
 

 

  

 

Krzyś i Pimpek 

Krzyś był bardzo ciekawym świata, jedenastoletnim chłopcem. Mieszkał 

wraz z rodzicami oraz młodszym bratem na przedmieściach tuż obok dużego, 

zielonego lasu. Z tego powodu często organizował sobie piesze wycieczki po 

okolicy. Podczas wędrówek najczęściej towarzyszył mu ukochany pies, 

Pimpek. Pimpek był niedużym kundelkiem o krótkich nóżkach, brązowej 

sierści i dużej czarnej łacie na lewym oku. Był bardzo oddany swoim 

właścicielom, ale ze wszystkich domowników to właśnie Krzysia obdarzał 

szczególnym uznaniem. Historia znalezienia Pimpka była jedną z tych, które na 

zawsze zmieniły życie chłopca. A było to tak… 

Krzyś od przedszkola był zagorzałym wielbicielem ptaków. Wiedział o nich 

więcej niż niejeden dorosły. Czytał wiele książek, które nauczyły go jak 

rozpoznawać poszczególne gatunki, a nawet jak rozróżnić ich śpiew. Wolny 

czas spędzał obserwując ptaki w lesie, a także poszukując i zbierając ptasie 

pióra. Jego kolekcja zawierała kilkadziesiąt okazów!  

W pewne wiosenne sobotnie przedpołudnie Krzyś jak zwykle wyruszył do 

lasu sprawdzić, czy pojawiły się nowe gatunki w okolicy. Traf chciał, że już po 

kilku minutach spaceru, usłyszał ptasi trel, którego dotąd nie znał. Schował się 

za drzewem, wyjął lornetkę i rozejrzał po okolicy. Na wysokiej akacji siedział 

ptak, którego Krzyś nigdy wcześniej nie widział. Jego błyszczące, niebieskie 

pióra poprzetykane gdzieniegdzie pomarańczowymi nitkami wywarły na  

chłopcu wrażenie. Takiego pióra z pewnością nie miał w swojej kolekcji!  

Krzyś tak się zapatrzył, że kompletnie zapomniał o ostrożności. Zbliżając się 

do drzewa nadepnął na suchą gałązkę. Rozległ się trzask, na dźwięk którego 

zwierzę czujnie podniosło głowę. Krzyś znieruchomiał, ale było już za późno. 

Sekundę później tajemniczy ptak wzbił się w powietrze. Niewiele myślą c 

chłopiec zaczął biec za nim. Ptak jednak nie zamierzał odlecieć daleko. Zrobił 

parę fikołków w powietrzu po czym wleciał na ukrytą między drzewami  zieloną 

polanę, na środku której stał stary, opuszczony dom. Zasapany Krzyś zatrzymał 

się gwałtownie. Znał ten dom z opowieści krążących po okolicy.  

 

 



 

 

  

Jego rówieśnicy opowiadali, że w domu mieszkają duchy. Niebieski 

ptak wleciał do środka. Krzyś był zrozpaczony. 

Z jednej strony wiedział, że nie wolno mu tam wchodzić. Z drugiej zaś strony 

tak bardzo pragnął jeszcze raz przyjrzeć się tym niezwykłym piórom! Krzyś 

powoli rozejrzał się dookoła. Pragnienie zdobycia nowego okazu do swojej 

kolekcji wygrało i chłopiec ostrożnie stanął na spróchniałych schodach 

prowadzących na ganek. Deski były już mocno naznaczone zębem czasu. Miały 

widoczne pęknięcia i dziury, dlatego też chłopiec musiał bardzo uważać. Krzyś 

stanął przed drzwiami wejściowymi. W środku  zastał jeszcze większe 

zniszczenia. W miejscu, gdzie kiedyś była szyba okienna chłopiec dostrzegł to 

czego szukał. Niebieski ptak siedział i czyścił swoje piękne pióra. Krzyś szybko 

ocenił sytuację i uznał, że wejście do domu jest zbyt niebezpieczne. Postanowił 

nie spuszczać ptaka z oczu i poczekać aż ten będzie gotowy do lotu,  

a następnie podążyć za nim. Nagle usłyszał ciche skomlenie dochodzące  

z dołu. 

Chłopiec odwrócił się. Z dziury w ganku, pośród popękanych desek, 

nieśmiało wychylił się mały brązowy pyszczek i duże oczy. Krzyś ze 

zdumieniem stwierdził, że w środku zaklinował się pies. Zwierzę było 

przerażone i bardzo osłabione. Krzyś popatrzył jeszcze raz na ptaka, który 

szykował się już do ponownego lotu. Gdyby teraz odleciał, a chłopiec 

pobiegłby za nim, może udałoby mu się go nie zgubić… Wiązałoby się to jednak 

z zostawieniem uwięzionego pieska na pastwę losu. Krzyś westchnął głośno  

i ruszył w kierunku dziury. Była to trudna praca, ale ostatecznie chłopcu udało 

się wyciągnąć pieska. Zwierzę było bardzo wychudzone i brudne. 

Najprawdopodobniej spędziło w pułapce wiele dni i nocy. Krzyś spojrzał raz 

jeszcze w okno – po ptaku nie było śladu. Wziął pieska pod pachę i ruszył  

z powrotem do domu.  

Rodzice Krzysia zgodzili się przyjąć psa jako nowego członka rodziny. 

Pimpek, bo takie imię dostał psiak, stał się odtąd wiernym towarzyszem  

i obrońcą chłopca. Krzyś nadal kolekcjonował ptasie pióra i mimo, że nie udało  

 

mu się zdobyć najpiękniejszego z nich, zdobył coś cenniejszego. Prawdziwego 

przyjaciela.  

 



 

 

  

Odpowiedz na pytania 

1. Jakie było hobby Krzysia? 

…………………………………………………………………………………. 

2. Jakiego koloru były pióra ptaka, którego Krzyś spotkał w lesie?  

…………………………………………………………………………………. 

3. Co stało się na polanie? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

4. Jak nazywał się pies Krzysia? 

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Jak sądzisz, jak wyglądał ptak, którego zobaczył Krzyś? Pokoloruj 

go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

6. Namaluj Krzysia oraz jego psa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


