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WSPOMNIENIA O POMNIKOWYCH DRZEWACH (cz. 1)
Aleksander ¯ukowski (Rybnik)

M

iniony wiek XX by³ ze wszech miar stuprzywi¹zywania i wystawiania na widok publeciem wyj¹tkowym w historii ruchu
liczny rozpustnych niewiast. Pod lip¹ ustawiano
ochrony przyrody. Rozwój nauki, stworzenie
ambonê, z której kap³an g³osi³ wiernym homiliê.
wyspecjalizowanych regulacji prawnych, szerokie
Wobec tych rozlicznych funkcji trudno
zaanga¿owanie spo³eczne przyczyni³y siê do ocaprzeceniæ rolê, jak¹ drzewo to odgrywa³o w ¿yciu
Utracone na Górnym Œl¹sku
lenia, a niejednokrotnie odtworzenia przyrodniparafialnym Leszczyn. Dziêki temu by³o w okozasoby przyrody
czego dziedzictwa w wiêkszoœci rozwiniêtych
licy szeroko znane i otaczane szacunkiem.
krajów œwiata.
Lipa Œwiêtej Trójcy na pocz¹tku XX wieku
Rozwój cywilizacji poci¹ga za sob¹ ekstermiDorobek XX wieku w dziedzinie ochrony
musia³a stanowiæ nie lada atrakcjê krajoznawcz¹,
nacjê zasobów przyrody – pojedynczych osobprzyrody jest zauwa¿alny tak¿e na Górnym
skoro dostrzeg³ j¹ w Leszczynach nestor polskiego
ników, gatunków, ca³ych ekosystemów a tak¿e
Œl¹sku. Pouczaj¹cym przyk³adem jest tu ochrona
krajoznawstwa i turystyki Mieczys³aw Or³owicz.
miejsc o du¿ych walorach przyrodniczych.
pomnikowych drzew, która ewoluowa³a przez
W swoim „Ilustrowanym Przewodniku po
Ka¿dy z nas zna takie fakty.
ca³e stulecia, poczynaj¹c od przes³anek religijWojewództwie Œl¹skim” z 1924 r. napisa³ on, i¿
Tym artyku³em rozpoczynamy cykl publikacji,
nych i historycznych stymuluj¹cych dzia³ania
lipa na leszczyñskim cmentarzu liczy³a 7 m obktóre przypomn¹ Czytelnikom wyciête ju¿ sêdzikonserwatorskie, a¿ po wspó³czeœnie podejmowodu i 22 m wysokoœci. Drzewo to by³o czêœwe drzewa, wytêpione gatunki roœlin i zwierz¹t,
wane przedsiêwziêcia tak w sferze dzia³alnoœci
ciowo zniszczone przez piorun. Kilkanaœcie lat
zniszczone ekosystemy i elementy przyrody
legislacyjnej, jak i w zakresie stosowania nowopóŸniej Stanis³aw Berezowski w swoim „Turystynieo¿ywionej oraz zdewastowane miejsca wysczesnych metod chirurgii drzew.
czno-krajoznawczym przewodniku po wojewótêpowania osobliwoœci przyrodniczych. ApelujeMimo coraz szerzej zakrojonych, œwiadodztwie œl¹skim” wydanym w 1937 r. wymieni³ to
my do wszystkich o nadsy³anie informacji o ju¿
drzewo opisuj¹c wieœ Leszczyny.
mych i celowych, a z natury te¿ i kosztownych
nieistniej¹cych i traconych obecnie cennych
Lipê wyciêto w 1953 r. ze wzglêdu na podzia³añ podejmowanych na rzecz ratowania cenzasobach przyrody w miejscu zamieszkania i najgarszaj¹c¹ siê kondycjê zdrowotn¹ i stale rosn¹ce
nych okazów œl¹skiej dendroflory, nie zawsze
bli¿ej okolicy. Karty „czarnej ksiêgi” pozwol¹ na
zagro¿enie upadkiem na stoj¹cy blisko zabytkoudawa³o siê utrzymaæ je przy ¿yciu. Nieub³agany
rejestracjê strat, jakie ponosi przyroda w drodze
wy koœció³. Przez jakiœ czas pozosta³ jeszcze w zieup³yw czasu w po³¹czeniu z wp³ywem chorób
cz³owieka ku ekorozwojowi.
mi martwy odziomek. Dziœ nawet jego ju¿ brak.
i dzia³alnoœci¹ szkodników okazywa³y siê silCharakterystyczne, ¿e pamiêæ o drzewie jest
niejsze od podejmowanych przez cz³owieka zaci¹gle ¿ywa wœród mieszkañców Leszczyn i okobiegów leczniczych i konserwatorskich. Zdarza³o
œl¹skiej ziemi w udokumentowanej przesz³oœci.
licy, zw³aszcza tych w starszym i œrednim wieku,
siê, ¿e naturalne kataklizmy, jak po¿ary, uderzenia
Lipa Œwiêtej Trójcy ros³a na starym cmentaktórzy w okresie dzieciñstwa i wczesnej m³odoœpiorunów czy wichury decydowa³y o losie warrzu, tu¿ obok drewnianego koœció³ka zrêboci niezliczon¹ iloœæ razy przechodzili pod koron¹
toœciowego egzemplarza. W wielu przypadkach
wego p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej, wzniesiotej lipy uczêszczaj¹c na lekcje religii.
niestety tak¿e niewyt³umaczalna obojêtnoœæ ze
nego w latach 1594-1595. Fakt, i¿ odziomek
W Rudach na Ziemi Raciborskiej jeszcze
strony cz³owieka doprowadzi³a do unicestwienia
lipy dzieli³ siê na trzy równorzêdne pnie, mia³
dwadzieœcia kilka lat temu rós³ „najhonorniejszy”
cennych okazów drzew.
wymiar symboliczny. Zosta³ przez mieszkañœwierk pospolity w tej czêœci Górnego Œl¹ska.
Po wielu sêdziwych drzewach, których
ców dostrze¿ony i przyczyni³ siê do nadania drzeMo¿na go by³o ogl¹daæ w uroczysku „Buk” na
œladów pró¿no dziœ szukaæ w terenie, zachowa³y
wu wskazanej nazwy w³asnej. W jednej z miejsterenie oœrodka wypoczynkowego „Buk”. Mia³
siê fotografie, rysunki, oznaczenia na mapach,
cowych kronik zachowa³ siê zapis: „Lipa ta by³a
wzmianki w kronikach parafialnych, przewodon 330 cm obwodu, 105 cm pierœnicy i 24 m
oko³o 9 m wysoka, pusta w œrodku. Objêtoœæ
nikach turystycznych, artyku³y prasowe i inne
wysokoœci. Pieñ drzewa by³ silnie uga³êziony a¿
odziomka wynosi³a 8 m i 25 cm.” Rozmiary te
archiwalia. Wa¿nym, choæ nietrwa³ym Ÿród³em
do samej ziemi. Œwierk by³ pomnikiem przyrody,
musia³y budziæ respekt i szacunek. Na konarze
informacji o dawniej istniej¹cych drzewach jest
posiada³ drewniane ogrodzenie. Wymieniany by³
lipy wisia³ dzwon wzywaj¹cy na nabo¿eñstwo.
tak¿e ludzka pamiêæ. Wspomnienia, podania i lew publikacjach krajoznawczych dotycz¹cych
Jeszcze oko³o 1910 r. ¿yli ludzie pamiêtaj¹cy
gendy nawi¹zuj¹ce do drzew historycznych ¿ywe
Raciborszczyzny. Niestety, up³yw czasu oraz
na drzewie ¿elazne pierœcienie mocuj¹ce ów
s¹ w wielu lokalnych spo³ecznoœciach. Stanowi¹
wp³yw silnie zanieczyszczonego powietrza
dzwon. Istnia³a te¿ ¿elazna kuna s³u¿¹ca do
one element kulturowego
zrobi³y swoje. Drzewo usch³o
Lipa Œwiêtej Trójcy
Pieñ œwierka w Rudach
dziedzictwa, a ich kultywoi w 1983 r. zosta³o wyciête.
wanie jest przejawem poczuPozosta³ po nim odziomek
cia to¿samoœci z regionem.
monstrualnego kszta³tu, o kilNi¿ej prezentujê kilkanaœkumetrowej wysokoœci i 310
cie sylwetek drzew, które za
cm w obwodzie pierœnico¿ycia nale¿a³y do szerzej znawym. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e
nych w naszym regionie.
nawet ten martwy kikut,
Drzewa te w XX wieku i na
w nik³ym stopniu przypomijego prze³omie znik³y z przynaj¹cy ¿ywe drzewo, wzburodniczej mapy Górnego
dza³ zainteresowanie odwieŒl¹ska.
dzaj¹cych oœrodek i po³o¿ony
Ju¿ blisko 50 lat minê³o
na jego terenie basen. W pood czasu wyciêcia wiekowej
³owie lat 90. XX wieku
lipy w Leszczynach – znanej
odziomek ze wzglêdów bezw okolicy pod nazw¹ „Lipa
pieczeñstwa zosta³ œciêty.
Œwiêtej Trójcy”. By³o to
Dziœ mo¿na ogl¹daæ jego
jedno z najbardziej kultoszcz¹tki le¿¹ce w trawie niewych drzew, jakie ros³y na
opodal basenu.
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