
 

Ratujmy nasz dom 
Stary dąb rosnący na skraju lasu był przepięknym, wysokim i mocnym 

drzewem o rozłożystych konarach. Leśne drozdy z upodobaniem gnieździły 

się w jego koronie, sowy, dzięcioły i wiewiórki pozajmowały wszystkie 

dziuple, a pod korzeniami rozgościł się borsuk. Zdarzało się, że wśród 

sąsiadów wybuchały drobne spory. A to ktoś w nocy zbyt głośno pohukiwał, 

a to ktoś inny w dzień zbyt natarczywie stukał dziobem w pień, udając, że 

leczy całkiem zdrowe drzewo – ot, zwykłe leśne sprawy. Prawdziwe kłopoty 

zaczęły się, gdy do lasu przyjechali ludzie, aby obejrzeć miejsce, w którym 

planowali wybudować nową drogę. 

• Musi być wystarczająco szeroka – przekonywał wąsaty inżynier, sunąc 

palcem po mapie, a jego koledzy z powagą kiwali głowami. 

Parę dni później na pniu dębu pojawił się czerwony znak. 

• Nasze drzewo jest ranne! – przestraszył się mały drozd. 

• To tylko farba – uspokoiła go mama. – Drzewa nie krwawią na 

czerwono. Stara, mądra sowa obejrzała dokładnie znak i ze 

smutkiem pokiwała głową. 

• Nie podoba mi się to – westchnęła. 

• Myślisz, że nasz dąb jest w niebezpieczeństwie? – zaniepokoił się dzięcioł. 

• Obawiam się, że jego los jest przesądzony – sowa starała się mówić 

cicho, ale i tak wszyscy ją usłyszeli. 

• Musimy coś zrobić… – zaczęła drżącym głosem wiewiórka i zaraz 

zamilkła, widząc ponure miny pozostałych mieszkańców drzewa. 



• Nie oddamy naszego dębu, prawda? – Mały drozd uważnie spojrzał 

sowie prosto w oczy. 

• Wygląda na to, że będziemy musieli… – Spuściła głowę. – Chyba że 

ktoś stanie w naszej obronie – dodała niepewnie. 

Wiewiórka pomyślała chwilę, po czym popędziła gdzieś z wielkim 

pośpiechem… 

Mali przyjaciele jeszcze przez chwilę dyskutowali na temat znaku na ich 

drzewie. 

-A może ta czerwona farba to dobry znak? - szepnął nieśmiało dzięcioł. 

-A co w tym może być dobrego? - zapytała sowa. 

-Może robotnicy oznaczyli nasz dąb bo to najstarsze i największe drzewo 

w naszym lesie? -odpowiedział dzięcioł. 

-Powinniśmy się przygotować na najgorsze. Wydaje mi się, że zrobili to po 

to, by wiedzieć które drzewa wyciąć- odpowiedziała zmartwiona sowa. 

Zwierzęta spojrzały na siebie przestraszonym wzrokiem. 

- Ale jak to... chcą wyciąć wszystkie drzewa? I nasz dąb? - zapytał mały 

drozd ze łzami w oczach. 

- Musimy ich powstrzymać...tylko co tu zrobić?- zapytała mama małego 

drozda. 

-Nie poddamy się bez walki. Musimy obmyślić plan działania. Trzeba ich 

czymś zaskoczyć– odpowiedział dzięcioł. 

-Tak, dzięcioł ma rację, a ja wiem co może nam pomóc – wykrzyknęła 

zmęczona wiewiórka - właśnie wróciła z polany gdzie rozmawiała z 

innymi zwierzętami.. 



 



-na prawdę wiesz jak uratować nasz dom..?-zapytał przejętym głosem mały 

drozd wychylając się z pod skrzydeł swojej mamy. 

-tak przyjaciele - powiedziała z wielką nadzieją w głosie wiewiórka -trzeba 

sprawić by ekolodzy dowiedzieli się o istnieniu naszego wyjątkowego i starego 

dębu. A żeby tak się stało musi tu zamieszkać zwierzak, który jest pod ochroną 

np. bocian biały dudek, czy sowa puchacz. 

-a w czym nam to może pomóc ?-pyta zdziwiony drozdek. 

-domy tak rzadkich zwierząt są chronione. Gdybyśmy mieli takiego sąsiada, na 

pewno nie wycieli by naszego dębu- tłumaczy swojemu synkowi mama drozda.  

-tylko gdzie my znajdziemy tak wyjątkowe zwierzęta?- pyta borsuk, który 

właśnie wyszedł ze swojej jamy po dość długiej drzemce. 

-przecież puchacz to mój kuzyn z dalekich stron- mówi  z zaskoczeniem sowa, 

że ma kogoś tak wyjątkowego w rodzinie. 

-a ja poznałam bociana w mieście nie daleko stadniny koni gdzie zbierałam 

orzechy -dopowiada wiewiórka. 

Rozmowę przerywa szelest liści z, pod których wyłania się jeż. 

-cześć, niechcący usłyszałem waszą rozmowę i chyba mogę wam pomóc. 

Widziałem Dudka w sosnowym lesie. Chętnie wam pomogę go znaleźć.  

-to super, więc mamy jakiś plan- mówi z entuzjazmem dzięcioł. 

-nie ma na co czekać, trzeba je odnaleźć i choć jedno z nich przekonać do 

powrotu z nami. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



-Dzień dobry, jak mogę Wam pomóc? – odpowiedział bocian ze zdziwieniem, 

że jego pojawienie się tak wszystkich ucieszyło. 

Zwierzęta zaczęły opowiadać jedno przez drugie, prześcigając się i 

przekrzykując wzajemnie. Spowodowało to taki gwar, że bocian wzniósł się 

ponad drzewo i zaklekotał z całych sił, żeby uspokoić jego mieszkańców. 

- Niech mówi jedno z Was! - krzyknął . 

W odpowiedzi wszystkie zwierzęta oprócz  sowy zamilkły. Ta zaś opowiedziała 

o ludziach, mapie, o czerwonym znaku na pniu i o tym, że tylko jeśli zwierzę 

pod ochroną zamieszka razem z nimi, oni sami nie będą musieli szukać nowych 

domów. Bocian słuchał bardzo uważnie kiwając głową raz w dół i w górę, żeby 

sowie przytaknąć, innym razem to w lewo i w prawo, żeby wyrazić swe 

niedowierzanie. Tym bardziej zasmucił się, gdy opowieść się skończyła, 

ponieważ wiedział, że wielki stary dąb był tylko przystankiem na jego drodze, 

gdzie zawitał po trudach lotu z Afryki, by odpocząć przez chwilę. 

- To bardzo smutna historia – wyznał – ale musicie wiedzieć, że bociany 

przylatują tu tylko na kilka miesięcy. Końcem lata, znów wrócimy do Afryki, a 

ludzie będę mieć okazję, żeby usunąć gniazdo  i ściąć Wasze drzewo. 

Zdecydowanie bardziej przydałby się tu ktoś, kto zamieszka z Wami na stałe. 

Przez dłuższą chwilę nikt nic nie mówił, wreszcie jednak glos zabrał stary 

Borsuk : 

- A gdybyś zbudował gniazdo na szczycie naszego dębu i został z nami przez te 

kilka miesięcy? Mielibyśmy czas, żeby dotrzeć do innych i spróbować  ich 

przekonać do zamieszkania z nami. 

Na te słowa szum nadziei rozległ się między liśćmi, ale szybko ucichł. Wszyscy 

z zapartym tchem czekali na to, co powie bocian… 



-No dobrze – zgodził się wreszcie - ale musicie o czymś wiedzieć – dodał 

pospiesznie, zanim szum szczęścia przerodził się w gwar. Gdy upewnił się, że 

wszyscy słuchają uważnie, zaczął: 

- Bociany dobierają się w pary i rzadko zmieniają gniazda. Najpierw przylatują 

samce, a za nimi samice. Jeśli więc chcecie, żebyśmy ja i moja Pani gniazdowali 

w tym roku na Waszym dębie, musicie pomóc mi zbudować nowe gniazdo 

zanim Ona będzie tędy przelatywać. Jak się pewnie domyślacie, gniazdo musi 

być duże i wygodne, aby spodobało się  mojej wybrance. 

- Pomożemy! – zakrzyknęli wszyscy i zaczęli rozdzielać zadania między sobą. 

Bocian zaś ponownie wzbił się ponad drzewo i zaczął rozglądać się za 

miejscem, w którym gniazdo miało powstać. 

 

 

 



Po oględzinach ogromnego dębu z góry, bocian spostrzegł idealne miejsce 

u szczytu korony drzewa. Po konsultacjach z pozostałymi mieszkańcami 

tutejszego miejsca wszyscy zgodnie uznali, iż będzie to najlepsze miejsce na 

gniazdo. - Czas zacząć zbierać odpowiednie materiały, które posłużą do budowy 

mojego nowego gniazda - rzekł bocian - potrzebne będą przede wszystkim 

gałązki, źdźbła trawy oraz błoto. Jeż z borsukiem zajęły się znoszeniem trawy 

oraz gałązek. Wiewiórka przynosiła w swoich małych łapkach kulki z błota. 

Mama drozdowa oraz jej mały syn układali i łączyli z sobą wszystkie materiały 

budowlane pod czujnym okiem sowy, która pełniła rolę kierownika budowy. Po 

trzech dniach ciężkiej pracy gniazdo było gotowe. Zwierzęta były bardzo 

zadowolone z swojej wspólnej pracy. Jest piękne – powtarzał mały drozd I 

bardzo przestronne – dodała wiewiórka. Na pewno spodoba się bocianowi oraz 

jego partnerce – skomplementowała to sowa Wieczorem tego samego dnia 

powrócił bocian zobaczyć jak wygląda jego nowy dom. Jest wspaniały! - 

zaklekotał bocian – Teraz na pewno przybędzie tu moja partnerka i będzie 

zachwycona Po kolejnych dwóch dniach na miejscu zawitała pani bocianowa. 

Nie bardzo wiedziała dlaczego jej partner zmienił miejsce gniazda i bardzo się 

tym zmartwiła, jednak po wysłuchaniu opowieści zwierząt i po oględzinach 

gniazda zdecydowała się pomóc. - To gniazdo jest przepiękne! Tyle pracy w nie 

włożyliście, tylko czy to na pewno wystarczy by uratować wasze drzewo - 

zmartwiła się pani bocianowa, co jeśli to nie pomoże spojrzała na wszystkie 

zwierzęta. - Jesteśmy pewni, że ludzie widząc je nie pozwolą zniszczyć naszego 

domu odparła pewna tego wiewiórka - A jeśli to nie pomoże to przynajmniej 

choć trochę opóźni ich pracę, a my w tym czasie poszukamy innego rozwiązania 

- dopowiedziała sowa. Wszystkie zwierzęta z niecierpliwością czekały na 

przyjazd ludzi. W następnym tygodniu na miejscu zjawiła się inspekcja, która 

miała na celu sprawdzenie czy plan budowy drogi jest zgodny z wszystkimi 

aspektami ochrony środowiska oraz oceną oddziaływania na środowisko. Gruby 

inspektor spostrzegł, iż ów dokument nie jest zgodny z stanem faktycznym. 



Okazało się, że nie było w nim ujętej informacji odnośnie gniazda chronionego 

gatunku ptaka – bociana. Nie można poprowadzić tędy drogi – odrzekł inspektor 

Dlaczego? - spytał wąsaty inżynier Gdyż mieszka tu bardzo cenny gatunek 

jakim jest bocian. Niestety musimy poszukać jakiejś alternatywy Oboje odeszli 

dyskutując na temat ewentualnego innego przebiegu trasy. Hura! - zawołały 

radośnie wszystkie zwierzęta – Jesteśmy bezpieczni ! I w ten oto sposób dzięki 

wspólnemu zaangażowaniu udało się mieszkańcom starego dębu ocalić swój 

dom. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


