Ogólnie o historii

Inwokacja

Witajcie! Zastanawiacie się pewnie, co to tak właściwie jest, te
„Zasiewy”. Jest to nasza, kręgowa gazetka. Będzie ukazywać się z
częstotliwością raz na miesiąc, zawsze w drugą sobotę miesiąca.
Artykuły, które będą się ukazywać w „Zasiewach”, pisać możemy (mam
nadzieję, że będziemy!) wszyscy, więc od nas wszystkich zależy poziom,
który będą one sobą reprezentować. Będziemy się starać (redakcja),
żeby w każdym numerze ukazywały się artykuły, spośród których, każdy
znajdzie coś dla siebie, a co ważniejsze, czegoś się nauczy. W numerze
wrześniowym prezentujemy wam pierwszy odcinek historii Polski (mamy
nadzieję, że komuś się przyda chociażby przy zdawaniu „Bielika”… ☺),
przeczytamy też opinie o kursie przybocznych, który miał miejsce w
minionym roku harcerskim, ukaże się także artykuł archiwalny, ponieważ
„Zasiewy” nie są nowym pomysłem, ale reaktywacją istniejącego już
kiedyś pisma. Będzie on jednocześnie rozpoczynał cykl „Galeria Drzew”.
Ci, którzy wciąż żyją wspomnieniami z ostatniego obozu będą mogli sobie
go znów przypomnieć. Zachęcamy też do przeczytania artykułu o
tradycji herbów w kręgu, może dowiecie się czegoś, czego nie
wiedzieliście jeszcze o naszej organizacji. Młodszym czytelnikom
polecamy komiks, a także grę, w której przyda nam się linijka i ołówek.
Mamy nadzieję, że każdy spędzi kilka miłych chwil czytając nasze
pisemko i wyczekujcie następnego wydania!
Redakcja

Z czym dzisiaj kojarzy się nam historia? Nudne lekcje w szkole,
wkuwanie na pamięć kilkunastu dat, które czasem są jeszcze bardziej
pokręcone niż najbardziej skomplikowane numery telefonów komórkowych.
Pytacie, po co znać historię? Co da nam wiedza o tym, że miasto (lub miasta),
w których dzisiaj żyjemy było kiedyś (nawet całkiem niedawno) Wolnym
Miastem, mimo że żyli tu głównie Niemcy i owa „wolność” ograniczała się
raczej do sympatyzowania z III Rzeszą. Bo co z tego, że tym samym Długim
Pobrzeżem, którym możemy spacerować przy okazji wydawania
kieszonkowego na (głownie) tandetę wystawioną na straganach Jarmarku
Dominikańskiego, spacerował kiedyś Adolf Hitler w towarzystwie ludzi
uznawanych za największych zbrodniarzy XX wieku i innych przyjemnych
osobistości. Co z tego, że tam gdzie dzisiaj mamy kręgową harcówkę i
magazyn, jeszcze 90 lat temu kumkały żaby, a ulica Świętojańska była polną
drogą, natomiast tam, gdzie jest dzisiejsza kochana nasza Gdynia, była
rybacka wioska z kilkoma barakami na krzyż.
Ano, wiadomo, wszystkie te zatęchłe i pożółkłe wiadomości niewiele
mają odniesienia do dzisiejszej rzeczywistości poza nie zawsze zrozumiałymi
nazwami ulic albo kilkoma pięknymi datami w naszym kalendarzu, kiedy
mamy wolne. Zdarzają się niezdrowi pasjonaci, którzy nie widzą świata
dookoła poza swoimi kochanymi książkami z setkami dat i mapkami, które,
nie dość, że nie wiadomo, co przedstawiają, to i tak są już dawno nieaktualne.
Tych najczęściej spotkać możemy w placówkach edukacji narodowej w roli
bardzo nieprzyjemnych osobników, czyhających tylko na to, aby zaniżyć nam
ocenę i popsuć piękniutkie świadectwo. Wszystko to wydaje się (i zazwyczaj
jest) niezmiernie odpychające i niezachęcające do głębszej kontemplacji. No
ale, niestety (albo i stety) w Prawie Harcerskim zapisane jest „Harcerz służy
Bogu i Polsce”. W Statucie LS za to istnieje zapis mówiący „Krąg ma
następujące cele (…) – propagowanie służby Bogu, Polsce (…)”. Również w
zakresie wykształcenia podstawowego zawarta jest jednak pewna ilość
godzin historii. W związku z powyższym, chcąc nie chcąc, żeby wypełniać
postanowienia Prawa Harcerskiego, (bo jak mamy służyć Polsce, nie wiedząc
nawet, co to jest i skąd się wzięło?) oraz, żeby być przykładnym obywatelem,
na którego krąg ma szczery zamiar nas wychować, historię w pewnym
stopniu musimy znać. Zdarzają się też ludzie powtarzający z uporem, że
człowiek uczy się na własnych błędach. A czymże jest historia, jak nie
świadectwem błędów przywódców, żołnierzy, wynalazców, naukowców i

odkrywców? Przez to też
warto ją znać, żeby
samemu się od owych
błędów ustrzec. Tylko jak,
zapytacie, poznać ją, skoro
szkolne lekcje są tak
nudne, że 45 minut
zamienia się w 45 godzin i
zasypiają nawet muchy
krążące gdzieś pod sufitem?
Otóż, lekcje w szkole to nie jedyny sposób, żeby powiększyć trochę
swój zasób wiadomości ogólnie nazywanych historycznymi. Domyślam się,
że nie każdy jest bibliofilem i nie każdy lubi czytać książki a niektórzy wręcz
robią to tylko wtedy, kiedy jest mus, bo nie da się przepisać w całości
kartkówki ze znajomości lektury, a z oceną z polskiego krucho. Ale wtedy
kiepsko z nami i mam nadzieję, że aż tak źle nie jest. Wiele jest książek
historycznych, które czyta się lepiej niż nie jedną powieść Fantasy – ot,
prosty przykład, „Narrenturm” Andrzeja Sapkowskiego i pozostałe dwie
części trylogii o husytach (macie pojęcie, kim oni w ogóle byli?), czy też
znane nam wszystkim (prawda?) „Kamienie na szaniec” Aleksandra
Kamieńskiego. Po przeczytaniu takiej książki, sami się zdziwicie, ile faktów
historycznych zapamiętaliście.
Książki, książki… nauka zawsze kojarzy się z książkami, dlatego to przykład
dość banalny. Ale są też inne metody. Myślę, że każdy z nas od czasu do
czasu ogląda jakieś filmy (niektórzy nawet częściej) w TV, bądź w kinie.
Wiele osób zapewne oglądało „Pianistę” Romana Polańskiego (jeśli nie polecam), który wg. mnie daje bardzo realistyczne pojęcie o tym, jak żyło się
w okupowanej Warszawie. Filmów takich jak „Pianista” jest dookoła na
pęczki, wystarczy skoczyć do wypożyczalni i znaleźć coś z ciekawym
tytułem w dziale „wojenne” lub „historyczne”, w razie ewentualnych
kłopotów zapytać sprzedawcę.
Można też wybrać się do kina,
na „Katyń” Andrzeja Wajdy
(czy wiecie, dlaczego premiera
jest akurat 17 września?). Nie
wspomnę już o filmach
dokumentalnych, po które
odsyłam chociażby na kanał
TV„Discovery civilization”.

Mamy już książki, mamy filmy, co jeszcze pozostało? Ano, chociażby
muzyka. Dość głośno w naszym kraju ostatnio jest o zespole „Lao Che” i
jego płycie „Powstanie Warszawskie”. Nie każdemu może ta muzyka
pasować, ale z drugiej strony temat jest tak niezwykły, że i muzyka nie może
być przeciętna. Polecam też twórczość Jacka Karczmarskiego. Jeśli macie w
szkole klasówkę z tematów związanych z I Rzeczpospolitą, posłuchajcie
sobie płyty „Sarmatia”, a nie oblejecie na 100%. Są też inni wykonawcy,
wystarczy tylko poszukać i wykazać odrobinę dobrej woli.
Ano właśnie, ta okropna dobra wola. Każdemu z nas często jej brak,
ale czasem potrzeba jej naprawdę tyci, a efekty przejdą najśmielsze nawet
nasze oczekiwania. Bo historia, to taka dobra opowieść kryminalna,
momentami komiczna, a czasem bardziej dramatyczna niż „Titanic”. Jedyna
różnica, to, że to wszystko zdarzyło się naprawdę (i czasem aż ciężko w to
uwierzyć). Wystarczy odrobinę poszperać, sięgnąć po mniej znane tytuły w
ogólnie pojętej sztuce, czy też spytać dziadków (zdziwilibyście, co mogą
wam powiedzieć) albo drużynowego („a po co myśmy w ogóle wstawali
dzisiaj w nocy i skąd mieliście tyle fajowych petard?”).
Bo przecież, kto pyta, nie błądzi.
Simon
Akcja letnia okiem eksperta
Myślę, że tegoroczny obóz można zaliczyć do udanych. Pomimo
drobnych problemów z dostarczeniem wystarczającej ilości drewna
do zrobienia pryczy, obóz rozpoczął się tylko z niewielkim
opóźnieniem. Pogoda była całkiem dobra, więc większość zajęć i gier
wypaliła. Bardzo podobało mi się położenie obozu, daleko od
cywilizacji, całość zachowana w dość puszczańskim klimacie. Myślę,
że stosunkowo duża odległość do kuchni dla większości nie
stanowiła problemu, wręcz był to dobry moment, żeby odpocząć od
natłoku zajęć obozowych. Według mnie na tym obozie było za mało
ognisk. Lecz ta jedyna rzecz, która mi się nie podobała nie zmieniła
ogólnego odczucia, które jest zdecydowanie pozytywne.
Marcin

Kurs 06-07
Od września zeszłego roku do sierpnia bieżącego w Leśnej Szkółce
odbył się kurs na patent przybocznego i patent zastępowego. Było nas dużo, z
różnych drużyn, w różnym wieku, z różnymi oczekiwaniami,…ale strach
przed kursem każdy nosił w sobie ten sam. Nikt z nas (prócz Rudego) nie był
nigdy na kursie i nie wiedział, czego ma się spodziewać i co robić. Niepełne
informacje, plotki i fakty przechodziły z harcerza na harcerza rozmywając się
coraz bardziej i z czasem stając się legendą.
Kurs był tak owiany mgłą i tajemnicą, że trudno mi było cokolwiek
zobaczyć, ale z biegiem czasu pojęłam, o co chodzi. Szkielet zbiórki
kursowej wyglądał następująco: gra przygotowywana przez któryś z patroli
(śmieszne 1h30min) i zajęcia (trwające czas bliżej nieokreślony).
Zajęcia były zazwyczaj w formie wykładu. Instruktorzy mówili, my
słuchaliśmy. RAZ mieliśmy zajęcia z Pierwszej Pomocy z panem
ratownikiem. Oczywiście były również zadania domowe, spośród których
najbardziej kontrowersyjny okazał się karmnik.
Krótko przemyśliwując i rozważając kurs z przykrością muszę
stwierdzić, że nie był konstruktywny, przemyślany i wydawało mi się, że
prowadzący nie byli w 100% przygotowani na każde spotkanie i nie działali
według jakiegokolwiek planu. Z samego kursu nie wyniosłam nic, czego bym
nie wiedziała wcześniej.
Kurs wydał mi się raczej sprawdzeniem naszych umiejętności niż
nauczeniem nas czegoś „więcej”. A szkoda. „Zapisując” się na kurs
oczekiwałam faktycznego uczenia się, prawdopodobnie jak my wszyscy.
Zaliczenie też mnie zawiodło. Może, dlatego, że nigdy nie musiałam
tyle pracować i dawać z siebie jak najwięcej przez 7 dni non-stop. Przez fakt,
że było nas tak dużo na wszystko było mało czasu. Gry miały trwać zaledwie
półtorej godziny. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tak krótkiej gry na
zbiórce. Dwa dni na napisanie planu to też bardzo mało. Kto zostawia sobie
na napisanie tak ważnej rzeczy na ostatnią chwilę?
Tworzenie takich „stresowych” sytuacji nie sprawdza naszych
umiejętności w zakresie jakiegoś zagadnienia, ale umiejętności w robieniu
czegoś z niczego. Nie jestem osobą podatną na stres i im mam mniej czasu
tym szybciej myślę, ale czasem nie dawałam po prostu rady. Wiem, że wiele
osób poślizgnęło się właśnie na tym, że po prostu nie miało tej dodatkowej
godziny, czy też siły na wymyślenie i przygotowanie czegoś porządnego, z

czego będą potem dumni i co rzeczywiście będzie odzwierciedlało ich
potencjał.
Mimo wszystkich tych niedogodności czas spędzony na kursie nie był
aż tak zmarnowany jakby mogło się wydawać. Na pewno cel zintegrowania
przyszłych instruktorów ze sobą powiódł się na 100%. Nigdy nie mieliśmy
szansy obcować ze sobą aż tak blisko jak na zaliczeniu i zapewne wiele się
od siebie nauczyliśmy. Szczególnie na grach krótkich, które były po prostu
mistrzowskie!

Eloszka
Pigwa

Kurs 06-07 z drugiej strony barykady
Może i była to sprawka Beskidu, może to Jaworzyna maczała w tym swoje
"palce", a może po prostu, i aż zarazem, ci młodzi ludzie, zwani dalej
kursantami..
Od kiedy tylko moje wyjazdy kursowe pamiętam, nigdy aż tak wielu
harcerzy nie uczestniczyło w zaliczeniu. Dodać wypada, ze tym razem
warunki uczestnictwa były trudne. Z początku marudni i narzekający
kursanci, zaczynali nabierać pewności siebie, w czym wcale komenda kursu
im nie pomagała. U wielu osób można było dostrzec zmiany, pozytywne
zmiany, wynikające nie tylko z nabytych umiejętności, ale także
wewnętrznych rozważań. Skutkiem (dość istotnym) tego było niewątpliwie
poprawienie u niemal wszystkich uczestników kultury dyskusji oraz krytyki,
która z napastliwej stała się konstruktywna. Ostatecznie w tym roku kurs
ukończyła rekordowa ilość młodych ludzi. Bardzo istotnym elementem
odróżniającym ten wyjazd od poprzednich jest fakt, iż kursanci (przynajmniej
ich większość) mają plan dla siebie - marzenia i cele, które chcą osiągnąć. To
dobrze. Instruktorzy powinni być optymistami i posiadać szeroka wizje tego,
co mogą zrobić zarówno z sobą jak i z ludźmi ich otaczającymi.
Mam nadzieje, ze to "COŚ" wyróżniającego tegorocznych kursantów nie
będzie tylko kolejnym "czymś", jak to już bywało, ale będzie na długo pisane
wielkimi literami.
KuchDzik

Herby
Słów kilka o herbach Kręgowych. Otóż w Kręgu istnieje tradycja, w myśl,
której pełnoprawni członkowie kręgu (zwykle są to pełnoletni instruktorzy,
członkowie zwyczajni Kręgu) otrzymywali herb, który miał symbolizować
ich osobowość, wyrażać najważniejsze cechy charakteru lub stosunek do
świata. Herbowi towarzyszyło zawołanie stanowiące dopełnienie symbolu
herbu. Zwyczajowo herb był nadawany przez Komendanta Kręgu jako
wodza. Pomysł nadawania herbów instruktorom został zaczerpnięty z tradycji
szlachty europejskiej gdzie herb szlachecki był charakterystycznym znakiem
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audiencji. Ciekawostką jest, iż
herb był zawsze opisywany od strony rycerza trzymającego tarczę. Z tego
powodu patrzący nań widzą kierunki (lewo-prawo) odwrócone w stosunku do
opisu. W Polsce herby były opisywane najczęściej po łacinie. Niestety polska
terminologia blazonowania nie zachowała się do czasów dzisiejszych o ile w
ogóle powstała. Inną specyfiką dotyczącą herbów w dawnej Polsce jest fakt
wykorzystywania tego samego herbu czasem przez kilka lub kilkanaście
rodzin, które mogą być z sobą zupełnie niespokrewnione. Taka sytuacja nie
miała miejsca nigdzie poza Polską. Jej uzasadnienie tkwi w sposobie
prowadzenia działań wojennych. Otóż, rycerze polscy byli zorganizowani w

tak zwane chorągwie, które stanowiły podstawową formację zbrojną
wykorzystywaną podczas działań wojennych. Chorągiew zwykle miała swoje
godło i herb, który był przyjmowany przez wszystkich jej członków. Stąd też
pojawiało się wiele rodów posiadających jednakowy herb bez więzów krwi.
Najpełniejsze opracowanie heraldyki polskiej zostało wydaje pod nazwą
„Herbarz Polski” w 2005 roku i obejmuje ponad 12 tysięcy szczegółowych
opisów rodzin oraz blisko 400 tysięcy wzmianek o ludziach żyjących między
XIV a XIX wiekiem na terytorium Rzeczypospolitej.
Herby nadawane w Kręgu są znacznie mniej skomplikowane. Składają się z
symbolu oraz zawołania. Symbolem może być zwierzę, roślina (lub ich część
np. łapa, liść) albo przedmiot niezwiązany z przyrodą (słońce, wyspa,
busola). Rysunek przedstawiający symbol jest wykonany prostą kreską bez
użycia kolorów. Instruktorzy „herbowi” mogą wyszyć symbol herbu na
pagonie i wykorzystywać go jako podpis lub znak rozpoznawczy (umieścić
pod np. rozkazem lub przed namiotem). Zawołanie towarzyszące herbowi
stanowi uzupełnienie znaku i nie jest wykorzystywane w praktyce.

Od powstania Kręgu (1981) chwili obecnej nadano 47 herbów. W tym
samym czasie przez Krąg przewinęło się około 200 osób. W celu uniknięcia
pomyłek związanych z symbolami graficznymi istnieje rejestr nadanych
herbów wraz z rysunkami ich symboli oraz pseudonimami osób ich
noszących. Na rysunku herb pierwszego Komendanta Kręgu.
Pacjent

Historia Polski (cz.1)
Jako, że jest to pierwszy artykuł o historii Polski, wypadałoby tutaj
przytoczyć początki naszego państwa. Polacy, jako naród, wywodzą się od
Słowian, którzy pojawili się w Europie między IV a VI wiekiem naszej ery,
ponoć na pograniczu dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Słowianie podzielili się
na Słowian zachodnich, wschodnich i południowych. Polacy pochodzą od
Słowian zachodnich. Pierwsze wzmianki mówią o plemieniu Polan, które
osiedliło się nad Wartą w IX wieku i założyło tam warowny gród – Gniezno
(wykopaliska świadczą jednak o tym, że powstało dopiero w X wieku), które
jak wiemy było pierwszą stolicą Polski.
Wyobrażenie o tym, jak wyglądało Gniezno
możemy czerpać z podręczników lub z wizyty
w Biskupinie – to jeden z grodów, który może
nam dać wyobrażenie o wyglądzie grodów w
tamtych czasach. Polanie poczęli podbijać
sąsiednie plemiona i tak zaczęła się nasza
państwowość. Nazwa państwa – Polska,
pochodzi od nazwy plemiona – Polan.
Legenda głosi, że pewnego wieczora w Gnieźnie wyprawiono jednocześnie
dwie biesiady – jedną u księcia Popiela, a drugą u prostego chłopa Piasta. Od
bram grodu odpędzono dwóch tajemniczych wędrowców (późniejsze kroniki
upatrują w nich dwóch aniołów), których ugościł Piast. Dzięki temu na uczcie
Piasta jedzenia i picia „objawiła się cudowna mnogość” (z czym się wam to
kojarzy?) a u Popiela trunków i mięs zabrakło. Jakiś czas później, Siemowit,
syn Piasta, został księciem Polan, po tym jak Popiela wygnano z grodu (na
ten temat istnieje inna legenda – podobno został zjedzony przez myszy po
wygnaniu). Siemowit przekazał przed śmiercią władzę swemu synowi
Lestkowi, a tamten Siemomysłowi. Synem Siemomysła był znany nam
Mieszko I (chociażby z tego pięknego dziesięciozłotowego banknotu),
uważany dzisiaj za pierwszego historycznego władcę (uwaga! władcę, nie
króla) Polski. Co wiemy o Mieszku? Nieznana jest data objęcia przez niego
władzy. Pierwsza wzmianka o Mieszku pojawia się w relacji arabskiego
podróżnika – Ibrahima ibn Jakuba, w której opisuje Mieszka jako
wojowniczego księcia, utrzymującego liczącą sobie około 3 tysiące wojów
drużynę, dzięki której mógł podbijać sąsiednie plemiona. Po podbiciu
nowego plemienia, kazał swoim wojom niszczyć i palić stare

plemienne grody, a w zamian wznosić nowe warownie, poprzez które mógł
utrzymywać kontrolę nad podbitymi ludami.

Z Życia Korników-Drukarzy
Rodzaj: Quercus – Dąb
Charakterystyka ogólna:
Są to drzewa, rzadziej krzewy. Dęby mają liście sezonowe lub zimozielone,
całobrzegie, piłkowane do wrębnych i klapowanych. Owocami są orzechy
(żołędzie) osadzone pojedynczo w miseczkach, gęsto pokrytych drobnymi
łuskami. Żołędzie dojrzewają w pierwszym lub drugim roku życia drzewa.
Na świecie jest około 300 gatunków dębów. Większość z nich występuje w
strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej. W Polsce występują
naturalnie 3 gatunki dębów oraz przeróżne mieszańce. Wymagania
siedliskowe dębów są różne, wszystkie gatunki rosną dobrze na glebach o
przeciętnych walorach siedliskowych. Sadzone są przede wszystkim ze
względu na długowieczność, mogą przez długie lata stanowić trzon różnych
drzewostanów.

Potem było już z górki. W 963 roku naszej ery Mieszko nawiązał
przyjazne stosunki z Cesarstwem Niemieckim i podporządkował się
Cesarzowi Ottonowi I. Mieszko podziwiał sprawność działania państwa
Ottona, i na nim postanowił wzorować swoje własne. Dlatego, w 965 zawarł
związek małżeński z czeską księżniczką Dąbrówką (lub Dobrawą). Ponoć
Dobrawa była już podstarzałą kobietą i nie grzeszyła pięknością, ale czego
nie robi się dla polityki. W rok później, w 966, Mieszko ochrzcił się,
przyjmując wiarę chrześcijańską z rąk czeskich. Co z tego wynikło, dowiecie
się w następnym odcinku…
Simon
PS. Mam nadzieję, że taka forma jest trochę przystępniejsza niż
podręcznikowe teksty czy też lekcje.

Najpopularniejszym gatunkiem rosnącym w Polsce jest dąb szypułkowy
(Quercus robur). Jest to potężne drzewo, osiągające 20 – 30m wysokości i 2
– 3 metry średnicy pnia. Pokrój – szeroka korona, krótki pień i grube konary.
Kora jest ciemna i głęboko spękana. Liście mają długość od 5 do 14cm, są
skórzaste i obustronnie nagie, mają 3 do 6 par zaokrąglonych klap, nasady
uszate lub sercowate, ogonki krótkie (4 – 8mm). Nerwy boczne na liściach
dochodzą do końców klap i do wcięć pomiędzy nimi. Żołędzie tego dębu są
wydłużone, świeże, mają ciemne prążki. Osadzone są na długich szypułkach
(od 5 do 12cm). Dąb ten tworzy własne zespoły leśne – dąbrowy
(Quercetum), lub występuje w lasach mieszanych, szczególnie w łęgach i
grądach. Jest gatunkiem światłolubnym. Drewno dębu szypułkowego jest
ciężkie, twarde i trwałe, używa się go między innymi do wyrobu mebli i
klepek podłogowych. Kora stosowana jest w garbarstwie i lecznictwie.
Wyciągi z kory stosowane są przy leczeniu
ostrej biegunki i do okładów na oparzenia,
krwawienia lub sączące się rany, podawane są
do płukania jamy ustnej przy zapaleniu dziąseł
oraz wrzodach. Żołędzie są pokarmem dla
wielu zwierząt leśnych (dziki, żołędnice,
koszatki, sójki, głuszce). Palone żołędzie są
surogatem kawy. Na liściach występują tzw.
galasy, wytwarzane przez galasówkę, z których dawniej wyrabiano atrament
(inkaust).
Dąb jest drzewem długowiecznych, żyjącym od kilkuset lat do
tysiąca. Według C. Pacyniaka – najgrubszym i jednocześnie najstarszym
dębem w Polsce jest Chrobry w Piotrowicach (29m wysokości, 992cm
średnicy, 727 lat [dziś 738 – przyp. red.]). Słynne dęby rogalińskie – Lech,
Czech i Rus oraz Dąb Jagiełły i Bartek to również okazy dębu szypułkowego.
Kolejnym gatunkiem dębu występującym w Polsce jest dąb
bezszypułkowy (Quercus sessilis). Gatunek ten różni się od poprzednika
następującymi cechami:
• Sylwetka drzewa – bardziej wysmukła, pień widoczny do wierzchołka
korony,
• Liście bardziej regularnie klapowane, nasady klinowate, ogonki
długie, nerwy boczne dochodzą tylko do końców klap,
Żołędzie tego dębu są prawie siedzące (bez szypułek – stąd nazwa, bowiem
sessilis po łacinie znaczy „siedzący”), żołędzie są bez prążków.

Trzecim bardzo ciekawym gatunkiem dębu występującym w Polsce jest
Quercus pubescens – dąb omszony. Jest to na ogół małe drzewko lub
wysoki krzew. Pędy i liście tego dębu są miękko filcowato owłosione. Jest to
gatunek światło i ciepłolubny, odporny na suszę. Występuje na glebach
wapiennych. W Polsce jest to relikt klimatyczny, element flory
śródziemnomorskiej. Dąb ten zobaczyć można w stanie dzikim w rezerwacie
leśno – stepowym w Bielinku nad Odrą.
W Polsce spotykany jest również często Quercus rubra – dąb
czerwony. Jest to obcy dla flory polskiej gatunek dębu, występuje on
naturalnie w Ameryce Północnej (USA i Kanada). Dąb czerwony osiąga
wysokość 20 – 25m, korę ma gładką, popielatą (podobną do kory buka).
Liście osiągają długość 22cm, mają 3 do 5 par ościsto zakończonych klap.
Liście tego dębu są bardzo dekoracyjne i właśnie z tego względu jest on
często sadzony w parkach i przy drogach (np. Aleja Wojska Polskiego w
Gdańsku). Żołędzie są pękate, z płaską podstawą, osadzone w płytkiej
talerzykowatej miseczce.
Z ciekawostek – dąb jest jednym z najstarszych drzew świata, żył już
w paleogenie, najstarszej epoce trzeciorzędu (ok. 65 milionów lat temu, dla
porównania Homo sapiens – człowiek rozumny, pojawił się w holocenie,
najmłodszej epoce czwartorzędu, czyli ok. 10 tysięcy lat temu). Było to
również jedno z pierwszych drzew chronionych w Polsce – w 1347 roku
Kazimierz Wielki wprowadził kary za wycinanie młodej dębiny. Dębom
przypisuje się również różne magiczne właściwości, np. nasi przodkowie
robili z nich posągi Światowida (słowiańskiego odpowiednika boga Dzeusa).
No i co tu dużo mówić… dęby mają w sobie królewski majestat…
Literatura:
1. Włodzimierz Senta, Dendrologia, PWN, 1991.
2. Maria Ziółkowska, Gawędy o drzewach, ARKANA 1993.
Klops

?

Chwila zabawy – ostatnia strona. Polega ona na połączeniu prostymi (w
miarę możliwości ☺) kreskami punkty oznaczone kolejno. Jest w tym jednak
jeden haczyk – prawie wszystkie punkty są oznaczone cyframi rzymskimi!
Kiedy już połączycie wszystkie punkty (punkty oznaczone cyframi arabskimi
[zwykłymi] połączcie na końcu), ujrzycie symbol, który na pewno nie jest
wam obcy. Dla utrudnienia są też punkty, które nie są oznaczone żadną cyfrą,
i te lepiej omijajcie. W niektórych miejscach pojawiają się strzałki z
podpisem „Nie rysujemy”, co oznacza, że mamy wrócić tam, gdzie nam
wskażą i powrócić do rysowania kresek od tamtego momentu. I żeby nie było
aż tak trudno, kilka kresek jest już gotowych ☺
Na dole strony znajdziecie poradnik jak odczytywać cyfry rzymskie. A
teraz… powodzenia! ☺

I – 1. Jedna kreska oznacza jeden. Kreskami piszemy aż do trzech… potem zaczynają się schody. Otóż: V – 5. A
jak, pytacie, zapisać cztery? Bardzo proste – IV. Jest to literka V oznaczająca 5, z jedynką z przodu, co oznacza, że
czytamy ją tak jakbyśmy od 5 odejmowali 1. Wychodzi 4 ☺ Ta zasada zawsze obowiązuje w cyfrach rzymskich.
Dalej: VI – 6. Ten sam zabieg, co z czwórką, tylko tym razem dodajemy a nie odejmujemy jeden. Tak zapisujemy
aż do 8…a potem jest X – 10. Dziewiątkę zapisujemy podobnie jak przedtem piątkę, tylko zamiast literki V mamy
X, która oznacza 10. Następną dziesiątkę, czyli „naście” zapisujemy tak samo, tylko, że z X z przodu. Np. XI – 11;
XIV – 14; XIX – 19. Tak się to ciągnie aż do liczby 40. Tu pojawia się nowa literka – L (L – 50). Dlatego, liczby 40
nie zapisujemy jako XXXX, a jako XL, czyli tak, jakbyśmy od 50 odejmowali 10. Poniżej wszystkie znaki
występujące w rzymskim sposobie zapisu liczb: I – 1; V – 5; X – 10; L – 50; C – 100; D – 500; M – 1000. Rok
2007 zapiszemy – MMVII. Spróbujcie dla praktyki wykonać jakieś proste działanie z cyframi rzymskimi lub też
zapisać aktualną datę.

