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Wywiad Wol ie ry

W ar szaw scy ho dow cy te go sym -
pa tycz ne go i wszyst kim zna ne -

go je go mo Êcia na zy wa jà „Ma re k- wa -
cek” lub „Wa cek ma rek”. Wie lu na wet
nie wie, co jest imie niem a co na zwi -
skiem. Nie któ rzy na wet sà dzà, ˝e cho -
dzi o dwie oso by. Pan Wa c∏aw Ma rek
wy ja Êni∏ nam to z ty po wym dla sie bie
uÊmie chem – Wa c∏aw to mo je imi´,
a Ma rek – na zwi sko. Cz∏on kiem war -
szaw skie go zwiàz ku ho dow ców, któ ry
wie le ra zy zmie nia∏ swà na zw´, jest
od sa me go po czàt ku, mniej wi´ cej
od ro ku 1960. Mia∏ wte dy 40 lat. Uro -
dzi∏ si´ w ro ku 1920. Te raz ma lat 85.
˚y czàc mu co naj mniej 100 lat za da li -
Êmy kil ka py taƒ do ty czà cych je go ̋ y cia,
pa sji i ulu bio nych pod opiecz nych. 

Wo lie ra: Pa nie Wa c∏a wie, od kie dy
ho du je Pan pta ki? 
Wa c∏aw Ma rek: Od dziec ka. 
W: Mo˝ na si´ by ∏o ta kiej od po wie -
dzi spo dzie waç, ale ja kie pta ki by ∏y
pierw sze? 
WM: Skow ron ki. Wy cho wa ∏em

ma ∏e skow ron ki zna le zio ne w po lu.

Wy pu Êci ∏em je póê niej na wol noÊç.
Po tem by ∏y wró ble. 

W: Czy by ∏y to ja kieÊ ro dzin ne, or -
ni to lo gicz ne tra dy cje? 
WM: Nie, ale brat ho do wa∏ go ∏´ -

bie. Mia∏ ze mnà utra pie nie, bo mu je
cz´ sto wy pusz cza ∏em. 

W: Woj n´ pa mi´ ta Pan ja ko ju˝ do -
ro s∏y cz∏o wiek. Czy wte dy ho do wa∏
Pan pta ki? 
WM: Z tà do ro s∏o Êcià to nie zu pe∏ -

nie tak by ∏o. By ∏em co praw da jeƒ cem
od sa me go po czàt ku woj ny, od 13 wrze -
Ênia, ale wy pusz czo no mnie na wol noÊç
i od sta wio no z Bu chen wal du do War -
sza wy ju˝ 13 grud nia. Uzna no, ˝e je -
stem za m∏o dy na przy mu so we ro bo ty.
Woj n´ sp´ dzi ∏em przy ro dzi cach i nie
ho do wa ∏em wte dy pta ków. 

W: Przy naj mniej da ta 13 grud nia
do brze si´ Pa nu ko ja rzy. 
WM: O tak. Po tem, po woj nie znów

za czà ∏em ho do waç pta ki. Naj pierw pa -
pu˝ ki fa li ste i go ∏´ bie, a tak ̋ e ku ry
ozdob ne. In ne ptac two, w tym pa pu gi
do pie ro póê niej. W 1960 ro ku wstà pi -
∏em do war szaw skie go zwiàz ku ho -

dow ców. Do sz∏y mi wte dy ba ̋ an ty. 
W: Czy dzie ci odzie dzi czy ∏y za mi ∏o -
wa nie do pta ków? 
WM: Nie. Mam 4 cór ki, za to je den

zi´ç chwy ci∏ bak cy la ho dow li, tro ch´
ho do wa∏ ze mnà, a te raz chy ba za -
cznie sam. Te raz mam dru gà ˝o n´.
M∏od szà o 12 lat. Dzisiaj wy je cha -
∏a do Ra do mia, bo stam tàd po cho dzi. 

W: Do brze, ˝e nie z El blà ga. 
WM: No pew nie! 
W: Co chcia∏ by Pan za le ciç m∏od -
szym ho dow com? 
WM: Przede wszyst kim roz wi ja nie

pa sji, ale z za cho wa niem sza cun ku
dla pta ków. To ko niecz ne. Wa˝ ne jest
tak ̋ e po zna wa nie na szej ro dzi mej
przy ro dy i czy ta nie fa cho wej, ale na -
praw d´ fa cho wej li te ra tu ry. 

W: Wo kó∏ Pa na do mu przy ro dy nie
bra ku je. Ma Pan oka zj´ jà 
po zna waç. 
WM: Tak, ale to ju˝ nie to sa mo co

kie dy. Mam w ogro dzie wie le bu dek l´ -
go wych dla pta ków. Sà w nich si ko ry
i ma zur ki. Od wie dza jà mnie ko sy i czy -
˝e. Nie ste ty po lu jà na nie ko ty z sà -
siedz twa, sro ki i sój ki. Ko ty trze ba
z ogro dów prze p´ dzaç! Wie le ra zy wi -
dzia ∏em jak po lo wa ∏y na si kor ki. Po tem
m∏o de sa me zo sta wa ∏y w gnieê dzie.
Sój ki nie sà lep sze. Plà dru jà gniaz da
ko sów. A srok to ju˝ wo kó∏ ty le,
˝e strach. Za du ̋ o. Je˝ d˝àc ko lej kà
pod miej skà z Usta no wa do Pia secz na,
wio snà li cz´ gniaz da srok. Wi dz´ tyl ko
te na drze wach li Êcia stych, gdy jesz cze
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nie ma li Êci. Dwa la ta te mu by ∏o ich 57,
a ostat niej wio sny do li czy ∏em si´ 78
gniazd srok wzd∏u˝ tra sy ko lej ki do Pia -
secz na. Za du ̋ o ich! 

W: No tak, to pro blem w ca ∏ej Eu -
ro pie. Nie nam jed nak te pro ble my
roz wià zy waç. Mo ̋ e dzi´ ki ja strz´ -
biom ub´ dzie srok i só jek? 
WM: Oby tak si´ sta ∏o! 
W: Pa nie Wa c∏a wie, czy zdra dzi
nam Pan ta jem ni c´ d∏u go wiecz no -
Êci? 
WM: Trze ba byç sta le w ru chu,

mieç pa sj´, wie le za j´ç, upra wiaç
sport. Ja lu bi´ owo ce. Jab∏ ka to zja -

dam ze czte ry na raz. Owo ców na le ̋ y
jeÊç du ̋ o. Lu bi´ te˝ ry by i drób. A go -
∏´ bie, ta kie nie ra so we, to lu bi´ w ro -
so le. In nych pta ków ze swo jej ho dow -
li nie zja dam, bo mi szko da. 

W: A co z u˝yw ka mi? 
WM: Pa pie ro sów ni gdy nie pa li -

∏em. Al ko hol ow szem, ale do bry
i umiar ko wa nie. Tro szecz k´,
przy oka zji. Seks te˝ z umia rem. 

W: Ja kie ma Pan pla ny, ma rze nia
zwià za ne z ho dow là? 
WM: Chcia∏ bym zbu do waç jesz cze

wi´k szà wo lie r´. Lu bi´ ró˝ ne ga tun ki
go ∏´ bi. Chcia∏ bym po ho do waç go ∏´ -

bie gwi nej skie. Ostat nio roz mno ̋ y -
∏em ku ro pa twy. Mo˝ na je te raz ku piç
z ferm ∏o wiec kich. Mam bar dzo
oswo jo ne. Lu bi´ czy ry ka nie sam ców.
Te raz ju˝ ich nie ma w oko li cy. Ma -
rzeƒ mam wie le. Ja ko, po ko lei, b´ d´
je re ali zo wa∏. 

W: ˚y cz´ te go oso bi Êcie, w imie -
niu Re dak cji „Wo lie ry” i za -
pew ne wie lu jej czy tel ni ków.
Du ̋ o zdro wia i dal szych suk ce -
sów! 

Dr An drzej Kru sze wicz
Fot. au to ra 

Wywiad Wol ie ry

Pan Wacek Marek ze swoimi pupilami.


