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Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” 
to wyjątkowe miejsce w samym sercu Lasu 
Wolskiego, którego działalność ukierunkowana 
jest na promocję wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Jego gospodarzami są BORSUK, PUSZCZYK, 
RZEKOTKA oraz BUK, którzy opowiedzą Wam 
o wielu, niewidoczo wielu, niewidocznych gołym okiem, tajnikach 
świata przyrody.



Pewnego ciepłego, wiosennego ranka w jednej 
z krakowskich szkół, zapanował radosny nastrój. Nastał 
długo wyczekiwany przez wszystkich dzień. Pani Kasia jakiś 
czas temu obiecała dzieciom wycieczkę – niespodziankę. 
To właśnie dziś!
– Ciekawe gdzie pojedziemy – zastanawiał się głośno Gunio. 
– Na pewno do wesołego miasteczka! – krzyknęła – Na pewno do wesołego miasteczka! – krzyknęła 
rozemocjonowana Zosia. 
– Eh, nie chcę znów iść zwiedzać muzeum – narzekał 
Wojtuś. 
Nauczycielka szybko rozwiała wątpliwości. 
– Kochani jedziemy do lasu.
– Do lasu?! – zakrzyknęły chórem dzieci. 
– Plecaki zakłada– Plecaki zakładamy i w drogę wyruszamy! – odpowiedziała 
radośnie pani Kasia.
Zachwycone dzieci z ekscytacją pakowały plecaki. 
Najbardziej niecierpliwił się mały Antoś. Nigdy jeszcze nie 
był w lesie i bardzo chciał go poznać. Trochę się niepokoił, 
bo był najmniejszy w klasie i nigdy nie mógł nic zobaczyć 
zza pleców większzza pleców większych dzieci. Miał nadzieję, że ten cały las 
będzie duży i nikt nie będzie mu zasłaniał.
Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że las jest 
wielki, zielony, pachnący i niesamowicie interesujący. 
Oczywiście kiedy pani opowiadała te wszystkie 
mądre rzeczy o lesie, Antoś niczego nie słyszał, 
bo nie mógł się dopchać bliżej. 
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Zniechęcony, zaczął rozglądać się dookoła, badając 
nieznany teren samemu. Zaglądał uważnie pod każdy listek 
i każdy kamień. Aż tu nagle… wypatrzył w błocie odcisk i każdy kamień. Aż tu nagle… wypatrzył w błocie odcisk 
łapy! Kawałek dalej dostrzegł kolejny…i następny…i jeszcze 
jeden! Antoś szedł przez las, wypatrując nowych wgłębień 
w błocie, oddalając się nieświadomie coraz bardziej od 
swojej grupy. Przemierzał leśną gęstwinę, podążając tropem 
jakiegoś leśnego mieszkańca. Chłopiec wędrował 
i wędrował przez gęsty las. Niespodziewanie tuż przed i wędrował przez gęsty las. Niespodziewanie tuż przed 
swoim małym noskiem dostrzegł ogromną dziurę! 
Zaciekawiony, wziął do ręki leżący nieopodal patyk i zaczął 
nim energicznie grzebać w środku. Nagle nowe, frapujące 
zajęcie przerwał tubalny głos, dobiegający z wnętrza. 

– Kto śmie zakłócać mój spokój?!

PrzestPrzestraszony Antoś odskoczył do tyłu i upadł. Pozbierał się 
jednak szybciutko, otrzepał ubranie i skrył za pobliskim 
pniem dużego drzewa. Do uszu chłopca dobiegł odgłos 
ciężkich kroków i niezadowolony pomruk jakiegoś 
stworzenia. Chłopiec co jakiś czas zerkał ukradkiem 
w stronę, z której dobiegały niepokojące odgłosy. Po chwili
 z ciemności wyłonił się długi czarno-biały  z ciemności wyłonił się długi czarno-biały pyszczek, a za 
nim właściciel w całej, borsuczej okazałości. Antek stanął 
osłupiały i jednocześnie zachwycony tym nieoczekiwanym 
spotkaniem. Nie zdążył skryć się z powrotem za drzewem. 
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Z odrętwienia wyrwał go gniewny głos Borsuka:

„Co czynisz chłopcze, to niezbyt zacne
Niszczysz mą norę i wzbudzasz trwogę”

– Psee…psze…przepra-szam – wyjąkał Antoś.
– To, że wybudziłem się już jakiś czas temu z zimowej 
drzemki, nie oznacza, że można mnie niepodrzemki, nie oznacza, że można mnie niepokoić w ciągu 
dnia! My, borsuki prowadzimy nocne życie – gderał 
rozbudzony jaźwiec. 
– Nie chciałem zakłócać Pańskiego spokoju – powiedział 
pojednawczo winowajca. 
– Nie chciałem, nie chciałem… – przedrzeźniał 
naburmuszony zwierzak – Nie można ot tak niszczyć 
czyjegoś domu. Myślałem, że strop mojej nory zczyjegoś domu. Myślałem, że strop mojej nory zawali mi się 
na głowę! My, leśne zwierzęta – źle znosimy intruzów. Nie 
wolno dla zabawy zakłócać naszego spokoju, niszczyć 
domów np. nor czy gniazd. Nie zabieraj też nigdy ze sobą 
małych, oddzielonych od mamy zwierzątek, znalezionych 
w lesie. Ona do nich wróci! Poszła tylko po obiad do leśnej 
stołówki – pouczał dalej rozeźlony Borsuk. 
– Rozumiem – powiedział st– Rozumiem – powiedział strapiony chłopiec. – 
To moja pierwsza wycieczka do lasu. Nie wiedziałem, 
że jest tu tyle zwierzęcych domów. 
Co mogę zrobić, żeby naprawić swój błąd? 
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Udobruchany pasiasty jegomość odrzekł:

„Jeśli mądrość tę zachowasz, jeśli wspomnisz moje słowa
Wtedy wszystkim będzie lepiej, bo otoczy nas symbioza”

Po czym zniknął tak samo nagle, jak się pojawił. 
Chłopiec porzucił patyk i ruszył w las. Gdy szedł rozChłopiec porzucił patyk i ruszył w las. Gdy szedł rozmyślając 
o domkach leśnych stworzeń, uświadomił sobie, że oddzielił 
się od grupy i teraz sam jest daleko od domu. 
Wystraszony rozglądał się dookoła, ale okolica wyglądała 
obco. Niestrudzenie maszerował przed siebie. Nagle ujrzał 
małe oczko wodne. Był już nieco zmęczony, więc przycupnął 
przy nim i zdjął plecak, do którego miał spakowany 
prowiant. prowiant. Ze smakiem spałaszował batonik, a papierek bez 
zastanowienia wypuścił wprost do wody. Nieopodal między 
listowiem jeżyny siedziała Rzekotka. Korzystając 
z pierwszego wiosennego słońca, wygrzewała się leniwie. 
Od czasu do czasu otwierała jedno oko, by znienacka 
wystawić długi, lepki język, kiedy nadleci jakiś smakowity 
owadzi kąsek. Robiła to z nonszalancją godną tylko 
rzerzekotek. Kiedy usłyszała szelest papierka, zaczęła 
złowrogo łypać złotym okiem na chłopca. 
– Cóż on robi? – pomyślała. 
A musicie wiedzieć, że Rzekotka w ciągu dnia nie jest zbyt 
aktywna, więc nie było jej śpieszno do zwracania uwagi 
niesfornemu chłopcu.
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Tymczasem znudzony Antek, wyjął z plecaka bańki mydlane 
i po puszczeniu kilku w przestworza, przechylił butelkę 
i beznamiętnie patrzył, jak stróżka płynu wycieka do wody. 
Tego było już zbyt wiele dla Rzekotki, która w kilku skokach 
zbliżyła się do chłopca i zaczęła rechotać po rzekotkowemu.
 
„Co czynisz chłopcze, to niezbyt zacne
Zatruwasz mą wodę i wzbudzasz trwogZatruwasz mą wodę i wzbudzasz trwogę”

– Och! Nie chciałem moja zielona przyjaciółko! – zakrzyknął 
Antek, zmartwiony kolejnym przewinieniem, wobec 
mieszkańców lasu. 
– Hmm…musisz wiedzieć, że my – rzekotki – rozmnażamy 
się w wodzie. Nie chciałabym, żeby moje kijanki rosły 
w takich warunkach. Proszę dbaj o wodę – to miejsce żw takich warunkach. Proszę dbaj o wodę – to miejsce życia 
wielu organizmów. Jeśli będzie zanieczyszczona, będziemy 
musieli poszukać nowego domu. 
– Przepraszam. Będę o tym pamiętał! Obiecuję!

„Jeśli mądrość tę zachowasz, 
jeśli wspomnisz moje słowa
Wtedy wszystkim będzie lepiej, 
bo otoczy nas symbioza”

– wyrechotała znane chłopcu 
już słowa Rzekotka. 
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Pożegnali się i chłopiec wyruszył w drogę. A musicie 
wiedzieć, że droga ta była długa i kręta. Nim się obejrzał, 
zaczęło się robić chłodno i ciemno. Sytuacji nie poprawiał 
fakt, że w oddali słychać było dziwne pohukiwanie. 
Antek przypomniał sobie, że w kieszeni ma zapałki, więc 
postanowił rozpalić ognisko. 
Nazbierał suchych patyków i gałązek. Mimo, że zadanie 
nie należało do najłatwiejsznie należało do najłatwiejszych, to chłopcu po kilku 
próbach, udało się rozniecić ogień. Płomień rozświetlił 
półmrok. Od razu Antoś poczuł się bezpieczniej. 
Zadowolony z siebie, rozsiadł się wygodnie, zapominając 
o zmęczeniu i samotności. Ogień jarzył się ciepło, a w jego 
świetle las wyglądał przyjemnie i tajemniczo. 
Niespodziewanie chłopiec poczuł podmuch powietrza 
i ogień zgasł! i ogień zgasł! 
To Puszczyk bezszelestnie zleciał z pobliskiego drzewa 
i z rozmachem poruszył skrzydłami, by zdusić 
rozpalone z mozołem płomienie. 
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– Pożogę? A co to? – zapytał
 zdezorientowany chłopczyk.
– Wielki pożar! – zahuczał 
Puszczyk.
– Pożar..? 
To tylko małe ognisko! – bronił się Antek.
– Małe… Hu!Hu!Hu!... małe. – Małe… Hu!Hu!Hu!... małe. 
Teraz jest małe, a za chwilę będzie duże. Ot co! 
– pohukiwał dalej poruszony Puszczyk. - Ognisko
 w lesie, a nawet w jego pobliżu - grozi 
niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się 
ognia i ogromnym pożarem. Można rozpalać je tylko 
w wyznaczonych miejscach i pod opieką dorosłych! 
Las płonie szybLas płonie szybko, a jego mieszkańcy uciekają wolno 
– ostrzegał cierpliwie ptak. 
– Bardzo mi przykro Panie Puszczyku. Nie chciałem 
sprowadzić na Was niebezpieczeństwa! Wybaczysz mi? 
– pytał przejęty.
– Dobrze, już dobrze. 

„Jeśli mądrość tę zachowasz, jeśli wspomnisz moje słowa
Wtedy wszystkim będzie lepiej, bo otoczy nas symbiozWtedy wszystkim będzie lepiej, bo otoczy nas symbioza”

„Co czynisz chłopcze, 
to niezbyt zacne
Zapraszasz pożogę 
i wzbudzasz trwogę”
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Strapiony chłopiec, odszedł nieśpiesznie 
z pochyloną głową. Było mu przykro, że po raz 
kolejny zaburzył spokój mieszkańcom lasu. 
W dodatku nie wiedział, gdzie jest, a nie chciał 
spędzić nocy w lesie. Nagle nad jego głową zaszumiało 
i zaszeleściło. i zaszeleściło. To korony drzew zaszeptały do niego. 
Przystanął zaintrygowany. 
– Witaj chłopcze. Jestem Bukiem – powiedziało drzewo
o gładkiej korze.
- My, drzewa obserwujemy Cię od początku Twojej 
wędrówki. Dlaczego jesteś tutaj całkiem sam? Nie 
powinieneś odłączać się od grupowinieneś odłączać się od grupy. My, drzewa żyjemy tutaj 
rodzinnie, połączeni siecią korzeni. Zawsze jesteśmy blisko, 
by móc się wspierać. Ty również powinieneś trzymać się 
swoich bliskich. 
– Masz rację Buku, ale ciężko mi znaleźć drogę powrotną. 
– Nie martw się. – Nie martw się. Poprowadzimy Cię. Podążaj za szumem 
drzew, aż dojrzysz światło domku w lesie – to Symbioza, 
tam się Tobą zaopiekują. 
Chłopiec znał już to słowo. 
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Przypomniał sobie zdanie powtarzane przez zwierzęta: 

„Jeśli mądrość tę zachowasz, jeśli wspomnisz moje słowa
Wtedy wszystkim będzie lepiej, bo otoczy nas symbioza”

Pełen nadziei uśmiechnął się i  wyruszył w drogę ku 
Symbiozie, prowadzony przez szelest bukowych liści. 
Odprowadzały go też, skryte w cieniach lasu Borsuk, 
RzeRzekotka i Puszczyk. Jeśli kiedyś odwiedzisz ten
rozświetlony budynek w gęstwinie 
Lasu Wolskiego – poznasz ich historie.
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