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Ratujmy nasz dom cz.2 

 

- Ale to nie rozwiązuje Naszego problemu, bo puchacz nie mieszka na naszym 

dębie - zauważył dzięcioł. 

- I co teraz? - z przerażeniem zapytał drozd. 

- Mam pewien pomysł - odpowiedział dzięcioł.  
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- Sowo! Czy ty nie masz w śród swoich kuzynów jakiegoś puchacza? – zapytał 

dzięcioł zwracając się do mądrej sowy Krystyny. Krystyna zamyśliła się, nagle 

jej oczy zrobiły się jeszcze większe. 

- Tak! Kuzyn Antoni! – zahuczała radośnie. 

- Myślisz, że zgodził by się nam pomóc? Może przeprowadził by się do 

naszego dębu? – zapytał dzięcioł. 

- Może być ciężko – zasmuciła się sowa – Antoni ma w swoim lesie liczną 

rodzinę… 

- Warto spróbować. Leć i go zapytaj a ja w tym czasie naszykuje dla niego 

największą i najpiękniejsza dziuple, w której zmieści się z całą swoją rodziną. 

- A my przygotujemy dla nich mnóstwo przekąsek – radośnie krzyknęły 

wiewiórki. 

- Warto spróbować – odparła Krystyna i odleciała w kierunku lasu, w którym 

mieszkał jej kuzyn… 
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Po długim i męczącym locie sowa Krystyna wreszcie dotarła na miejsce. 

Niestety nikogo nie zastała w dziupli. 

- Gdzie oni się wszyscy podziali? Poczekam, może niedługo wrócą. Mam 

nadzieję, że zdążę wszystko opowiedzieć Antoniemu. – pomyślała. 
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A tym czasem po drugiej stronie lasu zaczęły się przygotowania na przyjęcie 

rodziny puchacza. Zrobiło się nie małe zamieszanie.  W sumie powód był 

bardzo istotny, chodziło o uratowanie ich domków. 
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Sowa Krystyna w oczekiwaniu na kuzyna Antoniego pomyślała, jak skutecznie 

przekonać puchacza do przeprowadzki, w razie jakby miał jakieś wątpliwość.  

Brała pod uwagę fakt, że może nie chcieć opuszczać swojej dziupli, gdyż 

przeżył w niej większą części swojego życia. Myślała także o bliskich 

Antoniego. Nie traciła jednak nadziei na pozytywny przebieg zdarzeń.  
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- Witaj Krysiu! – dobiegł głos z oddali. 

- Dzień dobry Antoni! Przybyłam niespodziewanie, gdyż wraz z moimi 

przyjaciółmi mamy ogromny kłopot. Możemy zostać bez dachu nad głową  

i potrzebujemy twojej pomocy! 

Antoni bez cienia wątpliwość odpowiedział: 

- Jak tylko wszyscy moi bliscy wyrażą zgodę, natychmiast przeniesiemy się 

do waszego Dębu. Nie zostawimy was bez pomocy, w końcu jesteśmy jedną 

wielką rodziną i musimy sobie pomagać! 
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Cała rodzina Antoniego rozumiała powagę sytuacji i bardzo chciała pomóc 

ocalić dom przed wycinką. Niestety sowa Basia nie mogła pozostawić swoich 

piskląt, które jeszcze nie potrafiły latać. 

- Wybacz mi Krysiu – powiedział smutnym głosem Antoni.  
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Przygnębiona sowa Krystyna wróciła do przyjaciół a tam oprócz przygotowań 

do przyjęcie sowy puchacza, trwały również przygotowania do wycinki 

starego dębu.  

Wszystkie zwierzęta były przerażone. 

- Co z nami będzie? Gdzie teraz zamieszkamy? – zapytał mały drozd, lecz 

nikt nie potrafił odpowiedzieć mu na te pytania.  
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Nagle pod drzewem zjawił się leśniczy, zadarł głowę do góry i z uwaga 

przyglądał się mieszkającym tam zwierzętom.  

- Nic z tego! - rzekł głośno – żyją tutaj zwierzęta, które są pod ochroną i nie 

wolno wam zniszczyć ich legowisk. 

Po zażyłej dyskusji z wąsatym inżynierem, wszyscy rozeszli się i nikt już nie 

próbował pozbyć się tego wspaniałego leśnego domu.   

- Udało się – powiedziała sowa Krystyna – jesteśmy uratowani! 

 


