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Bajka o Kocie i Smoku Wawelskim 

 

 

To był bardzo dziwny czas dla Kotka. Z dnia na dzień stracił możliwość chodzenia do szkoły i choć na 

początku bardzo się ucieszył, to z czasem zaczął przeżywać masę innych niespodziewanych uczuć. 

Zobacz jak do tego doszło i czy Kotek poradził sobie z tą sytuacją. 

Kotek zbudził się i dowiedział się od rodziców, że nie idzie do szkoły. Ta wiadomość bardzo go 

ucieszyła: bo czasem miał bardzo silną potrzebę zostać w domu a musiał iść do szkoły, bo czasem 

bardzo bał się iść do szkoły i wolał zostać w domu, bo czasem w domu zostawali jego bliscy więc i on 

wolał w nim pozostać. Miał wiele powodów. Tym razem wiadomość od rodziców „dziś nie idziesz do 

szkoły” sprawiła mu radość, ale zarazem strasznie zasmuciła. Nie rozumiał, dlaczego miał w swym 

serduszku tyle różnych uczuć. Poszedł do swojego pokoju, jakby nic się nie stało. Jednak po chwili do 

pokoju kotka przyszła mama. 

Widzę, że się zmartwiłeś. Czy wiesz, dlaczego nie idziesz do szkoły? 

- Dlaczego nie idę do szkoły? -  zadając to pytanie czuł jakby jakiś ciężar spadł mu z serca. Pomyślał, że 

dobrze jest zadawać pytania. 

- Bo na zewnątrz panuje wirus - odpowiedziała mama - dlatego przez jakiś czas nie będziesz chodził do 

szkoły. Inne zwierzaki też nie chodzą do szkoły. Teraz będzie czas kwarantanny. Ma ona swoje plusy i 

minusy.   

Ale Kotek czuł się szczęśliwy i podekscytowany, że tyle czasu może siedzieć w domu. I tak czuł się 

pierwszego dnia, drugiego dnia oraz trzeciego dnia, ale czwartego zaczęło dziać się z nim coś czego nie 

rozpoznawał w sobie. Już wstał naburmuszony: pokłócił się z siostrą o spodek mleka bananowego 

którego nie lubi, z mamą nie chciał odrabiać lekcji chociaż kochał to robić, a tacie odmówił wspólnej 

gry w szachy. I nawet trzasnął drzwiami, kiedy został skierowany do pokoju w celu odrabiania lekcji. 

Trwało to jakiś czas. 

Po jednym takim jego wybuchu złości przyszła mama do pokoju kotka.   
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- Widzę, że coś cię dręczy. Myślę, że jesteś zezłoszczony, może spróbujemy o tym porozmawiać. 

- Sam nie wiem co mi jest. Wszystko mnie drażni. Przecież lubię być w domu i lubię, jak jesteście razem 

ze mną, ale czuje się… czuję się… Nie wiem. 

- Może czujesz się zmęczony tą sytuacją. 

 

 

- Tak i to chyba źle o mnie świadczy. Bo wychodzi na to, że czuję się zmęczony wami? - I wybuchł 

płaczem. 

- Nie, kochanie. Każdy z nas czuje się przemęczony. Brakuje nam rożnych rzeczy, nie możemy 

realizować różnych potrzeb: chodzenia do szkoły, odwiedzin dziadków, spotykania się z kolegami, 

spacerów, spontanicznych zabaw na placu i wielu innych spraw. Każdy z nas czuje się zmęczony tą 

sytuacją. Może następnym razem spróbujesz powiedzieć o tym. Bo kiedy się złościsz i zamykasz w 

pokoju, nie dajesz możliwości, abym mogła Tobie pomóc w zrozumieniu sytuacji. 
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Kotek po tej rozmowie uświadomił sobie, że stracił wiele ważnych spraw, których brak powoduje u 

niego teraz smutek i złość. Poczuł tęsknotę za szkołą, za kolegami, za wyjściem do babci i dziadka. Co 

prawda dowiedział się, jak może podtrzymać relacje z nimi, to jednak ta sytuacja złościła go teraz 

bardzo. Postanowił zrobić plakat o sposobach okazywania złości, tak żeby każdy widział, że teraz jest 

zezłoszczony. Zaczął robić plakat “Sposób na złość”. Na listę Kotek wpisał: zgniatanie starych gazet w 

bomby, krzyczenie przez trzy minut bardzo głośno, zarysowywanie kartki papieru - mocno.  Chciał, aby 

inni też się wpisali. Poszedł z plakatem do rodziców. 

Kiedy szedł do pokoju rodziców pokazać plakat, usłyszał ich rozmowę. 

- Chyba jakaś specjalna siła jest tutaj potrzebna, aby to wszystko przetrwać - powiedziała Kocia mama. 

- To prawda kochanie, tylko jakaś nad-zwierzęca siła, może pomóc pokonać tego koronawirusa- 

odpowiedział tata Kotka. 

Kotek szybko wrócił do swojego pokoju. Poczuł, że chce działać. Mówił sam do siebie “Da się pokonać 

wirusa???” On też zapragnął pomóc w pokonaniu wirusa.  Ucieszył się ogromnie. Przecież on uczył się 

o magicznych zwierzętach w szkole. Zaczął wyszukiwać w książce i znalazł. Smok, smok!!!! Smok jest 

w naszym mieście. Tak właśnie postanowił wyruszyć do Smoka Wawelskiego. Poczuł ulgę i 

zadowolenie, że może coś zrobić. Był bardzo ciekawy czego się dowie od praprapra zwierzaka. 

Na drugi dzień Kotek wstał dużo wcześniej niż zawsze. Wziął swój plecak, spakował mapę i wyruszył 

do Smoka Wawelskiego. Kotek wiedział, że jego mama będzie się bardzo martwiła, gdy zobaczy, że 

nie ma go w domu. Miał plan wrócić do swojego łóżka, jeszcze zanim mama, tata i siostra się obudzą. 

Pędząc do Smoka Wawelskiego spotkał swoją koleżankę Żabkę, która się kąpała. Musiał się spieszyć, 

lecz dawno nie widział Żabki, dlatego postanowił się krótko przywitać. 

- Cześć Żabko.  

- Cześć Kotku! Co tu robisz? Przecież mamy kwarantannę. 

- Wiem, ale ta kwarantanna bardzo mnie już denerwuje. Chcę porozmawiać ze Smokiem, on na pewno 

wie, jak pozbyć się tego wirusa. 
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Żabka była bardzo mądra, i zazwyczaj się nie myliła, jednak kotek czuł, że tym razem żabka nie może 

znać rozwiązania. Przecież nie jest pradawnym przodkiem. 

- Wiesz żabko... Myślę, że to nie wystarczy. Dlatego przepraszam, ale muszę już biec do Smoka. Może 

chcesz iść ze mną? Razem na pewno dowiemy się jakie jest rozwiązanie. 

- Nie mam czasu. Muszę się myć - odpowiedziała lekko zdziwiona Żabka. 

I tak kotek biegł dalej bardzo szybko, gdy nagle zobaczył na gałęzi Tukana. Tukan również był jego 

kolegą ze szkoły. Kotek cieszył się, że po drodze jego także spotkał. Poczuł, jak tęsknił za lekko 

zadufanym Tukanem i to go bardzo zaskoczyło. 

- Cześć Tukanku jak się masz?  

- Oooo to ty! Proszę, nie podchodź bliżej. -  Kotek pomyślał, że Tukan już nie chce być jego przyjacielem. 

Postanowił zadać pytanie, bo już wie, że to przynosi ulgę. 

- Ale dlaczego? Nie chcesz być już moim kolegą? 
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- Ależ nie Kotku, lubię cię i bardzo tęsknie za naszymi zabawami w szkole, ale przez panującego wirusa 

musimy utrzymać odpowiednią odległość od siebie, żeby zapobiec ewentualnemu zakażeniu. Tak 

wygramy z wirusem. 

- O to zabawne, właśnie biegnę do Smoka, żeby poradził co możemy zrobić, aby pokonać tego wirusa. 

Żebyśmy wszyscy mogli wrócić do szkoły i do zabawy. Po drodze spotkałem żabkę i ona mówi, że 

musimy się często myć i wtedy on zniknie. 

 

 

- Żabka chyba nie ma racji. Moja mama mówi, że tylko odpowiednia odległość od innych nam pomoże. 

-Wiesz Tukanie. Może ty masz rację a może żabka? Pobiegnę szybko do smoka i razem z nim 

porozmawiam na ten temat. Może chcesz iść ze mną? 
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-Ooooo nie, dziękuję. Zostanę tu, gdzie jestem. Wiem, że Smok i tak nie powie ci nic innego niż ja. 

Kotek pobiegł jeszcze szybciej, jakby coś dodało mu skrzydeł.  Biegł tak jeszcze przez chwilę, aż w 

końcu dobiegł do Wzgórza Wawelskiego, lecz Smoka tam nie było. Kotek poczuł przerażenie, ogromny 

strach, że jego wyprawa pójdzie na marne. Nagle za sobą usłyszał znajomy głos Liska. 

 

 

- O kotku, dawno cię nie widziałem. Jak się masz? - Przywitał się Lisek- tylko proszę, nie namawiaj 

mnie, abym wrócił do szkoły.  

- Lisku, jest mi smutno. Biegłem tu do Smoka w tajemnicy przed mamą, bo chciałem zapytać, co 

możemy zrobić z tym okropnym dziwacznym i obrzydliwym wirusem. 

- No jak to co? Ja ci powiem co, musimy unikać zgromadzeń powyżej dwóch osób. To na pewno 

pomoże. My lisy jesteśmy sprytne. I dlatego do szkoły nie wrócę. 

- Och Lisku. Tak mi przykro w moim domu mieszka siostra, mama, tata i ja… 

- Mieszkańców jednej nory to nie dotyczy. 

- Uff… - a po chwili dodał - Po drodze spotkałem Żabkę i Tukana i oni mówią, że rozwiązaniem jest 

częste mycie się i utrzymanie odległości od siebie. Widzisz, każdy ma inne rady, a ja chciałem poradzić 



 7 

się kogoś kto jest mądry, stary i ma czarodziejską moc. Smok jest jedynym takim zwierzęciem w 

naszym miasteczku.  Tak mi przykro, że go nie ma na naszym wzgórzu. 

- Ależ kotku nie smuć się, smok jest, tylko je śniadanie w swojej jaskini. Widziałem jak tam idzie.  

Kotek uśmiechnął się szeroko i podziękował Liskowi. Zszedł do jaskini i zobaczył Smoka, wtedy był już 

spokojny. 

 

 

 

- Dzień dobry Smoku, przepraszam, że przeszkadzam w śniadaniu, ale biegłem szybko, bo chcę 

uratować świat przed wirusem. Smoku proszę, powiedz mi jak mam to zrobić? Już słyszałem, że 

musimy się często myć, trzymać od siebie odpowiednią odległość i unikać zgromadzeń, ale sam już nie 

wiem, co jest prawdą. 

- Kotku, wszystko to jest prawdą. Ale jest jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Musimy wszyscy zostać 

w domu. 
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Kotek był w ogromnym szoku. 

- Ale jak to? I to tyle? 

- Tak Kotku. Musimy zostać w domu, myć dokładnie ręce, a jeśli już musimy wyjść, trzeba unikać 

zgromadzeń powyżej 2 osób i trzymać od siebie dystans. Jak widzisz wiedza, jak coś zrobić, pochodzi 

od grupy. Nie od jednej osoby. 

- Skoro tak, to szybko wracam do domu. Dziękuję ci Smoku. 

 

I tak Kotek pobiegł do domu, po drodze spotykając Lisa, Tukana i Żabkę. Im wszystkim przekazał 

informacje, które otrzymał się od Smoka. Oni, tak jak Kotek, poszli do swoich domów. 

Gdy Kotek dobiegł do domu, mama już nie spała. Kotek wytłumaczył jej, dlaczego wyszedł z domu. 

- Kochanie, cieszę się, że chciałeś uratować świat, ale gdybyś mi o tym powiedział, poszłabym tam 

razem z tobą. Bardzo się o ciebie martwiłam. 

-Wiem mamusiu. Kocham cię.  

         Koniec 


