
Wywiad Wol ie ry

Wo lie ra (W): Od kie dy ho du je Pan
go ∏´ bie i skàd ta ka pa sja? Czy ktoÊ
z ro dzi ny ho do wa∏ pta ki?

Ma ciej Ko liƒ ski (MK): W mo jej ro -
dzi nie nie by ∏o ho dow ców pta ków,
wi´c nie mo g∏em czer paç wzor ców ho -
dow la nych wÊród naj bli˝ szych. Go ∏´ -
bie za czà ∏em ho do waç 35 lat te mu,
a pierw szy raz w wy sta wie uczest ni czy -
∏em w ro ku 1973. Nie wiem, skàd wzi´ -
∏a si´ u mnie ta pa sja. Byç mo ̋ e dla te -
go, ˝e miesz ka jàc w dzie ciƒ stwie w po -
bli ̋ u skle pu zoo lo gicz ne go, cz´ sto
do nie go za glà da ∏em. Nie spe∏ na 5 mi -
nut spa cer kiem mia ∏em tak ̋ e do sta -
re go Ogro du ZOO na po znaƒ skich Je -
˝y cach i przy ka˝ dej nada rza jà cej si´
oka zji cho dzi ∏em tam z ro dzi nà
na prze chadz k´.

W: Czy Pa na naj bli˝ si po dzie la jà
Paƒ skie hob by, czy sà mu prze ciw ni?

MK: Ro dzi na na szcz´ Êcie to le ru je
mo je hob by, ale nie ste ty nie po dzie la
mo jej pa sji ho dow la nej. Sta ram si´
dzie liç czas spra wie dli wie po mi´ dzy
pta ki a ro dzi n´. Ro dzi na jest za wsze
na pierw szym miej scu, ale pta ków ni -
gdy nie za nie dbu j´. Obo wià zek lu dzi
wo bec ho do wa nych przez nich zwie -

rzàt jest ol brzy mi i kto te go nie ro zu -
mie, nie po wi nien po sia daç ta kich
pod opiecz nych.

W: Ja kie go ∏´ bie mo˝ na zna leêç
w Paƒ skim go ∏´b ni ku? Czy ma Pan
tak ̋ e in ne zwie rz´ ta?

MK: Obec nie ho du j´ dwie pol skie
ra sy go ∏´ bi: barw no g∏ów k´ po znaƒ skà
i mew k´ pol skà, a ich ho dow la da je mi
ol brzy mià sa tys fak cj´. 

Zwie rz´ ta za wsze by ∏y wo kó∏ mnie.
Ja ko sze Êcio la tek mia ∏em dwie pa pu˝ -
ki fa li ste – zie lo ne go Ku b´ 
i nie bie skà Ka si´. Po tem miesz ka ∏y 
u mnie: cho mi ki, ryb ki akwa rio we 
i do ber man Ne gra. Trzy la ta te mu
spe∏ ni ∏em swo je ma rze nie sprzed 25
lat i ku pi ∏em su k´ ra sy bo uvier de
flan dres. Psy tej ra sy ma jà Êwiet ny
cha rak ter, a Ga ja, jak przy sta ∏o na psa
pa ster skie go, pil nu je za wsze mo je go
ro dzin ne go stad ka.

W: Jest Pan mi ∏o Êni kiem i znaw cà
go ∏´ bi ras wschod nich – o ja kie ra sy
do k∏ad nie cho dzi i skàd si´ wzi´ ∏o za -
in te re so wa nie ni mi? W Pol sce chy ba
nie ma zbyt wie lu eks per tów od tych
ras? Skàd bra∏ Pan o nich in for ma -
cje? MK: Po wa˝ niej szà ho dow l´ go ∏´ bi

za czy na ∏em od go ∏´ bi wy so ko lot -
nych – tip ple rów an giel skich i or li ków
pol skich. In te re so wa ∏y mnie tak -
˝e wy so ko lot ne go ∏´ bie mi ko ∏a jow -
skie, ocza kow skie, ode skie i kur skie.
Za czà ∏em czy taç do st´p ne, nie licz ne
w tym okre sie, ksià˝ ki i szu kaç ja kiej -
kol wiek li te ra tu ry o tych go ∏´ biach.
Gro no ho dow ców tych ras by ∏o nie -
wiel kie i nie ste ty, cz´ sto nie mia ∏o na -
le ̋ y tej wie dzy, któ rà mo g∏o by si´ po -
dzie liç. Na tra fi ∏em na wy da wa nà
w ZSRR ga zet k´ o go ∏´ biach – „Pti -
ce wod stwo”. Po nie wa˝ pod ar ty ku ∏a -
mi ho dow ców za miesz cza no tam ad -
re sy au to rów, po sta no wi ∏em na pi saç
do jed ne go z nich. W∏a dy mir Po la -
kow z Ki szy nio wa na pi sa∏ ar ty ku∏
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Ho duj my pol skie ra sy go ∏´ bi
Wy wiad z Ma cie jem Ko liƒ skim, wiel kim mi ∏o Êni kiem go ∏´ bi, 
ich ho dow cà, s´ dzià i dzia ∏a czem PZH GRi DO.

Ma ciej Ko liƒ ski na wy sta wie go ∏´ bi ra so wych 

w Po zna niu, w 2004 r. Fot. A. Kar czew ska

Za rzàd Po znaƒ skie go ZHGRi DO ze sztan da rem ufun do wa nym przez cz∏on ków Zwiàz ku.



o go ∏´ biach ode skich. Po krót kiej ko -
re spon den cji za pro si ∏em go do Pol -
ski. Tak za cz´ ∏a si´ na sza przy jaêƒ,
któ ra trwa do dzi. Od 15 lat co ro ku
Wo ∏o dia jest na wy sta wie w Po zna niu
(z wy jàt kiem ro ku, gdy w Szcze ci nie
od by ∏a si´ pi´k na wy sta wa po ∏à czo -
na z po ka zem Klu bu IKC i uwa ̋ a ∏em,
˝e b´ dzie dla nie go cie kaw sza od po -
znaƒ skiej) lub od wie dza mnie la tem.
Ja rów nie˝ kil ka krot nie wraz z nim
od wie dzi ∏em ho dow ców Mo∏ da wii
i Ukra iny. Pro wa dzi ∏em tak ̋ e ko re -
spon den cj´ z in ny mi ho dow ca -
mi – z Ka za nia, Pe ters bur ga i Mi czu -
riƒ ska. Dzi´ ki po dró ̋ om s∏u˝ bo wym
do Mo skwy mia ∏em mo˝ li woÊç po -
znaç i kil ka krot nie od wie dziç au to ra
wspa nia ∏ej ksià˝ ki o go ∏´ biach W. A.
Ro ma no wa.

W tym cza sie kon fron to wa ∏em swo -
je wia do mo Êci ksià˝ ko we z tym, co
uda ∏o mi si´ zo ba czyç u wie lu wy bit -
nych ho dow ców za wschod nià gra ni -
cà. Du ̋ o wia do mo Êci wy mie nia ∏em
tak ̋ e z kol. Ro ma nem La chem
z Mar go ni na, któ ry ma po dob ne za in -
te re so wa nia i któ ry rów nie˝ ko re -
spon do wa∏ z ró˝ ny mi ho dow ca mi
wschod ni mi.

W Pol sce jest gro no ho dow ców 
i s´ dziów do sko na le zna jà cych si´
na ra sach wschod nich; jest te˝ wie lu,
któ rzy sà prze ko na ni, ˝e si´ zna jà. 
W kra jach daw ne go ZSRR jest ta kie
bo gac two ras, ˝e je Êli ktoÊ po wie,
˝e zna si´ na wszyst kich, to mo g´ tyl -
ko mu przy tak nàç i... szyb ko po szu kaç
in ne go roz mów cy. 

W kr´ gu mo ich szcze gól nych za in -
te re so waƒ by ∏y go ∏´ bie: ode skie, ro -
stow skie, ural skie, mi ko ∏a jow skie,
krót ko dzio be ro syj skie i mo∏ daw skie.
Pod ka˝ dà z tych nazw kry je si´ po kil -
ka ras go ∏´ bi, a cz´ sto tyl ko od mian,
zró˝ ni co wa nych w za le˝ no Êci od mia -
sta czy re gio nu, w któ rym sà ho do wa -
ne. Wie le go ∏´ bi tych ras im por to wa -
∏em przed la ty do Pol ski, 
a go ∏´ bie ode skie – gdy za koƒ czy ∏em
ich ho dow l´ – wró ci ∏y na Ukra in´ 
i do Mo∏ da wii.

W: Barw no g∏ów ka po znaƒ ska to
szcze gól nie przez Pa na lu bia na ra -
sa – dla cze go aku rat barw no g∏ów ka?

Czy jej ho dow la jest trud na? Co by
Pan po ra dzi∏ oso bom, któ re chcia ∏y by
si´ za jàç pro fe sjo nal nà ho dow là te go
go ∏´ bia?

MK: Jest kil ka po wo dów, dla któ -
rych szcze gól nie za jà ∏em si´ tà ra sà.
Od kie dy za in te re so wa ∏em si´ go ∏´ -
bia mi, za wsze w Po zna niu wi dy wa ∏em
barw no g∏ów k´ po znaƒ skà na wy sta -
wach. Po Êmier ci kil ku star szych ko le -
gów zro zu mia ∏em, ˝e je Êli na sze po ko -
le nie nie przej mie pa ∏ecz ki, to za kil ka
lat barw no g∏ów ki po pro stu nie b´ -
dzie, tak jak ka li ny Êlà skiej, bia∏ ki pol -
skiej, ol brzy ma pol skie go, tur czy -
na i kil ku in nych ras.

Po nad to – dla cze go zaj mo waç si´
ra sa mi za gra nicz ny mi, je Êli mo˝ na ho -
do waç pi´k nà ro dzi mà ra s´? Za chwi -
l´ wej dzie my do Unii Eu ro pej skiej.
Co chce my ja ko ho dow cy pol scy po -
ka zy waç na wy sta wach eu ro pej skich,
je Êli nie na sze pol skie go ∏´ bie? Na wy -
sta wie np. w Niem czech po ka zy wa nie
kin ga, sro ki nie miec kiej czy nie miec -
kie go wy sta wo we go to jak za wo ̋ e nie
pia sku na Sa ha r´.

Barw no g∏ów ki to pta ki bar dzo we -
so ∏e, ˝y wot ne, ma ∏o po dat ne na cho -
ro by. Trud no uzy skaç m∏ód ki o wzor -
co wym wy glà dzie, jed nak gdy si´ to
uda, ma si´ wte dy du ̋ à sa tys fak cj´.
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Sta ni s∏aw Âli˝ de ko ro wa ny przez Ma cie ja Ko liƒ skie go pod czas wy sta wy w Po zna niu, w lu tym 1999 r. W g∏´ -

bi Eu ge niusz Czep czyƒ ski.

Mew ki pol skie.
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Nie po le cam tej ra sy ama to rom szyb -
kie go suk ce su, szcze gól nie tym na sta -
wio nym na zy ski fi nan so we. B´ dzie
na to miast od po wied nia dla ho dow -
ców lu bià cych wy zwa nia, cier pli wych
i szu ka jà cych ra sy do ho dow li na d∏u -
gie la ta. Po czàt ku jà cym ra dzi∏ bym za -
po znaç si´ do k∏ad nie z hi sto rià i wzor -
cem ra sy, a na st´p nie na wià zaç kon -
takt z ko le ga mi ju˝ ho du jà cy mi barw -
no g∏ów ki.

W: Jak Pan dba o zdro wie swo ich
go ∏´ bi?

MK: Pod sta wo wà spra wà jest jak
naj mniej sza ro ta cja go ∏´ bi w go ∏´b ni -
ku. Im wi´ cej wpusz cza si´ go ∏´ bi spo -
za w∏a sne go sta da, tym wi´k sza mo˝ li -
woÊç za wle cze nia cho ro by. Do ty czy to
tak ̋ e wy no sze nia go ∏´ bi na gie∏ dy

w ce lach sprze da ̋ y. Cz´ sto ho dow cy
usi ∏u jà cy bez po wo dze nia sprze daç
pta ka na gie∏ dzie, po po wro cie wpusz -
cza jà go do swo je go sta da 
i pro blem go to wy. Pta ki za ku pio ne
lub po wra ca jà ce z wy staw mu szà
przejÊç kwa ran tan n´, któ ra mi ni ma li -
zu je mo˝ li woÊç za wle cze nia cho ro by.

Sta ram si´ utrzy maç czy stoÊç 
w go ∏´b ni ku, sto so waç w∏a Êci we ˝y -
wie nie i po je nie go ∏´ bi. Przy po mo cy
do st´p nych na ryn ku Êrod ków po dej -
mu j´ rów nie˝ sze reg dzia ∏aƒ pro fi lak -
tycz nych jak: szcze pie nia prze ciw pa -
ra myk so wi ro zie, po da wa nie Êrod ków
prze ciw tri cho mo na do zie, prze ciw ko
pa so ̋ y tom ze wn´trz nym i we wn´trz -
nym. Wszyst ko to prze bie ga we d∏ug
od lat wy pra co wa ne go ka len da rza.

Po da j´ rów nie˝ Êrod ki za wie ra jà ce wi -
ta mi ny, en zy my i mi kro ele men ty.
W za le˝ no Êci od okre su sto su j´ in ne
ze sta wy i w in ny spo sób je po da -
j´ – do wo dy lub w prosz ku, któ ry go -
∏´ bie po bie ra jà we d∏ug swo ich po -
trzeb. Nie zb´d ne sà te˝ ró˝ ne go ro -
dza ju ˝wir ki i gry sy do st´p ne na ryn ku
w du ̋ ym wy bo rze.

W: Od wie lu lat dzia ∏a Pan ak tyw -
nie w PZH GRi DO. Od kie dy na le ̋ y
Pan do te go sto wa rzy sze nia? Ja kie
funk cje Pan tam pe∏ ni∏? Co uwa -
˝a Pan za swo je szcze gól ne osià gni´ -
cie w dzia ∏al no Êci zwiàz ko wej?

MK: PZH GRi DO po wsta∏ z ini cja -
ty wy kil ku zwiàz ków (w tym tak ̋ e po -
znaƒ skie go) po roz pa dzie struk tur
ZHDI z sek cjà go ∏´ bi ra so wych. Ja
na le ̋ a ∏em jesz cze do te go sta re go
zwiàz ku, od ro ku 1972. 

Na le ̋ àc do Zwiàz ku, nie spo sób
byç tyl ko kon su men tem pra cy in nych,
na le ̋ y te˝ w∏o ̋ yç tro ch´ w∏a snej pra -
cy spo ∏ecz nej. Przez kil ka ka den cji
by ∏em prze wod ni czà cym Ko mi sji Re -
wi zyj nej w po znaƒ skim zwiàz ku,
a póê niej je go wi ce pre ze sem. W 1999
ro ku s´ dzio wie de le ga ci wy bra li mnie
na Prze wod ni czà ce go Ko le gium S´ -
dziów. Pra ca ta by ∏a szcze gól nie cza -
so ch∏on na, po nie wa˝ za sta ∏em t´
dzia∏ k´ moc no za nie dba nà. Uwa ̋ am,
˝e uda ∏o mi si´ wraz 
z ca ∏ym Pre zy dium K. S. zro biç bar -
dzo du ̋ o. Mam te go nie tyl ko Êwia -
do moÊç, ale tak ̋ e do wo dy w po sta ci
po dzi´ ko waƒ ko le gów, zwiàz ków, re -
dak cji na sze go Biu le ty nu i Za rzà du
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Go ∏´ bie bielc kie krót ko dzio be.

Maciej Koliƒski z W. A. Romanowem i jego ˝onà w Moskwie.



G∏ów ne go oraz nada nia mi z∏o tej
ozna ki i ty tu ∏u Cz∏on ka Ho no ro we go
Zwiàz ku. Czy uda ∏o mi si´ zro biç
wszyst ko? Ab so lut nie nie, my Êl´,
˝e ja kieÊ 25% te go, co na le ̋ a ∏o. Aby
zro biç wszyst ko, mu si jesz cze w Pol -
sce mi nàç pa r´ lat i na stà piç wie le
zmian.

W: Ja ka jest Paƒ ska wi zja ide al ne -
go PZH GRi DO? Co we d∏ug Pa na po -
win no byç w naj bli˝ szych la tach g∏ów -

nym ce lem dzia ∏al no Êci te go sto wa -
rzy sze nia, aby si´ roz wi ja ∏o?

MK: Cel mu si byç za wsze je den:
Zwià zek mu si dzia ∏aç na rzecz swo ich
cz∏on ków i dla do bra roz wo ju ho dow -
li go ∏´ bi ra so wych w Pol sce. Do pie ro
spo so by re ali za cji te go ce lu mo gà byç
przed mio tem dys ku sji. Wy pra co wa ne
me to dy re ali za cji mu szà wpro wa dzaç
w ˝y cie lu dzie, któ rzy ro zu mie jà, dla -
cze go zo sta li po wo ∏a ni na po szcze gól -

ne funk cje. Wy po wia dam si´ na te mat
ho dow ców go ∏´ bi, ale oczy wi Êcie dzi -
siaj Zwià zek obej mu je tak ̋ e ho dow -
ców dro biu i in nych zwie rzàt. Uwa -
˝am, ˝e nasz Zwià zek jest zbyt roz -
drob nio ny, co nie sprzy ja wpro wa dza -
niu w ˝y cie za mie rzeƒ w∏adz Zwiàz ku 
i utrzy ma nia w∏a Êci wej dys cy pli ny.
Brak jest rów nie˝ wspar cia na ukow -
ców z dzie dzi ny we te ry na rii, ge ne ty ki
i ˝y wie nia. Na Za cho dzie to w∏a Ênie
lu dzie Êwia ta na uki do pro wa dzi li
do stwo rze nia no wych barw nych od -
mian go ∏´ bi i wspo ma ga jà ama to rów
w ho dow li.

W: Ja kie trze ba spe∏ niaç wa run ki
i ja kie po sia daç upraw nie nia, aby zo -
staç s´ dzià?

MK: Aby zo staç s´ dzià nie trze ba
wie le. Wy star czy byç cz∏on kiem zwiàz -
ku, za kwa li fi ko waç si´ ja ko asy stent
i po od by ciu sta ̋ u asy stenc kie go zdaç
eg za mi ny s´ dziow skie. Aby zo staç do -
brym s´ dzià na le ̋ y jesz cze byç uczci -
wym pod czas oce ny, po wa˝ nie pod -
cho dziç do swo ich obo wiàz ków, ca ∏y
czas si´ do kszta∏ caç – i na szko le -
niach, i we w∏a snym za kre sie – ws∏u -
chi waç si´ w g∏o sy kry tycz ne do ty czà -
ce prze pro wa dzo nej oce ny, wy cià gaç
z te go w∏a Êci we wnio ski, mieç du -
˝o wy ro zu mia ∏o Êci i po ko ry. Trze ba
jed nak tak ̋ e umieç bro niç swo ich
s∏usz nych de cy zji.

W: Ja kie sà Pa na pla ny na przy -
sz∏oÊç?

MK: W ho dow li chcia∏ bym ca ∏y czas
do ga niaç naj lep szych, a tak ̋ e cza sa mi
pró bo waç ich prze go niç. Chc´ na dal
pro wa dziç swo jà stro n´ in ter ne to wà
(www. go le bie -pol skie. com), do ty czà -
cà ho dow li go ∏´ bi pol skich ras krót ko -
dzio bych, któ ra – przy skrom nych
Êrod kach tech nicz nych i z po wo du
bra ku cza su – nie jest ta ka, ja kà so bie
wy ma rzy ∏em. Spo ty kaç si´ z ko le ga mi,
ho do waç go ∏´ bie, uczest ni czyç w du -
˝ych eu ro pej skich wy sta wach go ∏´ bi
i tam pro mo waç na sze ra sy. Czy taç,
uczyç si´, cie szyç pta ka mi.

W: Te go Pa nu ser decz nie ˝y czy my
i bar dzo dzi´ ku je my za roz mo w´.

Roz ma wia ∏a: An na Kar czew ska
Fot. ar chi wum au to ra
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Z ko le ga mi z Mo∏ da wii, ho dow ca mi wy wrot ków ode skich.

Barw no g∏ów ki po znaƒ skie w go∏´bniku Macieja Koliƒskiego.


