


O d wydania pierwszej części Jak wytresować kota? trochę 
już minęło. W tym czasie nauka postąpiła kolejny krok 

do przodu, a w kraju i na świecie wydarzyło się wiele cieka-
wych rzeczy. W Warszawie odbył się szczyt NATO, w Krakowie 
Światowe Dni Młodzieży, a nasza reprezentacja dotarła do 
ćwierćfinału na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. W re-
ferendum obywatele Wielkiej Brytanii zadecydowali o opusz-
czeniu Unii Europejskiej, a potem zaczęli wyszukiwać w prze-
glądarkach, co to tak naprawdę oznacza. Leonardo DiCaprio 
w końcu dostał Oscara. Sonda kosmiczna Juno doleciała na 
Jowisza, ponadto wysunięto hipotezę o istnieniu dziewiątej 
planety naszego układu słonecznego. A kota wciąż nie da się 
wytresować. Dobrze jest mieć coś stabilnego w tym niepew-
nym i wiecznie zmieniającym się świecie.

W  Jak wytresować kota? II zajmiemy się omówieniem 
zaawansowanych zagadnień związanych ze wspól-

nym życiem z kotem. Chociaż akurat w przypadku kotów 
to nawet teoretycznie najprostsze rzeczy są tak naprawdę 
zaawansowane. Więc tu omówimy w sumie zagadnienia za-
awansowane bardziej. Tylko że tytuł Jak wytresować kota? II – 
techniki zaawansowane bardziej nie wyglądałby najlepiej.



K oty to temat rzeka. I to raczej nie z tych rzek, które spra-
wiają wrażenie, jakby płynęły pod górkę, i po których 

snują się całe rodziny w łódkach z baldachimami, ale z tych 
rwących i szerokich, w których żyją stwory mogące odgryźć 
nogę. Zagadnienie to przypomina duże miasto. Niby znamy 
wszystkie główne ulice i naszą okolicę, a mimo to zdarza nam 
się od czasu do czasu trafiać w jakieś boczne alejki i zaułki, 
o których istnieniu nie mieliśmy do tej pory pojęcia. A wtedy 
pocieszająca jest świadomość, że ktoś już wcześniej tam był 
i co więcej nawet się wydostał, aby o tym opowiedzieć.

 W  tej części powiemy sobie między innymi o kar-
mach specjalistycznych, złożonej interakcji ko-

tów z roślinami czy nie mniej złożonej kociej komunikacji. 
Przyjrzymy się co dziwniejszym produktom dla futrza-
ków i zobaczymy, jak podróżować z kotem. Poznamy kota 
grubego i pokrótce opowiemy sobie o kotach rasowych. 
Spróbujemy też uchwycić ogólną perspektywę tego zwie-
rzęcia w kulturze i sztuce oraz zobaczyć, jaki jest jego wkład 
w świat nauki.



M ając więc już świadomość, że stajemy w obliczu dzie-
dziny wiedzy, przy której fizyka kwantowa wygląda jak 

ubogi kuzyn ze wsi, możemy przystąpić do lektury. Oto Jak 
wytresować kota? II – techniki zaawansowane. Bardziej.

T a książka to mapa takich właśnie alejek. Oczywiście tyl-
ko niektórych, bo do zbadania i opisania każdej z nich 

potrzeba by pewnie kilku wcieleń i powstałoby z tego wieloto-
mowe dzieło, a pierwszy tom składałby się tylko ze spisu tre-
ści do pozostałych. Zresztą całkiem możliwe, że o kotach zwy-
czajnie nie da się powiedzieć wszystkiego, bo zawsze znajdzie 
się jakiś, który zrobi coś takiego, co nie wpisuje się w żadne 
kocie standardy.



K oty jako absolutni mistrzowie plątania się pod noga-
mi uwielbiają grać z naszymi kroczącymi stopami  

w grę pod tytułem „byłem tu pierwszy”. W takich momen-
tach należy posługiwać się krokiem łyżwowym, gdzie stopy 
nie odrywają się od podłogi, przez co kot nie ma szans się 
pod nie wplątać. Krokiem łyżwowym głównie będziemy 
się poruszać po kuchni.

”
”

J eśli darzymy szczególną sympatią niektóre przedmio-

ty w naszym domu, to warto je zabrać poza zasięg ko-

cich łap. Przy czym pamiętajmy, że jest on większy, niż nam 

się wydaje…

Paradoksalnie często największym niebezpieczeństwem 

dla kota jest zaduszenie przez właściciela. Plama mo-

czu odkryta w niewłaściwym miejscu, chociażby na stosie 

świeżego prania – i nawet spokojna staruszka może wpaść 

w furię, zadając kociej krwi.

W zięcie kolejnego kota zwykle mocno zmienia ko-cio-kocią oraz kocio-ludzką dynamikę w naszym domu. Przypomina to trochę przeprowadzanie chemicz-nych eksperymentów z zawiązanymi oczami. Zlewamy na ślepo zawartości fiolek i modlimy się o pozytywny efekt.
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D awid Ratajczak – urodzony 22 stycznia 1984 roku 
w Ostródzie. Uwielbia dobrą literaturę, lubi biega-

nie i toleruje pracę na etacie. Miłośnik książek, wycho-
dzi z założenia, że czytanie to integralna część pisania. 
Do jego ulubionych pisarzy należą J.R.R Tolkien, Terry 
Pratchett oraz H.P. Lovecraft.

L iteracko zadebiutował w 2015 roku 
książką „Jak wytresować kota?”. 

Inspirację do pisania czerpie z obserwacji 
życia, zachowań ludzkich (i kocich) oraz po-
ranków z kawą.

W brew wszelkim zdrowemu roz-
sądkowi studiował matematykę 

na Politechnice Gdańskiej. Na przestrzeni 
ostatnich lat miał okazję pracować między 
innymi w Trójmieście i Paryżu, teraz zato-
czył krąg i wrócił na Mazury, skąd póki co 
nie zamierza się nigdzie ruszać.

P rywatnie mąż i „właściciel”dwóch 
kotów.



T o dużo więcej niż poradnik. Ta książka da ci wreszcie odpo-
wiedź na pytania: co twojemu pupilowi chodzi po głowie  

i jak się z nim skutecznie porozumiewać?  Autor jest ekspertem, 
bo w poprzednim życiu na pewno był kotem!

[Maria Barcz, redaktor magazynu „Olivia”]

K siążka spokojnie mogłaby nosić tytuł „Jak wytresować 
człowieka”. Czytając, cały czas śmiałam się jak norka.  

W międzyczasie robiąc to, czego oczekiwały ode mnie moje Koty...
[Marta Zabłocka, autorka „życia-na-kreskę”]

N asikał mi do butów. Jej kot. Nie zdałem testu. A one często 
mają koty, przecież wiesz. Dzięki „Jak wytresować kota 2” 

będziesz już wiedział jak sprawić, by chodziły twoimi ścieżkami. 
A ich właścicielki na pewno to docenią. #MEOW

[Piotr Mieśnik, dziennikarz LOGO, autor książek 
„Wyznania hieny”, „Jak zabiłam swojego raka”]

J ak długo jeszcze możemy łudzić się, jakobyśmy ze wszyst-
kich znanych gatunków ewolucyjnie stanęli najwyżej? 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ludzkość egzystuje zaledwie  
w cieniu kociej cywilizacji. Jej osiągnięciem jest chociażby teo-
ria wszystkiego, która brzmi: mieć wszystko gdzieś. To najważ-
niejsze prawo fizyki teoretycznej, którą koty stosują w praktyce. 
Nam pozostaje – z pomocą niniejszej książki - spróbować zrozu-
mieć choć promil jej złożoności.

[Mateusz Kudła, reporter TVN24]
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