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OOd wie lu lat ma rzy ∏em o po dró ̋ y w re -
jo ny Êwia ta, skàd po cho dzà pier wot ne
i le gen dar ne ku ry, w tym ku ry ban ki -

wa. Ta kich miejsc jest na Êwie cie kil ka. Jed -
nym z nich, oprócz re gio nów po ∏u dnio wo -
-wschod nich In dii oraz In do ne zji, jest Pó∏ -
wy sep In do chiƒ ski z Bir mà, La osem, Kam -
bo d˝à, Wiet na mem, no i oczy wi Êcie Taj lan -
dià. Kie dy wi´c do sta ∏em za pro sze nie od
Se thu pa Chon gu lii, ro do wi te go Taj land czy -
ka i na do da tek ho dow cy kur, któ ry za pro -
si∏ mnie do po zna nia Taj lan dii „od kuch ni”,
nie wa ha ∏em si´ ani chwi li. By ∏a ku te mu
do sko na ∏a oka zja, po nie wa˝ w grud niu, tu˝
przed Bo ̋ ym Na ro dze niem, zor ga ni zo wa -
na zo sta ∏a „Wiel ka Wy sta wa Zwie rzàt Do -
mo wych”. Ran g´ tej im pre zy pod niós∏ fakt,
˝e pa tro nat na nià ob jà∏ sam król Taj lan dii,
któ ry to w struk tu rze spo ∏ecz nej Ta jów
zaj mu je miej sce szcze gól ne – jest wzo rem,
czymÊ w ro dza ju ostat niej in stan cji. Kry ty -
ko waç mo˝ na rzàd, pre mie ra, mi ni strów,
ale ni gdy cz∏on ka ro dzi ny kró lew skiej. 

Kil ka dzie siàt lat te mu, w okre sie wiel kich
prze mian spo ∏ecz nych, ja kie do ko ny wa ∏y
si´ w Azji, Êwiat obie g∏o zdj´ cie dwóch
przy wód ców kon ku ren cyj nych i wro gich
so bie par tii le ̋ à cych plac kiem przed… je go
kró lew skà mo Êcià. Król wi zy tu je, od wie -
dza, Êci ska r´ ce, ale bar dzo rzad ko wy po -
wia da si´ na te ma ty po li tycz ne, jest jak by
po nad tym, co je go pod da ni wy pra wia jà na
sa mym do le. Wte dy jed nak zro bi∏ wy jà tek
i wska za∏ na przed sta wi cie la par tii de mo -
kra tycz nej. Czas po ka za∏, ˝e by∏ to do bry
wy bór, o czym mia∏ nie d∏u go za Êwiad czyç
dwu cy fro wy wzrost go spo dar czy. Au to ry -
tet ro dzi ny kró lew skiej wi docz ny jest
w tym kra ju na ka˝ dym kro ku i jest nie wy -
mu szo ny i o wie le bar dziej au ten tycz ny ni˝
mi ∏oÊç do Le ni na w daw nym Zwiàz ku Ra -
dziec kim. Jest on wi docz ny na ka˝ dym kro -
ku: na uli cach, w par kach i w do mach. Przy -
jezd ne go mo ̋ e to Êmie szyç, ale w grun cie

ºKompleks parkowy Rose Garden, na terenie którego odbywa∏a si´ „Wiel ka Wy sta wa Zwie rzàt Do -
mo wych”.

Rose Garden nocà.

„O∏tarzyki“ z wizerunkiem króla i rodziny królewskiej mo˝na spotkaç na ka˝dym kroku.



rze czy ka˝ dy na ród chce mieç ja kiÊ sym bol,
z któ rym chcia∏ by si´ uto˝ sa miaç. 

Dla cze go o tym wspo mi nam? Wiel ka
Wy sta wa by ∏a przed si´ wzi´ ciem na praw d´
do nio s∏ym, zgro ma dzi ∏a bo wiem to, co naj -
lep sze w Taj skiej ho dow li – od by d∏a, kóz,
ko ni, po przez ku ry, go ∏´ bie, a˝ po wszel kie
in ne ptac two Êpie wa jà ce, to ku jà ce i g´ ga jà -
ce. Nie mia ∏a by ta kiej ran gi, gdy by nie oso bi -
sty pa tro nat cór ki kró la, zna jà cej bie gle pi´ç
j´ zy ków, któ ra sa ma jest ho dow cà psów ra -
so wych. Go Êci ny u˝y czy∏ pi´k ny kom pleks
par ko wy „Gar den Ro se” po ∏o ̋ o ny na
obrze ̋ ach Bang ko ku, któ ry sa mo w so bie
jest mia stem prze ra ̋ a jà cym z uwa gi na swà
mo nu men tal noÊç i mi lio ny ton be to nu, wie -
˝ow ce a˝ pod chmu ry, ale w tym mie Êcie,
w sa mym je go cen trum, mo˝ na te˝ spo tkaç
me dy tu jà cych mni chów w uro kli wych Êwià -
ty niach bud dyj skich.

W Taj lan dii ka˝ dy coÊ ho du je. Je ̋ e li
miesz ka w po bli ̋ u d˝un gli, mo gà to byç s∏o -
nie; na przed mie Êciach miast i wsiach – ku ry
i ko zy; w miesz ka niach – pa pu gi, ko ty, psy
i ryb ki akwa rio we (jest on jed nym z naj wí k -
szych eks por te rów ry bek akwa rio wych na
Êwie cie). Zwie rz´ ta do mo we, cz´ sto sà tu
trak to wa ne jak cz∏on ko wie ro dzi ny. Sa mi
Ta jo wie sà zresz tà bar dzo przy jaê nie na sta -
wie ni do wszyst kie go co ˝y je i po ru sza si´.
To na ród bar dzo we so ∏y, sk∏on ny do ˝ar tów
i za ba wy i ro bie nia dow ci pów. Przy go to wu -
jàc si´ do tej wy pra wy, wy czy ta ∏em w prze -
wod ni ku, ˝e   zna jà oni a˝ 13 ro dza jów
uÊmie chu, wy ra ̋ a jà cych bar dzo sze ro ki wa -
chlarz emo cji: od try um fu do smut ku  i roz -
pa czy. Jest na wet uÊmiech wy ra ̋ a jà cy brak
uÊmie chu, czy li – „pró bu j´ si´ uÊmiech nàç,
a nie mo g´”. Po dob no wszyst ko co ro bià
jest na pi´t no wa ne pra gnie niem za ba wy (sa -
nuk). Na wet co dzien ne czyn no Êci i ˝mud na
pra ca po win ny za wie raç sa nuk, bo ina czej
˝y cie by ∏o by nie wie le war te.

Mnie w Taj lan dii, ze zro zu mia ∏ych wzgl´ -
dów, in te re so wa ∏y pta ki, a zw∏asz cza ku ry.
Uda ∏o mi si´ zdo byç bar dzo cie ka we, uni ka -
to we ma te ria ∏y do ty czà ce taj landz kich cha -
bo oraz kur bo jo wych i walk ko gu tów, któ -
ry to ro dzaj „spor tu” jest tu szcze gól nie po -
pu lar ny. Ale o tym w na st´p nych nu me rach
„Wo lie ry”. Za ch´ cam do lek tu ry. Dzi siaj,
z uwa gi na i tak „za ku rzo ny” nu mer cza so -
pi sma (ob szer ny ma te ria∏ o ona ga do ri i naj -
mniej szych ku rach Êwia ta, czy li se ra ma), pu -
bli ku je my je dy nie nie wiel kà cz´Êç ma te ria ∏u
o „taj landz kich zwie rz´ tach do mo wych”. 

Towarzyszàcy wystawie show z udzia∏em s∏oni.

Parada.

Wiele miejsca na wystawie zajmowa∏y kury, a zw∏aszcza chabo oraz kury bojowe, szerzej na ten temat
w nast´pnym numerze Woliery.
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Moi japoƒscy przyjaciele. Od lewej Fukuji Sato, Imamura Yasutaka, Masuharu Matsuzaki. 

˚ona Imamura Yasutaka. Gospodarz Suthep Chongulia.

Mój syn Bartek z papugà arà. „Prawdziwe zwierz´ domowe“.



cdn.

Pi´kny kogut chabo, o której to rasie w nast´pnym numerze Woliery.

Od lewej Pan Fukuji Sato, ˝ona Imamura Yasutaka, ˝ona Suthepa Chonguli,
Imamura Yasutaka, Masuharu Matsuzaki wraz z ma∏˝onkà.

Na wystawie panowa∏a prawdziwie piknikowa atmosfera.


