
52

WYWIAD WOLIERY

JJa dàc z War sza wy do Sie mia tycz lub da lej,
do Bia ∏o wie ̋ y, war to za trzy maç si´ nad
Bu giem, we Fran ko po lu, gdzie Ali cja i Sta -

ni s∏aw Ka li now scy od 8 lat pro wa dzà re stau -
ra cj´ i mo tel. Ser wu jà wie le pysz nych daƒ, ale
ja zwy kle wpa dam na ˝u rek i kisz k´ kar to fla -
nà. No i oczy wi Êcie by po pa trzeç na pta ki
i o nich po roz ma wiaç. Tym ra zem za je cha -
∏em, by z ty mi nie zwy k∏y mi ho dow ca mi prze -
pro wa dziç wy wiad dla „Wo lie ry”, aby na si
czy tel ni cy, przy oka zji po dró ̋ y w tam te stro -
ny, mo gli wpaÊç do Fran ko po lu i po zdro wiç
twór ców te go pta sie go za kàt ka. 

An drzej Kru sze wicz (AK) – Skàd
wzi´ ∏a si´ na zwa „Jo ker”? 

Sta ni s∏aw Ka li now ski (SK) – Jo ker
prze bi ja wszyst ko, jest naj lep szy i naj moc niej -
szy. 

AK – Jak d∏u go Paƒ stwo si´ zna cie i jak si´
po zna li Êcie? Czy po ∏à czy ∏a Was pta sia pa sja? 

Ali cja Ka li now ska – Po zna li Êmy si´ na
pry wat ce, u zna jo mych. Naj pierw by ∏a mi -
∏oÊç, wspól ny dom i dzie ci, a do pie ro po tem
pta ki. Ma my dwóch sy nów i cór k´. Po ma ga jà
nam w pro wa dze niu re stau ra cji i mo te lu. Pta -
ki wcià gn´ ∏y nas do pie ro po otwar ciu mo te -
lu, bo by ∏o na nie miej sce, a jed no cze Ênie
oka za ∏o si´, ˝e ich bar wy i g∏o sy bar dzo przy -

cià ga jà lu dzi. Za trzy mu jà si´, by na nie po pa -
trzeç, zro biç prze rw´ w po dró ̋ y, a przy oka -
zji coÊ zje dzà. 

AK – By ∏o tu wcze Êniej ja kieÊ go spo dar -
stwo, czy wszyst ko bu do wa li Êcie Paƒ stwo od
pod staw? 

SK – Daw niej w tym miej scu, na Bu gu, by -
∏a gra ni ca Pol ski z Ro sjà, a bu dy nek mo te lu to
daw na Ko mo ra Cel na – miej sce, gdzie kon -
tro lo wa no wwo ̋ o ne i wy wo ̋ o ne to wa ry.

Trze ba go by ∏o grun tow nie prze bu do waç.
Po tem bu dy nek po ro s∏o dzi kie wi no i te raz
wy glà da na praw d´ uro czo. Nie ko ja rzy si´
ju˝ z cel ni ka mi, ale z do brym obia dem i pta -
ka mi. 

AK – Czy ca ∏oÊç pro jek to wa ∏a i wy ko ny -
wa ∏a ja kaÊ fir ma? 

SK – Nie! Sa mi wszyst ko pro jek to wa li Êmy
i wy ko ny wa li Êmy. Go spo dar czo. Po wo li. Ma -
∏y mi kro ka mi, ale kon se kwent nie. 

AK – A jak za cz´ ∏a si´ przy go da z pta ka -
mi? Naj pierw po wsta ∏y wo lie ry, czy te˝
pierw sze by ∏y pta ki. 

Ali cja Ka li now ska – Naj pierw by ∏y pta -
ki. Urze ka ∏o nas ich pi´k no. Po tem bu do wa -
li Êmy tym cza so we wo lie ry, a na st´p nie co raz
lep sze i wi´k sze, w któ rych pa pu gi mo gà ˝yç
ra zem z ba ̋ an ta mi. Dzi´ ki te mu ca ∏a prze -
strzeƒ wo lier jest nie mal wy pe∏ nio na pta ka -
mi. I ta ka jest na sza wi zja: du ̋ e, es te tycz ne
wo lie ry z ro Êli na mi i pta ka mi. Ró˝ ny mi!!! 

AK – Jak sà do bie ra ne ga tun ki pta ków? 
SK – Mu szà byç od por ne na tu tej szy kli -

mat. Chce my, by by ∏o im do brze. Ma rzà nam
si´ ró˝ ne usza ki. Zgro ma dzi li Êmy ju˝ roz ma -
ite mu ta cje man da ry nek i ka ro li nek oraz ba -
˝an tów ∏ow nych. Po spo li te pta ki, ale prze cie˝
jak nie zwy kle wy glà da jà. Ta ki bia ∏y ba ̋ ant czy

Pta si za kà tek we Fran ko po lu

Alicja i Stanis∏aw Kalinowscy.

Okolice woliery wprost tonà w zadbanej zieleni. Fot. A. Kru sze wicz Mo tel Jo ker jest ro man tycz nie za ro Êni´ ty wi no -
blusz czem. Fot. A. Kru sze wicz
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pa ste lo wa man da ryn ka! A gru pa ro zel li czy
pa ta go nek. Sà pi´k ne, przy cià ga jà uwa g´,
a jed no cze Ênie do sko na le si´ u nas czu jà. 

AK – Pa nie Sta ni s∏a wie, pro sz´ te go êle
nie zro zu mieç, ale bar dzo od po wia da mi
kuch nia Pa na ˝o ny. 

SK – Ha, ha!!! Nie tyl ko Pa nu. Umiesz czo -
no nas na li Êcie naj lep szych re stau ra cji w Pol -
sce, ja kà przy go to wa li: P. Bi kont i R. Ma k∏o -
wicz (by ∏a pu bli ko wa na w New swe eku). Jest
tam o nas kil ka mi ∏ych s∏ów. 

AK – Gra tu lu j´! Mam jed nak pew nà wàt -

pli woÊç. Czy nie nu dzi cie si´ tu Paƒ stwo? Ca -
∏y czas ra zem, w kó∏ ko te sa me obo wiàz ki,
za wsze na miej scu? 

SK – Je ste Êmy od 16 lat ra zem non stop,
24 go dzi ny na do b´. Nie ma mo wy o nu dzie!
Wspól na pra ca i pa sja jed no czà nas. Ca ∏à ro -
dzi n´! To nasz klucz do szcz´ Êcia. Ob ser wo -
wa nie zwie rzàt wzbo ga ca na sze ˝y cie. Zwie -
rz´ ta nie k∏a mià, dzi´ ki te mu ob co wa nie z ni -
mi nas wzbo ga ca i za to je sza nu je my. 

AK – A nie cià gnie ni ko go do mia sta? 
SK – Mo ̋ e tro ch´ na sze dzie ci, ale nie

nas. Nie wi dzi my sie bie w in nej ro li. Je ste Êmy
za do wo le ni z te go co ma my. Szcz´ Êli wi, bo
osià gn´ li Êmy to wspól nym wy si∏ kiem ca ∏ej ro -
dzi ny i ca ∏à ro dzi nà pro wa dzi my to go spo dar -
stwo, re stau ra cj´ i mo tel. 

AK – Ja kieÊ pla ny na naj bli˝ szà przy sz∏oÊç? 
SK – Chcie li by Êmy urzà dziç plac za baw

dla dzie ci, bo lu dzie przy je˝ d˝a jà z ma lu cha -
mi. Chcà spo koj nie zjeÊç lub po pa trzeç na
pta ki. W tym cza sie mo gà one ba wiç si´
w pia skow ni cy. Ale tych atrak cji dla dzie ci
chce my mieç wi´ cej. Ma my ju˝ ku cy ki, ma -
rzy my o oswo jo nych mi nia tu ro wych ko zach.
No i pta ki. Ma rzà si´ nam wo lie ry z praw dzi -
we go zda rze nia, z licz ny mi, ko lo ro wy mi
i szcz´ Êli wy mi pta ka mi. 

AK – No to ˝y cz´ spe∏ nie nia ma rzeƒ.
A czy tel ni ków „Wo lie ry” za pra szam do od -
wie dze nia tej en kla wy szcz´ Êcia! Wi´ cej o za -
jeê dzie we Fran ko po lu, a w∏a Êci wie Wa si le -
wie Szla chec kim, mo˝ na zna leêç na stro nie:
www.za jaz djo ker.pl.

Rozmawia∏: Andrzej Kru sze wicz

Woliera dla kaczek i ba˝antów. Fot. A. Kru sze wicz

Fo
t. 

G
. R

ec
lo

s

Fo
t. 

G
. R

ec
lo

s


