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Las, Pan Las - On to jest
bohaterem tegorocznej edycji
Słowodzieja.
Las to schronienie Słowian, to
nasza jadłodajnia i miejsce
odpoczynku. Las przytula, las koi,
las leczy. 20 minut w leśnej ciszy
pozbywa nas stresu całego dnia.
Las to skrupulatnie urządzony
organizm: od malutkiego,
niziutkiego podszytu, podstawy
całej struktury, początku Lasu,
przez kolejne nie mniej ważne
piętra, aż do szczytów koron
drzew.

Pan Las jest dobry i opiekuńczy, chroni wszelkie stworzenia. Zwierzęta małe i te całkiem
spore, trawojadów i drapieżców, pełzaczy i latających, wszelki drobiazg kryjący się pod korą
drzew i na dnie malinowego owocku. Pan Las nie zapomina także o innych stworzeniach, bo
Pan Las nie jest magiczny, Pan Las jest magią...
Tutaj spotkamy skrzaty ciągnące nas za sznurowadła, chowające dorodne rydze, które
właśnie udało nam się dostrzec, ale nie ma ich, kiedy docieramy do kępki trawy, w której je
ujrzeliśmy. Tutaj mieszkają borostwory i dziwożony, a i podobno latawce wykluwają się tutaj w
opuszczonych przez orły gniazdach. Pan Las chroni białą skórę panien z leśnych jeziorek
przed wzrokiem wścibskim Słońca i daje wytchnienie mniej lubianym, ale niezbędnym dla
równowagi świata demonom, strzygom, ciemnym siłom natury... a w samym środku bijącego
niespiesznie serca Lasu rośnie najważniejsze drzewo świata: drzewo życia.
Pan Las jest bezstronny i dobry, a pilnuje jego dobroci i spokoju Leszy - znachor drzew,
zielarz zwierząt, zaciekły obrońca wszelkich mniej typowych stworzeń.
Rozejrzyjmy się wokół i zamknąwszy następnie oczy, wsłuchajmy się w puls mchu, w melodię
toczącego się wokół misterium życia, chłońmy tę magię, której nie zawsze dotknąć można, ale
której obecności nie sposób nie zauważyć i zignorować.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie - Pan Las!
Maciej Czernecki, leśny pomysłodawca

Wielkopolska Bajęda to konkurs dla czterech wielkopolskich
szkół, które wybierzemy pośród tych, które podejmą się
kompleksowego wykonania całego naszego projektu (udział w
wyznaczonych konkursach i akcjach).
Celem tej literackiej zabawy jest stworzenie spójnej opowieści
zawierającej elementy kultury regionu (okolicy, dzielnicy) przynależnych
do biorących w nim udział szkół.
My, organizatorzy, stworzymy pierwsze zdanie, zaczątek literackiej
przygody i wybierzemy….. pierwszą szkołę do współpracy. Kolejne szkoły
wyłonimy 27 września spośród tych, które nadeślą nam zgłoszenia do
udziału we wszystkich elementach projektu. Uczniowie każdej ze szkół
będą przez nas poproszeni o dopisanie kolejnych fragmentów
opowieści, w której zawrzeć powinni opis tradycji, zwyczajów, postaci z
podań pochodzących z własnej okolicy.
To nie będzie trudne! Pomożemy!
Efektem będzie książka zawierająca całość stworzonej fragment po
fragmencie, opowieści, która w ładnej oprawie zostanie wydana i
rozesłana do szkół.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz z krótką
informacją, dlaczego Wasza szkoła, Region, Okolica są tak
wyjątkowe, że wniesiecie najbardziej oryginalne i wartościowe
treści do wspólnego opowiadania.
Jeśli chcecie zobaczyć poprzednią opowieść - zapraszamy tutaj:
www.slowodziej.pl/archiwum
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