Znajdź swoje drzewo
Parkowa Akademia
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Horoskop ten nie służy
do wróżenia, ale przede
wszystkim do medytacji,
kontemplacji i autorefleksji (dzięki kontaktowi ze
„swoim” drzewem). Jest to
poradnik dla rozwoju duchowego.
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z magią drzew. Data urodzenia określała gatunek
drzewa do jakiego człowiek
był przypisany, a co za tym
idzie cechy charakteru,
które w sobie nosi.
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Świat przyrody od wieków był ogromną inspiracją. Wszystkie cywilizacje
świata wpatrywały się w
naturę by lepiej zrozumieć
otaczający świat. Podobnie
było także w kulturze celtyckiej. Ich horoskop, zwany też galijskim, powstał
dzięki obserwacjom rocznego cyklu przemian w
przyrodzie. Przede wszystkim zwracano w nim uwagę na drzewa i krzewy,
które czczone były jako bóstwa. Wierzono, że stanowiły one siedzibę dobrych
lub złych duchów. Drzewom, zależnie od gatunku,
przypisywano pewne cechy charakteru. Wierzono
także, że wzrost duchowy
człowieka powiązany jest
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STYCZEŃ / LIPIEC:
JODŁA
WIĄZ
Rok, według Celtów dzielił się na cztery pory
JAŁOWIEC
roku, każda o wyjątkowym charakterze:
zima to czas przemiany,
LUTY / SIERPIEŃ:
wiosna - czas radości,
TOPOLA
lato - czasu rozkwitu
PLATAN
a jesień - czas refleksji i tajemnicy.

SOSNA

RokMARZEC
dzielono na
13 księżyców, każdy po 28
/ WRZESIEŃ:
dni.WIERZBA
Łącznie daje to 364 dni. Ten brakujący,
365 - ty dzień to 22 grudnia - dzień przesilenia
LIPA
zimowego. Ważnymi dla Celtów momentami
LESZCZYNA
w roku były również: noc z 31 października
na 1 listopada - święto ofiarowania, śmierci i
KWIECIEŃ
/ PAŹDZIERNIK:
odrodzenia
wyznaczające
początek celtyckiego
JARZĘBINA
roku księżycowego; 21 marca - wiosenne
zrównanieKLON
dnia z nocą, kiedy świętowano powrót
słońca iORZECH
zwycięstwo dnia nad nocą; 21 czerwca
- przesilenie letnie - czas bogactwa i dostatku
oraz
21 września
- zrównanie dnia z nocą
MAJ
/ LISTOPAD:
zapoczątkowujące
porę chłodu.
JAŚMINOWIEC

KASZTANOWIEC
JESION

CZERWIEC / GRUDZIEŃ:
Chcesz wiedzieć jakim drzewem jesteś?
GRAB
Sprawdź w kalendarzu i przejdź do opisu.
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Dąb – czczony niegdyś na terenie niemal całej Europy – uchodził za
symbol długowieczności, dumy, prawości i męskiej energii. Słowianie
wschodni kojarzyli go z gromowładnym Perunem, ponieważ pioruny
często uderzają w te potężne drzewa. Ze względu na garbniki występujące w ich korze i liściach, wykorzystywano je w ziołolecznictwie,
farbiarstwie oraz do garbowania skór. W horoskopie celtyckim dąb
patronuje ludziom czynu o nieugiętej woli, nastawionym na ochronę
tradycyjnych wartości.

Pięknie kwitnąca wiśnia to przede wszystkim kultowe drzewko Japończyków. W Polsce występuje w stanie naturalnym jako wiśnia/czereśnia ptasia, zwana też trześnią. Może ona osiągać nawet 20 m wysokości i z tego względu różni się nazwą od wiśni, do których w istocie
należy. Ma też słodsze i większe owoce niż jej wiśniowe krewne. Na
Dolnym Śląsku cieszyła się wyjątkową popularnością, gdyż służył jej łagodny klimat. Drewno czereśniowe jest wysoko cenione jako materiał
do wytwarzania instrumentów muzycznych oraz mebli.

Na terenie Polski dąbrowy świetliste złożone z dębów z domieszką
sosny uchodzą za zespoły leśne o bardzo wysokiej bioróżnorodności.
Dąb razem z lipą i grabem należy do gatunków dominujących w lasach
grądowych, najbardziej rozpowszechnionych na Dolnym Śląsku. We
Wrocławiu występuje w licznych postaciach pomnikowych, do których należą dęby Jana Dzierżonia, Jana Stanki Oraz Dziadek, Nestor,
Mieszko I Przewodnik.

Ludziom urodzonym w dniu równonocy jesiennej horoskop celtycki
przypisuje wyjątkowe umiejętności zachowywania równowagi, ciepła oraz pogody ducha.
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Drzewo o smukłej sylwetce i białym pniu, obdarzone mocą uzdrawiania, najliczniej reprezentowany gatunek liściasty w polskich lasach.
Ze względu na młodzieńczą urodę było używane zarówno w magii,
jak i w praktykach zdrowotnych. W tradycji nordyckiej runa berkanan (gałązka brzozy) łączy się z rodziną, domem, pierwiastkiem kobiecym. Gałązki brzozy służyły do wyplatania wianków, które dziewczęta
puszczały na wodę w noc świętojańską. Pomimo kruchej budowy wykazuje niezwykłą odporność na warunki środowiska, dlatego sadzi się
je jako gatunek pionierski w miejscach zdegradowanych. Uzdrawia nie
tylko siedlisko, ale też ludzi przebywających w jej otoczeniu. Niektóre plemiona słowiańskie sadziły brzozy przy grobach, żeby odpędzały
złe moce, później z tego samego powodu z jej drewna robiono krzyże
nagrobne albo kołyski. W dniu Zielonych Świątek, na powitanie wiosny, używa się brzozy do „majenia” domów oraz kościołów. Jest więc
symbolem nowego początku. Jej sok z brzozy, zwany oskołą służy do
oczyszczania organizmu i podnosi jego odporność na infekcje. Własności lecznicze mają też liście i pączki brzozy, stosowane przy chorobach
stawów, przeziębieniach, zmianach skórnych. Najstarsze w Polsce
brzozy liczą około 3 metrów w obwodzie.

Drzewo majestatyczne i niezwykłe. Ze względu na srebrzystą korę było
kojarzone z ludźmi starszymi, którzy łączą doświadczenie życiowe z
mądrością i dystansem do bieżących problemów. W tym rozumieniu
buk to wymarzony doradca, przewodnik duchowy albo wróżbita, mag.
Pomaga pokonywać trudności i obawy przed nieznanym, także przed
śmiercią. Słowianie wierzyli, że jego obecność odpędza złe moce. Silny masywny pień pozwala mu rosnąć zarówno w lasach lub zwartych
drzewostanach parkowych, jak i na odsłoniętych polanach jako drzewo
pomnikowe. Najgrubszy w Polsce buk Dziadek rośnie w Przedborowie
koło Ostrzeszowa i ma ponad 6,5 metra w obwodzie. Drzewa te należą
do gatunków długowiecznych i wyjątkowo wydajnych pod względem
pochłaniania dwutlenku węgla. Mają też właściwości uzdrowicielskie.
Leśnicy uważają je za „lekarzy lasu” a amatorzy drzewoterapii obejmują ich pnie w poszukiwaniu równowagi i regeneracji sił.

Horoskop celtycki kojarzy ją z ludźmi o dobrych intencjach i czystym
sercu.

Horoskop celtycki zalicza buka do czterech drzew wyjątkowych,
przypisując mu niezwykłe możliwości oraz powodzenie życiowe.

JODŁA
2 - 11 STYCZNIA
5 - 14 LIPCA
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12 - 24 STYCZNIA
15 – 25 LIPCA

JAŁOWIEC
25 STYCZNIA - 3 LUTEGO
26 LIPCA - 4 SIERPNIA
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Drzewo iglaste, górskie, okazałe, o silnym prostym pniu, którego nie
odkształcą żadne wiatry. Uosabia wierność, siłę oraz nadzieję. Z wysokości ogarnia dalekie horyzonty, zwłaszcza perspektywy zmiany na
lepsze. Jako bożonarodzeniowa choinka symbolizuje odrodzenie, stając
się zapowiedzią wiosny, która znowu zazieleni świat. Kojarzona jest z
młodością ciała i ducha, ale też z pewnym rodzajem wewnętrznej dyscypliny, pozwalającej tę kondycję zachować. W horoskopie celtyckim
łączy się z ludźmi silnymi, wrażliwymi, ale zachowującymi rezerwę
wobec świata. W zaufanym gronie ludzie ci potrafią jednak odsłonić
swe wewnętrzne ciepło i okazać wsparcie w trudnych sytuacjach.

Horoskop celtycki kojarzy z wiązem ludzi dobrych, szlachetnych, często altruistów o wysokich wymaganiach wobec siebie i innych. Pokrojem korony i cechami drewna więzy przypominają nieco dęby, dlatego uważano je za równie mocne, choć bardziej „pojednawcze” i zdolne
do kompromisów.

Jałowiec pospolity to zimozielony długowieczny krzew iglasty lub niewielkie drzewo. Jak sama nazwa wskazuje, wyjaławia, czyli oczyszcza
otoczenie z chorobotwórczych mikroorganizmów. Dzieje się tak za
sprawą wyjątkowo silnych fitoncydów wydzielanych przez ten krzew
naturalnie lub podczas spalania jego igieł i jagód. Wierzono, że posadzenie jałowców wokół cmentarza powstrzyma pokutujące dusze przed
przenikaniem do świata żywych. Sam krzew kojarzono z żałobą, śmiercią, odrodzeniem oraz świętością życia. Aromatyczny dym jałowcowy
wykorzystuje się w procesach wędzenia, a także w liturgii kościelnej i
magii. Rośnie bardzo powoli. Należy do roślin dwupiennych, dlatego
osobniki męskie i żeńskie powinny występować niedaleko od siebie. Jałowce nie lubią więc samotności i nie wszędzie potrafią się zadomowić.
Ich suszone szyszkojagody stały się typowo polską przyprawą.

Szczególne walory drewna jodłowego wykorzystuje się do uzyskania
pięknego brzmienia w instrumentach muzycznych, w których występuje pudło rezonansowe. W medycynie ludowej ceniono bakteriobójcze działanie związków zawartych w pędach i igłach tych drzew przygotowując z nich wywary i okłady. Lasy jodłowe wspomagają leczenie
chorób płucnych, ale też działają bodźcowo ze względu na ujemną jonizację powietrza. Dawniej w górskich okolicach często wysypywano
igłami jodłowymi podłogi, a współcześnie olejek pichtowy pozyskiwany
z młodych pędów ma duże zastosowanie w kosmetyce i aromaterapii.
Największa w Polsce jodła to Lasumiła. Rośnie w Bieszczadach i ma 517
cm w obwodzie i 35 m wysokości.

Wiązy są jednymi z najbardziej okazałych drzew, niegdyś powszechnie
spotykane były w lasach i parkach. Teraz są zagrożone niemal całkowitym wyginięciem ze względu na tzw. naczyniową chorobę wiązów.
Taki los dotknął między innymi wiąz szypułkowy, który przetrwał wojnę na gruzach Pawiaka w Warszawie. Drzewo to zrosło się tak silnie z
pamięcią ofiar przetrzymywanych w tym więzieniu, że po wycięciu w
2005 roku zdecydowano się je zastąpić repliką z brązu. Dzięki wyhodowaniu odmian bardziej odpornych wiązy zaczynają powracać do europejskich krajobrazów, niemniej nadal wymagają szczególnej opieki.
W medycynie naturalnej do celów leczniczych wykorzystuje się korę
tych drzew.

Krzew ten łączył się, według celtyckiego horoskopu, z ludźmi uczciwymi, uczuciowymi, inteligentnymi, którzy się dobrze czują w zespole, ale jednocześnie są wybredni i czasem nieprzewidywalni.
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Topola jest drzewem które rośnie szybko i osiąga znaczące rozmiary,
porównywalne z dębem czy lipą, tworząc dominanty w krajobrazie.
Nie jest jednak tak długowieczna. Nie zawsze ma sylwetkę tak smukłą i zapatrzoną w niebo i szczytne ideały, jak topola włoska, jednak
rodzima topola biała, zwana białodrzewem może z nią śmiało konkurować pod wieloma względami. Zdobi ją ażurowa korona, jasnoszara
kora i srebrzyste od spodu liście migocące na wietrze. Na pniach i konarach miewa guzowate narośle, z których pozyskuje się „czeczotowate” drewno do produkcji oklein. Jej pączki były stosowane do leczenia
przeziębień i schorzeń reumatycznych. Posiadając delikatną budowę
topola poszukuje towarzystwa innych drzew, do których potrafi się
dostosować, podobnie jak do zmiennych warunków środowiskowych
na terenach zalewowych.

Drzewo o rozłożystej koronie, mocnych pniach i jasnej łuszczącej się
korze. Potrafi znieść bardzo trudne warunki, łącznie z długotrwałym
brakiem wody. Ze względu na silną budowę może rosnąć samodzielne
jako drzewo pomnikowe. Mając taki potencjał platany lubią przywodzić i błyszczeć, ale też dobrze znoszą cięcie, co znaczy, że potrafią się
dostosować do sytuacji. W małych przestrzeniach są więc często wykorzystywane do formowania szpalerów. Ze względu na łuszczącą się
korę Grecy kojarzyli platany ze zdolnością regeneracji oraz odrodzenia.
W słowiańskich wierzeniach symbolizują one dobroczynność i opiekuńczość. Horoskop celtycki zwracał uwagę, że ludzie związani z platanem reprezentują zwykle wysokie standardy moralne, mają duże
możliwości, dlatego mogą wybierać różne ścieżki rozwoju i nie są do
końca przewidywalni.

Drewno topoli osiki wykorzystywano do obrony przez wampirami i innymi złymi mocami. O jej witalności świadczy fakt, że przez odrosty
korzeniowe potrafi wytworzyć swoje genetyczne klony. Największym
organizmem znanym obecnie na Ziemi jest topola osikowa w stanie
Utah w USA, której 47 tysięcy sklonowanych pni zajmuje powierzchnię 43 ha i waży około 6,5 tysiąca ton.

Podczas ataku na World Trade Center w Nowym Jorku stary platan
ocalił zabytkowy kościół przed uderzeniem walącej się wieży, za co później wzniesiono mu pomnik. W Polsce też rosną znane platany – jednym z nich jest Platan Konstytucyjny w Dobrzycy – jedno z największych drzew w naszym kraju - ma on około 37 m wysokości i ponad 10
m w obwodzie.

Zimozielone drzewo o długich igłach i wysokich często poskręcanych
pniach. Jest wyjątkowo urodziwe, zarówno kiedy występuje w grupie,
jak i pojedynczo. Za najgrubszą uchodzi Rzepicha z miejscowości Górki Małe w powiecie zielonogórskim, licząca w obwodzie ponad 5,6 m.
Sosny długowieczne w Kalifornii to najdłużej występujące żywe osobniki na Ziemi, których wiek szacuje się pomiędzy 3 000 - 5 000 lat.
W Chinach drzewa te uznawano za symbole zimy i wiecznego życia,
Słowianie również łączyli je z długowiecznością oraz zdrowiem. Łatwo
to zrozumieć, jeśli się weźmie pod uwagę ilość wydzielanych przez nie
fitoncydów, czyli związków o silnych własnościach bakterio- i grzybobójczych. Lecznicze działanie mają zarówno męskie kwiatostany zawierające pyłek, świeże igliwie jak i zielone szyszki. Pachnące żywicą drzewostany sosnowe mają spore znaczenie w leczeniu schorzeń
układu oddechowego oraz w dochodzeniu do pełni sił w stanach przemęczenia lub wyczerpania nerwowego. W rejonie puszczy Knyszyńskiej przybijano do sosen niewielkie tabliczki wotywne, tzw. tykła z
wypisanymi na nich prośbami. Często były to modlitwy za zmarłych
umieszczane przy kładkach na bagnach lub strumieniach. Tykła miały im wskazywać bezpieczną drogę przejścia na drugą stronę życia, a
drzewa do których je przytwierdzono były nietykalne.
Horoskop celtycki przypisuje sośnie znaczną energię uzdrowicielską,
wyciszającą i inspirującą do nowych działań, ale też ostrzega przed jej
zmiennością.

WIERZBA
1 -10 MARCA
3 – 12 WRZEŚNIA

LIPA
11 – 20 MARCA
13- 22 WRZEŚNIA

LESZCZYNA
22 – 31 MARCA
24 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA
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Wodolubne drzewo lub krzew (łoza) o niezwykłej sile wzrostu oraz
okazałej koronie o giętkich gałęziach i powiewnych liściach. Potrafi się
rozwinąć nawet z powalonego pnia, dlatego widziano w niej symbol
długowieczności oraz regeneracji sił. Taka żywotność mogła jednak
budzić grozę, podobnie jak mokradła, na których wierzba jest w stanie rosnąć. Z tego względu w czasach słowiańskich uchodziła ponoć za
drzewo Welesa (Wełesza), pana wód i zaświatów. W okresie późniejszym tradycja z Podlasia, Rzeszowszczyzny czy okolic Olkusza umieściła w jej dziuplastych pniach zwodniczego Rokitę, czyli „wierzbowego
diabła”, gdyż była to jedna z ludowych nazw tego gatunku. Wciągał on
podróżnych na bagna lub sprawiał, że gubili drogę we mgle. Mimo tak
negatywnych skojarzeń gałęzie wierzbowe znajdowały powszechne
zastosowanie w wikliniarstwie a radiesteci używali ich wykrywania
podziemnych cieków. Pogański zwyczaj smagania swych wybranków
wierzbowymi witkami na wiosnę znalazł kontynuację w obrządkach
wielkanocnych, kiedy kwitnących gałązek zaczęto używać do wyrobu
palm na Niedzielę Palmową. W różnych okolicach smagano nimi potem na znak pomyślności zarówno bliskie osoby, jak i zwierzęta domowe, chcąc im zapewnić liczne potomstwo. Wywar z kory wierzbowej
miał bogate zastosowanie w medycynie ludowej.

Lipę miodem płynącą czczono w czasach przedchrześcijańskich jako
żeński odpowiednik dębu. Patronowały jej boginie miłości i życia rodzinnego: germańska Freja, słowiańska Łada i litewska Lajma. Kiedy
związano lipę z postacią Matki Bożej, zaczęto ją sadzić wokół kościołów, kapliczek, na rozdrożach. Lipy sądowe, cmentarne, studzienne czy
wioskowe stały na straży innych miejsc, często
w symbolicznym centrum danej społeczności. Uważano je za „strażniczki” ─ drzewa opiekuńcze oraz uzdrawiające, w które zwykle nie
uderza piorun i które chronią przed złymi mocami. Najstarsza w Polsce
lipa o obwodzie ponad 5 metrów rośnie w Cielętnikach na Śląsku przy
kościele św. Apolonii – patronki stomatologów i jeszcze do niedawna
była obgryzana przez pielgrzymów w nadziei, że to ich uchroni przed
bólem zębów. W sztuce ogrodowej używano je czasem do konstruowania zielonych pergoli oraz altan, ponieważ łatwo się poddają formowaniu. Taki „gabinet jadalny” z gęsto posadzonych drzew znaleźć można
w arboretum wojsławickim, w dawnym majątku rodziny von Oheimb.
Współcześnie są nośnikami podobnych wartości, oferując ludziom
cień, aromat kwiatów, miód lipowy, piękno oraz natchnienie twórcze.

Krzew lub drzewko wcześnie zakwitające wiosną, było w Polsce uznawane za magiczne z powodu jej związków z wodą i radiestezją. Z niej
wyrabiano najlepsze różdżki do oznaczania żył wodnych, poszukiwania ukrytych skarbów a także – do wykrywania przestępców w średniowiecznym wymiarze sprawiedliwości. Orzechy laskowe są powszechnie lubiane i poszukiwane zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta.
Jednak podanie konkurentowi orzecha było traktowane jako znak, że
nie jest mile widziany. Ze względu na dużą plenność leszczynę kojarzono z płodnością i siłą witalną.

W horoskopie celtyckim ludzi związanych z wierzbą ma cechować intuicja, wyobraźnia, empatia ale też zmienność nastrojów i podatność
na wpływy otoczenia.

Horoskop celtycki kojarzy je z osobami pełnymi empatii, które lubią
skupiać wokół siebie grono rodziny oraz przyjaciół. Pogodne i marzycielskie mają duże predyspozycje artystyczne.

Horoskop celtycki zwraca uwagę na skromność ludzi związanych z
leszczyną, ich cierpliwość, wytrwałość oraz nieodpartą moc przyciągania.

JARZĘBINA
1 – 10 KWIETNIA
4 – 13 PAŹDZIERNIKA

KLON
11 – 20 KWIETNIA
14 – 23 PAŹDZIERNIKA

ORZECH
21 – 30 KWIETNIA
24 PAŹDZIERNIKA – 2 LISTOPADA

KWIECIEŃ
PAŹDZIERNIK

JARZĘBINA

KLON

ORZECH

RADOŚĆ ŻYCIA

WOLNOŚĆ

PASJA

Niewysokie drzewko o delikatnej „kobiecej” budowie, ozdobnych białych kwiatach i owocach w kształcie pięknych czerwonych korali należy do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków. Mimo
kruchej sylwetki posiada ogromna odporność na warunki środowiska.
W mitologii celtyckiej uchodziła za drzewo święte, gdyż potrafi rosnąć
wśród skał albo na spróchniałych pniach, czyli na podłożu innym niż
ziemia. Szczególną czcią była otaczana w Walii, Szkocji oraz Irlandii,
gdzie jej drewna używano do wyrobu lasek podróżnych, różdżek magicznych, krzyży oraz talizmanów ochronnych. Ochronną siłę przypisywali jej też Słowianie, którzy z jarzębiną kojarzyli pozytywną
energię. Jej kwiaty i owoce znajdują duże zastosowanie w medycynie
naturalnej, w produkcji nalewek lub innych przetworów spożywczych,
z kory zaś można pozyskać silny naturalny barwnik. Korale jarzębiny
tracą gorycz dopiero po przymrozkach i są zjadane przez ptaki w okresie, kiedy już trudno im cokolwiek znaleźć.

Drzewo bardzo plenne, rozmnaża się przez niesione wiatrem „skrzydlate” orzeszki. Klon jawor był podstawowym gatunkiem Puszczy
Sudeckiej, której reliktem jest Puszcza Jaworowa na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Uchodził za drzewo zakochanych, związane z człowiekiem w sposób szczególny, gdyż jego skaleczenie mogło
na sprawcę sprowadzić podobny wypadek a nawet śmierć. Drewno
jawora ma duże właściwości rezonacyjne i jest używane do wyrobu instrumentów. Uderzeniami w pnie jaworów odstraszano dawniej wilki
lub porozumiewano się na dalekie odległości. Starożytni Grecy i Persowie wierzyli w pozytywną siłę tego drzewa i często obsadzali nimi
drogi lub okolice miast.

Orzech należy do gatunków wybitnie ekspansywnych. Jego liście i korzenie wydzielają juglon - substancję toksyczną, która osłabia wzrost
roślin w jego pobliżu. W warunkach polskich łatwo się rozsiewa i szybko opanowuje przestrzeń. Niemniej jest drzewem urodziwym a także
poszukiwanym ze względu na smak oraz pożytki lecznicze z jego owoców, stosowanych w gojeniu ran, schorzeniach przewodu pokarmowego i zaburzeniach krążenia. Rzymianie nazywali je żołędziami Jowisza (Jovi glans) i kojarzyli z dobrobytem oraz małżeństwem, w którym
ludzie się powinni się tak dopasować, jak dwie połówki orzecha. Jako
zapowiedź radości i dostatku pojawia się w przybraniu wieńców adwentowych, dekoracjach a także potrawach na Boże Narodzenia.

Horoskop celtycki przypisuje ludziom spod tego znaku potrzebę wolności, umiłowanie podróży oraz ruchliwość intelektualną.

Ze względu na podobieństwo owoców orzecha włoskiego do ludzkiego mózgu jest on w magii oraz horoskopie celtyckim kojarzony z
ludźmi o wysokiej inteligencji i szerokich horyzontach. Cechuje ich
bezkompromisowość oraz skłonności przywódcze.

Horoskop celtycki kojarzy ją z ludźmi aktywnymi, elastycznymi,
szczodrymi wobec innych. Jarzębiny są piękne, błyskotliwe i po swojemu odporne na przeciwności losu.

Orzech wydziela silne lotne związki zwane fitoncydami, dzięki czemu
tworzy wokół siebie strefę hamującą rozwój szkodliwych bakterii i
grzybów. Najgrubszy orzech włoski w Polsce ma obwód powyżej 4,40
metra i rośnie w Mrzezinie na Pomorzu.

JAŚMINOWIEC
1 – 14 MAJA
3 – 11 LISTOPADA

KASZTANOWIEC
15 - 24 MAJA
12 – 21 LISTOPADA

JESION
25 MAJA – 3 CZERWCA
22 LISTOPADA – 1 GRUDNIA

MAJ
LISTOPAD

JAŚMINOWIEC

KASZTANOWIEC

JESION

ZMYSŁOWOŚĆ

OTWARTOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, ROZWAGA

ENERGIA, ODPORNOŚĆ,
WIEDZA, AMBICJA

Krzew o pięknych białych kwiatach i upajającym zapachu, którego moc
nasila się w porze nocnej. Pociąga i ośmiela do nawiązywania znajomości, budzi zmysły, ale też odpędza złe nastroje i pomaga przezwyciężyć
ból po rozstaniu lub stracie kogoś bliskiego. Od wieków był używany w
magii miłosnej do wyrobu wonnych olejków. Jego nuta zapachowa jest
obecna w perfumach Chanel Nr 5 oraz herbacie lub ryżu jaśminowym.

Kasztan jadalny to średniej wielkości drzewo liściaste kwitnące w maju,
choć nie tak efektownie, jak kasztanowiec od niedawna zadomowiony
w Europie i bynajmniej nie spokrewniony z kasztanem. Jego symbolika
wiąże się z ochroną owoców zwanych kasztanami, które skrywają w
grubej, kolczastej łupinie. Pieczone kasztany uchodzą za przysmak w
wielu krajach na południu Europy, ale w Polsce są stosunkowo mało
znane. Tam, gdzie występują w stanie naturalnym, były też wykorzystywane dla celów leczniczych ze względu na sporą zawartość potasu
oraz witamin z grupy B.

Należy do najstarszych drzew, jakie się pojawiły na Ziemi i zarazem
do najwyższych w Europie. W mitologii nordyckiej był kojarzony z
Yggdrasilem – wielkim drzewem Odyna, którego korzenie i gałęzie
przenikały oraz łączyły wszystkie światy. Drzewem życia i drzewem
poznania. Starożytni Grecy widzieli w nim symbol odporności, siły
oraz ambicji, ale też cenili jego własności uzdrowicielskie. Sok ze świeżych liści działa leczniczo przy ukąszeniach niektórych węży, a wyciągi z kory stosuje się w terapii dny moczanowej i innych schorzeń.
Słowianie łączyli go z Perunem, gdyż podobnie jak dąb ściąga pioruny.
W Beskidzie jesiony sadzono na pamiątkę urodzenia syna, a także na
cmentarzach i przy kościołach lub cerkwiach. W Puszczy Białowieskiej
drzewa te osiągają wysokość nawet 40 m i grubość pnia powyżej 5 m.
Za najstarszy i najgrubszy uważa się jesion ze wsi Motarzyno na Kaszubach, który ma ponad 7 m w obwodzie. Ze względu na swą wybujałość jesiony najlepiej się czują w grupie i nie powinny być wystawione
na bezpośrednie działanie wiatru. Są jednak przystosowane do dużych
wychyleń, co z powodzeniem wykorzystywano w produkcji łuków,
oszczepów i strzał.

Zgodnie z horoskopem celtyckim ludzie związani z tym krzewem są
czarujący, towarzyscy i energiczni, choć często towarzyszą im skrywane obawy lub niezadowolenie.

Horoskop celtycki przypisuje ludziom związanym z tym drzewem takie cechy jak przezorność, rozwaga, czasem nadopiekuńczość, ale też
umiejętność wyjścia z ciasnej skorupy.

Horoskop celtycki łączy jesion z ludźmi ambitnymi, pracowitymi, o
cechach przywódczych ale elastycznych i nie narzucających swego
stanowiska.

GRAB
4 – 13 CZERWCA
2 – 11 GRUDNIA

ŚLIWA
14 – 20 CZERWCA
12 – 21 GRUDNIA

JABŁOŃ
22 CZERWCA – 4 LIPCA
23 GRUDNIA – 1 STYCZNIA

CZERWIEC
GRUDZIEŃ

GRAB

ŚLIWA

JABŁOŃ

WYTRWAŁOŚĆ

WRAŻLIWOŚĆ, SŁODYCZ

MIŁOŚĆ

Grab nazywany „żelaznym drzewem” ze względu na niezwykłą twardość drewna. Wyrabiano z niego trzonki do toporów i innych narzędzi oraz broni siecznej. Jest nieugięty, odporny i ma silne właściwości
odkażające, co czyni go gatunkiem pożądanym zarówno w lasach, jak
i w pobliżu domów. Można go dowolnie formować, dlatego jest popularnym materiałem stosowanym do tworzenia ścian „zielonych gabinetów”, szpalerów oraz żywopłotów.

Niewielkie drzewo owocowe, które na wiosnę zakwita jako jedno z
pierwszych. W Chinach należała do najbardziej czczonych drzew, zajmując równie ważne miejsce w sztuce i literaturze, jak wiśnia w Japonii. W Polsce w stanie naturalnym występuje jako śliwa tarnina i
tworzy zwarte kolczaste grupy, tzw. czyżnie, dając schronienie ptakom
i innym drobnym zwierzętom. Jej granatowe owoce po przemrożeniu
tracą swoją cierpkość i mogą być wykorzystane do celów spożywczych
oraz leczniczych. Śliwa domowa o słodkich owocach jest drzewem wyhodowanym sztucznie i nie ma aż tak bogatej symboliki, jaką posiadają
drzewa leśne. Śliwki, zwłaszcza w postaci suszonej, wspomagają trawienie i dlatego stanowią tradycyjny dodatek do potraw bożonarodzeniowych.

Drzewko owocowe – płodne i pracowite – jedno z pierwszych zwiastujących wiosnę, symbol życia i obfitości. Wycięcie jabłoni było przez
Celtów karane śmiercią. Według niektórych wierzeń słowiańskich źródło życia zlokalizowane jest w pobliżu jej korzeni. Także polska tradycja
ludowa chroniła te drzewa, gdyż uważano, że ścięcie jabłonki przynosi
zgon. Jabłka, które dają się przechować do połowy mrozów, należały
do atrybutów Marzanny, słowiańskiej patronki zaświatów oraz pory
zimowej. Jabłoń obsypana białymi kwiatami była kojarzona z panną
młodą i wiosennym ślubem. W Biblii pojawia się jako drzewo rajskie,
dlatego jej owoce zawiesza się na bożonarodzeniowej choince jako zapowiedź przyszłego lepszego życia. Z podobnych powodów w niektórych regionach Europy (Serbia, Bułgaria) sadzi się ją na cmentarzach.
Obok korony i berła jabłko jest też jednym z symboli władzy monarszej. W medycynie ludowej jabłka w różnej postaci są stosowane przy
oczyszczaniu organizmu, odchudzaniu i leczeniu zaburzeń układu pokarmowego.

Najgrubszy w Polsce grab pospolity rośnie w Ogrodzie Botanicznym
UW w Warszawie i ma pień o obwodzie powyżej 4,30 m. We Wrocławiu drzewa te zostały użyte do obsadzenia wielkiej polany pamięci poświęconej profesorom z osiedla Oporów, które od czasów powojennych
stanowi bardzo silną enklawę ludzi nauki.
Zgodnie z horoskopem celtyckim grab jest kojarzony z ludźmi niezłomnymi, obdarzonymi inteligencją, wyobraźnią oraz altruizmem,
poświęcającymi życie wzniosłym celom.

Horoskop celtycki kojarzy śliwę z ludźmi ceniącymi życie rodzinne,
nieco sentymentalnymi ale odpornymi na przeciwności życia.

Jabłoń potrafi osiągnąć wiek nawet 200 lat i spore rozmiary – ponad 3
m w obwodzie pnia.

ZADANIE
DRZEWO OPIEKUN

ZADANIE
TWARZ

Odszukaj w kalendarzu
celtyckim datę Twoich
urodzin.

Celtowie silnie związani byli z naturą. W sposób szczególny cenili oni
drzewa i krzewy przypisując im pewne cechy
charakteru.

Sprawdź jaki gatunek
drzewa jest Ci przypisany. Za pomocą klucza do
oznaczania roślin oraz
wskazówek ze „wzoru
graficznego” spróbuj odnaleźć je w parku.
Zatrzymaj się w pewnej
odległości od „swojego”
drzewa. Przypatrz się
jaki ma pokrój, sylwetkę,
rozmiar i jak wygląda na
tle innych drzew.
Zbliżając się zwróć uwagę na barwę liści/igieł,
kwiatów lub owoców, kolor kory, kształt pąków.
Usiądź w jego cieniu w

głębokim kontemplacyjnym odosobnieniu.

Przypatrz się drzewom w
Parku Tysiąclecia. Każde
z nich jest wyjątkowe i
różne od siebie nawzajem - tak jak ludzie.
Podejdź do drzewa, które
najbardziej Cię zainteresowało. Wpierw przypatrz mu się uważnie.
Zwróć uwagę na kształt
korony, kolor oraz fakturę kory, rodzaj liści.
Wyobraź sobie teraz jak
mogłaby wyglądać twarz
człowieka o cechach charakteru tego drzewa.
Spróbuj za pomocą zna-

lezionych przedmiotów
(patyki, kamienie, trawa,
ziemię, błoto, glina) stworzyć ją na pniu lub pod
drzewem.
Po skończonej pracy przy
pomocy klucza do oznaczania roślin rozpoznaj
gatunek, a następnie
przeczytaj w kalendarzu
celtyckim przypisane mu
cechy charakteru.

Parkowa akademia realizowana jest w ramach:
MIKROGRANTY - PROGRAM ESK WROCŁAW 2016
Natalia Bańdo - pakiet edukacyjny/grafika/zdjęcia
Alina Drapella-Hermansdorfer - teksty/opracowanie /merytoryczne/zdjęcia
Katarzyna Kobierska - grafika/layout strony/zdjęcia
Wojciech Kowalewicz - tłumaczenie
Jakub Kucfir - web development
Paweł Ogielski - teksty/opracowanie merytoryczne/zdjęcia
Małgorzata Smołka - pakiet edukacyjny/grafika

www.wroclaw2016.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
wyniki naboru: 1-15 luty 2016
www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/programs/wyniki-naboru-luty-2016-1456839819.pdf

