
CYKL SPRAWNOŚCI LEŚNIK  

 

 
  UWAGI O REALIZACJI CYKLU SPRAWNOŚCI 

Wydawać by się mogło, że sprawność „Leśnika” jest łatwa do realizacji, a zdobycie jej z zuchami nie 

wymaga od drużynowego specjalnych przygotowań. Prawie wszędzie jest przecież jakiś las. Lasek lub 

zagajnik, w każdy niemal mieście można obserwować drzewa i ptaki, bo nawet, jeśli do lasu jest 

daleko, to są przecież parki. Jeśli jednak uważnie przeczytamy regulamin sprawności, to okaże się, ze 

do wypełnienia jego wymagań potrzebny jest duży las, taki, w którym gospodaruje leśniczy, że nie 

sposób bez jego pomocy zorganizować atrakcyjne leśne zbiorki, że dla każdego przeciętnego 

człowieka las to wielka niewiadoma, do rozwiązania, której potrzebny jest jakiś klucz. Klucz ten 

naturalnie znajduje się w ręku leśniczego. Tak, więc „leśnika” należy zdobywać w gromadach 

mających dostęp do prawdziwego lasu. Jakiś mizerny lasek podmiejski czy zagajnik na skraju wioski 

może wprawdzie odegrać dobra rolę puszczy z wybawię tematycznej, ale zupełnie nie nadaje się do 

organizowania leśnych zwiadów, tropienia tajemnic lasu i poznawania pracy leśników. Co wobec tego 

począć w gromadach miejskich i gromadach pracujących w okolicach bezleśnych? Rezygnować ze 

sprawności czy tez organizować fikcję z przebranym leśniczymi rzewnymi opowiastkami o drzewach, 

ptaszkach i zajączkach, która miałaby być namiastką tej części prawdziwego świata, jaka zuchy 

zdobywające sprawność „leśnika” poznać powinny?  Ani jedno, ani drugie wyjście nie jest dobre. 

Dziecko miejskie, żyjące z daleka od przyrody, potrzebuje tak samo, a może nawet i bardziej niż 

dziecko wiejskie tego, co się nazywa obcowaniem z przyrodą. Obcowanie to pozwala n kształtowanie 

rozumnego stosunku do przyrody, wyrabia wiele pożytecznych nawyków, potrzebnych zwłaszcza 

człowiekowi wychowanemu w środowisku miejskim, zainteresowań. Ponadto sprawność „leśnika” 

doskonale nadaje się do kształtowania elementów postawy współgospodarza kraju. Las to przecież 

nasze wspólne dobro i bogactwo, a leśniczy – to jego nieodzowny gospodarz i zarządca. Wydaje się, 

zatem, że rezygnacja z tej sprawności nie rzeczą rozsądna. Jak jednakże zaradzić tej podstawowej 

trudności, jaką jest brak bezpośredniego dostępu do lasu? Gromady wyjeżdzające na kolonie mogą 

„leśnika” zdobywać podczas wakacji. W większości gromad pozostaje ponadto możliwość 

zorganizowania całodziennej /biwaku/ do dużego lasu, połączonej z odwiedzinami w leśniczówce. 

Podczas takiej wycieczki jesteśmy w stanie zapewnić niezbędne dla zuchów – leśników minimum 

kontaktów z przyroda i z bohaterem sprawności. Ponadto taka wyprawa to duża przyjemność dla 

naszych dziewcząt i chłopców. Pozostałe zaś zbiórki z tego cyklu mogą już się odbywać w parku, 

zagajniku, a nawet z zaroślach. Dość dużą porcję wrażeń i przeżyć, jakich można zuchom dostarczyć 

podczas wycieczki, z pewnością pobudzi ich inicjatywę i fantazję na tyle, że będą się czuć i 

zachowywać jak prawdziwi ludzie lasu podczas obchodu organizowanego miedzy karłowymi 

sosenkami. Bez względu na to, w jakich warunkach i w jakiej porze roku zorganizujecie cykl zabaw w 

leśników, konieczne wydaj się przestrzeganie następujących zasad:  

• Wszystkie zbiorki larem, a większość zimą powinny odbywać się na powietrzu, 

• Podczas wszystkich zabaw i zajęć z tego cyklu konsekwentnie wymagamy od zuchów, bu nie 

niszczyły niczego, co rośnie i co żyje, 

• W wyniku całego cyku, bez względy na to, czy poświęcamy nań 6, 8 czy 10 zbiórek, zuchy 

powinny wypełnić przypisane ich gwiazdce wymagania regulaminu sprawności. 



Zamieszczone poniżej cykle sprawnościowe „leśnika” oraz uzupełniające je materiały opracowane 

zostały w taki sposób, by pomóc w przygotowaniu zabawy sprawnościowej zarówno latem jak i zimą.  

 

PLAN CYKLU SPRAWNOŚCIOWEGO „LEŚNIK” – wersja I /letnia/ 

Temat zbiorki Najważniejsze zajęcia Najważniejsze sprawy Gawędy 

1.Leśny zwiad 1. Zwiad –spacer po 
lesie, obserwacja 
przyrody i śladów 
działalności człowieka. 
2. Gry i ćwiczenia 
przyrodnicze. 
3. Majsterkowanie – 
wykonanie zabawek, z 
szyszek, żołędzi, 
kasztanów, kory itp. 
4. Krąg Rady – 
podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu 
zdobywania 
sprawności i 
ustanowienie leśnych 
spraw. 

Zapoznać zuchy z 
przejawami i skutkami 
gospodarowania w 
lesie człowieka i 
zasadami kultury 
obcowania z przyrodą.  

Niedźwiadek Turul. 

2. Spotkanie z 
leśniczym 

1. Zwiad – obchód lasu 
w towarzystwie 
leśniczego. 
2. Gry i ćwiczenia—
rozpoznawanie 
leśnych tropów i 
śladów. 

Przedstawić bohatera 
zabaw 
sprawnościowych, 
pokazać, dlaczego jego 
praca jest ciekawa i 
potrzebna 
społeczeństwu. 
Uświadomić zuchom, 
że wrogowie lasu to 
nie tylko szkodniki, 
lecz także kłusownicy, 
a często – lekkomyślni 
turyści. 

Opowiadanie 
leśniczego podczas 
obchodu, wyjaśnienie 
wątpliwości 
powstałych na 
poprzedniej zbiórce. 

3.Wyprawa do lasu 
śladami partyzantów. 

1.Zwiad – wybór 
miejsca na partyzancki 
obóz. 
2. Zabawa tematyczna 
z elementami 
majsterkowania – np. 
budowa ziemianki i 
urządzanie obozu. 
2. Gry i ćwiczenia 
wyrabiające 
spostrzegawczość. 

Przypomnieć walkę 
narodu polskiego z 
najeźdźcą. Wyjaśnić, 
jaką rolę odegrał las i 
leśnicy w walkach 
partyzanckich. 
Rozwijać pomysłowość 
i zaradność zuchów.  

Wyjście z matni. 

4. Wyprawa po leśne 
runo. 

1. Pożyteczna praca – 
zbieranie leśnego runa 
i przygotowanie z 

Nauczyć odróżniać 
jadalne i niejadalne 
owoce. Pokazać, jakie 

Omówienie celi i 
pracy, sposobu jej 



niego pokarmu dla 
zwierząt i ptaków na 
zimę. 
2. Krąg Rady – 
podjęcie decyzji o 
wykorzystaniu 
zgromadzonych 
zapasów i sposobie ich 
przechowywania. 

owoce i inne „dary 
lasu” mogą być 
przydatne i dla kogo. 
Zwracać uwagę na 
solidne i rzetelne 
wykonanie pracy. 
Uczyć gospodarności. 

wykonania i zasad 
organizacji. 

5.Zuchowa 
spółdzielnia „Las” 

1.Krąg Rady – 
przyjęcie statutu 
spółdzielni. 
2. Zabawa tematyczna 
–„Spółdzielnia Las” 
pracuje. 
3.Pozyteczne 
umiejętności – 
przygotowanie „uczty” 
z owoców leśnych 
4. Teatrzyk samorodny 
– inscenizacja baśni 
„Skarby ukryte”. 

Uzmysłowić zuchom, 
jakie korzyści 
czerpiemy z lasu. 
Uczyć samodzielnie 
oceniać pracę własną i 
prace współkolegów. 

Opowiadanie o 
bogactwach lasu na 
podstawie baśni L. 
Krzemienieckiej 
„Skarby ukryte”. 

6.Sadzimy zuchowy las 1.Krąg Rady – podjęcie 
decyzji o posadzeniu 
zuchowego lasu / 
wcześniejsze 
umówienie się z 
leśniczym o tym 
fakcie/. 
2. Pożyteczna praca -- 
zasadzenie kilku 
drzewek lub zagajnika 
w miejscu wskazanym 
przez 
leśniczego/gajowego. 
Obrzęd nadania 
drzewkom imienia.  

Wyjaśnić sens 
zalesiania trenów 
zwłaszcza nieużytków. 
Kształtować postawę 
współgospodarzy lasu. 

Opowiadanie o tym, 
jak rośnie las – dzieje 
jednego nasionka 
sosny.  

7. Leśny egzamin. 1. Turniej zagadek, 
gier i ćwiczeń 
przyrodniczych – 
próba na sprawność. 
2. Krąg Rady – ocena 
wyników próby i prac 
wykonanych podczas 
zdobywania 
sprawności, podjęcie 
decyzji o nadaniu 
sprawności. 
3. Obrzęd -- nadania 
sprawności. 

Utrwalać zdobyte 
wiadomości i 
umiejętności.  
Zobowiązać zuchy do 
przestrzegania leśnych 
spraw. 

Przypomnienie o 
obowiązkach zuchów 
– leśników. 

 



PLAN CYKLU SPRAWNOŚCIOWEGO „LEŚNKI” -- wersja II /zimowa/ 

Temat zbiórki Najważniejsze zajęcia Najważniejsze sprawy Gawęda 

1.Spotkanie z 
leśniczym.  

1. Zwiad / w drodze do 
leśniczówki/ -- 
obserwacja lasu i jego 
mieszkańców. 
2. Spotkanie z 
leśniczym połączone z 
obchodem lasu. 
3. Krąg Rady – 
podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu 
zdobywania 
sprawności. 

Zachęcić zuchy do 
zdobywania 
sprawności i 
przedstawić bohatera 
zabaw 
sprawnościowych 

Rozmowa z leśniczym. 

2. Zuchowe 
Towarzystwo 
Przyjaciół Lasu. 

1. Krąg Rady – 
powołanie 
Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu i 
uchwalenie jego 
statutu. 
2. Gry i ćwiczenia – 
rozpoznawanie 
leśnych tropów i 
śladów, odgadywanie 
„kulinarnych” gustów 
mieszkańców lasu itp. 
3. Zadanie 
międzyzbiórkowe – 
przygotować 
przysmaki dla 
podopiecznych 
Towarzystwa. 

Zapoznać zuchy z 
ludźmi i instytucjami 
zajmującymi się 
ochroną przyrody. 
Zapoznać z 
podstawowymi 
zasadami kulturalnego 
obcowania z przyrodą. 
Nauczyć „czytania” 
tropów i śladów na 
śniegu. 

Odczytywanie i 
omówienie „listu 
mieszkańców lasu do 
zuchów”. 

3. Leśna stówka. 1. Krąg Rady – ocena 
wykonania zadania 
międzyzbiórkowego. 
2. Majsterka – 
wykonanie karmnika, 
paśnika, poidełka lub 
lizawki do stołówki. 
3. Obrzęd – otwarcia 
leśnej stołówki. 
4. Zadanie 
międzyzbiórkowe – 
przydział pracy w 
stołówce, ustalenie 
listy dyżurów. 

Kształtować postawę 
współgospodarzy lasu. 
Nauczyć rozróżniać 
ptaki, ich zwyczaje i 
menu. 

Opowiadanie o 
zimowych kłopotach 
mieszkańców naszych 
lasów.  

4. Leśna gazeta 1. Zabawa tematyczna 
– redakcja gazety 
leśnej. 

Utrwalać nawyki 
pożytecznej 
działalności. 
Rozwijać pomysłowość 
i inicjatywę zuchów. 

Opowiadanie o 
„Leśnej gazetce” w. 
Biankiego lub czytanie 
jej fragmentu. 



2. Konkurs rysunkowy 
na ilustracje do 
gazety. 
3. Pożyteczna praca – 
wykonanie gazetki dla 
szkoły. 
4. Teatrzyk – 
inscenizacja wiersza J. 
Tuwima „Ptasie 
radio”.  

5. Wyprawa do lasu 
śladami partyzantów. 

1. Gra terenowa – 
podczas dojścia do 
lasu. 
2. Zabawa tematyczna 
– partyzancki obóz. 
3. Gry i ćwiczenia 
wyrabiające 
spostrzegawczość, 
umiejętność 
podchodzenia i 
skradania się itp. 
4. Krąg Rady – ocena i 
podsumowanie 
wyników zabawy. 

Przypomnieć walkę 
narodu polskiego z 
okupantem. 
Wyjaśnić, jaką rolę w 
tej walce odegrał las i 
polscy leśnicy. 

Wyjście z matni. 

6. Egzamin zuchów – 
leśników. 

1. Próba na sprawność 
– leśny tor przeszkód. 
2. Ocena wyników 
próby i podjęcie 
decyzji o nadaniu 
sprawności. 
3. Obrzęd – nadanie 
sprawności. 

Utrwalić zdobyte 
wiadomości i 
umiejętności. 
Uczyć umiejętności 
oceniania własnej 
postawy i postawy 
współkolegów. 

O obowiązkach 
zuchów – leśników. 

 

 

   MATERIAŁY DO ZBIÓREK 

 

 GAWĘDY 

„Niedźwiadek Turul” 

Jan Gawęda był rzadko spotykanym typem leśnika. Owdowiawszy dość młodo, przeniósł całą 

swoją miłość na jedynego syna Jacka i na las. Las był mu drugim domem i tutaj czuł się 

najlepiej. W podległym sobie rewirze znal na wylot każdy zakątek boru. Wiedział, gdzie rosną 

sosny mateczne i czego im do życia potrzeba, gdzie stoi młodnik, gdzie wdzięczą się liściaste 

gaje podszyte kaliną, gdzie szumią dęby samotniki zrzucające jesienią obficie żołędzie, 

ulubiony przysmak dzików. Dbał niemal o każde drzewo, o każdy krzew, rozumiejąc, że 

podobnie jak człowiek potrzebują także stosownych warunków do życia i rozwoju. Tępiąc 



obgryzające korę zające, otaczał jednocześnie staraniem ptactwo leśne, wiedząc, że gdyby 

nie ino, szkodliwe czerwie i gąsienice zniszczyłyby całe połacie pięknego drzewostanu. Jego 

widok nie płoszył ani pstrych sikorek, ani wszędobylskich dzięciołów buszujących po 

dziuplach lub kujących zapamiętale korę chorych drzew. Zadaniem Gawędy, las stanowił 

wielkie bogactwo kraju, jeśli jego płody wyzyskiwało się nie w sposób rabunkowy, ale 

umiejętnie i celowo. Na wieść o śmierci starego leśnika w Ustroniu Gawęda wniósł prośbę o 

powierzenie mu tego zapadłego zakątka. Znal ów szmat puszczy wraz z rezerwatem 

pośrodku, gdyż nieraz przejeżdżał tu służbowo i zdawał sobie w głębi duszy sprawę, że 

placówka ta nastręczała wiele sposobności do różnych doświadczeń, w których 

przeprowadzeniu nikt by mu tutaj nie przeszkadzał. W taki oto sposób Gawęda znalazł się w 

samym sercu matecznych borów, z dala od gwaru i ludzi. Zamieszkał w Ustroniu wraz z całą 

swoją rodziną, w skład której wchodził stary ojciec Jędrzej, ciotka Justysia, trzyletni syn Jacek 

i daleki krewniak bez ojca i matki – dziesięcioletni Pietrek. Któregoś dnia pod wieczór 

Gawęda, wracając z Rozbojem z krajoznawczej wycieczki, natknął się niespodziewanie na 

starego bace. Wypadek był bądź, co bądź niezwykły i świadczył o tym, że mimo złej sławy, 

jakiej zażywało uroczysko, znalazł się śmiałek, który wtargną do wnętrza rezerwatu. Być 

może w zamiarach kłusowniczych. Odprowadziwszy bace, którego Rozbój nie omieszkał 

powalić na ziemię, Gawęda wracał poruszony do domu, gdy uwagę jego zwróciły tropy 

niedźwiedzia na grząskiej polanie i świeże ślady krwi. Nie ulegało wątpliwości, że misia 

postrzelił ów napotkany człowiek. Pies zainteresował się również krwią i zniżywszy pysk, 

przepad w pobliskim gąszczu, skąd dało się niebawem słyszeć gwałtowane, basowe ujadanie. 

Uszedłszy kilkadziesiąt kroków leśnik stanął jak urzeczony. Rozsierdzony dog obszczekiwał 

zajadle jeden ze świerków. Obok leżało nieruchome potężne cielsko brudnej niedźwiedzicy. 

Gawęda, jako doświadczony myśliwy, zorientował się na poczekaniu w sytuacji. Postrzelony 

przez bace zwierz leżał bez ducha, na drzewo schronił się, widocznie przed psem mały 

niedźwiadek. Leśnik podsunął się ze strzelbą pod świerk, poszukał oczyma i natychmiast 

opuści broń. Uczepiony obu łapkami wysoko u pnia, patrzył na niego z okropnym strachem 

mały, kudłaty kłębuszek. Był to niedźwiadek mogący liczyć trzy lub cztery miesiące. W 

małych, bystrych ślepkach czaiły się spryt, odwaga i rozbrajająca naiwność. Na widok 

człowieka i psa kłębuszek najeżył sierść i mruczał jak kot, starając się wydać głos możliwie 

najgroźniejszy. Gawęda zaśmiał się szczerze. Przyszły król boru miał w sobie tyle komizmu, że 

niepodobna było patrzeć nań obojętnie. Malec, pozbawiony matczynej opieki, musiał zginąć 

w puszczy. Należało go albo zastrzelić, albo ułatwić mu życie przynajmniej w pierwszych 

miesiącach. Leśnik był daleki od chęci zabijania. Postanowił pochwycić szczeniaka i – jeśli to 

możliwe – oswoić. Wreszcie wracając do domu obmyślano po drodze imię dla jeńca. Od 

dzisiaj maił się nazywać Turul.  

 

 

Od tego czasu rozpoczęła się edukacja niedźwiadka. Jeżeli miś jeszcze odruchowo nie 

dowierzał istotom dwułapowym, to owa nieufność znikała z każdym dniem pod wpływem 

dobrobytu, jakim go otoczono. Prócz mleka podsuwano mu pod pysk jagody, mięso, cukier, 

za którym przepadał, a nierzadko plaster miodu napełniający jego niedźwiedzie serce 



największym zachwytem. Niebawem nauczył się piszczeć na widok onych przysmaków, a że 

ich dostarczano w zbyt małych ilościach, dopominał się o więcej mruczeniem lub 

chrząkaniem. Jeżeli to nie pomagało, wpychał łapę do pyska, dziwiąc się, że dwułapi są tak 

niemądrzy, iż nie mogą się domyślić, o co mu chodzi, lub po prosu otwierał pysk, podobny 

wtedy do malej świnki. Po tygodniu odzyskał całkowitą wolność. Cukier i miód 

przypieczętowały przyjaźń z ludźmi. Już wiedział, że mu na imię Turul, bo tak wołano, ilekroć 

chciano go czymś uraczyć. Ponieważ miał wciąż pełny brzuszek i chodził gruby jak baryłka, 

świat wydawał mu się znów piękny jak dawniej. Ani razu nie przyszło mu do łba, żeby uciec z 

puszczy. W nocy spal w pokoju Gawędy na kudłatej skórze matki. Napełniała mu ona chrapy 

umiłowana wonią i potęgowała ufność, dziś niemal ślepą. Ilekroć wsunął nos w miękki puch 

futra, śniło mu się, że leży miedzy łapami starej, w przytulnej gwarze i niczego się nie lękał. 

Olbrzymi Rozbój widząc, w jakich Turul jest łaskach, pomarkotniał, ale że i jemu nie 

szczędzono pieszczot, pogodził się, choć z ciężkim sercem, z takim stanem rzeczy. Zresztą ów 

komiczny malec zaciekawił go i przypominał własne dzieciństwo. Włóczył się, więc za nim 

krok w krok, przysiadał często na ogonie, medytując nad poczynaniami malutkiego 

czworonoga lub kładł się na brzuchu, nie spuszczając ani na chwile ślepiów z dziwnego 

kudłacza. Turul długo nie dowierzał psu. Do człowieka dal się przekonać miodem i cukrem, 

ale przed tak srogim potworem miał się na baczności. Najbardziej zżył się niedźwiadek z 

małym Jacusiem Gawędą. Kiedy Jacuś wychodził nad rzeczułkę, toczył się za nim jak kulka z 

każdym dniem grubszy niedźwiadek, z tylu zaś kroczył poważnie Rozbój. We trojkę 

przysiadywali nad brzegiem i zabawiali się na różne sposoby. Najczęściej chłopiec brał Turula 

na kolana, a kiedy Rozbój dopominał się o pieszczotę. Jacuś obejmował ciężki łeb psa i zbliżał 

ku szczeniakowi. Oba zwierzaki wąchały sobie wtedy nosy i lizały się, czym ostatecznie 

pieczętowano zawartą przyjaźń. Nabrawszy zaufania do psa Turul wpadł w zachwyt. Dając 

temu wyraz targał olbrzyma za uszy lub wieszał mu się u ogona, co Rozbój znosił dość 

cierpliwie. Nie mogąc się opędzić, kładł się na bok i otworzywszy szeroko paszczę zdawał się 

śmiać z takich igraszek. Pies, który nie dość wybawił się w dzieciństwie, zapominał o swym 

statecznym wieku i dokazywał z Turulem, jakby był jego szczenięcym rówieśnikiem. Pomimo 

iż bardzo kochał swoich przyjaciół w Ustroniu Turul lubił niekiedy sam uciec do lasu. Już teraz 

zdradzał zamiłowanie do samotności. W lesie zajadał się żabami i ślimakami, polował na 

myszy, szukał larw albo zlizywał z drzew żywicę. Przy tych czynnościach posługiwał się z 

reguły lewa lapą. Był mańkutem jak wszystkie niedźwiedzie na świecie. Pod względem 

apetytu Turul był jak dziurawy worek. Wszystko mu smakowało. Pysk nie zamykał się od rana 

do późnej nocy, toteż chodził gruby jak baryłka i opasły jak wieprzek. Na karku porobiły mu 

się grube fałdy i zmarszczki. Idąc sapał. Mimo to był wciąż wesół i zadowolony z siebie. 

Niebawem tak zżył się z Ustroniem i jego mieszkańcami, jakby go urodził Rozbój, a 

wychowały istoty na dwu łapach. Z leśniczówki nie przepędziłby go dziś nawet kijem.  

    Na podstawie opowiadania J. Bieniasz „Turul władca puszczy” 

 

„List zwierząt” 

Zuchowe Towarzystwo Przyjaciół Lasu ma na celu przede wszystkim niesienie pomocy 

głodującym w zimie ptakom i zwierzętom. Proponuję, więc odczytać Towarzystwu 



zamieszczony poniżej list i odbyć na jego temat rozmowę. Bedzie to odmiana gawędy, która z 

powodzeniem zastąpić może klasyczne opowiadanie drużynowego stanowiące wstęp do 

zabawy.  

„Drogie zuchy.!!! 

Nam, zwierzętom, łatwiej porozumieć się z wami niż z dorosłymi, którzy maja zawsze 

ogromnie dużo szalenie ważnych spraw na głowie. Postanowiliśmy, więc zwrócić się do was, 

tym bardziej, iż plotkuje się w lesie, że postanowiliście zostać leśnikami. Zuchy są 

przyjaciółmi zwierząt, a zuchy – leśnicy są nimi z całą pewnością. Ludzkie ii zwierzęce 

przysłowie mówi, że przyjaciel przyjaciela nie opuszcza w biedzie. Przyszła zima. Nie 

marzniemy wprawdzie tak bardzo, bo futerka mamy zimowe, gęste, a ci z nas, którzy ubrani 

są w płaszcze z piór, też zimy się nie boja. Wszystkie fruwające zmarzluchy opuściły nasz kraj 

i poleciały tam, gdzie cieplej. Nie ma, co jednak ukrywać, że w żołądkach mamy pusto. 

Dobrze tym, którzy całą zimę potrafią przespać, i tym, którzy zgromadzili duże zapasy w 

spiżarniach. Ale co mają zrobić ci, którzy jedzą trawę? Śnieg przysypał ziemię, a nawet, gdy 

śniegu nie ma – mróz niszczy wszystko. Drodzy Przyjaciele!!! Czynie możecie nam jakoś 

pomoc? Wierzymy, że coś wymyślicie, bo przecież macie tyle wspaniałych pomysłów.  

Pozdrawiają Was serdecznie leśne ptaki i zwierzaki”. 

 

„Wyjście z matni” 

Upłynęło półtorej godziny, zanim dotarliśmy do upragnionego miejsca, wstrzymując oddechy 

i skradając się jak wilki. Na ostatnich 100 metrach rozebraliśmy nosze i Szpak czołgał się 

razem z nami po grzęskim torfowisku i oślizgłych korzeniach młodej olszyny. Po północy za 

nami rozpętała się gwałtowna strzelanina. Nie było słychać żadnych krzyków ani gwizdów 

towarzyszących zawsze szturmowi, ale nasilenie ognia wskazywało, że to nasi przebijają się 

gdzieś na wschodniej rubieży lasu. –Achtung!Achtung!/Uwaga/ -- rozległy się w pobliżu 

przyciszone głosy wartowników. Ostrzegawcze nawoływania niosły się po linii i myślałem, że 

zaraz wystrzelą rakiety. Któryś z żołnierzy nawet zapytał o to widocznie jakiegoś oficera lub 

podoficera i wyraźnie usłyszałem odpowiedź: -- Nein, nicht no ig./Nie nic nie zauważono/. 

Dalej jednak, jakiś kilometr od nas, zabłysło światło kilku rakiet i ten sam dowódca 

powiedział: -- Dummheit. Dumme Kerle. / Głupstwo, drobiazg/. Poczułem niepokój, czy nie 

jesteśmy za bliski Niemców, bo głosy te brzmiały tuż, tuż, ale nie miałem się, z kim podzielić 

tymi myślami. Przed swoim nosem miałem stopy Lipki, za mną leżała Jula, a dalej już nie 

wiedziałem, chyba Szpak, Krzywda i Janek. Strzały po piętnastu, może dwudziestu minutach 

ucichły zupełnie i wokoło nas zapanowała cisza, w której chrapanie żołnierzy rozlegało się 

donośnie. Powoli brzask zaczął rozpraszać ciemności nocne i naszym oczom ukazał się świat 

błota i korzeni. Obejrzałem się do tylu. Jula miała twarz całkiem czarną, tylko jej niebieskie 

oczy gorzały. Uśmiechnęła się jednak i pokiwała głową. Wszyscy wyglądaliśmy jednakowo i 

na pierwszy rzut oka trudno było wyróżnić kształty z tła ziemi. Wokół nas wyrastały setki czy 

tysiące tak samo czarnobrunatnych u dołu pieńków, a nad głowami zieleniło się listowie. 

Żeby nas dostrzec, trzeba było zrobić tę samą drogę i w ten sam sposób. Jakby chcąc się 

upewnić spróbowałem wesprzeć się na jednej ręce w miejscu wolnym od korzeni. W tej 



chwili zapadła się w mazi po pachę. Gdzieś opodal musiała być kuchnia polowa, bo słychać 

było krzątanie kucharzy, brzęk wiader i kotłów. Poczułem nagły przypływ głodu, mimo że na 

ostatnim postoju posililiśmy się sucharami i mięsem pieczonym, które dostaliśmy prze bitwa, 

Jako porcje obiadową. Wyjąłem z kieszeni kawale wędzonej słoniny wielkości dwóch palców. 

Taka żelazną porcje każdy z nas dostał przy rozdziale posiadanych zapasów, a na dodatek 

jednego suchara. Był miękki i przesycony bagienna wilgocią, ale na szczęście nie rozlazł się w 

kieszeni. Zacząłem żuć powoli i pokazałem Juli, co robię, a potem trąciłem but Lipki, na migi 

polecając, żeby się posilił. Szło mi również o to, że tłustość słoniny powinna powstrzymać od 

napadu kaszlu, który mógł nas zdradzić. Tak sobie wykombinowałem, przewidując, że pod 

wpływem chłodu może komuś to się zdarzyć. Ale noc była ciepła, niemal duszna i do tej pory 

nikt nie zakaszlał. Wkrótce zaczął padać rzęsisty deszcz szemrząc wśród liści tak głośno, że 

echa obozowe przestały docierać do naszych uszu. Była to bardzo sprzyjająca okoliczność, a 

sprawa przemoknięcia nie wchodziła w rachubę, bo choć grzbiety mieliśmy do tej pory 

suche, wszystko poza tym było na nas zupełnie mokre. Wczesnym rankiem nad lasem zaczęły 

krążyć samoloty, a gdzieś na południu strzelała artyleria i karabiny maszynowe. O piątej w 

obozowisku Niemców wszczął się ruch. Biwakowali wzdłuż leśnej drogi, po której jeździły 

furmanki i samochody. Bagno dudniło od ruchu pojazdów i stukotów żołnierskich butów. 

Rozmowy, nawoływania i rozkazy dowódców docierały do nas poprzez monotonny szmer 

deszczu. Była godzina siódma, gdy posłyszałem wyraźne szelesty czynione przez ludzi 

wchodzących w las, który musiał być młody i gesty. --- Sacradonnewetter, werfluchte Not –

ktoś zaklął nie dalej niż dziesięć kroków od nas. --- Was ist geschehen? / Co się stało/. – 

Zapytał ktoś drugi. – Die ganze Schuhe habe ich im Dreck. /Mam pełne buty błota/. – Komm, 

hier ist trocken, / choć tu jest sucho/. Ciężkie człapanie i chlupot błota zaczęły się oddalać. Z 

prawego boku nic nie docierał do mej świadomości, widocznie bagno było jeszcze gorsze. 

Kroki i szelesty cichły z wolna, ale na drodze byli Niemcy, było słychać ich głośne rozmowy. 

Po upływie pól godziny ruszyła druga tyralierka i znów jakiś szwab wpadł w to samo miejsce, 

klnąc jeszcze dosadniej. Musiał poślizgnąć się i upaść, bo aż załomotało w gąszczu. Gdy 

trzecia lina obławy wkroczyła w las po upływie kwadransa, nikt już nas nie zaniepokoił. Szli 

pokrzykując do siebie na odległość, jak na grzybobraniu. Potem wszystko ucichło za nami, 

lecz my wciąż tkwiliśmy w błocie nieporuszenie. Na drodze jakiś czas terkotały koła 

furgonów, pobrzękiwały kuchnie, rozmawiali ludzie. Wreszcie i to ucichło, tylko drobny 

deszcz siąpiąc szeleścił wśród liści i komary brzęczały nam koło głów. – Zawołaj Krzywdę – 

szepnąłem do Juli. Przypełzł żwawo do mnie i chwyciwszy za prawą pięść, parę razy uderzył 

w błoto. Łzy ciurkiem ciekły mu z oczu, myślałem, że oszalał, lecz on chrapliwym i drżącym 

szeptem zapytał całkiem trzeźwo. – Co teraz, synku? – Zostawcie wszystko i podczołgajcie się 

do drogi. Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Mogli zostawić posterunki.—Może niech Lipka 

pójdzie ze mną. – Dobrze. On niech zbada teren w lewo, a wy w prawo na sto metrów, a jak 

się da, to więcej. Tylko za bagno i za krzaków nie wyłazić. I nie musicie się śpieszyć, teraz 

mamy czas. Uważajcie, co dzieje się za drogą, przepatrzeć każdą podejrzana kępkę zarośli, 

każdy pień. Powiedzcie to Lipce. Kiedy zniknęli z oczu, chciałem powstać i pójść zobaczyć jak 

czuje się Szpak, ale natychmiast ugrzęzłem po pachwinę w czarnej mazi. W tym miejscu 

można było tylko pełzać. Zatrzymałem się na chwile przy Juli. – Januszku, żyjemy – 

powiedziała zuchowato. –Żyjemy, prawda?—Cicho bądź, ty zołzo –burknąłem, ale ona 

przyjęła to, jako objaw czułości i uśmiechnęła się anielsko. – Uważaj, jeszcze nie wieczór – 



syknąłem i popełzłem dalej. Szpak czul się nadspodziewanie dobrze. Miał wprawdzie 

gorączkę, ale ból nogi był znośny. O głowie nic nie wspominał, mówił tylko o nodze i żebym 

się nie martwił, ba na nim to przyschnie jak na psie. Pokazał mi manierkę, do której zabrał 

deszczówkę spływająca z gałęzi obok jego ramienia. Uznałem to za dobru pomysł. Zanim 

wrócili Krzywda i Lipka, zajęliśmy się zbieraniem wody, która sączyła się wszędzie cienkimi 

strumyczkami, bo deszcz, choć drobny, padał bez przerwy. Daleko od nas w lesie słychać było 

od czasu do czasu pojedyncze strzały, lecz nie zwracaliśmy na nie uwagi. Krzywda wrócił 

pierwszy. Jego zdaniem teren był czysty. Niemcy zwinęli w ty miejscu obławę. Bagnista 

olszyna, w której siedzieliśmy, miała około dwadzieścia kroków szerokości i dochodziła do 

samej drogi. Opodal był mały mostek z dylów, pod min rów melioracyjny. Potem za 

mostkiem znowu duże bagno bez drzew, tylko pokryte wysoką trawą i kępkami wikliny, ale 

na wprost nas sosnowy młodnik, a dalej wysoki bor. Możliwe, że gdzieś dalej mogą być jakieś 

posterunki i droga może znajdować się pod obstrzałem karabinów maszynowych, choć 

Krzywda uważał to za mało prawdopodobne. Dla ostrożności radził przekraść się pod 

mostkiem. Po paru minutach zjawił się Lipka, który również twierdził, ze Niemców na drodze 

nie ma. Teraz już nie było, co zwlekać. Zachowując w dalszym ciągu największą ostrożność 

prześliznęliśmy się wzdłuż rowu na druga stronę drogi. Najgorsza przeprawa czekała nas pod 

samym mostkiem, gdzie trzeba było wprost pływać w grząskiej mazi, ale były tam przegnile 

koły starego mostku, dzięki którym nie utonęliśmy. Jeszcze dwieście metrów, co najmniej 

czołgaliśmy się głębokimi bruzdami młodnika. Mokre trawy wytarły nas trochę z błota, choć 

nam wcale na tym nie zależało. Byliśmy śmiertelnie zmęczeni wszystkimi przejściami. Zaraz 

sporządziliśmy nosze i dopiero po odejściu kilkuset metrów, na jakimś dzikim uroczysku w 

pobliżu nikłego potoczka, zarządziłem postój. Deszcz ustal, zrobiło się ciepło, choć słońce 

wciąż było za chmarami. Zarządziłem spanie, ale nikt nie mógł zasnąć, nawet Jula, która 

najgorzej zniosła wszystkie trudy. Postanowiliśmy tylko trochę odpocząć, przyrządzić jakiś 

ciepły posiłek i oddalić się z tej przeklętej okolicy przynajmniej o dziesięć kilometrów. Nie 

uważaliśmy rozpalania ognia za wielkie ryzyko, a nie mieliśmy nic do jedzenia w stanie 

surowym, prócz cukru. Nie byliśmy jednak bez żywności, gdyż, choć nie kierowała nami 

żadna przezorność, wlekliśmy za sobą wszystko, co zagarnął Lipka na bagnie w czasie bitwy. 

Amunicji mieliśmy tyle, że można było nią obdzielić drużynę. Był to ciężar o połowę zbędny i 

część zaraz zagrzebaliśmy w mchu. Janek rozpalił malutkie ognisko i piekliśmy na patykach 

kawałki koniny. Była na wpół surowa i twarda jak korzeń jałowca, ale to zmartwienie 

pozostawiliśmy naszym żołądkom. Partyzant nie je tylko węża, jeża i jaszczurki, poza tym 

wszystko. Jula, biedna Jula, nie grymasiła tym razem i zmiatała skwierczące kawałeczki 

koniny, jakby to była pieczeń z antylopy. Trzeba przyznać, że prześcigaliśmy się w 

dostarczaniu jej, co lepszych kąsków, my to znaczy ja, Lipka i Janek. To byli prości chłopcy, ale 

teraz, gdy już nie było tajemnicą, że ich towarzysz jest dziewczyną, mało nie wyskakiwaliśmy 

ze skóry, żeby jej dogodzić. Krzywda podjadłszy trochę poszedł gdzieś w las. Wrócił po 

upływie godziny, przynosząc jakieś zielska, korzenie i trochę kory dębowej. Wśród ziół 

zauważyłem kwiatostan widłaka, skrzyp, rdest, krwawnik i leśne bratki. Zapytałem go, co to 

za korzenie. – Kosaciec – odparł – a to żywokost. – Musicie nas nauczyć tych rzeczy – rzekł 

Lipka – to może się przydać. – No to patrz – odparł.  Korę dębową i zarodniki widlaka roztarł 

na proszek i dodał do tego posiekanych drobniutko kłączy kosaćca, po czym zasypał te 

mieszankę do blaszanego pudełeczka. Pozostałe rośliny i korzenie pokrajane na małe cząstki 



zawinął w kawałek papieru i chowając do kieszeni powiedział: -- To będzie na później, a ten 

proch – wskazał na pudełko – jak się nim zasypie rany, powstrzyma zapalenie. Jak nie ma 

kory dębowej, może być wierzbowa, tez dobra – i myślicie, że pomoże. – Musowo. – 

Medycyna byłaby lepsza. – A masz ja? Są doktorzy, co tylko ziołami leczą. – W naszej wsi jest 

kobieta, ona tez potrafi i chorobą zamawiać umie. – Czemu nie – rzekł Krzywda. – Ja się tym 

nie zajmuje. To, co potrzeba, wiem. – Wstał i poszedł do syna. – Pomogę wam – rzekła Jula. – 

Dobrze, panienko – powiedział – wody w menażce trzeba zagotować. Przynieście no, który. – 

Nie. Pójdę sama. Musze się trochę umyć. Wszyscy byliśmy niesamowicie brudni i obłoceni i 

należało nam uczynić to samo, nie mówiąc już o wypraniu odzieży i bielizny, ale nie pora była 

teraz myśleć o tym. – Nie marudź długo – rzekłem do Juli, – bo zaraz pójdziemy dalej. Gdy 

wróciła po paru minutach czysta i odświeżona, wyglądała jak dobre mzimu wśród bandy 

dzikusów. Zmiana opatrunku okazała się koniecznością, gdyż rany Szpaka były 

zanieczyszczone i wyglądały bardzo niedobrze. Szpak miał wysoką gorączkę, o czym 

świadczyły wypieki na policzkach i błyszczące oczy. Nie dowierzałem ziołom Krzywdy i 

zacząłem się obawiać, aby z tego wszystkiego nie wywiązała się gangrena, najgorsze 

nieszczęście rannych partyzantów. Przy postrzale w brzuch lub klatkę piersiową nie było 

ratunku, ale i w przypadku Szpaka mogło się skończyć tragicznie. Skarżył się na bol gruczołu 

chłonnego w pachwinie, a rana od odłamka, który przebił udo na wylot, była otoczona 

opuchlizną i zaczerwienieniem. Krzywda jednak był dobrej myśli. Chłopcy zrobili porządne 

nosze z długich żerdzi, plandeki i rzemieni. Wymościliśmy je płaszczami i mimo zmęczenia 

około południa ruszyliśmy zaraz w dalszą drogę. Głuche odgłosy strzałów artyleryjskich 

towarzyszyły nam przez cały czas aż do wieczora. Jeszcze trochę strachu przeżyliśmy przy 

przekraczaniu linii kolejki wąskotorowej, ale udało nam się bez żadnych przeszkód. Postój 

zarządziłem na skraju niedużej leśnej polany, na której stały dwie kopy świeżo skoszonego 

siana. Jedną z nich rozebraliśmy na legowiska. Nikt nie miał ochoty do pełnienia warty, ale 

trzeba było czuwać, gdyż obecność siana wskazywała, że w pobliżu może być gajówka lub 

jakieś inne osiedle ludzkie. Miałem najwięcej zaufania do Krzywdy i postanowiwszy, jako 

dowódca odbyć pierwszy dyżur do północy, jego wyznaczyłem na druga zmianę licząc się z 

tym, że obydwaj chłopcy, gdy trochę się prześpią, będą za dnia zdolni do pełnienia służby. 

Szpak gorączkował i nie spal, przegadałem z nim swój czas i dzięki temu nie uległem 

znużeniu, choć oczy mi się, co chwila zamykały. O północy zbudziłem Krzywdę, dałem mu 

swój zegarek i wreszcie się położyłem. Usnąłem natychmiast jak zbity.  

       Na podstawie opowiadania – fragment H. Panas: „Chłopiec z karabinem” 

 

 

 ZABAWY TEMATYCZNE 

„Obchód leśnego rejonu” 

W planach cyklu zarówno zima jak i latem przewidziałem obchód leśnego rejonu. Jeśli 

obchód urządzimy w towarzystwie leśniczego, będzie on miał formę zwiadu. Jeśli zaś leśniczy 

nie będzie mógł nam towarzyszyć – zorganizujemy zabawę tematyczną, w której wystąpią 

elementy zwiadu. Na „odprawie w nadleśnictwie” zarządzimy stan pogotowia dla zuchowej 



służby leśnej w związku z niebezpieczeństwem pożarów, wzmożona działalnością 

kłusowniczą, zagrożeniem drzewostanu przez szkodniki, itp., zależnie od warunków i pory 

roku. Nasz obchód nie będzie zwykłym, codziennym obchodem, lecz obchodem 

nadzwyczajnym. Teren zabawy dzielimy na kilka rejonów leśnych. Każdy rejon przydzielamy 

pracownikom jednego „leśnictwa”, na czele, którego postawimy zucha III gwiazdki. 

„Leśniczowie” zarządzają rejestrację drzew zagrożonych przez szkodniki leśne, dokładną 

kontrolę pasów przeciwpożarowych, poszukiwanie śladów działalności kłusowniczej. Itp. Po 

wykonaniu zadania „pracownicy służby leśnej” składają meldunki o tym, co niepokojącego 

wykryli. Następnie „leśniczowie” przygotowują raport do „nadleśnictwa”. Z zestawienia 

wszystkich raportów może wyniknąć, że trzeba podjąć pożyteczną działalność lub 

skontaktować się prawdziwym leśniczym w celu przekazania mu jakiś ważnych i pilnych 

spostrzeżeń i uwag.  

„Zuchowe Towarzystwo Przyjaciół Lasu” 

Zuchowe Towarzystwo Przyjaciół Lasu powinno rozpocząć swoja działalność od ułożenia 

statutu, w którym znajdą się takie sformułowania, jak np. dna o spokój i bezpieczeństwo jego 

mieszkańców, ale nie łamie gałęzi i nie płoszy zwierzyny, nie pali ognia w lesie, pomaga 

ptakom i zwierzętom przetrwać zimę. Po uchwaleniu statutu można wykonać znaczki i 

legitymację dla członków Towarzystwa. Możemy np. zorganizować „punkt skupu” ptasich i 

zwierzęcych przysmaków, do którego będą przynosić karmę także dzieci spoza gromady. 

Trzeba je tylko o tym powiadomić i odpowiednio zachęcić. Może wiec wyklinamy plakaty 

propagujące nasza akcje?. Następnie wraz z pozostałymi dziećmi możemy kontynuować 

wspólna zabawę i wspólnie opiekować się zwierzętami.  

 Przykładowe legitymacje  

 



Znaki służby leśnej  

  

 

Dystynkcje służby leśnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spółdzielni Las” 

Po zakończeni „wyprawy po leśne runo” i odstawieniu zbiorów do naszego punktu suszenia i 

zagospodarowania ich dla naszych leśnych przyjaciół, możemy zorganizować taki sam punkt 

dla innych dzieci ze szkoły czy pobliskiego otoczenia -- cel to zebranie zapasów karmy dla 

ptaków i zwierząt, którymi będziemy się opiekować podczas zimy. Organizując taki punkt 

skupu uczymy się naśladować prawdziwych ludzi i pożyteczna ich działalności. Zapłatą dla 

dzieci za ich dostawę mogą być np. naklejki zwierząt, ciekawe zdjęcia, rysunki. Przygotowując 

taką spółdzielnie poprzedźmy ja odpowiednią majsterką przygotowując zaplecze handlowe. 

Zebrane owoce lasu zabezpieczamy i przygotowujemy z nich posiłki na zimę w czasie 

kolejnych zbiórek.  

 



„Leśna gazeta” 

Pomysł i tytuł tej zabawy został zaczerpnięty z książki W. Biankiego „Leśna Gazeta, która 

wydana została a formie zbioru numerów dziecięcej gazetki poświęconej problematyce 

przyrodniczej. Oczywiste, więc, że nie można przeprowadzić zabawy w redakcje „Leśnej 

gazety” bez zapoznania się z tym wydawnictwem, bardzo interesującym i zawierającym 

mnóstwo ciekawych materiałów. Po przyjęciu ustalenia, że gromada redagować będzie: 

Leśna gazeta”, przystępujemy do podziału ról i funkcji. Redaktorem naczelnym będzie 

oczywiście drużynowy lub inny funkcyjny. Ale poza tym potrzebny będzie sekretarz redakcji, 

który przyjmuje i opracowuje teksty do „druku” oraz proponuje ich układ, redaktor 

techniczny, którego uczynimy odpowiedzialnym za ładne i czyste przepisane artykułów i 

informacji oraz naklejanie ich na karton, redaktor graficzny, który zaproponuje tematy 

ilustracji i ogłosi konkurs na ich wykonanie. Można także mianować kierowników działów: 

„Wiadomości z życia zwierząt”, „Wiadomości z życia ptaków”, ITP. Zuchy, które nie otrzymają 

żadnej z wymienionych funkcji, będą korespondentami gazety i do nich będzie należało 

dostarczanie redakcji materiałów. Gazetka przygotowana w wyniku tej zabawy może być 

później wywieszona w szkole /harcówce. Warto, zatem na jej staranne wykonanie i ładne 

opracowanie poświęcić nawet dwie zbiórki czy zadanie miedzyzbiórkowe. A może udałoby 

się zrobić stałą plansze gazetki, działalność redakcji utrzymać dłuższy czas np. cała zimę i od 

czasu do czasu podawać nowe ciekawe informacje.  

„Partyzancki obóz” 

Poznając las i prace leśników nie można zapomnieć o tym, że podczas II wojny światowej 

większość dużych zespołów leśnych staniała schronienie partyzanckich oddziałów 

prowadzących walka z hitlerowcami. Dlatego tez podczas jednej z leśnych zbiórek urządzimy 

z gromada wyprawę partyzantów. Wprowadzenie do zabawy będzie gawęda wygłoszona 

przez drużynowego, leśniczego pamiętającego II wojnę lub byłego partyzanta. W zależności 

od treści gawędy do zabawy można wpleść „bitwę”, „akcje posterunek żandarmerii”. „Akcje” 

i „bitwy” przeprowadzimy w formie gier terenowych lub też, jako formy pożytecznej 

działalności, n. niszczenia sideł i wnyków. Jeśli znajdziemy odpowiednie miejsce zabawy, 

możemy zainicjować takąż budowę partyzanckiego obozu / odpowiednia wcześniej gawęda/. 

Zuchy, przemianowane na czas zbiórki w partyzantów, urządzą sobie kryjówkę, wzniosą 

szałas albo wykopią ziemiankę, okop, umocnienie itp., Jeśli budowla będzie odpowiedni 

trwała, na którejś z następnych zbiórek spełni rolę leśniczówki lub leśnego domku. W 

partyzanckim obozie zorganizujemy ćwiczenia w podchodzeniu wroga i maskowaniu się, 

przygotowania do akcji, itp. Byłoby dobrze, gdyby podczas zabawy znalazła się okazja do 

przypomnienia zuchom roli i zasług leśniczych i gajowych walce z hitlerowcami. Leśniczowie 

często bywali łącznikami, dostawcami żywności, przewodnikami, niejednokrotnie ukrywali 

chorych i rannych i opiekowali się nimi. Zdarzało się też, że udzielając Niemcom fałszywych 

informacji, zacierali w ten sposób ślady partyzantów i mylili hitlerowskie obławy. Zabawę 

skończyć może partyzanckie ognisko. Jeśli zdecydujecie się na rozpalenie ognia, nie 

zapominajcie o uzyskaniu zgody czy zezwolenia służby leśnej i o przepisach bezpieczeństwa. 

Na takie ognisko warto tez zaprosić gościa /leśniczego, gajowego, może partyzanta/, 

poprosić go o gawędę, bo i nastrój do tego odpowiedni.  



 OBRZĘDY 

Na czas zdobywania sprawności „leśnika” szóstki mogą przyjąć nazwy w zależności od 

różnych „podlegających” im rejonów leśnych, np. „Leśniczowie brzozowego gaju, 

Leśniczowie dębowego boru, Leśniczowie bukowego lasu”, itp. Można wprowadzić także 

inny zwyczaj, mianowicie w momencie rozpoczęcia cyklu nadać wszystkim zuchom tytuły 

„praktykantów” leśnych i stopniowo w miarę nabywania określonych regulaminem 

umiejętności awansować ich na „gajowych”, a potem na „leśniczych”. „Praktykanci” będą 

nosili na kołnierzach zielone naszywki, „gajowym” przypinamy do naszywek po jednym listku 

dębowym, a „leśniczym” – po dwa. Każdy awans w gromadzie powinien być wydarzeniem, 

dlatego także przypinanie listków należy odpowiednio celebrować / krąg Rady, parada 

leśniczych, uroczysta "odprawa leśnej kadry”, itp./.Zbiórki zuchów – leśników rozpoczynamy 

np. sygnałem imitującym odgłosy budzącego się o świcie lasu i piosenka „Leśnik lasem 

chodzi”. 

 

 



Wymagania na sprawność sugerują ułożenie regulaminu zuchów – leśników. Proponuję 

regulamin taki nazwać „Karta leśnych praw”. „Karta” powinna być ustanowiona na jednej z 

pierwszych zbiórek cyklu, a zawarte w niej sformułowania powinny być krótkie, zrozumiale 

dla zuchów i ładne. Leśne prawa spisać można na płatkach kory brzozowej i wkleić je do 

kroniki gromady. Dobrze będzie, jeśli z „Kartą” zwiążemy obrzęd kończenia zbiórek i obrzęd 

nadania sprawności. Zrobić to można w następujący sposób: Pod koniec każdej zbiórki 

wyjmujemy ze skarbca „Kartę leśnych praw” i odczytujemy głośno jej tekst. Następnie 

zarządzamy w szóstkach trzyminutowa naradę na temat, czy w wyniku dzisiejszej zbiórki nie 

zaistniała potrzeba dopisania do „karty” jakiegoś nowego prawa? Propozycje zuchów 

poddajemy pod glosowanie i po przyjęciu wpisujemy nie do „Karty”. Obrzęd nadania 

sprawności rozpoczyna drużynowy, w kilku zdaniach przypominając, że zuchy – leśnicy 

obowiązani są zawsze przestrzegać uchwalonych praw. Z kolei drużynowy odczytuje 

poszczególne punkty „Karty”, robiąc przy każdym punkcie pauzę, by zuchy maiły czas na 

wypowiedzenie formuły zobowiązania. Np. drużynowy czyta: „Zuch – leśnik dba o 

mieszkańców lasu”, zuchy odpowiadają—„Postaramy się”. Po odczytaniu całości każdy zuch 

składa swój podpis pod tekstem „Karty”, następnie drużynowy odczytuje akt mianowania 

zuchów LEŚNICZYMI i wręcza znaczki sprawności. 

 GRY, ĆWICZENIA I ZABAWY 

„Sztafeta orzechowa” 

Zuchy w każdej z szóstek tworzą łańcuch, trzymając prawą ręką nadgarstek lewej ręki 

sąsiada. Jedynie gracze stojący na obu końcach łańcucha maja wolną jedna rękę. Drużynowy/ 

funkcyjny wsypuje do lewych rąk pierwszych graczy garść orzechów. Na sygnał gracze ci 

przekazują orzechy najbliższemu sąsiadowi, nie przerywając łańcucha. Ten z kolei oddaje je 

swemu sąsiadowi, tamten zaś – następnemu. W ciągu całej gry nie wolno ani na moment 

rozłączyć rąk. Jeśli orzechy rozsypią się, zuchy nie mogą ich zbierać. Ostatni zuch wsypuje 

orzechy do stojącego przed nim pojemnika. Wygrywa ten zespół, który zgubił najmniej 

orzechów.  

„Rozmowa zwierząt” 

Przygotowujemy sześć prostokątnych kawałków kartonu lub papieru. Na każdym z nich 

wpisujemy wyraźnie nazwę jakiegoś zwierzęcia. Sześciu zuchom, które nie znają treści 

napisów, przypinamy kartoniki na plecach. Na sygnał drużynowego gromada otacza zuchy z 

kartonikami i koledzy próbują wyjaśnić im gestem i mimiką, jakie zwierzęta przedstawiają. 

Ten, kto powie, choć jedno słowo, odpada z gry. Zuch, który najszybciej odgadnie, jakie 

zwierzę przedstawia – zostaje zwycięzcą.  

„Jakim jesteś zwierzęciem?” 

Jeden zuch wychodzi z pomieszczenia. Pozostałe siadają półkolem i umawiają się, jakie kto 

zwierzę będzie naśladował. Na znak prowadzącego zuch wysłany wraca, podchodzi do 

siedzących kolegów, dotyka ramienia któregoś z nich i pyta, jakim jesteś zwierzęciem? 

Dotknięty zuch naśladuje głos zwierzęcia, które przedstawia. Jeśli zgadywacz trefnie odpowie 

– uzyskuje punkt. Grę prowadzimy na czas lub do określonej ilości pytań. Można ją 



zmodyfikować na zasadzie, że zuchy losują karteczkę z nazwa zwierzęcia, zastanawiają się nad 

jej przedstawieniem/ odgłos, naśladowanie, krótka opowieść o nim np., co je, gdzie żyje, jak 

wygląda/, i na tej podstawie zuch odpowiada może zadać jedno lub dwa pytania dodatkowe 

uzyskując podobna odpowiedź jak wcześniej albo tak/nie, czy też odpowiedź przedstawiona 

mimiką.  

„Leśniczowie i kłusownicy” 

Na dziesięć minut przed rozpoczęciem gry wysyłamy w las przybocznych, którzy będą 

„kłusownikami”. Ich zadaniem jest „zastawić sidła” zostawić ślady i ukryć się. Po dziesięciu 

minutach w las wyruszają zuchy – „leśniczowie”. Maja oni dotrzeć po śladach do kryjówek 

„kłusowników” i schwytać ich. Za schwytanego uznajemy funkcyjnego/zucha, który został 

zaskoczony i dotknięty przez „leśniczego” w kryjówce lub podczas ucieczki. Grę prowadzimy 

na czas, np. 20 min od chwili wyruszenia pościgu. Za każdego schwytanego „Kłusownika”, 

leśniczowie” zdobywają 5 pkt. Ten, który nie zostanie schwytany przed zakończeniem gry, 

zdobywa również 5 pkt., Jeśli „kłusownikami” będą zuch a nie funkcyjni – liczbę ich zwiększamy 

do 4 i wysyłamy je w las pod opieka kogoś dorosłego/ odpowiedzialnego.  

„Szukamy leśnych roślin” 

Każda szóstka otrzymuje małe zawiniątko z częściami rożnych roślin, np. liść maliny, igła sosny, 

szyszka świerkowa. Szóstki rozbiegają się po lesie i usiłują znaleźć rośliny, których części maja 

w zawiniątkach. Zwycięża zespół, który najszybciej odnajdzie wszystkie poszukiwane rośliny. 

Powyższą zabawę dobrze jest poprzedzić mimi gawęda zawierającą opis, cechy 

charakterystyczne roślin, zastosowanie, itp.  

„Żart przyrodniczy” 

Drużynowy przygotowuje zuchom następujące żarty przyrodnicze: szyszkę kładzie pod dębem, 

gałązkę leszczyny zawiesza na niskiej gałęzi jesionu, żołędzie dębowe – na gałęzi świerka, itp. 

Teren: „Żartów” nie powinien być zbyt duży, ale samych żartów – jak najwięcej. Za każdy 

wykryty „żart” przyznajemy zuchom po 3 pkt. Zadaniem zuchów będzie znaleźć to, co jest fikcją 

w otaczającej je przyrodzie. Ćwiczenia możemy także przeprowadzić w formie 

współzawodnictwa między szóstkami.  

„Leśny tor przeszkód”  

Trasę toru wyznaczamy, na odcinku o długości 80 – 100 m; przeszkody powinny być w miarę 

możliwości naturalne. Zuchy pokonują trasę kolejno. Ich zadaniem jest jak najszybciej przebyć 

tor wykonując określone zadania np.: przejść przez powalone drzewo jak po równoważni, 

przeprawić się po kamieniach na drugi brzeg strumyka nie zmoczywszy nóg, określić nazwy 

trzech wskazanych przez prowadzącego, rosnących wzdłuż trasy drzew, przebyć odcinek 10 m 

dokładnie po śladach pozostawionych na ziemi, wskazać drzewa kwalifikujące się do wyrębu. 

Po każdej przeszkodzie stoi sędzia, który punktuje wykonanie zadania wg ustalonych wcześniej 

i omówionych z zuchami kryteriów prze rozpoczęciem gry. Punkty wpisuje się do karty biegu, 

która każdy zuch otrzymuje na starcie / karty te można wcześniej przygotować na majsterce/. 

W kracie odnotowuje się dokładnie czas rozpoczęcia i zakończenia biegu. Zwycięzcami zostają 

ci, którzy w najkrótszym czasie zdobędą największa ilość punktów. 



„Kto potrafi?” 

-- Rozpoznać tropy zająca, lisa, sarny. 

-- Obliczyć wiek ściętego drzewa na podstawie słojów przyrostu rocznego. 

--Odróżnić szyszki sosny, świerka, jodły, modrzewia. 

-- Odróżnić borowika od szatana i rydza wełnianki. 

-- Przejść bezszelestnie przez wyznaczony odcinek lasu. 

-- Znaleźć drogę orientując się wg charakterystycznych drzew, krzewów, kamieni. 

Uwaga!! Na zbiórkach zuchów – leśników można przeprowadzić część gier jak przy sprawności 

Indianina, po uprzednim dostosowaniu do fabuły obecnej sprawności, możliwości zuchów i 

posiadanej wiedzy i umiejętności.  

 ZWIADY 

„Poszukiwanie śladów gospodarza” 

Mówi się czasami; „nie hałasuj, nie jesteś w lesie sam”, tak jak gdyby las był miejscem, w 

którym można robić wszystko, bo tam nie ma nikogo. Niestety nie. Las nie jest przecież 

zbiorowiskiem bezładnie rosnących drzew. Jest on terenem zagospodarowanym i w pewien 

sposób uporządkowanym przez człowieka i zwierzęta. Podczas wycieczki do lasu 

zaobserwowaliśmy na pniach niektórych drzew tabliczki z numerami oznaczającymi kwatery, 

na jakie cały las jest podzielony. Drzewa przeznaczone do wyrębu częstokroć maja na korze 

nacięcia, wiosna przyczepia się do pni tych drzew zbiorniczki na żywicę. Jeśli przez las biegną 

tory kolejowe lub szosa, to w pewnej odległości od nich ziemia jest oczyszczona z poszycia. 

Takie pasy maja chronić las przed pożarem, który mógłby wzniecić poruszający się tamtędy 

pojazd. Wszystko to świadczy o istnieniu gospodarza lasu, jakim jest człowiek. Ale innymi 

gospodarzami są zwierzęta. Zatem zadaniem szóstek będzie znaleźć ich metody i ślady 

gospodarowania lasem. Takie informacje powinni zdobyć na zbiorkach poświęconych 

prezentacji mieszkańców lasu, opisie ich życia, sposobie poruszania i mieszkania.  

„Obchód leśnego rejonu” 

Jeśli zdecydujecie się obchodowi leśnego rejonu nadać formę zwiadu, a nie zabawy 

tematycznej – koniecznie poproście leśniczego o pomoc w jego przeprowadzeniu. Niech on 

sam pokaże zuchom swoje gospodarstwo, niech opowie, jak wygląda jego dzień pracy, co 

należy do jego obowiązków, oraz innych pracowników służby leśnej. Obchód lasu 

przeprowadzony wspólnie z leśniczym będzie także doskonałą okazją do wyjaśnienia 

wszystkich wątpliwości zuchów –powstałych na poprzednich zbiorkach.  

„Co rośnie w lesie?” 

Jedna z wycieczek do lasu powinna być poświęcona poznawaniu roślin. Podczas zwiadu zuchy 

zaobserwują, jakie drzewa rosną w lesie /iglaste, liściaste/ i jakie rośliny składają się na 

poszycie leśne. Jak zbudowany jest las/ warstwy leśne i co w skład ich wchodzi/. Zwiadowi 



takiemu powinny towarzyszyć gry utrwalające świeżo zdobyte widomości, a zwłaszcza 

umiejętności rozróżniania poznanych roślin, grzybów a w szczególności tych chronionych. 

„Kto żyje w lesie?” 

Innym razem można zainteresować zuchy mieszkańcami lasu. Będziemy ich szukać po 

pozostawianych śladach. Zimą będą to tropy na śniegu, latem łuski i ogryzione szyszki, nory, 

gniazda, piorą ptasie. Zwiad można poprzedzić zadaniem zbiórkowym, w którym zuchy 

powinny zapoznać się ze śladami i tropami zwierząt, a zakończyć gawędą o zwyczajach 

mieszkańców naszego lasu stanowiąca inicjacje tematu do rozmowy z zuchami pt. Jaką rolę 

odgrywają w gospodarce różne zwierzęta oraz w jaki sposób leśniczy troszczy się o nie”.  

 POŻYTECZNE PRACE 

Zuchy – leśnicy zdobywające sprawność zimą w swojej pożytecznej działalności zajmą się 

przede wszystkim opieka nad ptakami i zwierzętami, może nawet zorganizowaniem akcji 

dokarmiania mieszkańców lasu na nieco większą skale. W takim przypadku byłoby dobrze, 

gdyby udało się połączyć wysiłki kilku gromad, a także zaangażować do współpracy dzieci na 

należące do ZHP. W tym właśnie celu organizujemy punkt „zbiórki” zapasów leśnej stołówki, 

pogotowie opiekuńcze, stale dyżury karmicieli. Latem mamy dużo więcej różnych sposobności 

pożytecznego działania. Poza pracami wymienionymi w planie cyklu można zająć się np. 

pomocą przy pielęgnacji szkółki leśnej, przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych, 

identyfikacji i poszukiwaniu zagrożeń itp. Ważne jest jednak, by żadna z tych prac nie 

przekraczała fizycznych możliwości zuchów, a także by zostały one wplecione w zabawę bądź 

z niej wynikały, i wreszcie – żeby zuchy podjęły się jej dobrowolnie. Najlepiej decyzje o 

przystąpieniu do takiej czy innej działalności rozważyć w kręgu rady, dając możliwość 

wypowiedzenia się wszystkim zuchom i przeprowadzeniu stosownego głosowania. Proponuje 

w tym cyklu zasadzenie zuchowego lasu. Nie można jednak tej pracy traktować zbyt 

dosłownie. Nasz las będzie raczej lasem symbolem, albowiem ograniczymy się do zasadzenia 

kilku drzewek. Las posadzony nie fachowo nie rośnie i nie spełnia swojego zadania.  

Najodpowiedniejszym zajęciem dla zuchów będzie zbieranie nasion i owoców leśnych z 

przeznaczeniem na dokarmianie ptaków i zwierząt. Dobrym rozwiązaniem jest też „założenie 

leśnej szkółki”, czyli hodowanie roślin z zebranych nasion do postaci małego drzewka, a 

następnie przekazanie tej hodowli leśniczemu do posadzenia w odpowiednim czasie i miejscu.  

We wszystkich sprawach związanych z pożyteczną działalnością zuchów – leśników naszym 

głównym konsultantem powinien być leśniczy. Bez jego pomocy nasze prace mogą okazać się 

niezbyt sensowne i niepotrzebne, czy tę nawet szkodliwe, a takiej sytuacji należy za wszelka 

cenę unikać.  

 MAJSTERKOWANIE 

  CZAPKA LEŚNIKA 

Z zielonego kartonu wycinamy jeden pasek o szerokości około, 6-7 cm, dłuższy o kilka cm od 

obwodu głowy /rys. a/, oraz dwa paski o szerokości 3-4 cm nieco dłuższe od średnicy obręczy 

utworzonej z pierwszego paska /rys. b/. Całość zszywamy według rys. c. Następnie wycinamy 



denko o średnicy większej od średnicy obwodu głowy o 8 – 10 cm / rys. d/, oraz daszek z 

czarnego kartonu /rys. e/. łączymy całość według rys. f. 

 

 

 

 KARMNIK I POJNIK DLA PTAKÓW 

 

 

Budowa karmnika dla ptaków. 

Własnoręczne zbudowanie karmnika dla ptaków nie jest prostą sprawą, ale na pewno 

przyniesie dużo frajdy i satysfakcji. Wielkość konstrukcji powinna być dopasowana do 

odwiedzających twoją posesję zwierząt. Karmnik nie możesz posiadać niebezpiecznych, 

ostrych elementów.  

Pamiętaj, że aby uniknąć pęknięć drewna, najpierw musisz nawiercić wiertarką otwory pod 

wkręty. W roli ptasiej stołówki doskonale sprawdzi się klasyczny karmnik z dwuspadowym 

dachem. 



KROK I - Przymocowywanie kantówek do podłogi 

Możesz przystąpić do montowania 

konstrukcji. Zacznij od złączenia 

kantówek – za pomocą kantówki o 

długości 21 cm skręć ze sobą wkrętami 

dwie zacięte kantówki o długości 18 cm. 

Powtarzając tę czynność jeszcze raz, 

uzyskasz konstrukcję pod daszek, którą 

trzeba zamocować do podłogi. W 

każdym z narożników podłogi wykonaj 

wiertarką jeden otwór. Następnie, przy 

pomocy wkrętów do drewna przykręć w te miejsca połączone ze sobą kantówki. 

KROK II - Montaż daszka do karmnika dla ptaków 

 

KROK III - Malowanie karmnika z drewna 

Zabezpiecz karmnik impregnatem do drewna 

przed złymi warunkami atmosferycznymi. 

Karmnik pomaluj pokostem lnianym( może 

też być używany ojej jadalny) tylko z zewnątrz 

– w środku pozostawiając naturalne surowe 

drewno. 

 

 

Przypomnę tylko o kilku najważniejszych sprawach przy budowie karmnika.  

Karmniki należy tak ustawiać, aby zawsze było nieco osłonięte ( drzewkiem lub krzakami). 

Musza być dostępne dla ptactwa niezależnie od pogody oraz tak skonstruowane, by 

niemożliwe było zamakanie pokarmu. Za najlepszy model karmnika uważany jest tzw. domek 

helski – rodzaj prostokątnej tacki na wbitym w ziemię paliku, osłoniętej od góry 

czworościennym daszkiem. Dolna krawędź taci obita jest dodatkowo kilkucentymetrowej 

szerokości deseczka, która zabezpiecza pokarm przed zdmuchiwaniem przez boczny wiatr. 

 



Budowa budek lęgowych  

Budka lęgowa dla ptaków – krok po kroku 

 Ptaki, które, na co dzień widujemy w naszym ogrodzie w okresie lęgowym poszukują miejsc 

na złożenie jaj i wychowanie piskląt. Niektóre z nich poszukują naturalnych dziupli w starych 

pniach drzew – tych z kolei w naszych ogrodach praktycznie brak. Dlatego warto stworzyć 

naszym skrzydlatym przyjaciołom warunki imitujące naturalną dziuplę – takie zadanie spełni 

dobrze przygotowana budka lęgowa. Budki lęgowe dla ptaków należy rozwiesić w ogrodzie 

na początku wiosny lub na jesień. 

Przygotuj potrzebne materiały oraz narzędzia: 

- podłoga oraz daszek budki, 

- dwie ścianki boczne zacięte pod skosem, 

- przednia ścianka, w której wywiercimy otwór wlotowy oraz tylna ścianka budki, 

- trzy listewki wewnątrz budki – ułatwiające ptakom wydostanie się z budki, 

- młotek oraz małe gwoździki, 

- wkrętarka oraz wkręty, 

- Vidaron Pokost Lniany, ( może też być używany ojej jadalny) 

- szlifierka taśmowa.( papier ścierny owinięty na kawałku kołka) 

Przygotowanie drewna 

Na początku przygotujmy deski - w tym celu przeszlifujmy zewnętrzną stronę desek 

(wewnątrz budki pozostawiamy nieoheblowane deski). 

W przedniej ściance budki nawiercamy otwór o średnicy dopasowanej do lokatora budki 

lęgowej (spis średnic w tabeli nr1) . Następnie od wewnętrznej strony, poniżej otworu 

wejściowego do budki oraz na bocznych ściankach nabijamy trzy listewki, które ułatwią 

wydostanie się ptakom z budki. Powyżej otworu wejściowego mocujemy szeroką listwę, 

która będzie ułatwiała otwieranie i czyszczenie budki po okresie lęgowym. 

 

Następnie skręcamy boczne ścianki z podłogą oraz mocujemy „nadproże” dla przednich 

ścianek budki lęgowej. 

     

      



W kolejnym kroku przygotowujemy listewki na tylną ścianę budki oraz listewkę za pomocą, 

której przymocujemy budkę do drzewa. Powstałą tylną ściankę przykręcamy do budki 

lęgowej. 

 

W ten sposób otrzymujemy prawie kompletną budę, do której 

przykręcamy daszek. 

 

Teraz tylko wbijamy zakrzywiony gwóźdź, który po 

przekręceniu na bok zwalnia blokadę i umożliwia 

wyciągnięcie przedniej ściany i oczyszczenie budki po każdym 

sezonie lęgowym. 

 

Ostatnim krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie budki – najlepiej naturalnym środkiem 

bez dodatków środków grzybobójczych takie wymagania spełnia naturalny impregnat 

VIDARON Pokost Lniany.( lub zużyty ojej jadalny). 

 

 

Lizawka dla zajęcy  

Pieniek po ściętym drzewie obijamy u góry deseczkami tak, aby powstała skrzyneczka. Do 

wnętrza sypiemy sól do lizania. Możemy też zrobić lizawkę w pniu. Do tego ceku trzeba użyć 

noży bądź ostrej siekiery, aby wyżłobić niewielki otwór w pniu, który to wypełniamy solą.  



 

 

Poidełko dla ptaków  

Jeżeli brak nam czasu na wykonanie ptasiego zdroju 

ozdobionego, poprzestańmy na wersji minimum. W 

czasie upałów ptaki chętnie wypiją wodę z innych 

poidełek, np. z kamiennych lub plastikowych mis i 

donic, nieużywanych wysokich szklanych świeczników 

lub innych naczyń ustawionych np. na postumencie z 

pniaka. Jest jeden warunek: naczynie, z którego ptaki 

mają pić wodę, musi być szczelne. 

 

Sposób pierwszy 

Przygotuj: 

- podstawkę (np. pod doniczkę, ucięte na wysokości 2 cm dno plastikowego pojemnika, 

niepotrzebny talerz itp.) . Powinna być dość szeroka i mieć niskie brzegi – około 2 cm 

wysokości. 

- plastikową butelkę. Powinna być węższa od podstawki, tak, aby mogła być na niej 

postawiona i do brzegów podstawki ciągle pozostawały przynajmniej 4 cm wolnej 

przestrzeni. 

- nożyczki 

 

Z butelki odcinamy dno. Cięcie musi być równe, żeby butelka się 

nie przewróciła. Można sobie w tym pomóc składając ściany 

butelki ze sobą, tak jak na pierwszym zdjęciu. 

 



Dno nie będzie nam już potrzebne, za to w pozostałej części, w miejscu cięcia robimy mały 

„ząbek”. Takie nacięcie powinno mieć około 1 cm 

wysokości, jednak na pewno nie może być wyższe niż brzegi 

podstawki, bo woda będzie się przelewać. Zakręcamy 

butelkę, odwracamy ją do góry uciętym dnem, napełniamy 

wodą, przykładamy podstawkę i całość ponownie 

odwracamy. Trochę wody może się rozlać, ale jeśli szybko 

wykonamy odwracanie, to podstawka powinna zapełnić się 

tylko do wysokości „ząbka” w butelce. Poidło gotowe. Teraz wystarczy je postawić w jakimś 

zacienionym miejscu, aby woda nie wyparowywała zbyt szybko i czekać na przylot ptaków. 

Butelka będzie pełna wody, dopóki nasi skrzydlaci przyjaciele nie zaczną korzystać z 

wodopoju. Kiedy woda z podstawki będzie wypijana i jej poziom obniży się do 

naciętego „ząbka” zostanie ona automatycznie uzupełniona, a do butelki 

dostanie się pęcherzyk powietrza. Oczywiście moglibyśmy zwyczajnie nalać 

trochę wody do samej podstawki, bez umieszczania w niej butelki, jednakże 

taki zbiorniczek musielibyśmy niemal codziennie uzupełniać. Zapas wody w 

butelce sprawi, że takie poidło możemy zostawić nawet na kilkanaście dni, a 

ono ciągle będzie gotowe do obsłużenia swoich gości. Ważne jest, aby dobrze 

zakręcić nakrętkę butelki, bo jeśli nie będzie ona szczelna, to cała woda od razu wypłynie z 

pojemnika. Ponadto zapewnia wodę na długi czas. Z kolei przezroczysty plastik butelki 

pomaga określić, kiedy będzie należało uzupełnić płyn (a robimy to identycznie jak za 

pierwszym razem). 

Drugi sposób 

Przygotuj: 

- podstawkę (wielkość bez znaczenia; wysokość brzegów do 2 cm) 

- plastikowy, szczelnie zamykany pojemnik 

- wężyk 

- silikon 

- nożyk 

Tym razem nie ucinamy butelki lub innego pojemnika, a jedynie wycinamy w okolicy jego 

podstawy otwór o szerokości wężyka. W tenże otwór wkładamy jeden koniec wężyka i 

zabezpieczamy go silikonem, aby pomiędzy nim a brzegiem pojemnika nie przeciekała woda. 

Drugi koniec wężyka przyklejamy silikonem do podstawki poidła, tak by wylot znalazł się w 

jej wnętrzu i nie wystawał ponad brzeg. Napełniamy butelkę wodą, zakręcamy ją i ustawiamy 

w taki sposób, aby była powyżej podstawki. W razie potrzeby podstawkę można dociążyć 

kamieniem lub przytwierdzić klejem do podłoża. Gotowe. 

Zasada działania jest identyczna, jak w przypadku pierwszej metody, z tą różnicą, że tutaj 

pojemnik z wodą możemy ustawić gdziekolwiek tylko zechcemy. To bardzo ułatwia 

zabezpieczenie go przed przewróceniem. 



Uwaga – Zbyt duża plastikowa butelka może się zaginać do wnętrza i wtedy woda z wężyka 

będzie płynąć cały czas, przelewając się przez podstawkę. Dlatego przy większych 

pojemnościach zbiornika, lepiej stosować szklane słoiki (wężyk mocujemy w pokrywce i 

odwracamy je do góry dnem) lub plastikowe wiaderka z pokrywką. 

 

Takie poidełko wykonasz z pomocą swoich zuchów w mniej niż pół godziny. Najlepiej, jeśli 

zawiesisz je na gałęzi drzewa oddalonego od głównych ścieżek w ogrodzie, aby nie płoszyć 

ptaków. Pamiętaj, aby regularnie wypełniać poidełko wodą. Jest to szczególnie ważne 

podczas suchych dni. 

 Rzeczy, których potrzebujesz: 

                                     

Linka sizalowa o średnicy ok 1 cm, wieniec wykonany z gałązek wierzby lub winorośli o 

średnicy ok 40 cm, spodek z terakoty o średnicy 25 cm, sztuczne gałązki winorośli, gorący 

klej. 

1 Narwij dużo gałązek wierzby lub winorośli i zrób z nich wieniec o zewnętrznej 

średnicy około 40 cm i grubości 13-14 cm, aby średnica środkowej części wieńca miała około 

26-27 cm (musi się zmieścić do środka spodek). 

2 Utnij 3 kawałki linki, każda o długości około 50 cm i zwiąż je razem na obydwu 

końcach. Włóż wieniec pomiędzy linki na samym końcu, tak, aby ich wiązanie było na środku 

koła (patrz zdjęcie). Zawieś poidełko w miejscu docelowym a następnie wypoziomuj wieniec i 

go przyklej do linek za pomocą gorącego kleju (nie jest to konieczne, pod warunkiem, że 

wieniec się dobrze trzyma). 

3 Włóż do środka podstawkę i wetknij we wieniec kawałki 

sztucznych winorośli. Jak już wszystko będzie gotowe wypełnij 

podstawkę świeżą wodą. 

 

 

 Paśniki dla zajęcy  

Na wbity w ziemie zaostrzony patyk nakładamy buraki pastewne, marchew lub liście kapusty. 

Paśnik na suchą pasze budujemy z patyków, zbijając je ze sobą na kształt litery T, na której 

ramiona nakładamy siano.  

   

   

   

   

   

    



 TEATRZYK ZUCHOWY 

Pomysłów dla teatru samorodnego zuchów – leśników dostarczy sam las. tutaj ograniczę się 

do opisania przykładowej inscenizacji. 

 „Skarby ukryte”  

Baśń Lucyny Krzemienieckiej pod tym samym tytułem została rozpisana na role, jeśli chcemy 

urządzić większe przedstawienie – dokonanie zabiegi podziału ról jest konieczne. Istnieje 

jeszcze inna możliwość, zasugerowana w planie cyklu: baśń wygłaszamy, jako gawędę. W 

takim przypadku inscenizację organizujemy na powszechnie znanych zasadach teatru 

samorodnego.  

/akt I/ 

Osoby: N—narrator, K – Król, P-- Pac, W – Wróżka. 

N: Uwaga! Bajka się zaczyna. Była sobie szumiących lasów kraina. Były tam lasy i bory – a w 

nich dęby, jesiony, jawory i sosen pełno takich wspaniałych, że wierzchołkami nieba sięgały. 

Oprócz tego były tam miasta i wiele wsi i zbożowych pól; no i do rządzenia król. Król, jak 

przystało na władcę, miał swego doradcę. Nazywała go Pacem i często z nim chodził na 

spacer. (Król z Pacem przechadzają się i na wszystko patrzą z zainteresowaniem).  

K: Packu, powiedz mi szczerze, coś widział ciekawego na dzisiejszym spacerze? 

P: Widziałem kilku szewczyków, wszyscy były bez bucików; widziałem kilku krawczyków, 

panie, a każdy miał w strzępach ubranie… 

K: Musze przyznać z bólem, że źle się dzieje w państwie, choć ja jestem królem. Bo to 

przecież się nie godzi, żeby szewc bez butów chodził.. Byłoby mi bardzo miło, żeby się to 

odmieniło. Ty mi, Packu, radę daj, jakby tu wzbogacić kraj? 

P: Wiesz królu, czytałem w gazecie, że są dobre wróżki na świecie, co karty układają i 

przyszłość przepowiadają. A właśnie tutaj wróżka nadchodzi, więc ja zapytać najlepiej się 

godzi… 

W: ( śpiewa na dowolną melodię): Jestem ja wróżka i wróżyć umiem: las ten, co szumi, 

dobrze rozumiem. Karty postawię jak nikt na świecie i powiem wszystko, o czym niw wiecie.  

P: Wróżko miła, może byś nam powróżyła? 

(W, K, P siadają na ziemi. W tasuje karty, daje do przełożenia i rozkłada). 

W: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Kręć się moja karto, kręć! … Masz, królu, wielkie zmartwienie, 

…Ale znajdziesz pocieszenie, gdyż w twej krainie ukryte są wielkie skarby. Musisz je odnaleźć.  

K: Jakież to skarby, o wielkie nieba? Gdzież ich szukać trzeba? 

W: Ba! Żebym to ja wiedziała, sama bym ich poszukała… ( wszyscy wychodzą zamyśleni).  

N: Przez trzy dni i trzy noce król z ogromnym żalem myślał, jakby tu skarb ukryty znaleźć. I 

kiedy ją myśleniem zmęczył się szalenia, swym dworzanom dał takie rozporządzenie. 



K: Wszędzie, w całej naszej krainie, w lesie, w polu i w mieście – takie ogłoszenie wywieście: 

(rozwija papier i odczytuje), – KTO ZNAJDZIE I TUTAJ PRZYNIESIE SKARB UKRRYTY, TEGO 

NIEZMIERNE SPOTKAJĄ ZASZC ZYTY. 

(Król wręcza komukolwiek ogłoszenie i sam ponownie wychodzi). 

/przerwa/ 

Natychmiast po wyjściu króla wstaje drużynowy lub inny funkcyjny i wyjaśnia zuchom, że 

królewskie rozporządzenie wszystkich obowiązuje i zaraz szóstki mają zabrać się do 

obmyślenia, jakie to skarby są ukryte, jakie cenne rzeczy można by znaleźć w naszej okolicy. 

Może podać dla przykładu, gdzie można by poszukiwać ich, – ale nie powinno to być 

bezpośrednim wskazaniem runa leśnego. Jeśli „obrady” szóstek nie przyniosą większych 

rezultatów, to można ogłosić wyprawę po skarby. I będziemy szukać wszelkich skarbów 

leśnych czy polnych: owoców, i roślin do jedzenia, rzeczy do ozdoby oraz przedmiotów, z 

których można majsterkować przybory do gier i zabaw. Druga część przedstawienia może 

odbyć się po 20 minutach, po kilku godzinach, a nawet na następnej zbiórce. Wszystko zależy 

jak zaplanujemy to poszukiwanie i w jakiej to będzie firmie.  

  /akt II/ 

Osoby: K – król, P -- Pac, N – narrator, D – dziewczynka, U – uczony, G – kucharz  

(król siedzi na tronie, obok niego doradca Pac) 

K: Siedzimy tak tutaj sami, a czy nie ma tam do mnie kogoś ze skarbami? 

P: A czeka tam parę osób, lecz wpuścić ich tu nie sposób.  

K: A kto to taki? 

P: To jakieś pokraki. Jest jeden pan, co znalazł posrebrzany dzban. Dzban stary, pogięty, 

obity, a on mówi, że to skarb ukryty. 

K: Tak, nie wpuszczajcie mi pana tego, ale czy nie ma, kogo innego? 

P: Jest tam jakaś dziewuszka i trzyma cos w podołku fartuszka. 

K: Pacu, wpuść tę dzieweczkę, to tu z nią porozmawiam troszeczkę. ( Pac podchodzi do 

wyimaginowanych drzwi i przywołuje dziewczynkę).  

D: Przychodzę tu z lasów dalekich, skarb ci przynoszę w darze, pozwól, że ci go pokażę. 

K: Cóż to, czyn ja ślepy, czy jaki? Toż to zwykłe grzyby – psiaki. Przecież mi każdy przyzna, że 

w tych grzybach jest trucizna…. A te kwiaty nieduże?! Każdy wolałby róże… 

D: Panie królu, pan się chyba wcale nie zna na grzybach i ziołach? Przecież te grzyby to całe 

bogactwo, a smak maja taki jak najlepsze przysmaki. A o ziołach każdy leśnik powie, że 

każdemu przywracają zdrowie.  



K: Cha-cha uśmiałem się szczerze! Wcale ci, dziewczynko, nie wierzę. Takie mi androny 

pleciesz w moim królewskim gabinecie! Uciekaj, pókim dobry. A gdy będziesz wychodziła, 

uważaj, żebyś mi dywanu nie zbłociła! 

N: Dziewczynka opuściła gabinet króla i drepta, drepta po korytarzach poszła wprost do 

królewskiego kucharza. Kucharz pieczeń nadziewał słoninką i tak zaczął mówić z 

dziewczynką, ( gdy to mówi Narrator, dziewczynka przechodzi na drugą scenę, – czyli na inne 

miejsce na murawie – gdzie pracuje kucharz. W trakcie rozmowy z kucharzem, w miejscu 

oznaczonym, jako gabinet króla, rozgrywa się scena bez słów: służba wnosi stół i nakrywa go, 

potem zjawia się zaproszony gość).  

K: Mówię pannie, aż mnie boli głowa! Sam nie wiem, co na ucztę ugotować! Bo dziś wielki 

jakiś uczony jest do króla zaproszony. A król ma takie grymasy, że lubi tylko zagraniczne 

frykasy! Wszystko, co zagraniczne, zdaje mu się smaczne i śliczne. Może mi panna doradzi? 

D: Doskonale! Mam tu trochę grzybków przy sobie, może by waszmość spróbował i na ucztę 

przygotował? 

N: Kucharz zrobił z grzybów smakowite dania, godne najlepszego królewskiego śniadania. A 

potem te dania podwali lokaje do stołu. Bo właśnie król, wraz z uczonym, na ucztę 

zaproszonym, zasiedli przy stole w Sali i ucztować zaczynali. A dziewczynka myku, myku, 

wślizgnęła się po cichutku i ukryła w Sali, w kąciku. I słuchała. W Sali była muzyka, bo 

gramofon ślicznie grał walczyka. A król, ledwie dan grzybowych spróbował, na swych 

zachwytów znak zaczął je wychwalać tak:  

K: HO, ho! Mój kucharz żwawy zrobił dziś świetne potrawy. Jakie smaczne, nowe potrawy 

grzybowe. Domyślam się tajemnicy – te grzyby pewnie z zagranicy! Pewnie kupcy, co je 

sprowadzają, wielkich się majątków dorabiają; mój kucharz pewnie drogo zapłacił. Cóż 

zrobić, kiedy mój kraj jest taki, że w nim nie rosną żadne przysmaki!. Niech pan uczony je, 

bardzo proszę, toć to jeść mogą nawet smakosze. Gdybym to ja miał takie skarby w moim 

kraju! 

D: A więc jak już przyszło do tego, mówię ci, królu, smacznego! 

K: Ojej, bo spadnę z krzesła! Znowu ta dziewczynka weszła! 

D: Pozwól, królu, mówić zacznę: dowiedz się, że te grzybki smaczne latem, jesienią i wiosną 

w twoich lasach rosną.  Ten grzybki to skarby twojej ziemi i choć mnie wyrzuciłeś z nimi, 

moja była w tym głowa, że twój kucharz ugotował! 

K: Czy być może? Takie grzyby rosną w moim borze?! 

D: A tak, kucharza się spytaj! A zresztą mam tu kilka tych surowych grzybów, to może pan 

uczony im się przypatrzy.  

U: Tak, tak przyznać mi wypada, że dziewczynka prawdę powiada. Tak, tak, są te grzyby w 

twoim kraju. A za granicą tymi grzybami się szczycą! Ludzie je kupują, kupcy nimi handlują, a 

to mi przyzna każdy, ze handel grzybami jest ważny! 



K: A więc wygrałaś dziewczynko! Znalazłaś skarb smakowity, w ziemi mojej ukryty! A że 

jesteś dziewuszka, możesz dostać za męża syna mego – Leniuszka. 

D: O, nie chcę być królową –leniuszkową! Do widzenia królu! Wrócę teraz do lasów dalekich i 

tam w skromnych roślinkach, w ziółkach rozmaitych będę szukał skarbów ukrytych. Bo te 

grzybki to jeszcze bardzo mało, – bo w lesie o każdej porze każdy skarby znaleźć może.  

K: Kochana dziewczynko! Jeżeli chcesz, to idź teraz, ale od tego czasu masz wolny wstęp do 

mojego pałacu i nawet będzie ci wolno, kochanie, chodzić w brudnych bucikach po moim 

dywanie.  

    Fragmenty na podstawie opowiadania L. Krzemieniecka. 
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   PRZYDATNE MATERIAŁY: 

Dystynkcje w służbach leśnych:  

Wzory oznak służbowych noszonych na klapach marynarki do munduru wyjściowego: 



 

Ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

 

Sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw środowiska 

 

Dyrektora, zastępcy dyrektora, radcy ministra, naczelnika w departamencie 

zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

Głównego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

 

Starszego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

Starszego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

Specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska 

 

 

Pozostałych pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska 



Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - dyrektora regionalnej dyrekcji 

Lasów Państwowych 

 

W Lasach Państwowych: 

- głównego księgowego Lasów Państwowych - głównego księgowego regionalnej dyrekcji 

Lasów Państwowych - głównego inspektora Lasów Państwowych - głównego 

inspektora Straży Leśnej, dyrektora leśnego zakładu doświadczalnego szkoły 

wyższej 

 

W Lasach Państwowych: 

- naczelnika wydziału - głównego specjalisty Służby Leśnej - kierownika zespołu 

ochrony lasu - nadleśniczego - dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów 

Państwowych o zasięgu krajowym dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej 

nadleśniczego w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej 

W Lasach Państwowych: 

- inspektora Lasów Państwowych - inspektora Straży Leśnej - doradcy w 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - starszego specjalisty Służby Leśnej - 

zastępcy nadleśniczego - zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów 

Państwowych o zasięgu krajowym - głównego księgowego nadleśnictwa, 

zastępcy dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej, kierownika wydziału do 

spraw leśnictwa w starostwie, głównego inżyniera (zastępcy nadleśniczego) w 

leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej 

W Lasach Państwowych: 

- specjalisty Służby Leśnej - inżyniera nadzoru w nadleśnictwie, nauczyciela w 

średniej leśnej szkole zawodowej, inspektora do spraw leśnictwa w starostwie, 

inżyniera nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej 

 

W Lasach Państwowych: 

- starszego specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie – leśniczego - sekretarza 

nadleśnictwa - starszego strażnika leśnego, pozostałych pracowników 

prowadzących sprawy leśnictwa w starostwie, W leśnym zakładzie 

doświadczalnym szkoły wyższej: - starszego specjalisty - leśniczego w leśnym 

zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej 

W Lasach Państwowych: 

- specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie – podleśniczego - strażnika leśnego 

W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej: 



- specjalisty – podleśniczego - strażnika leśnego 

 

Gajowego w Lasach Państwowych i leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły 

wyższej 

 

 

 

 

Pracowników Lasów Państwowych niezaliczonych do Służby Leśnej 

 

 

 

Uczniów średniej leśnej szkoły zawodowej 

 

 

 

Pracowników jednostek badawczo-rozwojowych statutowo działających na 

rzecz leśnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ślady zwierząt 
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