
OLEK 
RUTKOWSKI

KATAKLIZM



JA KUMPLE I RODZINA
Cześć. Nazywam się Bartek. Ale wszyscy nazywają 
mnie Urwis, ponieważ dużo rozrabiam. 

Mieszkam w niedużym domku, na osiedlu Kratkowice. 
Mam siostrę Klarę (nie lubimy się za bardzo) i rodzi-
ców: mamę Adę i tatę Roberta. 

Mam też kumpli: Franka 
i Tomka. Razem z nimi 
chodzę do klasy 3b 
w szkole dziewiątce. 
Franek mieszka po prawej 
stronie mojego domu, 
a Tomek cztery domy 
dalej ode mnie, z lewej strony. 

To tyle jeśli chodzi o mnie i o moją okolicę.



WRESZCIE WEKEEND
Jest weekend i nie muszę wcześnie wstawać z łóżka 
żeby iść do szkoły.

                            Dmuuuuuuuuuuuuuch!
                         Ech. Klara oczywiście musiała 
             używać super głośnej suszarki do włosów. 
            No i się obudziłem.

– La, la, la, na, na, na – śpiewa Klara.
Po prostu koszmar. Ta to potrafi zepsuć weekend. 
Wstaję więc i udaję się na śniadanie.

– Co dziś na śniadanie?
– Kanapki z serem żółtym.

Jem więc kanapki i biegnę 
przed dom, gdzie już czekają 
na mnie Franek i Tomek.



– Cześć Franek, cześć Tomek – mówię.
– Cześć Urwis – odpowiadają.

Idziemy do parku i rozmawiamy ze sobą.
– Co w twoim domu Urwis? – pyta mnie Franek.
– Klara zbudziła mnie swoją super głośną suszarką do 
włosów – odpowiadam.
– O, to słabo.
– No.
Kiedy dochodzimy do parku, 
słyszymy odgłosy ptaków.



– Ćwir, ćwir. 

Nagle, znikąd, pojawia się jakiś łobuz i na nas napada.
– Dawać kasę mięczaki!
– Co?! Mięczak?! Pożałujesz…
– Urwis, może lepiej nie mieszaj się w to.
– O nie! Nikt nie będzie nazywał mnie mięczakiem!

– A masz za swoje, łobuzie! – krzyczę.



– Moooożeeee byśmy stąd poszli?– zapytał Tomek.
– Tak, spadamy – odpowiedziałem.

– Ej, a co ze mną?– zapytał łobuz. 
– Słyszeliście to?
– Co?
– Ach, nic, pewnie mi się przesłyszało.



UCIECZKA
Kiedy wracaliśmy z parku, pies urwał się panu ze smy-
czy i bez powodu zaczął nas gonić.

– Co my mu takiego zrobiliśmy!? – krzyczę.

– Nie wiem! Goni nas bez powodu! – krzyczy Tomek. 

I uciekaliśmy takm dopóki jego pan go nie zawołał.

– Uff. Ok, może byśmy poszli już do swoich domów? 
– zapytałem.

– Tak – odpowiedzieli chórem Franek i Tomek.



SEROS-36
Kiedy wróciłem do domu, mama robiła obiad, Klara 
była w pokoju, a tata chyba spał, więc telewizor był 
dla mnie. Kiedy włączyłem TV mówili o czymś w wia-
domościach, miałem przełączyć, ale nagle powiedzieli 
coś o jakimś serze, więc zostawiłem ten kanał.

– Do naszego kraju dotarł wirus SEROS-36. Jest bar-
dzo niebezpieczny i przenosi się bardzo szybko, więc 
proszę za często nie wychodzić z domu – powiedziała 
pani od wiadomości.

Po tym ogłoszeniu przełączyłem na moją ulubioną baj-
kę. Nazywa się ,,Ośmiornica i przyjaciele”. To o takiej 
ośmiorniczce, która jest totalną gapą i zawsze paku-
je się w tarapaty. No a jej przyjaciele ją ratują. Reszta 
weekendu minęła całkiem spokojnie i nic się nie dzia-
ło, poza tym, że pojawił się  #zostańwdomu, który jest 
teraz wszędzie, np: na plakatach i w telewizji na każ-
dym kanale.

Po weekendzie poszedłem do szkoły. Od razu na pierw-
szej przerwie zaciągnąłem Franka i Tomka do jadalni  
i rozpocząłem super ważną rozmowę.



– Słyszeliście o tym wirusie – powiedziałem.
– Tak – odpowiedzieli chórem.
– Wiecie, słyszałem, że mają wkrótce zamknąć szkoły, 
bo w końcu mamy już 43 przypadki zakażenia wiru-
sem – powiedział Tomek.

Kiedy przyszedłem ze szkoły, moja mama powiedzia-
ła, że od jutra szkoły zostają zamknięte. Musiałem się 
uszczypnąć, żeby zobaczyć, czy to nie jest sen. 

– Aaaaaaaaaaał! – nie, jednak nie.



WIELKIE ZMIANY
Jak usłyszałem, że zamkną szkoły, to myślałem, że moje 
życie będzie jak z bajki. Powiem wam jedno: grubo się 
myliłem. 
W naszym domu panuje chaos. Klara ma video lekcje, 
więc wszyscy musimy być cicho. Ale to bardzo trudne 
bo: 
ja płaczę nad lekcjami, 
tata ogląda wiadomości 
a mama gotuje. 

Myślałem, że gorzej być nie może, ale jednak może. 
Tata powiedział, że w wiadomościach mówili, że dzie-
ci nie mogą wychodzić z domu. Po prostu koszmar.



A, i jeszcze zapomniałem dodać, mamy dopiero 349 
przypadków wirusa, więc ta zaraza dopiero się rozkręca. 

– Urwis! Klara! Obiad!

Mama woła na obiad. Ale jakoś Klara nie idzie. Cieka-
we co tam robi?

– Mamo, co dziś na obiad? – pytam.
– Naleśniki – odpowiada. 
– Taaaaaaaak! – krzyczę.

Reszta dnia minęła tak szybko, że nawet nie wiem, kie-
dy poszedłem spać.



WYNALAZEK KLARY

CZĘŚĆ 1
– Mamo, czy mogę pójść do piwnicy po te stare komo-
dy? – zapytała mamę Klara.
– Tak – odpowiedziała jej mama.
– A co będziesz z nimi robić? – zapytała Klarę mama.
– Nie powiem – powiedziała Klara, po czym poszła po 
komody.
– Po co poszła Klara? – zapytałem mamę.
– Po stare komody – odpowiedziała. 
– A po co jej to do szczęścia?
– Nie wiem, nie chciała mi powiedzieć.

Tymczasem w piwnicy…



– Gdzie są te komody? – denerwowała się Klara.
– Przeszukałam każdy kąt i nic. Czy ja gadam do sie-
bie? O! Tam są komody, między ozdobami na choinkę, 
a starą szafą. Teraz tylko trzeba je przenieść do mojego 
pokoju. Ech.
– Pomóc ci? – spytałem.
– Tak, przyda się pomoc – odpowiedziała Klara.
– To niesiemy – powiedziałem.

– A tak w ogóle, po co ci komody? – zapytałem.
– Dowiesz się niedługo – odpowiedziała Klara.
– Ale ja nie chcę czekać, powiedz mi teraz.
– Powiem ci za 3 dni. Warto czekać. Efekt cię zamuru-
je. Mówię ci.



W myślach urwisa…

– O nie! Klara nas zamuruje cegłami! – krzyczy Urwis 1.
– Nie będziemy mieli wtedy powietrza! – krzyczy  
Urwis 2.
– Wszyscy tu zginiemy! – krzyczy Urwis 3.



WYNALAZEK KLARY
CZĘŚĆ 2

– ZGRZYT! – z pokoju Klary dochodziły dziwne dźwięki.
– Co ona tam robi? – zapytałem zatykając uszy.
– Nie wiem –  odpowiedział  tata, również zatykając uszy.
– Na pewno to, co tam robi, jest głośne – dodała 
mama.
–TRACH! – dobiegały kolejne dźwięki.
–Trzeba coś z tym zrobić! – krzyknęliśmy wszyscy 
chórem i pobiegliśmy do pokoju Klary.
– O! Cześć. Przedstawiam wam ROB.OTA. – powie-
działa na powitanie Klara.
– Super. Tylko jak działa ten ROB.OT.? – spytałem.
– Jeździ, trzyma tablet i to wszystko na pilota – odpo-
wiedziała Klara.
– Ciekawe – powiedziała mama.
– To po to były ci te komody – powiedziałem.
– Tak właśnie – powiedziała Klara.



O NUDZIE I O WIRUSIE
Wiecie co? Ten SEROS-36 doprowadza mnie do szału. 
Nie dość, że siedzę w domu, to jeszcze zadawane mam 
mega super dużo. Lekcje zajmują mi 2 godziny(oczywi-
ście pół godziny płacze). Jak by tego było mało, mamy 
1032 zakażeń wirusem. 
Muszę zrobić sobie przerwę, bo trochę się na to wszyst-
ko wkurzyłem. Pogadam z Frankiem przez skype,a. To 
mi pomoże się uspokoić.



– Jak mija kwarantanna? – zapytałem Franka.

– Źle – odpowiedział Franek.

– No, mi też – powiedziałem.

– Co tu robić? – zapytał Franek.

– Ej, opowiedzieć ci żart? – zapytałem.

– Jasne – odpowiedział. 

– Słuchaj, wchodzi blondynka do windy i facet będący 
w windzie ją pyta:
– Na drugie?
Blondynka odpowiada:
– Ewa.
– Ha, ha, ha – śmieje się Franek.



MAŁY RAP MAŁY FILM
To co teraz napiszę nie jest oszukane.

Z NUDÓW NAPISAŁEM RAP.

RAP ma tytuł ,,Jest dziś kwarantanna”. Chcecie poznać 
historię tego RAPU? Ok. Ja też chętnie ją sobie przy-
pomnę.

HISTORIA RAPU

ROZDZIAŁ 1

JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZEŁO

Był ranek. Pomagałem tacie przenosić poduszki z salo-
nu, do naszego pokoju. Aż nagle przyszedł mi do gło-
wy rym.
,,Siedzimy dzisiaj w domu, kwarantanną objęci, siedzi-
my na tej sofie, jak zaklęci.”

Więc myślę: napiszę cały RAP.



ROZDZIAŁ 2
 

O KARTCE, OŁÓWKU I RYMACH

Kiedy przeniosłem już z tatą wszystkie poduszki, wzią-
łem ołówek, kartkę i zacząłem pisać RAP. 
Na początku było łatwo, bo dużo rymów przychodziło 
mi do głowy, potem było troszkę trudniej, ale sobie po-
radziłem. 
Uważam, że wyszedł mi niczego sobie. Serio. 
 



TEKST

Jest dziś kwarantanna, nie chodzimy do szkoły,
jest dziś kwarantanna, wiedzą to matoły.

Jest dziś kwarantanna, wirus szaleje,
To są przecież sami zdrowia złodzieje.

{Siedzimy dzisiaj w domu, kwarantanną objęci,
siedzimy na tej sofie, jak zaklęci} x2

ref.
Kwarantanna – łaaa łaaa.
Kwarantanna – łooo łooo.
Kwarantanna – najgorsza.
Kwarantanna – samo zło.

Jest dziś kwarantanna, zaraz oszaleję,
powoli zaczynam tracić wszystkie nadzieje.

Jest dziś kwarantanna, dostaję głupawki,
jest dziś kwarantanna, a przed oknem ławki.

{Siedzimy dzisiaj w domu, kwarantanną objęci,
siedzimy na tej sofie, jak zaklęci.} x2

ref.



ROZDZIAŁ 3

TELEFON OD BRATA 

– Dzyń! Dzyń! – dzwonił telefon.

– Odbiorę! – krzyknąłem. 

To był mój brat cioteczny, Alan. Ma 10 lat i mieszka  
w Trawowicach.

– Cześć, jak leci kwarantanna? – zapytał Alan.

– Dobrze, napisałem rap – odpowiedziałem.

– Jaki tytuł?

– ,,Jest dziś kwarantanna.”

– Urwis, nie musisz mi mówić, ja wiem, że jest dziś 
kwarantanna.

– Nie, nie oto mi chodziło. Tytuł mojego rapu to ,,Jest 
dziś kwarantanna”.



– Aaa. Zaśpiewaj.

– Jest dziś kwarantanna...

– Niezły, mógłbyś wrzucić na youtube.

– Co? Nie. Tak myślisz?

– Tak.

– Dobra, kończymy? Muszę przygotować teledysk.

– Jasne, powiadom mnie, kiedy już go wstawisz na 
youtube.

– Spoko.



ROZDZIAŁ 4

FAJNY RAP, TELEDYSK TAKI SOBIE

A teraz pomyślę, jak zrobić ten teledysk. Nie chce mi się 
tańczyć, więc coś narysuję. Wziąłem kredki i na mini 
karteczkach narysowałem wirusa i domek. Zamkną-
łem drzwi od mojego pokoju, nagrałem rap, napisałem  
w opisie tekst i wstawiłem na youtube.

A po wstawieniu zobaczyłem, że to najkrótszy film, 
jaki jest na moim kanale.



ROB.OT ROZRABIA
Od początku wirusa przybyło 5081 zakażeń, ale przy-
było też 2000 osób, które wyzdrowiały, niestety przy-
było też 409 osób, które zmarły na wirusa. 5081-2000-
409=2672, czyli mamy obecnie 2672 zakażenia, niezły 
wynik. 
Siedziałem w moim pokoju i budowałem z klocków 
lego, aż tu nagle Klara wparowała do mnie i krzyczy.
– Urwis, na dół. Szybko!
– Dobra, ale dlaczego tak krzyczysz?
– Zaraz zobaczysz.
Pobiegłem za Klarą, która zaprowadziła mnie do kuch-
ni, gdzie ROB.OT tłukł naczynia.
– Co on robi???!!! – krzyknąłem.
– Nie chciało mi się zmywać, więc zaprogramowałam 
ROB.OTa, żeby pozmywał za mnie – odpowiedziała 
mi Klara.
– Jak można być aż tak leniwym!
– Zrobiłbyś to samo.
– Masz rację.



– Uwaga! Teraz idzie do salonu! – krzyknąłem.
– O nie! – krzyknęła Klara.
I zanim się obejrzeliśmy, ROB.OT rwał poduszki na 
miliony kawałków.
– I jak mi to wytłumaczysz? – zapytałem.
– Miałam pościelić łóżko – odpowiedziała. 
– Szykuj się. Czeka nas bitwa o mieszkanie.                 



BITWA O MIESZKANIE
Posłałem Klarę po laserowy pistolet wodny (stworzony 
na lany poniedziałek), bo ja musiałem pilnować ROB.
OTa, by nie zrobił czegoś głupiego. 
Kiedy Klara przyszła z pistoletem, lekko przebiłem so-
bie kieszeń, żeby zmieścić widelce. Teraz czekała mnie 
walka z ROB.OTem. Najpierw ustawiłem siłę lasera 
wodnego na max i zrobiłem kółko w tułowiu ROB.-
OTa. Potem wskoczyłem na niego, co było trudne, bo 
okropnie wierzgał (szczególnie wtedy, kiedy już na nim 
byłem). 
Gdy znalazłem się na nim, otworzyłem (wcześniej wy-
wierconą) dziurę. Na koniec zostało mi tylko nawijanie 
kabli na widelce (było to trudniejsze, niż myślałem). 
Lecz kiedy zostały mi już tylko cztery kable, ROB.OT 
wierzgnął do tyłu, co sprawiło, że poleciałem na wielki 
stos pierzy z poduch, które zostały rozerwane. Wtem 
ROB.OT wybiegł przez (na szczęście otwarte) drzwi 
do ogrodu, gdzie miał przerobić nasz żywopłot w drob-
ny mak. 
Klara wybiegła z domu i włączyła zraszacze, które za-
chlapały maszynę. 
ROB.OT najpierw wygiął się w bok, potem drugi bok  
i padł. Jednak Klara wiedziała, że musi mnie znaleźć  
w stertach piórek. 



Szukała dobre osiem minut, aż w końcu znalazła. 
Leżałem padnięty, z podartymi spodniami i wielką 
dziurą z boku koszulki.

Pewnie spytacie: a gdzie byli rodzice? I skąd ja to 
wszystko wiem? Bo leżałem przecież w stertach pie-
rzy. Oto odpowiedzi: rodzice byli w dźwiękoszczel-
nych pomieszczeniach, ponieważ mieli rady i spotkania 
online, a dalszą historię opowiedziała mi Klara, kiedy 
doszedłem do siebie. Narysuję jeszcze kilka obrazków, 
żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wyglądało.



BARDZO ZŁE WIEŚCI
Mam bardzo złe wieści.

KLARA CHORUJE NA SEROS-36!

Jak to się stało? Już piszę.

Rano Klara obudziła się bez smaku, co mocno nas za-
niepokoiło. Po 9.30 nie miała węchu (były to podsta-
wowe objawy choroby), więc szybko mama zadzwoni-
ła do sanepidu i poproszono nas, byśmy podjechali do 
najbliższego szpitala jak najszybciej. Mieliśmy szpital 
965 metrów od domu, więc szybko tam pojechaliśmy.
 
– Wszystko będzie dobrze! – zapewniał nas tata.   
       
– Nie martwcie się! – krzyczała mama. 

Kiedy dojechaliśmy do szpitala, wzięli Klarę na testy  
i okazało się, że test…



MIAŁ WYNIK POZYTYWNY!
Wszyscy zalali się łzami. Potem nam też zrobili testy, 
lecz miały wyniki negatywne. Po powrocie do domu 
nie mogłem myśleć o tym, że moja siostra ma SEROS-
36. Ciągle płakałem. Chociaż czasami mnie wkurzała, 
kochałem ją, i naprawdę nie chciałem jej stracić. Dla-
tego modliłem się, żeby jak najszybciej została wyle-
czona. 



SMUTEK I RADOŚĆ
Po jednym dniu dostaliśmy informacje, że Klara odzy-
skała węch, ale dostała kaszlu. Bardzo się zasmucili-
śmy. W domu zapadła cisza odkąd Klara zachorowała. 
Panuje smutek. Nikomu nic się nie chcę. Bez Klary to 
nie to samo. Jednak po pięciu dniach dostaliśmy wia-
domość, że stan Klary się polepsza. Byliśmy już spo-
kojniejsi, lecz ciągle się o nią martwiliśmy. Po kolej-
nych pięciu dniach dostaliśmy e-maila, który odmienił 
wszystko.

KLARA WYZDROWIAŁA!!!!!!



DOCHODZIMY DO SIEBIE
Po tych wszystkich zdarzeniach każdy z nas powoli 
dochodzi do siebie. Mama śpi więcej niż zwykle, po-
nieważ gdy Klara chorowała, zarywała noce. Tata dużo 
ćwiczy, dlatego że ze stresu zjadał wszystko z szafek. 
Klara przyzwyczaja oczy do światła, gdyż w szpitalu 
ciągle spała. A ja muszę się nawadniać w celu uzupeł-
nienia elektrolitów. Pandemia powoli się kończy. Ob-
ostrzenia z czasem się luzują. Ludzie zaczynają żyć 
normalnie.

W tej książce znajdziecie: mnie i Klarę, szalonego ro-
bota, wstrętnego wirusa, rap o kwarantannie i 14 wspa-
niałych rozdziałów.  


