osa dzo ny. Wo sków ka ma -
∏a, bia ∏o przy pu dro wa na, g∏ad -
ka, kszta∏t na, przy le ga jà ca. Do pusz -
cza si´ u czar nych i nie bie skich lek -
kà ˝y∏ k´ na gór nej cz´ Êci dzio ba.

5. SZY JA: d∏u ga, lej ko wa ta, lek -
ko od chy lo na do ty∏u, dum nie no -
szo na, od gó ry w dó∏ lek ko gru bie -
jà ca, pro fil, pod gar dle do brze wy -
ci´ te i za okrà glo ne.

6. PIERÂ: ma syw na, sze ro ka, za -
okrà glo na, wy pi´ ta do przo du, doÊç wy so ko no szo na, spra wia wra ̋ e -
nie na d´ tej.

7. GRZBIET: Êred nio d∏u gi, moc no zbu do wa ny, sze ro ki, o bar -
dzo lek kim za okrà gle niu, lek ko opa da jà cy ku do ∏o wi.

8. SKRZY D¸A: moc ne, spr´ ̋ y ste, o sze ro kich i do brze roz wi ni´ -
tych ra mio nach, przy le ga jà ce do tu ∏o wia. Lot ki zwar te, po win ny spo -
czy waç na ogo nie po je go bo kach, nie krzy ̋ u jàc si´ ze so bà koƒ ca -
mi. Nie mo gà wy sta waç przed pierÊ.

9. OGON: D∏u gi (12 ste ró wek), zwar ty, ma syw ny, u na sa dy trzy -
ma ny po zio mo do li nii grzbie tu, pro sty.

10. NO GI: wi´ cej ni˝ Êred nio wy so kie, nie za moc no ugi´ te, pra -
wie pro ste, bo ga to opie rzo ne na ca ∏ej d∏u go Êci, two rzàc na udzie kla -
sycz ne bu fy (por t ki), a przy sto pie tzw. ∏ap cie, ko smy, któ re po win -
ny byç roz ∏o ̋ y ste, ufor mo wa ne w kszta∏ cie ta le rza. Im bar dziej ob fi -
te i d∏u˝ sze tym lep sze, na jed nej no dze do cho dzà ce do d∏u go -
Êci 12 cm i d∏u ̋ ej. Bar wa pa znok ci bia ∏a.

11. RY SU NEK: na bia ∏ym tle upie rze nia – gór na cz´Êç g∏o -
wy barw na, tzw. czap ka, krym ka. Od ci´ cie ry sun ku czap ki prze cho -
dzi od szpa ry dzio bo wej do dol nej li nii brwi, li nia ry sun ku jest jed no -
staj na i cià g∏a wo kó∏ ca ∏ej g∏o wy. Ogon ca ∏y barw ny, z od ci´ ciem bar -
wy zgod nie z obo wià zu jà cy mi za sa da mi.

12. BAR WA: ko lo ry po win ny byç czy ste i in ten syw ne, z po ∏y -
skiem.

a) czar ny – z g∏´ bo kim zie lo -
nym po ∏y skiem,

b) czer wo ny – bez nie bie skie -
go pod to nu, so czy sto krwi sty,

c) ˝ó∏ ty – wpa da jà cy w od -
cieƒ bla dej po ma raƒ czy, bez si -
ne go pod to nu,

d) nie bie ski – ja snosta lo -
wy, ogon za koƒ czo ny czar -
nà wst´ gà, od da lo nà
o 1 cm od koƒ ca ogo na, wst´ -
ga do 2 cm sze ro ka,

e) per ∏o wy – bar dzo roz wod nio -
ny nie bie ski z na sy ce niem per -
∏o we go pod to nu, ogon za koƒ -
czo ny ciem nà wst´ gà jak u nie -
bie skich,

f) rdza wy – moc no mie dzia ny od -
cieƒ bez si ne go pod to nu, moc -
no na sy co ny po ∏y skiem (cz´ -
sto na zwa ny ko lo rem chra bàsz -
czo wa tym),

g) sza ry – roz ja Ênio ny czar -
ny, nie po zba wio ny po ∏y sku.

13. WA DY: g∏o wa sp∏asz czo na, typ krym ki pol skiej d∏u go dzio -
bej, oczy z ci´ tà êre ni cà lub piw ne (ciem ne), brew gru ba, po strz´ -
pio na, ziar ni sta, czer wo na, dziób ciem ny, zbyt du ̋ e pod gar -
dle (war na), pierÊ wà ska, s∏a bo roz wi ni´ ta, grzbiet szczu -
p∏y, zbyt wà ski, skrzy d∏a od sta jà ce, wy su ni´ te ra mio na mi do przo -
du, krzy ̋ u jà ce si´ koƒca mi ze so bà, no szo ne ob wi Êle, ogon znie -
kszta∏ co ny (pió ra usta wio ne na sztorc), roz wi dlo ny i zbyt wà -
ski, no gi ni skie, s∏a bo po ro Êni´ te pió ra mi, du ̋ e prze rwy mi´ -
dzy pió ra mi ∏ap ci, tzw. s´ pie pió ra, ry su nek g∏o wy nie po wi -
nien mieç ba ków lub nie do koƒ czo nej cza pecz ki czy te˝ nad mier -
nie prze cià gni´ tej na ty∏ g∏o wy oraz bia ∏ych piór za cho dzà -
cych na bar w´ ogo na.

Wzo rzec opra co wa∏ i wy ry so wa∏ To masz Szym kie -
wicz, ZHGR W∏o c∏a wek,
za twier dzo no na ze bra niu w dniu 10 mar ca 1996 r. w obec no -
Êci cz∏on ków i sek cji OKS we W∏o c∏aw ku, w sk∏a dzie:

To masz Szym kie wicz
Je rzy Cier lic ki
Ry szard Su ski
Wie s∏aw Le wan dow ski
Edward Ste fa niak
Ja nusz Kraw czyƒ ski

Go∏´bie

WZORZEC KRYMKI KUJAWSKIEJ
G¸ADKOG¸OWEJ D¸UGODZIOBEJ Z ¸APCIAMI


