
Sikorka Kasi 
 
       Żyła raz sobie pewna dziewczynka o imieniu Kasia. Pewnego dnia dziewczynka zobaczyła małą 
sikorkę pukającą w okno jej pokoju. Sikorka najprawdopodobniej była głodna, dlatego do niej 
przyleciała. Dziewczynka poszukała ziarna dla ptaków w mieszkaniu. Przeszukała praktycznie 
wszystkie zakamarki, a jedzenia dla ptaszków dalej ani śladu, gdy już straciła nadzieję znalazła 
nieduży woreczek wypełniony ziarnami pszenicy. Pewnie sikorka już odleciała – pomyślała. Ku jej 
zdziwieniu sikorka dalej czekała na parapecie od drugiej strony okna. Kasia delikatnie otworzyła 
okno, wysypując na parapet garstkę ziarna, po dwóch minutach nie było już śladu po ziarnie 
pozostawionym na parapecie, jednak najedzona sikorka dalej grzecznie czekała na parapecie. Może 
ma ochotę się napić – pomyślała Kasia, następnie położyła na parapecie niedużą miseczkę z wodą. 
Sikorka wypiła jej zawartość, ale dalej się nie ruszała. Po pewnym czasie sikorka odleciała, a Kasia 
dopiero wieczorem zauważyła, że cały czas, kiedy sikorka siedziała na parapecie, ona z nią 
rozmawiała, zdała sobie sprawę, że zwierzyła się małemu zwierzakowi, powiedziała jej wszystko, 
opowiedziała o problemach, zdradziła sekrety. 
       Rano Kasia jeszcze przeczytała o karmieniu ptaków, dlatego że nie chciała zaszkodzić sikorce, 
okazało się że ptaszkom nie można dawać chleba, a jak już się je karmi, to regularnie. Sikorka  
codziennie przylatywała do Kasi. Na przestrzeni dni dziewczynka zauważyła, że chodzenie do lasu         
i poznawanie przyrody jest dużo ciekawsze od grania w gry komputerowe. Następnego dnia Kasia 
poszukała w internecie akcji sprzątania Ziemi. Chciała pomóc bezradnym w obliczu zniszczenia 
planety przez człowieka zwierzętom. Podczas gdy uczestniczyła w różnego rodzaju akcjach pomocy 
planecie, sikorka dalej do niej  przylatywała, dziewczynka zauważyła, że im więcej pomaga, tym 
częściej przylatuje do niej sikorka, a z racji coraz częstszych spotkań z sikorką, zaczęła myśleć nad 
nadaniem jej imienia. Przed zaśnięciem obiecała sobie, że jutro zaproponuje jej imię Kori. Gdy 
sikorka przyleciała, spełniła obietnicę i zapytała ją, czy imię Kori jej się podoba. Sikorka chyba 
zrozumiała pytanie i skinęła potakująco główką. Kasia cały czas miała wrażenie, że za mało 
pomaga.  Zorganizowała więc małą zbiórkę  jedzenia i koców dla zwierząt w schronisku, gdy 
zaczęła pomagać poznała wielu znajomych, którzy też chcieli pomóc przyrodzie. Dziś wybierała się 
na akcje sprzątania lasów razem ze znajomymi. Przed wyjściem nakarmiła i napoiła Kori, po 
powrocie z akcji stwierdziła, że uczestnictwo w akcjach charytatywnych jest bardzo 
satysfakcjonujące i podczas pomagania można się świetnie bawić.  Pewnego dnia rodzice Kasi 
zauważyli, z jaką odpowiedzialnością córka zajmuje się sikorką i postanowili pozwolić dziewczynce 
na adopcje upragnionego przez nią zwierzaka. Poinformowali o tym córkę, a jej reakcja naprawdę 
ich wzruszyła, bo dziewczynka o mało nie wybuchła z radości. Kasia była bardzo podekscytowana i 
nie mogła się doczekać adopcji pieska. Jeszcze tego samego dnia zajrzała na stronę internetową 
schroniska i popatrzyła na różne pieski. Wszystkie były urocze, ale jeden kundelek szczególnie 
przypadł jej do gustu, spełniał wszystkie oczekiwania. Kasia nie chciała wziąć psa, który dużo lepiej 
czułby się na wsi, do małego mieszkania w środku miasta. Kilka wizyt przed adopcyjnych i kundelek 
znalazł się w jej mieszkaniu. Postanowiła nie zmieniać mu imienia nadanego przed trafieniem do 
schroniska, szczególnie że  imię Kaktus bardzo jej się podobało. 
      Kasia przez dłuższy czas zastanawiała się, czego nauczyła ją natura. Pewnego wieczoru, siedząc 
na fotelu z Kaktusem na kolanach i wpatrując się w Kori jedzącą kolejną porcję ziarna, 
odpowiedziała sobie na pytanie. Natura, a w szczególności zwierzęta uczą nas: wierności – jeśli 
jesteś dla nich dobry zawsze będą Ci oddane; odpowiedzialności – posiadanie zwierzaka to wielka 
przyjemność, ale                             i ogromny obowiązek, decydując się na to, musimy pamiętać, że 
jest on od nas w pełni zależny; wrażliwości – kontakt ze zwierzętami otwiera nas na potrzeby innych; 
miłości – zwierzęta za okazane im serce obdarzają nas ogromnym uczuciem, na które zawsze 
możemy liczyć. 
Kasia podsumowała swoje rozmyślania stwierdzeniem, iż zwierzęta sprawiają, że jesteśmy lepszymi 
ludźmi. 


