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Walka o Posłanie z Mchu 

Przygotowanie: Dział Profilaktyki OPiTU  

 

W samym sercu pięknego i bujnego lasu znajdowała się piękna, wielka polana mchu. Wiele zwierząt 

uwielbiało spędzać na niej czas. Posłanie z mchu było niesamowicie przyjemne i wygodne. Gdy 

zwierzęta budziły się po nocy spędzonej na takim posłaniu, zawsze były wypoczęte. Zadowolone. Nic 

nie wbijało się w ich skórę, nie drażniło, a spomiędzy drzew za dnia przebijało słońce, które ogrzewało 

ich sierść, a w nocy odsłaniało się atramentowe niebo z iskrzącymi się gwiazdami.  

Miejsce to upodobały sobie w szczególności dziki i wilki. Za dnia ciężko pracowały. Dziki ryły swoimi 

ryjkami ziemię w poszukiwaniu jedzenia dla młodych, wilki zaś chodziły po lesie i sprawdzały czy nie 

dzieje się nic dziwnego. To dlatego niektórzy nazywali ich wartownikami. 

Jednak im bardziej rosły rodziny dzików i wilków, tym więcej miejsca potrzebowały. Doszło do tego, że 

niemożliwe stało się, by jedna polana mchu pomieściła oba te gatunki zwierząt.  

To rozpoczęło dużą kłótnię. Pewnego dnia, gdy dziki wylegiwały się na polanie, przybyły najstarsze 

wilki: 

-Od teraz to my będziemy sypiać na posłaniu z mchu. To my pilnujemy lasu i nam należy się to bardziej! 

- Powiedział najstarszy z wilczego stada.  

-Ależ chwila! To my zawsze dbaliśmy o to miejsce, nierzadko naprawiamy zgnieciony mech naszymi 

ryjkami i robimy to dla wszystkich! Czemu mielibyśmy oddać polanę, która jest dla nas ważna i którą 

traktujemy jak dom! - odpowiedział najstarszy Dzik wstając jednocześnie by spojrzeć w oczy swojemu 

rozmówcy. 

-My tu pilnujemy porządku! - warknął wilk obnażając swoje ostre zęby.  

-To dokładnie tak samo jak my. - powiedział ze spokojem dzik. Słońce odbiło się od powierzchni sierści, 

która pokrywała jego masywne ciało.  

Wilki - tym razem wszystkie - obnażyły swoje kły. Najstarszy jednak spojrzał na swoich braci i na swoje 

siostry. 

-Dziś odejdziemy, ale to jeszcze nie koniec.  

I faktycznie - w lesie różne zwierzęta zaczęły mówić o rosnącym konflikcie między wilkami i dzikami. 

Nie każdy go popierał, zwierzęta bały się tego, co może przynieść. Nawet niektóre dziki i niektóre wilki 

były przeciwne, ale to nie wystarczyło, by powstrzymać złość, jaka coraz częściej pojawiała się między 

dwoma zwaśnionymi stadami.  

Napięcie wzrosło do tego stopnia, że wilki i dziki otwarcie wypowiedziały sobie wojnę. W lesie 

mówiono o niej „Wojna o posłanie z mchu”. Nie obyło się też bez drapania, warczenia, chrumknięć 

bojowych... i chociaż wszystko to wcale nie brzmi tak strasznie, to w rzeczywistości całość była bardzo 

poważna. Niektóre zwierzęta miały obolałe łapki od tego biegania i przepędzania i uciekania, a kłębiące 

się w ich głowach myśli powodowały ból głowy. Coraz więcej zwierząt chowało się. Jeszcze inne 
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postanowiły opuścić nie tylko polanę, ale cały las. Wszystko zdawało się takie... niewyobrażalne. 

Dezorientujące. Trudne do zrozumienia.  

Wiele leśnych istot martwiło się o to co dzieje się na polanie, małe zające i jeże w leśnym przedszkolu 

miały mnóstwo pytań do swoich zaniepokojonych rodziców i innych dorosłych. Także i wilcze dzieci i 

warchlaczki, dzieci dzików, próbowały zrozumieć co się dzieje. Chciały pomóc, sprawić, by rodzice, 

dziadkowie, starsze rodzeństwo dogadali się, ale to nic nie dawało. W rozpaczy zwrócili się nawet do 

starego jelenia. Ten spojrzał się na nich i powiedział: 

-Są takie sytuacje, gdy jedyne co można zrobić, to pozwolić, by dorośli znaleźli sposób na wspólną 

rozmowę. Wiem, że się martwicie, nie tylko wy. Także my, dorośli, rodzice. Ale musicie pamiętać, Że 

mimo waszej chęci by pomóc to najważniejsze, co możecie zrobić to zaufać dorosłym. Wasze rodziny i 

stada pomogą wam przetrwać trudny czas niepokoju, mądre stada państwa Lisów, państwa Jerzy, Pani 

sroki z rodziną i wszystkie inne rodziny będą się teraz wzajemnie wspierać. Teraz jest czas dbania o 

rodzinę i przyjaciół i w tej sprawie każdy może pomóc.  Możecie tez pomagać tym wilkom i dzikom, 

które nie popierają tej wojny. Rozmawiajcie, ale pamiętajcie, że to do starszych wilków i dzików należy 

zakończenie tego wszystkiego. Robiąc to pamiętajcie także o swoim zdrowiu. 

-I naprawdę nic nie możemy zrobić? - zapytały niepocieszone dzieci. 

-To co robicie to nie jest nic! To wiele. Bo wy też jesteście ważni i zadbanie o swoje samopoczucie to 

bardzo dużo. Nigdy tego nie lekceważcie. Pamiętajcie też, że ten konflikt jest sprawą wilków i dzików i 

trwa na polanie z mchu, a nie w całym lesie. - powiedział jeleń, a w jego głosie wyczuć można było dużą 

pewność tego, co mówił. – Co więcej, przyszliście do mnie. Powiedzieliście, co was martwi. 

Rozmawiacie. To też nie jest nic. Wręcz przeciwnie: to wielkie COŚ. – mówiąc to uśmiechnął się do 

dzieci. 

I faktycznie, konflikt nie zniknął od razu. Każdy dzień był inny, każdy dzień przynosił wyzwania. Niekiedy 

smutek. Innym razem niepokój. Ale wojny nie są wieczne. Trwają długo, wiele osób powie, że zawsze 

trwają ZA długo. Dlatego właśnie w tym czasie pamiętajmy o tym, że jesteśmy ważni i że warto, abyśmy 

rozmawiali, wspierali się i pomagali sobie wzajemnie. 
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