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Ratujmy nasz dom cz.1 

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. 
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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… 
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Wiewiórka pobiegła w głąb lasu prosić o pomoc sarny, gdy dotarła na miejsce 

opowiedziała sarnie, co może się wydarzyć ze starym dębem, który stanowił 

schronienie dla wielu zwierząt. Sarna bardzo się przejęła tym, co usłyszała od 

wiewiórki  obiecała porozmawiać z resztą stada, o tym jak uratować stary 

dąb… 
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Jedynym mieszkańcem lasu, który może posłużyć dobrą, rozważną radą jest 

król puszczy – żubr Bolesław. Sarny wtem pobiegły do paśnika, gdzie posilał 

się ich przyjaciel. 

- Żubrze musisz coś poradzić! Nasz stary dąb nie może pójść pod topór! – 

oznajmiły sarny. 
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Bolesław w milczeniu pokiwał głową. Zdezorientowany nie mógł pojąć dlaczego 

ktoś chciał wyciąć kawałek ich leśnego świata. Wiedział, że muszą szybko 

działać, zanim szum drzew zostanie zagłuszony przez okropny dźwięk piły. 

 - Spotkajmy się dziś wieczorem, tuż przed zachodem słońca w zagajniku. 

Zawołajcie wszystkie zwierzęta lasu – jeżyka, lisa, dzika, zająca oraz rysia – 

powiedział żubr Bolesław. 
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Na zebranie przyszły wszystkie zwierzęta, żubr Bolesław wiedział, że 

każdemu zależy na starym dębie.  

- Nie poddamy się tak łatwo – powiedział żubr. 

- Jakie macie pomysły? – zapytała mądra sowa zebrane zwierzęta. 

- Mi wpadł jeden do głowy – odpowiedziała sarna.  

- Podejdźcie wszyscy… Zaraz wam wszystko wyjaśnię… - dodała. 
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Sarna Sonia poprosiła wszystkie zwierzęta o uwagę i przedstawiła swój 

pomysł.  

- Mam w lesie wielu braci, którzy będą chętni do pomocy. Poproszę ich, żeby 

zebrali się wszyscy dookoła naszego dębu i złączyli się swoimi wielkimi 

porożami tworząc wielki i mocny mur.  

Wszystkim zwierzętom spodobał się ten pomysł. Żubr poprosił sarnę żeby od 

razu pobiegła po swoich braci… 
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Nagle z polnej ścieżki przybiegł zmęczony lisek Lucek.  

 

- Ja wiem, jak uratować nasz piękny dom – nabrał powietrza w pyszczek  

i mówił dalej. 

- Wracając z gospodarstwa nieopodal lasu z nieudanego polowania na kury, 

podsłuchałem rozmowę leśniczych. 
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- No i co mówili? Co to ma wspólnego z naszym dębem? – wtrącił się żubr. 

- Widzieli na naszym dębie chroniony gatunek sowy puchacza. Jak dobrze 

zrozumiałem jeśli sowa ma dziuple w naszym dębie, to nikt nie może się do 

niego zbliżyć, nie mówiąc już o wycięciu - mówił dalej Lucek. 

 

 

 


