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Niniejsza prezentacja jest zapowiedzią przygotowywanej publikacji poświęconej 
kotom – zawiera więc jedynie wstępne informacje na ten temat oraz kilkadziesiąt 
wybranych fotografii kotów żyjących do dzisiaj, jak i już nieżyjących.

Moje zainteresowanie tymi czworonogami zaczęło się w 1998 roku. Wówczas 
mieliśmy z żoną dwa psy. Pewnego dnia zobaczyłem przy ganku kotkę, która za-
częła się ocierać o moje nogi. Pomyślałem, że jest głodna, więc wziąłem ją do 
mieszkania. I tak już została. W następnych latach kotów przybywało, głównie 
z powodu bliskości miejsca karmienia bezdomnych i wolnych dachowców, które 
– zgodnie z prawami natury – rozmnażały się swobodnie i ponad miarę. Część 
z nich ratowaliśmy przed śmiercią, część przygarnęliśmy, bo z jakichś tam powo-
dów przywędrowały lub zostały porzucone w najbliższej okolicy.

Każdy kot, który choćby na chwilę znalazł się w naszym domu, będzie miał 
swój życiorys i o ile to możliwe zdjęcia (nie wszystkie udało mi się sfotografować, 
czasami nie zdążyłem).

Niektóre opisane zostaną obszerniej, inne bardzo krótko, jedne bowiem prze-
bywały u nas dłużej i jeszcze do dzisiaj żyją, inne zginęły tragicznie lub zniknęły 
w niewyjaśnionych okolicznościach. O części tylko wspomnę.

O czym w książce będzie mowa, a o czym nie.

Będzie o imionach, pieszczochach, zabawach, węchu, deptaniu, toalecie, dra-
paku i drapaniu, jedzeniu, karmieniu, utrzymywaniu czystości, pielęgnacji, sierści, 
ogonach, oczach, uszach, znakowaniu, mruczeniu (głosach), myciu się, chodzeniu 
na smyczy, kontenerach, walkach, polowaniach, zaczepkach, rozmowach, trawie, 
wybiegu i wielu innych sprawach związanych z kotami. Nie pominę zwierząt to-
warzyszących (m.in. psów, ptaków, jeży, myszy, kleszczy, dzików, much). Opowiem 
także o kotach wolno żyjących, włóczących się po osiedlu, zahaczających jedynie 
o nasz dom. Będzie sporo o łapaniu kotów, ich przyjaźniach i animozjach, a także 
o eutanazji. Ponieważ wiele miejsca zajmą choroby, nie sposób pominąć tych, 
którzy kotom pomagają profesjonalne, a mianowicie weterynarzy.

Nie uniknę oczywiście przy różnych okazjach uwag o stosunku człowieka do 
kotów i odwrotnie, podając przykłady. Zastanowię się również, ile kotów można 
mieć w domu i iloma da się opiekować na zewnątrz. Sądzę, że wielu zainteresują 
koszty zajmowania się kotami, a więc podam konkretne dane, ponieważ prowa-
dziłem dokładne rachunki

Będzie też o kotach w schroniskach, w innych domach, o ich opiekunach. Głów-
nie jednak opiszę to, co widziałem podczas mojego szesnastoletniego z nimi kon-
taktu.

Nie będzie o historii, legendach, przysłowiach, rasach, urlopach z kotami i ta-
kich sprawach, z którymi się nie stykałem, a które zostały opisane w wielu niezli-
czonych książkach kotom poświęconych. Nie podam ich tytułów. Zainteresowani 
mogą znaleźć te informacje w wielu miejscach. Podzielę się moją wiedzą o kotach 
uzyskaną głównie na podstawie obserwacji. Dotyczy ona zarówno kotów domo-
wych, jak i wolno żyjących, a także tych, które były w domu i równocześnie miały 
możliwość wychodzenia na zewnątrz.



Przywołuję fakty z własnej, czasami zawodnej, niestety, pamięci. Wspomagają 
ją notatki prowadzone od 2002 roku, w ostatnich latach dosyć dokładnie (do ich 
prowadzenia zostałem w pewnym sensie zmuszony przez koty – choćby z powo-
du konieczności dokumentowania ich stanu zdrowia, w przypadku chorób itp.) 
W odpowiednich miejscach przytoczę przykłady usłyszane od znajomych. Trochę 
teraz żałuję, że nie zapisywałem niektórych uwag od samego początku. Uspra-
wiedliwiam się tym, że – podobnie jak olbrzymia większość ludzi zajmujących się 
kotami – nie myślałem nawet o spisywaniu moich obserwacji. Bo niby po co? 
Kto miałby to czytać? Wystarczały mi rozmowy z innymi miłośnikami dachowców.

Spostrzeżenia dokonane przeze mnie mogą się różnić od doświadczeń innych 
osób. Moje wnioski też nie zawsze są zgodne z powszechnie przyjętymi opiniami, 
zwłaszcza z opiniami tych, którzy nie mają kotów, a znają je wyłącznie z przekazów 
medialnych, lektur i zasłyszanych opowieści.

Tak więc będzie to dalece niepełna charakterystyka grupy kilkudziesięciu kotów. 
Są takie jakie są, i musimy się do ich zachowań przyzwyczaić. Pouczanie, groże-
nie, karanie niewiele daje. Skutki wszelkich akcji „wychowawczych” są nieprze-
widywalne i zaskakujące. Nie ukrywam, że niektóre kocie reakcje doprowadzały 
mnie, dzisiaj już w mniejszym stopniu, do szewskiej pasji. Trzeba się było wykazać 
w wielu sytuacjach nie lada cierpliwością. Rzadko, ale bywało, że puszczały mi ner-
wy, robiłem kotom awantury, klnąc soczyście i nie żałując słów o darmozjadach, 
durniach, głupkach itp.

W albumie znajdą się wykonywane przeze mnie zdjęcia. Tu zamieszczam jedy-
nie niewielką ich część.

Jestem jeszcze winien informację, dlaczego taki tytuł? Jak sięgam pamięcią od 
początku nazywałem koty cicieńkami. Za pojedynczym kotem wołałem ci, ci, ci!, 
a za kilkoma cicieńki! Nie miało znaczenia, czy były u mnie w mieszkaniu, czy na 
wolności.

Na okładce jest Krak, czyli Krasiu zmarły w 2008 roku, którego oglądam często, 
bo jego zdjęcie jest na tapecie mojego monitora.

Żywię nadzieję, że uda mi się tekst skończyć i wraz z licznymi zdjęciami 
zamieścić w Internecie w formie e-booka, co oczywiście kotom zapowiedziałem. 
Żaden nie protestował.

Niektóre towarzyszą mi przy pisaniu, najczęściej przeszkadzając, depcząc po 
klawiaturze, obserwując kursor i przekładane pliki, domagając się głaskania bądź 
cmokania.

Nie mogę na koniec nie wspomnieć o zmarłych na początku maja – Tygry-
ni (przewlekła niewydolność nerek) i na początku czerwca Poli (białaczka). Były  
kochane.

Pozdrawiamy wszystkich kociarzy i ich podopiecznych
– Ada, Bola, Kropka, Niunia, Peluś, Pini, Psotka, Tenor, Tosiek, Wikuś, Witek i ja.

Katowice, czerwiec 2014 roku
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