
„O czupurnym kogucie z Portugalii” 

W pewnym miasteczku w portugalskim regionie Cávado żył sobie kogucik. Wszyscy nazywali 

go “Czupurnym” gdyż miał wielki czub oraz był dosyć zadziorny. Większość ludzi w miasteczku bardzo 

go lubiła, był szczególnie uwielbiany przez dzieci, dlatego gdy szukano maskotki dla lokalnego klubu 

piłkarskiego dla dzieci i młodzieży wybór padł właśnie na niego. Kogucik był na początku bardzo 

sceptyczny, ponieważ nie znał się na piłce nożnej, jednak w końcu udało się go przekonać.  

Początkowo kogucik tylko kibicował drużynie a na koniec każdego wygranego meczu młodzi 

zawodnicy brali go na ręce i podrzucali, bardzo mu się to podobało. Cały czas jednak męczyło go to, że 

nie wie o co chodzi w grze. Nie wiedział, dlaczego sędzia gwizdał ani dlaczego jego drużyna wygrywa 

bądź przegrywa, dlatego też postanowił poznać reguły gry. Przez cały dzień siedział czytając o piłce 

nożnej i o sławnych piłkarzach. Czytając natrafił na artykuł o najsłynniejszym piłkarzu na świecie, czyli 

Christiano Ronaldo, który jak się okazało jest Portugalczykiem, a Kogucik nic na jego temat nie wie. 

Przeczytał wszystko co się dało na jego temat, ale tak go on zainteresował, że postanowił odwiedzić 

jego rodzinne strony, czyli Portugalską wyspę Maderę.  

Najszybszym sposobem dotarcia na wyspę był samolot, w którym po krótkim locie zobaczył 

piękną, górzystą oraz mocno zalesioną i zieloną wyspę – przypomniało mu się wtedy, że przed podróżą, 

wspominał mu ktoś, że Madera to wyspa wiecznej wiosny. Po wylądowaniu Kogucik zauważył, że pas 

startowy był niesamowicie krótki i stwierdził, iż pilot musi być mistrzem, żeby tutaj wylądować. Po 

przejściu przez lotnisko odwiedził nieduży plac, na którym znajdował się pomnik Ronaldo. Zrobił kilka 

zdjęć i udał się pojechać „teleferico” czyli kolejką górską, które na Maderze są niczym niezwykłym z 

uwagi na górzyste ukształtowanie terenu na wyspie. Z początku wydało mu się to przerażające, 

ponieważ kolejka jeździła po linie, która ma słupy podpierające tylko na początku i końcu, przez co na 

środku ugina się pod ciężarem wagonika jakby miała się za chwilę urwać. Po chwili jednak Czupurny 

Kogucik zdecydował się na przejazd, gdyż po drugiej stronie przepaści znajdowała się jedna z 

najsłynniejszych atrakcji Madery, czyli ogród botaniczny. W ogrodzie zobaczył wiele przepięknych 

roślin pochodzących z różnych części Świata, z których wiele w tym czasie kwitło. Jak się okazało, aby 

dostać się do dzielnicy, w której dorastał Ronaldo należało zjechać z góry, na kto rej znajduje się ogród 

botaniczny, a mimo środka lata najszybciej można to zrobić saniami po ulicach stolicy Madery Funchal. 

To było niezwykłe przeżycie i w ten sposób trafił do dzielnicy Santo António. Tam po krótkim spacerze 

trafiła na pierwsze boisko, gdzie przygodę z piłka nożna rozpoczynał Christiano.  

To był, męczący dzień i w końcu Kogucik trafił do swojej kwatery na obrzeżach miasta Funchal. 

W nocy Kogucika obudził dziwny zapach spalenizny na początku myślał, że to już ranek i ktoś coś smaży 

w kuchni. Po chwili zorientował się, że jest środek nocy i, że pali się pobliski las. Natychmiast obudził 

gospodarzy i wspólnie wezwali straż pożarną. Po chwili przyjechały służby a okoliczni mieszkańcy oraz 

Kogucik przyłączyli się do akcji gaszenia. Po ugaszeniu pożaru Kogucik zapytał się gospodarzy co mogło 

spowodować pożar lasu, gdyż nie było ani upału ani suszy. Ci opowiedzieli mu o pięknych lasach 

laurowych jakie niegdyś porastały całą Maderę – skąd zresztą pochodzi jej nazwa - wyspa drzew – a 

które niestety zostały wcięte lub wypalone pod uprawy np. trzciny cukrowej. Następnie Portugalscy 

kolonizatorzy przywieźli na Maderę nasiona eukaliptusa z Australii, ponieważ lokalne drzewa wolno 

rosły, a eukaliptus potrafi urosnąć nawet 8 metrów rocznie. Jednak, żeby nasiono mogło urosnąć musi 

spłonąć, więc dorosłe drzewo eukaliptusa czasami może spowodować samo pożar by urosły nowe 

drzewa. Przez to na Maderze rosnące licznie eukaliptusy są dużym problemem i powodują liczne 

pożary, które bardzo trudno ugasić. Cierpi na tym rodzima roślinność jak i zwierzęta oraz ludzie, którzy 

tracą swój dobytek. 



Następnego dnia przyszła pora powrotu do domu. Podczas gdy Czupurny Kogucik się pakował, 

zobaczył w swoich bagażach nadpalone nasiono eukaliptusa i stwierdził, że musi się go pozbyć. Jak 

bowiem pokazuje historia wyspy przenoszenie gatunków w nowe miejsca powoduje często więcej 

szkody niż pożytku. 


