Turniej Gromad i Drużyn Hufca Syców
“Leśne Harcerstwo”
na rok harcerski 2017/2018
#leśnywrzesień – materiały wprowadzające Drużynę Harcerską/
Starszoharcerską/ Wędrowniczą w tematykę Leśnego Harcerstwa.
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LEGENDY INDIAŃSKIE: JAK WIELKI DUCH STWORZYŁ ŚWIAT.

Na początku była cisza i ciemność. Żadnych kolorów i żadnego piękna. Żadnych dźwięków.
Tak wyglądała przestrzeń przed stworzeniem świata. Dziś możecie przeczytać jak według Indian
Abenaki przebiegł proces powstawania Ziemi.
Wielki Duch czuł się źle w pustce, dlatego postanowił napełnić tą przestrzeń światłem i
życiem, kolorami, dźwiękami i wszelkiego rodzaju pięknem.
Wielki Duch dysponował wielką władzą, ale i mądrością. Nakazał Tôlbie – Wielkiemu
Żółwiowi, by wystąpił z wody i stał się lądem, ziemią, skałą. Na jego skorupie Wielki Duch
uformował góry i doliny, a na błękitnym niebie ułożył białe obłoki chmur. Uszczęśliwiało go to,
lecz dalej czuł się samotnie. Wtedy postanowił napełnić świat życiem. Długo myślał jakie stworzyć
stworzenia, co miałyby one robić, jak żyć, oraz jaki byłby ich cel. Myślał o tym tak długo, że w
końcu zasnął.
A podczas snu zaczął śnić. Śnił o swoim marzeniu – marzeniu stworzenia doskonałego
życia.
Widział zwierzęta pełzające, chodzące na czterech nogach, inne na dwóch. Latające,
skrzydlate stworzenia, inne pływające i mające płetwy zamiast rąk i nóg. Były rośliny wszystkich
kolorów, pokrywające wszędzie ziemię. Owady naprzykrzały się, psy szczekały, ptaki śpiewały, a
ludzie odwiedzali jeden drugiego. Lecz wszystko wydawało mu się nie na miejscu. Wydawało mu
się, że to zły sen, że nic nie może być tak doskonałe.
Gdy tylko się obudził ujrzał bobra obgryzającego gałąź i zrozumiał, że jego sen stał się
rzeczywistością. Kiedy patrzył, jak bóbr robi dom i tamę, by stworzyć staw dla jego rodziny,
zrozumiał, że każda rzecz ma swoje miejsce i cel w czasie, i nic nie pojawia się bez powodu.
Moim zdaniem ta opowieść uczy nas, że nie wolno kwestionować naszych snów, gdyż one
tworzą nasze życie.
Jimmy Kane
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CO Z CZYM I DLACZEGO? – WIELKI DUCH, 12 USTAW LEŚNEJ MĄDROŚCI
Bo o woodcrafcie nie można mówić. To się po prostu czuje. Woodcrafterem jest się lub
nie. I też jasnej definicji nie ma. Bo to swego rodzaju romantyzm, ale nie ten wojenny, z
krwią i szczękiem broni, tylko romantyzm lasu i górskich strumieni. To nie jest kurz i pot
survivalu, tylko słuchanie ptaków, obserwowanie mrowisk, czy rzeźbienie w drewnie. To
takie leśne harcerstwo.
Reguła Leśnej Mądrości symbolizowana jest ryciną czterokrotnego ognia:

W jego centrum znajduje się krąg - symbol Wielkiego Ducha, czyli głównego ogniwa, z którego
przez ognie: ciała, myśli, ducha i służby wychodzą cztery światła: piękno, prawda, siła i miłość.
Każde z tych świateł zawiera trzy promienie, które symbolizują dwanaście Ustaw Leśnej Mądrości:

To jest światło piękna. Wychodzą z niego trzy promienie:
1. Bądź czysty ty i miejsce, w którym żyjesz. Nie ma doskonałego piękna bez czystości ciała, ducha
i zachowania. Czystość przynosi korzyść przede wszystkim tobie, następnie ludziom wokół ciebie.
Ci, którzy przestrzegają tę ustawę, istotnie służą swojemu krajowi.
2. Bądź silny. Znaj i czcij swoje ciało. Jest to świątynia ducha, i jeżeli ciało nie jest zdrowe, nie
może być silne ani piękne.
3. Chroń przyrodę. Bądź przyjacielem dziczy, obrońcą lasów i kwiatów i uważaj zwłaszcza na
ogień w lesie i mieście. Chroń wszystkie nieszkodliwe twory dla radości, którą daje ich piękno.
To jest światło prawdy. Wychodzą z niego trzy promienie:
4. Mów prawdę. Uważaj swoje słowo honoru za święte. To jest ustawa prawdy, a prawda jest
mądrością.

5. Bądź pokorny. Czcij wielkiego ducha i miej w poważaniu nabożność innych. Bowiem nikt nie
zna całej prawdy i każdy, kto pokornie wierzy, ma prawo do naszego szacunku.
6. Bądź uczciwy. Graj uczciwie, bowiem uczciwa gra jest prawdą, a fałszywa oznacza zdradę.
To jest światło siły. Wychodzą z niego trzy promienie:
7. Bądź odważny. Odwaga jest najwyższą cnotą. Strach jest u korzeni każdego zła. Nieustraszoność
oznacza siłę.
8. Bądź milczący. Milcz, kiedy starsi przemawiają i oddawaj im uszanowanie również w inny
sposób. W czasie próby milczenie jest trudniejsze jak mówienie, ale w końcu bywa mocniejsze.
9. Bądź posłuszny. Posłuszeństwo jest pierwszym obowiązkiem na drodze leśnej mądrości.
Posłuszeństwo znaczy panowanie nad sobą i to jest treścią ustawy.
To jest światło miłości. Wychodzą z niego trzy promienie:
10. Bądź uprzejmy. Wykonaj codziennie chociaż jedną służbę bezinteresownie, chociażbyś miał
tylko poszerzyć szczelinę w miejscach, gdzie wychodzi na powierzchnię źródełko.
11. Chętnie pomagaj. Przyczyniaj się i bądź aktywny. Pełnij swoje obowiązki dla podniosłego
uczucia, które daje służba, bowiem człowiek czerpie ze służby swoją siłę.
12. Żyj radośnie. Staraj się cieszyć z twojego życia, a ponieważ każda rozumna radość, którą
możesz uzyskać lub komuś dać, jest niezniszczalnym skarbem, który podwoi się za każdym razem,
kiedy się nim podzielisz z drugim człowiekiem.
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AKCJA BOHATERON – PAMIĘTACIE O NIEJ?
Szczegóły znajdziecie tutaj: https://bohateron.pl/
Dla tych, których nie było na rozpoczęciu roku harcerskiego w Leśniczówce i nie otrzymali
kartki – druhna Ania ma ją dla Was! Wystarczy się po nią zgłosić.
Profile Powstańców znajdziecie dokładnie tutaj: https://bohateron.pl/powstancy/
Pamiętajcie jak ważną historię tworzycie Wy sami! Nie zapomnijcie o bohaterach
narodowych!

