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Płomykówka 

 

Pewnego dnia na rannym spacerze Hania i Tymek usłyszeli ciche popiskiwania. Od 

razu wiedzieli, że to zwierzak potrzebujący pomocy, ponieważ ich rodzice byli 

weterynarzami, a najbliższy kolega taty był gajowym. Tak, więc mieli pojęcie o ratowaniu 

zwierząt. Hania, która była starsza z rodzeństwa, nie miała serca zostawiać bezbronnego 

maluszka na pastwę puszczy. Poza tym wiedziała, do kogo zwrócić się w takiej sytuacji. 

Odwiązała swój szal i otuliła nim biedaczka. Maleństwo było wychudzone i z tego powodu 

nie mogła rozpoznać gatunku. Poznała jedynie, że to ptak. We dwójkę popędzili tak szybko, 

że prawie potknęli się o próg własnego domu. Wpadli do domu krzycząc tak głośno, że mama 

na ich widok upuściła umyte kilka chwil temu garnki. Hałas uciszył wrzaski i krzyki, lecz nie 

powstrzymał zapału dzieci. Trochę trwało zanim maluchy zdołały miłośniczce zwierząt 

wyjaśnić całą przygodę. Mama nie była zdziwiona opierzoną kulką- nie pierwszy, nie ostatni 

raz. Interesowało ją za to, czemu ptaszyna nie była w rodzinnym gnieździe. Wiedziała, iż o tej 

porze pisklaki powinny jeszcze tulić się do mamusi. W pewnym momencie wpadła na pewien 

pomysł, zapytała się dzieci czy nie widziały gniazda. Odpowiedź ją rozczarowała. W pobliżu, 

maluchy nie widziały żadnego ptasiego domku. W końcu się okazało, że maluszek to 

samiczka sowy płomykówki. Dzieci na to same nie wpadłyby, gdyż nogi ptaszka zajmowały 

połowę sowiątka. Mama wytłumaczyła oszołomionym wybawcom, że nogi sowy naprawdę są 

takie długie, a tylko pierze przykrywa większą ich część.  Wystarczyła ta jedna ciekawostka, 

żeby Tymek zechciał dowiedzieć się wszystkiego na temat sów. Poprosił siostrę, aby kupiła 

mu za jego pieniądze książkę o sowach, a ta powiedziała, żeby poczekał do jutra. Następnego 

dnia prawie wybuchł z niecierpliwości. Choć dziewczynka wyszła kwadrans temu do 

księgarni, dla niego były to trzy godziny. Wreszcie doczekał się, wróciła z atlasem pod 

tytułem „Ciekawostki o sowach. Braciszek dowiedział się wielu interesujących informacji. 

Między innymi, iż te drapieżne ptaki wcale nie są takie mądre jak głoszą plotki. Wręcz 

przeciwnie są jednymi z najgłupszych powietrznych drapieżników.  Dzięki temu dowiedzieli 

się, co jedzą sowy- przede wszystkim małe gryzonie i owady. Hania i Tymek mieli pojęcie, że 



nie powinni się przywiązywać do zwierzątka. Kiedy już odratują sówkę, będą musieli 

wypuścić ją na wolność. Ta nieznośna prawda mąciła w głowie rodzeństwa, ale mus to mus. 

Musieli się nią nacieszyć póki jeszcze z nimi była.  

Pewnego razu weterynarka od samego rana, aż kipiała ze szczęścia. W końcu pociechy 

nie wytrzymały. Okazało się, że niedługo ptaszyna ma się nauczyć latać. To usłyszawszy 

Hania pobiegła do salonu po Ćwirkę, bo tak ją nazwano i razem z Tymkiem, który poszedł po 

poduszki, popędzili do ogrodu. Dziewczynka była już na drzewie, chłopiec kończył rozkładać 

jaśki do asekuracji. Siostra usadowiła sówkę na pobliskiej gałęzi, a sama zaczęła machać 

rękami i najchętniej zeskoczyłaby ze startu sama. Na szczęście miała trochę oleju w głowie. 

Jakież było jej uradowanie, gdy płomykówka zleciała gładko jak piórko na przygotowane 

wcześniej miejsce lądowania. Potem jeszcze przez jakiś czas trenowali. Uczennicy spodobało 

się szybowanie. Tymka martwiło, że ptaszek nie wzbija się „normalnie”w powietrze. Hania 

wytłumaczyła mu jednak, że musi sobie wyrobić mięśnie i zdobyć pewność siebie, żeby latać. 

W końcu stało się. Oczy Ćwirki zabłysły, a ta wzbiła się w powietrze, jak orzeł. Sowa pięknie 

prezentowała się w świetle upalnego słońca- nikt wcześniej nie widział tak białej 

płomykówki. Był tylko jeden mały problem. Wzlot podopiecznej oznaczał, iż jest dorosła i w 

pełni samodzielna. Innymi słowy niedługo ich opuści. Niestety ten czas nastąpił akurat w 

Boże Narodzenie. Rodzice tłumaczyli pociechom, że oddanie jej wolności będzie najlepszym 

prezentem, jaki mogą sprawić Ćwirce. Pomimo bólu, który wiązał się z wypuszczeniem 

młodego lotnika wszyscy wiedzieli, że to konieczne. Wszyscy oprócz samej ptaszyny. 

Wreszcie odleciała w głąb lasu, ale zanim to pokwiczała trochę i pokrążyła nad domem.  

Przez kilka następnych tygodni dzieci wyglądały czy nie wróciła, jednak nie było po 

niej śladu. Po jakimś czasie dały sobie spokój. W końcu minęła rocznica jej odejścia- Boże 

Narodzenie. W tym czasie całej rodzinie powróciły wspomnienia. Chociaż wszyscy byli 

świadomi tego, że to było konieczne, nikt nie mógł pogodzić się z tym odejściem. Nagle, 

podczas kolacji wigilijnej usłyszeli dzwonek do drzwi. Nikt nikogo nie zapraszał, więc 

wszyscy byli zdziwieni tym odgłosem. Lekko zirytowany tata podszedł do wejścia, otworzył i 

absolutnie nikogo nie zobaczył. Na początku pomyślał, że to jakieś złośliwe dzieciaki z 

sąsiedztwa. Zdał sobie potem sprawę, że to na pewno nie to. Po pierwsze okolica była 

przyjazna, a po drugie był późny wieczór. Niespodziewanie coś świsnęło mu nad głową. 

Zamknął drzwi i poszedł do salonu. Normalnie, by pobiegł, ale jest przecież Wigilia. Kiedy 

wszedł do jadalni, zobaczył przy suficie dwa piękne, potężne ptaki. To była Ćwirka z jakąś 

inną sową. Weterynarze natychmiast zabrali zwierzęta, żeby sprawdzić czy nic im nie grozi, 

oraz czy nie są chore. Okazało się, że ich była podopieczna niedługo złoży jajko. Parka 



pobyła u nich kilka następnych tygodni, aż doczekali się potomstwa. Wykluły się im dwa 

pisklaki. Brązowo- czarny chłopiec i biało- szara dziewczynka. Teraz wszystko się wyjaśniło, 

Płomykówka nie odwiedzała ich ze względu na partnera. A gdy przyszedł czas wróciła.  

Od tej pory sowia rodzina zamieszkała z ludźmi, którzy zawsze pozwolili im powrócić 

do dziczy i nigdy ich nie ograniczali.   
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