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Pani Hania z roślinnością miała do czynienia od dziecka. Rodzice pro-
wadzili gospodarstwo, a ona pomagała. Nikogo więc nie zdziwiło, że wy-
brała szkołę ogrodniczą. Po jej ukończeniu w 1989 roku znalazła
zatrudnienie w kwiaciarni w Lesznie. Pracowała tam siedemnaście lat.
Międzyczasie założyła rodzinę, urodziła córki. Nie było kwestią przypadku,
że dziewczyny otrzymały niecodzienne, śliczne, "roślinne" imiona - Ja-
goda i Kalina.

W 2009 roku pani Hania postanowiła otworzyć własną działalność gos-
podarczą. Mąż przystał na tę propozycję. Przy domu postawili więc drew-
niany kiosk, urządzili go. Przed kioskiem i wewnątrz roi się od kompozycji
kwiatowych. Są też wazony, kartki z życzeniami, ramki do zdjęć, znicze,
świeczki, świeczniki, koszyki, są też odżywki dla roślin. 

Kwiaciarnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 16.00. a w soboty od 9.00 do 14.00.

- Kiedy się ma zakład pracy przy domu, to właściwie pracuje się cały

czas, zdarza się bowiem, że sprzedaję kwiaty także po godz. 21.00. Przy

drzwiach kiosku mamy dzwonek i kiedy jest taka potrzeba, to można do

nas przyjść także po godzinach zamknięcia kwiaciarni. - mówi Hanna
Nowak.

Kwiaty doniczkowe, bukiety i wiązanki z kwiatów żywych i sztucznych
można kupić na miejscu lub odpowiednio wcześniej zamówić. Firma "Ka-
lina" świadczy też usługi strojenia kościołów i sal na wesela, bankiety i
inne uroczystości. 

- Stroimy też samochody, w których przewożona jest para młoda.

Pani Hania, która ma ukończony kurs florystyczny, kiedy trzeba układa
kompozycje od rana do wieczora. Obecnie w okolicach Wszystkich Świę-
tych, kiedy masowo odwiedzane są groby, w kwiaciarni jest wzmożony
ruch.

- Klienci kupują wiązanki z kwiatów żywych i sztucznych. Kolorystyka

jest różnorodna, to rzecz gustu i dopasowania do płyt nagrobnych.

Podobnie, jeśli chodzi o nasilenie klientów, jest w marcu, kiedy świę-
tujemy Dzień Kobiet, w maju - z okazji Dnia Matki i przed zakończeniem
roku szkolnego.

Kwiaciarnia "Kalina" oprócz kwiatów i upominków ma w swej ofercie
również czyszczenie chemiczne odzieży. 

- To jest punkt, w którym odbieramy od klientów płaszcze, kurtki, dy-

wany, kołdry. Nie są u nas czyszczone, przekazujemy je dalej, potem od-

bieramy, sprawdzamy guziki, szycia i oddajemy klientowi. Jesteśmy więc

pośrednikami. 

Już wkrótce kompozycje nabiorą bożonarodzeniowego charakteru, po-
jawią się bombki, świerki, śnieżynki. W świecie kwiatów, tak jak w świecie
ludzi obowiązuje pewna cykliczność.

ALDONA NYCZAK

Przy ulicy Kwiatowej w Kąkolewie mieści się kwiaciarnia "Ka-
lina". Jest to rodzinna firma, której właścicielem jest Paweł
Nowak, pracownikiem żona - Hanna Nowak, w wolnych chwi-
lach w pracy pomagają córki - Jagoda i Kalina, od której imie-
nia zakład wziął swoją nazwę.
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