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Mój kot śnieżna pantera  
 

 

Mała niespodzianka 

Moi rodzice byli przeciwni zwierzętom w domu z uwagi na ilość obowiązków i fakt, że  
w domu spędzamy bardzo mało czasu. Ja za to od zawsze chciałam mieć zwierzątko. 

Pewnego razu byłam na wakacjach u babci na wsi. Mój brat cioteczny powiedział mi, że są 
małe kotki do wzięcia. Pojechaliśmy do gospodarzy i wybrałam sobie kotka. Kiedy rodzice 
dowiedzieli się o tym, byli bardzo zaskoczeni, ale zgodzili się, abym zabrała go do domu  
w Warszawie. 

 

Płoszek 

Kot otrzymał imię Płoszek. Początkowo jako malec miał niezły charakterek – biegał po domu, 
wchodził na okna i zniszczył kilka kwiatków. Bałam się go wypuszczać na podwórko. Jednak 
jego determinacja była duża, miałczał głośno pod drzwiami: „Miał, miał! Wypuście mnie  
z tego więzienia! Miał!”, że już nie szło tego słuchać i w końcu pozwoliłam mu wychodzić. 
Najbardziej zaskoczyło nas w zachowaniu Płoszka, że z czasem zaczął się zachowywać 
trochę jak pies. Kiedy wychodził na dwór i długo nie wracał, po zawołaniu pojawiał się od 
razu. Po pewnym czasie zaczął też asystować mi przy różnych czynnościach, a nawet 
polubił kąpiele po powrocie z podwórka. 

 

Jedzenie 

Mój kot na dźwięk otwieranej  lodówki zbiega z piętra i uskutecznia blokadę w kuchni 
rozkładając się po całości na podłodze, w taki sposób że nie można go ominąć. Czasami jak 
poczuje rybę staje na dwóch nogach, by zajrzeć na blat kuchni i wyżebrać kęsy ulubionego 



tuńczyka. Często też ociera się mocno o moje nogi i mówi: „Miał! Kocham Cię! No daj mi ten 
kawałek ryby! Miał!” 

 

Wycieczki 

Płoszek uwielbia wychodzić bardzo rano na spacery. Potrafi zrobić pobudkę rodzicom już  
o 4.00 - waląc łapą w drzwi sypialni i głośno miałcząc: „Miał! Miał! Ja chcę już wyjść na 
podwórko! Wypuście mnie! Miał!”  
Po wypuszczeniu na dwór wraca około 7.30 kiedy wszyscy szykujemy się do pracy i zajęć. 
Wówczas głośno miałczy na tarasie przy szybie „Miał! Miał! Wpuśćcie mnie! Tu jestem! Miał!” 

 

Przygody 

Kiedyś Płoszek wrócił do domu z dziurą w głowie. Nie widzieliśmy co się stało. Następnego 
dnia, gdy tylko wyszedł z domu, kilka srok od razu go zaatakowało. Płoszek schował się pod 
samochodem i bał się wyjść, a sroki szybko podlatywały i chciały go dziobać. W taki oto 
sposób dowiedzieliśmy się skąd pojawiła się ta rana w jego głowie. Głuptasek nie wiedział, 
że nie zadziera się ze srokami i nie atakuje ich gniazd z młodymi! 

Inny razem, tuż przed wielką burzą wpadł do domu z niespodzianką! Miał mysz, którą 
wypuścił i zaczął się bawić. Jak dobrze, że nie było wtedy mamy w domu!  

 

Spanie 

Płoszek jak każdy kot jest śpiochem, leniuszkiem ale też meteoropatą. Kiedy zbliża się 
deszczowa pogoda  od raz wiemy, bo kot nie chce wyjść na dwór i duuuużo śpi. 

 

Kocie życie jest super! 

Czasami myślę, że Płoszek ma najlepsze życie ze wszystkich domowników…nie ma szkoły 
ani pracy, ma pełną wolność, może robić co chce, iść gdzie chce, dostaje jedzenie, śpi ile 
chce, ma też swoje przygody i tajemnice. No czego chcieć więcej? 


