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Zosia Kostkowski lat 12 
Londyn 6 grudnia 2020 

Zwierzenia Fredd’ego the Cat’a 

O sobie 

Jestem brytyjskim kotem krótkowłosym, mam prawie 4 lata, na imię mam Freddy. Miesz-

kam w Londynie przy rodzinie czteroosobowej. Moja sierść jest w kolorze rzadko spotykanym. 

Ludzie mówią, że to kolor szarosrebrny, popielaty, a nawet dopatrują się odcienia niebieskawego. 

Tata ma sierść szarą, a mama białą z brązowymi łatkami. Oczy mam w kolorze piwnozłotym, źre-

nice wąskie, jak kreseczki. Śpię w dzień, ponieważ koty mają wrażliwy wzrok, więc unikam nad-

miaru światła w ciągu dnia. W nocy wychodzę do ogrodu, gdyż aktywność kotów wzrasta wieczo-

rem i nad ranem. Nie kąpię się ani w deszczu ani w wannie, ale dbam o higienę; zamiast wody 

używam śliny i liżę ciało swoim języczkiem. 

Jedzenie wolę suche od mokrego. Wodę popijam oddzielnie. Powiedzenie: „jeść, jak kot na-

płakał” ma naukowe podłoże, bowiem koty nie są w stanie przeżuwać większych kawałków jedze-

nia, ponieważ kocia szczęka nie rusza się na boki. Za to przeżuwać możemy bez picia wody. 

Zanim tu trafiłem byłem u pana, który miał dużo kotów. Tam było dobrze, ale tu jest lepiej. 

Pierwszego dnia na nowym miejscu ukryłem się pod łóżkiem gospodarzy, bo się bałem. Szybko 

przyzwyczaiłem się do nowego miejsca i odtąd najczęściej tam sypiam. Polubiłem imię, które na-

dała mi Zosia – moja nowa pani. Mam tu przyjaciółkę Hazela’ę (leśny orzech), która jest wie-

wiórką. Nie jest tak ruda jak wiewiórki w Polsce, lecz szarobrązowa. Czasem spotykam też jej cór-

kę. Ani ja ani Zosia nie mamy pewności, że to córka, a myślimy tak, gdyż obie są bardzo podobne.  

 

Moja pani i jej rodzina 

Moja pani – Zosia ma 12 lat, lubi psy, konie i jazdę konną. Włosy ma brązowe, oczy niebie-

skie. Zosia ma młodszą siostrzyczkę Zuzię, która ma 8 lat. Zuzia ma włosy dużo jaśniejsze, oczy 

zielone. Mama dziewczynek – Danusia ma włosy ciemne, oczy zielone. Tata dziewczynek Daniel 

włosy ma jeszcze ciemniejsze, oczy niebieskie. Mnie wszyscy lubią, ale opiekują się mną głównie 

Zosia i jej mama Danusia, a Zuzia lubi mnie przytulać i bawi się mną jak maskotką.  
Zosia i Zuzia mieszkają z rodzicami Danielem i Danusią. Widuję ich codziennie. Nasza pię-

cioosobowa rodzina mieszka w domu piętrowym z ogrodem, który dla mnie jest wystarczający, ale 

pozostali domownicy i ich goście nazywają go ogródkiem. Dla nich jest zbyt mały, ale w tak wiel-

kim mieście, jakim jest Londyn nie ma miejsca na większe ogródki. 

Zosia i Zuzia znają swoje drzewo genealogiczne sięgające w głąb dziewięć pokoleń. Mnie 

wystarczy wiedzieć, że mają dwie żyjące babcie, dwóch żyjących dziadków i żyjącą prababcię w 

wieku zbliżającym się do setki. Dziadków ze strony taty dziewczynek – Daniela: Władka i Anię 
poznałem, gdy byli u nas i nawet spałem na ich pościeli. Dziadków ze strony mamy dziewczynek – 

Danusi: Henryka i Krystynę jeszcze nie widziałem, ale wiem o nich z opowiadań dziewczynek, czy-

li ich wnuczek. Ja poprzez Zosię mam ciekawe gene-związki, którymi nie chełpię się jak ludzie, 

jednakże, by nie być gołosłownym, wspomnę te z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 

i cesarzem Napoleonem Bonaparte. Od Kostkowskich poprzez Marynowskich, Potockich, Ponia-

towskich... 

Tata Zosi i Zuzi ma młodszego brata Sebastiana. Ja go jeszcze nie widziałem, ale Zosia 

mówi, że jest bardzo miły. W naszym domu mieszka taty kolega Robert, który jest bardzo śmieszny 

i lubi mnie głaskać. Mam więc fajne życie, lubią mnie i domownicy i ich goście. 
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Zosia i Zuzia pięć dni w tygodniu (codziennie od poniedziałku do piątku) chodzą do szkoły. 

Zosia ukończyła szkołę podstawową i dalej uczy się w średniej, czyli gimnazjum, Zuzia uczęszcza 

do podstawowej i uczy się w klasie czwartej. Zosia do szkoły chodzi sama i sama wraca. Zuzię za-

prowadza i przyprowadza mama. Czasem Zosia odbierała ze szkoły Zuzię, ale rozkład zajęć rzadko 

na to pozwala.  

Zosia lubi język angielski i matematykę, bardzo chce zostać weterynarzem i leczyć zwie-

rzęta. Bardzo dużo czyta po angielsku, ale umie też czytać po polsku. Zuzia lubi szkołę, dzieci, 

swoją nauczycielkę. Z zajęć szkolnych najbardziej lubi matematykę, pisanie po angielsku, śpiewa-

nie. W tej klasie gra na trąbce, w poprzedniej grała na flecie, chce pracować przy koniach. Lubi ba-

wić się zabawkami, rysować, malować. 
 

O ogrodzie 

Do ogrodu mam swoje niezależne małe przejście, chodzę tam co dzień i co noc. Gdy jest 

chłodno wychodzę na krótko, gdy jest ciepło na dłużej. Domownicy zaś wchodzą tam dużymi 

drzwiami, ale tylko w ciepłe dni. Czasem bywa tam inny kot i złości mnie, gdy obcy wkracza na 

moje terytorium. 

W domu często siedzę w oknie, patrzę na wiewiórki i bacznie je obserwuję. Gdy jestem w 

ogrodzie zazwyczaj je toleruję, ale gdy się zbyt panoszą muszę je przegonić. Ta, która najczęściej 

nas odwiedza jest najsympatyczniejsza, druga większa, ma nadgryzione ucho (może to samiec), 

a trzecia (zapewne ich córka) jest mniejsza i bardzo chuda. Jedna z wiewiórek odwiedza nas w do-

mu; wchodzi oknem, zjada orzeszki, które Zuzia dla niej wykłada. Ja jej w domu nie spotykam, po-

nieważ ona odwiedza Zuzię w kuchni na parterze, gdy ja śpię w pokoju na piętrze.  

W ogrodzie są różne rośliny, trawa, stokrotki, choinka, słoneczniki, jakieś krzewy. W kącie 

jest drewniana komórka, w której gospodarze trzymają rowery i przetwory owocowe od babci Ani, 

nazywane dżemami. Zdarzało mi się skosztować dżemu, gdy Zosia mnie częstowała. Kubki sma-

kowe kotów nie rozpoznają smaku słodkiego, jednakże dżemy „babciowe” są bardzo smaczne. 

 

O myszkach 

W domach przed zimnem chronią się myszki; w naszym domu też były; u sąsiadów też są. 
Chyba u wszystkich w naszym osiedlu chronią się przed chłodami. Ludzie uważają, że koty powin-

ny łapać myszy, że to ich obowiązek, nawet kronikarz Wincenty Kadłubek nazwał koty „łapaczami 

mysz”. Gdy ostatnio złowiłem myszkę Zuzia była bardzo smutna, więc już więcej nie łowię. Nie 

chcę sprawiać przykrości wrażliwej dziewczynce. Sąsiedzi nie mają kotów, więc myszki u nich 

czują się bezpiecznie. U nas też odtąd są bezpieczne (dopóty, aż ponownie odezwie się we mnie 

dzika natura łowcy). 

 

O kotach 

Naukowcy piszą, że przodkami kotów domowych były koty nubijskie, że krzyżowały się ze 

żbikami, że udomowiono nas cztery tysiące lat przed nasza erą, czyli sześć tysięcy lat temu. Jednak-

że są dowody, że było to jeszcze dawniej. O znacznie wcześniejszym udomowieniu kotów świad-

czy grób mężczyzny z kotem z Cypru sprzed około 7 500 roku przed naszą erą, a więc mój rodo-

wód ma prawie dziesięć tysięcy lat. Dwa tysiące lat przed naszą erą, czyli cztery tysiące lat temu 

koty powszechnie hodowano w starożytnym Egipcie. Tam nasi przodkowie byli świętymi, jak bo-

gowie i boginie. Wówczas zwłoki kotów mumifikowano, podobnie jak zwłoki faraonów. 

Jest wiele ras kotów, różnimy się ubarwieniem, wielkością, długością włosów... Jesteśmy 

bohaterami baśni i mitów. Mamy bardzo dobry słuch i wzrok, węch czterokrotnie silniejszy od 

ludzkiego. Naszym dużym oczom do widzenia wystarcza tylko 1/6 światła, którego wymagają oczy 



Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” 

120 

ludzi, a więc przystosowani jesteśmy do widzenia w półmroku. Mamy dobrze wykształcony zmysł 

dotyku, a nasze wąsy są włosami czuciowymi i są tak czułe, że pozwalają nam określać lokalizację 
przedmiotów bez dotykania ich, co polega na wykrywaniu ruchów powietrza wokół przeszkód. 

Włosy czuciowe mamy też po wewnętrznej stronie przednich łap. Pazury mamy ostre, zakrzywione 

i możemy je chować. Łatwo nam wspinać się na drzewa, ale schodzić trudno. Pazury nam cały czas 

rosną, więc ścieramy je często drapiąc. Swój teren znaczymy ocieraniem się o ściany, meble, nogi 

właściciela... Temperatura ciała u kotów jest wyższa niż u ludzi i wynosi 38-39 stopni Celsjusza. 

Układając się do snu zwijamy się w kłębek, by zmniejszyć utratę ciepłoty ciała. Śpimy dłużej niż 
ludzie, zwykle 12-16 godzin. Kocie serca biją od 140 do 220 uderzeń na minutę; podczas odpo-

czynku spowalniają podobnie jak ludzkie. 

Koty na wolności żyją średnio 8 lat, a w domach średnio 20 lat. W księdze Ginesa zapisano, 

że najdłużej żyjąca kotka żyła lat 38, a jej babka lat 34. 

 

 

Zosia Kostkowski  

Ma 12 lat, lubi psy, konie, jazdę konną. Urodziła się i mieszka w 

Londynie. Ukończyła tam sześcioklasową szkołę podstawową i da-

lej uczy się w szkole średniej. Lubi język angielski i matematykę, 
chce zostać weterynarzem. 

Dużo czyta po angielsku, umie czytać po polsku, tworzy komiksy. 

Ma 8-letnią siostrzyczkę Zuzię, która uczy się w IV klasie szkoły 

podstawowej. 

Obie dziewczynki dużo wiedzą o swoim drzewie genealogicznym, 

które tworzy dla nich dziadek Władek, odnajdując ciekawe gene-

związki, np.: z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, cesa-

rzem Napoleonem Bonaparte, kompozytorem Fryderykiem Chopi-

nem, pisarzami: Henrykiem Sienkiewiczem, Stefanem Żeromskim, 

Władysławem Reymontem, wieloma zacnymi ludźmi i sławnymi 

rodami.  

Freddy the Cat 

Jest brytyjskim kotem krótkowłosym. Ma prawie 4 lata, mieszka w 

Londynie. Lubiany przez domowników i gości. Lubi swoją panią – 

Zosię. Często obserwuje z okna wiewiórki. Przyjaźni się z wiewiór-

ką Hazelą. 
Jako, że koty mają wrażliwy wzrok unika nadmiaru światła i śpi w 

dzień. Ponieważ aktywność kotów wzrasta wieczorem i nad ranem 

w nocy wychodzi do ogrodu, przez własne małe drzwi. 

Bacznie obserwuje i przyjaźnie mrucząc opowiada. 


