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Bądźcie inni dla drzew

Kiedyś do ludzi
Mówił dąb.
Do mnie mówi
Każde z drzew.
Właśnie stąd
Wiem to, co wiem.
Lecz ci, co gadają
I nie słuchają,
Nic nie usłyszą
Od żadnego z drzew.

Mary Carolyn Davies (1924)
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W drzewach zachwyca mnie ich zakorzenienie w konkretnym, niezmiennym miejscu. 
Stoją – czasem przez setki lat – i cicho obserwują nasze życie.

Teraz role się odwróciły. Fotograf, obserwując z konkretnego miejsca drzewo, ma 
na jednym zdjęciu uchwycić to, czego ono doświadczało latami. Punktem wyjścia 
tej refleksji jest czas – rozumiany nie tylko jako powolny upływ, ale również jako 
proces, działanie. Na marginesie pojawia się też pytanie o kondycję samej fotografii. 

Zdjęcia zostały wykonane w różnych porach dnia. W dzień, w nocy, w pełnym słońcu 
i w zupełnej ciemności. To, co je łączy, to bardzo długi czas naświetlania: od kilku 
minut do kilku godzin. Pozwoliło to na zamknięcie w jednej fotografii dużo większe-
go fragmentu z życia drzewa niż niewiele mówiący ułamek sekundy. Pozwoliło też 
pobyć z drzewem dłużej niż przez krótką chwilę potrzebną na zrobienie zdjęcia za 
pomocą współczesnych narzędzi. Każdy, większy lub mniejszy ruch trawy, gałęzi czy 
liścia pozostawił na zdjęciu swój ślad, ale poruszający się szybciej ludzie po prostu 
z obrazu zniknęli.

Paweł Heppner



Widzę ludzi, bo gdy 
chodzą, dostrzegam 
ich niby drzewa1 
W naszym codziennym patrzeniu pod nogi drzew często nie widzimy. Mijamy je, 
albo raczej one nas mijają ponad krótkimi naszymi perspektywami. Rosną zwykle 
gdzieś obok. Tam, gdzie nam nie przeszkadzają. A jeśli przeszkadzają, są usuwane. 
Są raczej tłem niż figurą zdarzeń. Nie wymagają uważności, więc na co dzień się na 
nich nie skupiamy. W tej książce jest inaczej. Tu zamierzyliśmy drzewa dostrzec.  
A przez nie – opowiedzieć o Warszawie oraz jej mieszkankach i mieszkańcach. 

Przygotowując się do tego, zaczęliśmy od rozpytywania, o których drzewach trzeba 
napisać. Chcieliśmy wybrać trzydzieści, tymczasem bardzo szybko zebrało się nam 
ponad dwieście propozycji. Próbując je uporządkować, spojrzeliśmy na kryteria, we-
dług których drzewa są uznawane za ważne. Pobieżny przegląd wskazał, że samych 
powodów jest, lekką ręką licząc, ponad trzydzieści. Uznajemy drzewa za znaczące, 
ponieważ są starsze od innych – często starsze niż miasto, w którym rosną; ponie-
waż są ostańcami czegoś, co było tu dawniej, jakiejś puszczy, jakiś upraw, czasem 
nieistniejących ogrodów lub niegdysiejszej zabudowy. Nadają klimat poszczególnym 
dzielnicom czy osiedlom, wskazując na krajobraz (siedlisko), w którym zbudowano 
miasto lub – konsekwentnie kiedyś sadzone  – stanowią o ich specyficznym cha-
rakterze, z którym się utożsamiamy, wyróżniającym je na tle innych części miasta. 
Czasem to cały las drzew, czasem aleje, czasem pojedyncze drzewa: górujące nad 
innymi swoimi rozmiarami lub wyróżniające się ze względu na swoją nietypowość, 
niezwykłość odmiany, kształtu czy szczególne położenie. Bywa, że zwracają uwagę 
jako drzewa fundacyjne, kluczowy element kompozycji jakiegoś fragmentu miasta, 
wynikający ze świadomych decyzji urbanistycznych. Częściej jeszcze jako samo-
siewki – drzewa, które wyrosły wtórnie, wbrew woli budowniczych, gdzieś między 
płytami chodnikowymi, przy fundamencie czy na gruzach miasta. Przetrwały, stając 
się symbolem żywotności przyrody, ale także niezłomności miasta i jego mieszkań-
ców. Wśród nich są drzewa martyrologiczne, symbole cierpień zbiorowych, zagłady  
i odrodzenia. Na tyle istotne dla tożsamości miejsc, że nawet gdy umierają, są sadzo-
ne na powrót lub zmieniają się w spiżowe odlewy. Są drzewa pamiętane w związku  
z historią ważnych osób publicznych, czasami przez nie sadzone lub tylko ochrzczone 
ich imieniem. Są również takie, które wskazujemy ze względu na pamięć o osobach 
bliskich: drzewa rodzinne, sąsiedzkie i w końcu drzewa prywatne – bardzo osobiste – 
pod którymi wydarzyło się coś, o czym nam przypominają lub po prostu, pod którymi 
się bawiliśmy jako dzieci lub na które patrzymy z okna. 

1 Cytat za: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2008,  
 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=307, dostęp 28.11.2020.
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Takie drzewa trafiają do świadomości zbiorowej, gdy stają się kanwą literackich 
wspomnień czy fantazji. Czasem wspomniane tylko w opowieści lub wierszu, od-
najdywane są po latach jako żywe fragmenty dzieła. Nie tylko literackiego, ponie-
waż wskazywane są też drzewa, które stały się przedmiotem działań artystycznych: 
drzewa rzeźby, instalacje przestrzenne, czasowe galerie. Są też takie, na których 
zamiast instalacji wieszane są kapliczki i wota. Drzewa święte dzięki figurom,  
a czasami z powodu objawień, wyłaniających się niezwykłych postaci z kory, pnia, 
grzybów czy konarów. Są też drzewa święte, które wyrosły z nasiona rzuconego czy 
pobłogosławionego przez świątobliwego albo drzewa przeklęte, związane z jakąś 
mroczną historią. Są i takie, które wyrosły z kolektywnego czynu społecznego lub 
uchroniła je przed wycinką społeczna mobilizacja – integrują wówczas społeczność 
wokół konfliktu, wokół troski o własne miejsce na ziemi. Bo o drzewach – jak o lu-
dziach – mówimy i na drzewa zwracamy uwagę najczęściej wtedy, gdy odchodzą. 
Wtedy okazuje się, jak były dla nas ważne. Jak nie godzimy się na ich nieobecność. 
Ta wielość powodów, dla których wskazujemy drzewa jako istotne, uświadamia nam, 
jak bardzo nie możemy ich nie mieć obok siebie. Pokazała nam, że zamierzenie nasze 
jest chybione u zarania. Nie ma drzew ważnych – ponieważ nie ma nieważnych. 
Drzewa ważne są wszędzie, a historii o drzewach jest ogrom. Gdy uświadomiliśmy 
sobie, jak dużo jest takich drzew dla Warszawy i jak cząstkowy będzie ich wybór, 
ułożyliśmy książkę jako opowieść o gatunkach. I choć początkowo wydawało się, 
że taki wybór pozwoli zbudować obraz w sposób bardziej panoramiczny, to jednak  
i takie spojrzenie okazało się cząstkowe, ponieważ nie objęliśmy nim wielu gatun-
ków, nie tylko kluczowych dla krajobrazu miasta, ale także tych wszystkich drzew 
niezwykłych – pojedynczych okazów, egzotów, osobliwości dendrologicznych, form  
i odmian zarówno starych, jak i nowych, nawet tych, których nazwa czy pochodzenie 
z Warszawą jest ściśle związana. 

Mamy poczucie niespełnienia. Jakkolwiek byśmy nie chcieli opowiedzieć o drzewach 
Warszawy – obraz będzie niepełny. Same historie zresztą też często są znane tylko  
z fragmentów, zagmatwane, nieciągłe, pełne znaków zapytania. „Byli szczęśli-
wi dawniejsi poeci / Świat był jak drzewo, a oni jak dzieci”2. A jednak ten projekt 
nauczył nas wiele. Patrzymy z większą uważnością na otoczenie i ludzi, o których 
opowiadamy. Widzimy więcej drzew, niż nam się wydawało, że możemy zobaczyć. 
Spotykamy więcej ludzi z drzewami związanych, niż się spodziewaliśmy. Słyszymy 
więcej historii, niż jesteśmy w stanie opowiedzieć. Zaskoczeni jesteśmy ogromem 
związków między drzewami i ludźmi oraz liczbą osób, które w projekcie tym nam po-
mogły i które mają coś o drzewach do opowiedzenia – jest nas milion. Milion drzew, 
milion ludzi i milion wspólnych historii. Dlatego koniec tego projektu jest również 
początkiem. Początkiem są opowieści o drzewach, które trzymacie w rękach. Historie 
spisane nie tylko tu, lecz także na stronach projektu (www.drzewawwarszawie.org.
pl, www.drzewawpolsce.pl) oraz na profilu na Facebooku. Stworzyliśmy je, ponieważ 
zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele jest do opowiedzenia. Niniejsza książka jest tylko 
ułamkiem i początkiem tego, co dla was ważne. 

Marek Piwowarski

2 T. Różewicz, Drzewo, [w:] tenże, Poezje wybrane. Selected Poems, tłum. A. Czerniawski,  
 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, s. 36.
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Nazwa polska: Kasztanowiec zwyczajny

Nazwa łacińska: Aesculus hippocastanum L.

Lokalizacja: przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Jeżewskiego  
z aleją Komisji Edukacji Narodowej 

Średnice koron: 14–20 m

Obwody pni: 260–384 cm

Wysokość: 14–18 m

Wiek: 120–160 lat

Kasztanowiec zwyczajny

Rozmawiam z Michałem Karniewskim, spadkobiercą dóbr natolińskich, które rodzi-
na otrzymała od Augusta Potockiego. Był to dowód wdzięczności dla Juliana Kar-
niewskiego, bibliotekarza Potockich i zarządcy dóbr rolnych Natolina, który w trakcie 
dochodzenia rosyjskich służb, chronił Potockiego i wziął na siebie winę za przerzuty 
broni dla powstańców styczniowych. Został za to uwięziony w Cytadeli w oczeki-
waniu na wyrok zesłania. Jednak Potocki wykupił go z carskiej niewoli, a następnie 
obdarował ziemią. Karniewscy nadal gospodarują na Ursynowie, prowadząc przy 
Bażantarni, na rogu ulicy Rosoła, gospodarstwo ogrodnicze. Nie ma chyba lepszego 
źródła wiedzy o drzewach niż najstarszy ród Ursynowa. 

Pan Michał opowiada, że aleję kasztanową posadzono dla ochrony cara Aleksan-
dra I w czasie jego podróży na kongres wiedeński w 1815 roku. Tę samą historię 
powtarzają artykuły w prasie lokalnej. Jednak aleja ta nie widnieje ani na planie 
okolic Warszawy Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego z 1829 roku 
(choć wyraźnie zaznaczono na nim aleję biegnącą między Moczydłem a Wolicą), ani  
na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego z 1843 roku (stan z lat 1822–1843). 
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Dokumentuje ją dopiero Karta varšavskogo učastka – mapa porucznika Kiriczenki  
z 1875 roku. Można więc przyjąć, że skoro w pamięci rodu Karniewskich aleja ist-
niała, zanim dobra te otrzymali pod koniec lat 60-tych XIX wieku, musiała zostać 
zasadzona tuż przed rokiem 1860. 

Największy kasztanowiec ma obwód 384 centymetrów, czyli około 122 centymetrów 
pierśnicy1. Tabela wiekowa drzew opracowana przez profesora Longina Majdeckiego, 
architekta krajobrazu i historyka sztuki, kończy się w przypadku kasztanowców na 
105 centymetrach obwodu dla drzew w wieku 120 lat. Są to oczywiście wartości 
przybliżone, ale na ich podstawie można wnioskować, że pień drzewa o średnicy 122 
centymetrów określałby wiek drzewa na około 140, ale nie więcej niż 160 lat. Kaszta-
nowce z alei Jeżewskiego mogą więc pamiętać, co najwyżej, powstanie styczniowe, 
u którego pamięci w roku 1864 Julian Karniewski  ufundował stojący przy alei drew-
niany krzyż. Krzyż okuto w żelazną ramę dla utrzymania rozpadającego się drew- 
na. Pamiętające go kasztanowce trzymają się dobrze. 

1 Pierśnica – średnica drzewa mierzona na wysokości 130 centymetrów.

Na gałęziach kasztanowców często zobaczyć można plastikow „lampiony”. To pułapki feromonowe na szro- 
tówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella), szkodnika siejącego spustoszenie wśród kasztanowców. 
Szrotówki, wraz z brunatną plamistością, doprowadzają do uszkodzeń blaszki liściowej, co przy dodat- 
kowych suszach w okresie letnim kończy się przedwczesnym opadaniem liści kasztanowców i ich osłabieniem. 
Choć odchodzi się dziś od grabienia liści w parkach, bardzo dokładne ich grabienie i wywóz  jest najskuteczniej-
szym sposobem walki z tym szkodnikiem. 

Warto zobaczyć także inne kasztanowce: 

81 kasztanowców zwyczajnych – dzielnica Włochy, ul. Rybnicka (pomiędzy ul. Lipową i ul. Koziorożca)

21 kasztanowców zwyczajnych – dzielnica Wawer, wzdłuż ul. Karpackiej

Kasztanowiec biały – dzielnica Śródmieście, ul. Elektoralna 2 (podwórko wewnętrzne Głównego Urzędu  
Miar i Wag)

2 kasztanowce zwyczajne – dzielnica Ochota, Filtry Warszawskie, ul. Koszykowa

Aleja kasztanowcowa w parku Ujazdowskim
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Nazwa polska: Dąb szypułkowy

Nazwa łacińska:  Quercus robur L.

Lokalizacja: ul. Nowoursynowska (odcinek przy Lesie Natolińskim)

Średnica korony: według rejestru 10 m, według naszego pomiaru 14 m

Obwód pnia: według rejestru 843–846 cm, według naszego pomiaru 883 cm

Wysokość: według rejestru 18 m

Wiek: ok. 600 lat

Dąb Mieszko I 

Ostaniec pradawnej puszczy mazowieckiej, którego wiek szacuje się na sześćset  
albo nawet siedemset lat (w latach 70. XX wieku szacowano na tysiąc), rośnie przy 
średniowiecznym trakcie czerskim, biegnącym wzdłuż dzisiejszej ulicy Nowour-
synowskiej. Już przed wojną objęty był ochroną i działaniami konserwatorskimi.  
W latach 30., dla poprawy stateczności, w jego pień została wmurowana plomba 
gruzowo-cementowa, a jego konary spięto żelaznymi obejmami wykutymi przez 
kowala z pobliskiej Wolicy. Plomba szybko się rozpadła, bo w latach 60. w czasie  
praktyk studenckich prowadzonych przez dr. Józefa Rokoszę – nestora dendro- 
logii warszawskiej – studenci zgodnie z nową doktryną odchodzenia od chirur- 
gii drzew, usunęli gruz i cegły z wnętrza pnia. Żywym dowodem na nieskutecz- 
ność zabiegów mających ograniczyć próchnienie pnia był ponadmetrowy zaskroniec, 
który wypełzł spod sukienki jednej z siedzących pod drzewem studentek.

W latach 1972–1974 dokonano cięć sanitarnych, czyszczenia i impregnacji ekspe-
rymentalnymi środkami chemicznymi wyprodukowanymi w spółce Inco-Veritas  
(o czym informuje złota tabliczka wmurowana w betonową plombę). Niektóre  
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konary podparto, ubytki zabezpieczono ekranami żelbetowymi z wywietrznikami. 
Oczyszczono szyjkę korzeniową i wymieniono glebę wokół. W roku 1997 oczysz-
czono i zaimpregnowano ubytki w pniach i konarach oraz założono sączki odprowa- 
dzające wodę z wnętrza pnia, postawiono też metalowy płotek wokół dębu. W 2002 
roku założono podporę podtrzymującą żywy konar drzewa, a w latach 2015–2016 
założono drugą podporę i instalację odgromową. W międzyczasie opasano konary 
drzewa łańcuchami. W kolejnych latach planuje się usunięcie rosnących w jego są-
siedztwie topoli, dębów i wierzby iwy. 

Obok dębu Mieszko biegnie rów połączony z sąsiednią działką, gdzie teren jest 
znacznie wyniesiony. W czasie brukowania traktu czerskiego, które było wykony-
wane przez jeńców niemieckich w latach 1946–1947 w związku z planowanym po-
bytem Bolesława Bieruta w Natolinie, przeprowadzono pod drogą sączki odprowa-
dzające wodę do parku. Powstanie na tym terenie rowów może być też związane  
z pobliskimi gliniankami i cegielnią, które funkcjonowały na przedpolach Natolina 
w XIX wieku. Inna hipoteza wiązałaby je ze starszym i większym układem wodnym, 
widocznym na historycznych mapach, który ciągnął się aż od Moczydła. Sytuacja 
melioracyjna mocno się zmieniła w czasie budowy Ursynowa w latach 80. ubiegłego 
stulecia, kiedy cześć rowów biegnących do ulicy Rosoła zlikwidowano, a w latach 90. 
dokończono dzieła w trakcie budowy szeregowców między ulicami Rosoła i Nowo-
ursynowską. Dziś pozostał tylko ślad dawnego układu i dołki wokół pobliskich drzew 
na sąsiadującym terenie. 

W 2019 roku dąb został podpalony. Jeszcze dziś widać ślady pożaru, a obok ze-
brane resztki pogorzeliska. Mieszko przeżył pożar. Przetrwał zmianę stosunków 
wodnych, co dla drzew jest częstą przyczyną śmierci. Przetrwał wszystkie chybione 
(dziś to wiemy) metody pomocy. Skuty kajdanami, zakotwiony plombą, czyszczony, 
wietrzony, odwadniany (już wiemy, że robić tego nie wolno, bo to przyspiesza rozkład 
drewna) – uparcie stoi. Zobaczymy, czy przeżyje zmianę warunków wietrznych, jaką 
zamierza mu zafundować Urząd Miasta usunięciem sąsiednich drzew. Zalecenia te 
mogą budzić wątpliwości. Jak w przypadku wszystkich działań, które metodami in-
żynieryjnymi próbują pomóc drzewom, czasem powodują ich śmierć. Mieszko, póki 
co, trwa. 

Dęby stanowią najwiekszą grupę wśród drzew pomnikowych w Warszawie. Co ciekawe, są rozmieszczone dość 
równomiernie niemal w każdej dzielnicy Warszawy: 

Dąb na podwórku przy ul. Zwycięzców – niedaleko skrzyżowania z ul. Francuską przy dawnej Gospodzie Pod Dębem,  
o której wspominali w swoich opowiadaniach o XIX-wiecznej Saskiej Kępie Bolesław Prus i Władysław St. Reymont

Dąb na ul. Targowej przy cerkwii – obumarły, ale zachowany. Uchroniony przed wycinką przez wspólną akcję mieszkań-
ców, Federacji Arborystów Polskich i Stowarzyszenia Dla Pragi

Dęby papieskie z dębu Chrobry (najstarszego dębu w Polsce, który umarł w czasie przygotowywania projektu)

Dąb „Józef” na terenie SGGW – z tablicą będącą prezentem dla dr Józefa Rokoszy (wielu nieznających jej historii traktu-
je ją na poważnie): „Naruszenie stanu istniejącego będzie karane chłostą”

Dąb w odmianie kolumnowej – drzewo wspólnej pamięci przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
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Dąb Hetman w Powsinie

Dąb na brukowanej ul. Barszczewskiej – świadek historii dawnego Muranowa

Dąb Wolności posadzony w latach 30. XX wieku w Parku Skaryszewskim

Dęby Królewskie w Łazienkach Królewskich

Dęby z Ogrodu Natolińskiego, – ostańce pierwotnej Puszczy Mazowieckiej

Dęby w rezerwacie przyrody Lesie Bielańskim

Dąb szypułkowy „Wielki Wojtek” – dzielnica Wawer, ul. Rychnowska 2

Dąb na terenie SGGW – dzielnica Mokotów, al. Niepodległości

Dąb „Michałek” – dzielnica Białołęka, ul. Leśnej Polanki 29

Dąb węgierski (Quercus frainetto) pn. „Dąb Doktora Korczaka” – dzielnica Wola, ul. Jaktorowska 6

Dąb „Karol” – dzielnica Żoliborz, ul. Popiełuszki 15

Dąb „Korybut” – dzielnica Wesoła, oś. Wola Grzybowska, ul. Starzyńskiego 2

Dąb „Dwojak” – dzielnica Wawer, ul. Rychnowska 9

Dąb na terenach Ogródu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Dęby w Lesie Bielańskim – ostańce Puszczy Mazowieckiej

Dąb na Placu Zamkowym zastapił rosnącą tu wcześniej topolę, która wyrosła na gruzach zbombardowanego Starego 
Miasta. Drzewo, które wyrosło w tym miejscu, tak wpasowało się między Plac Zamkowy a Kanonię, że kiedy zostało 
usunięte, zastąpiono je okazałym dębem z warszawskiej szkółki Grąbczewskich.
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Nazwa polska: Klon jawor

Nazwa łacińska: Acer pseudoplatanus L.

Lokalizacja: na terenie Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego przy  
ul. Wawelskiej 15

Średnica korony: 10 m

Obwód pnia: według rejestru 232 cm, według naszego pomiaru 235 cm

Wysokość: według rejestru  19 m, według naszego pomiaru 21 m

Wiek: 120–125 lat

Klon jawor „Maria” 

Idziemy odwiedzić klon Marię na terenie centrum onkologii przy ulicy Wawelskiej. 
Jest sobota. Strażnik „szyje” nogą, niecierpliwie czekając aż skończę opowiadać  
o powodach, dla których przyszliśmy zmierzyć drzewo. Kiedy kończę, z wyraźną ulgą 
i satysfakcją, na wydechu mówi: „Fajnie, proszę o kontakt z administracją w ponie-
działek. Ja panów nie wpuszczę”. Oglądamy klon zza płotu. Płot ledwie się trzyma. 
Gdybyśmy chcieli zagrać na nosie strażnikowi, wystarczyłoby unieść zmurszałe 
ogrodzenie i bylibyśmy w środku. Klon jest elementem ścieżki edukacyjnej zbudo-
wanej z funduszu obywatelskiego w pobliskim parku im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
przeniesionej następnie na teren Instytutu Onkologii. Opis ścieżki nie mówi wiele  
o jej atrakcjach – właściwie jedyną jest ten klon. Kiedy w następnym tygodniu udaje 
nam się wejść na teren zakładu, opukujemy drzewo młotkiem, aby sprawdzić, czy nie 
ma w nim ubytków. To stara metoda. Dziś tym celu prześwietla się drzewa za pomocą 
tomografu dźwiękowego lub elektrycznego, który daje kolorowe obrazy rozkładu we-
wnętrznego pnia. Na tej podstawie często wydaje się na drzewa wyroki. 
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Oglądam zdjęcia upamiętniające sadzenie drzew. Jedno pokazuje Skłodowską, dru-
gie prezydenta Mościckiego. Powinny więc tu być dwa drzewa rosnące obok siebie,  
a jest tylko jedno. Co dziwne, klon rośnie po przeciwnej stronie chodnika prowadzą-
cego przez ogród Instytutu Radowego niż drzewa sadzone w 1932 roku. Coś tu nie 
pasuje. Przyglądam się zdjęciom raz jeszcze. Skłodowska sadzi małe drzewo o mio-
tlastej, szczepionej koronie. Zdjęcie przedstawiające Mościckiego jest wyższej jako-
ści, widać na nim, że to nie klony są sadzone. Na pierwszym zdjęciu w tle, za grupą 
osób otaczających Skłodowską, rośnie spory jawor. To niewątpliwie dzisiejszy klon 
Maria. Poznać to można po układzie przewodników – bardzo charakterystycznych 
dla tego egzemplarza. 

Klon Maria jest drzewem pomnikowym pamiętającym czasy powstawania Instytut 
Radowego, jednak nie był sadzony przez Miarę Curie. Noblistka sadziła grab, po-
dobnie jak prezydent Mościcki. Rosną one w rzędzie wzdłuż chodnika. Część z nich 
została wycięta w czasie rozbudowy Instytutu. Szpaler jest przerwany, jedna jego 
cześć znajduje się bliżej budynku z lat 30. XX wieku, druga jest oddalona i rośnie 
wzdłuż założonego później parkingu. Czy wśród grabów przetrwały te posadzone 
przez Marię Curie i Ignacego Mościckiego? Być może, ale to mało prawdopodobne. 

Kiedy Maria Skłodowska-Curie sadziła drzewo przed Instytutem Radowym, była ko-
bietą spełnioną. Miała sześćdziesiąt pięć lat, dwie nagrody Nobla, troje dzieci i prawo 
jazdy. Jako jedna z pierwszych kobiet na świecie jeździła samochodem, jako jedna 
z pierwszych kobiet otrzymała tytuł profesorski. Zjeździła pół świata w poszuki-
waniu funduszy na gram radu – najpierw dla swojego instytutu w Paryżu, potem  
w Warszawie – właśnie tutaj, przy Wawelskiej. Dwa lata później zmarła. Stwierdzo-
no u niej niedokrwistość aplastyczną i inne objawy choroby popromiennej. Jej ciało 
zamknięto w ołowianej trumnie.

W ogrodzie nie ma penitencjariuszy ze względu na restrykcje w czasie pandemii. Na 
ulicy spotykam starszą pacjentkę. Jej wyniki są złe, ale mądry lekarz powiedział jej: 
„Nie ma sensu stosować chemii, naświetleń, cięć. Pani komórki nowotworowe rosną 
tak powoli jak wszystkie komórki pani starzejącego się ciała. Z tym rakiem pożyje 
pani dłużej, niż walcząc z nim”. 

Istnieje teoria, według której rozkład wewnętrzny drzewa jest dla drzewa zjawiskiem 
nie tylko naturalnym, ale i sprzyjającym jego stabilności. Dzieje się tak wtedy, gdy 
drzewo jest w stanie stworzyć bariery ochronne dla rozwoju grzybni w martwych 
tkankach, a jednocześnie wytworzyć drewno reakcyjne wzmacniające miejsca pod-
legające silniejszym naprężeniom występującym na skutek pracy korony drzewa 
pod wpływem wiatru. Bywa, że stabilizując drzewo wiązaniami, ingerujemy w te 
procesy, ograniczając możliwość wytworzenia się drewna reakcyjnego lub wręcz 
stabilizujemy drzewo wbrew wytworzonemu przez nie systemowi konstrukcyjne-
mu. Wtedy drzewo łamie się, choć próbowaliśmy mu pomóc. Dziś wiemy o drzewach 
wciąż bardzo niewiele. Niewiele więcej niż wiedziano o chorobach popromiennych  
w czasach, gdy umierała Maria Skłodowska-Curie.
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Grusza
Nazwa polska: Grusza mieszańcowa

Nazwa łacińska:  Pyrus ×amphigenea Domin ex Dostálek.

Lokalizacja: ul. Racławicka, róg ul. Bałuckiego

Średnica korony: 11 m

Obwód pnia: według rejestru 243 cm, według naszego pomiaru 257 cm

Wysokość: 12 m

Wiek: 120–150 lat

Grusza została podobno zasadzona w 1870 roku przez ostatniego sołtysa wsi Mo-
kotów, Walentego Ciechomskiego, uczestnika powstania styczniowego oraz wojny 
rosyjsko-tureckiej, w bliskim sąsiedztwie posiadłości, w której żył i umarł. Byłoby 
to prawie pięćdziesiąt lat przed włączeniem Mokotowa do Warszawy, co nastąpiło 
dopiero w roku 1916. 

Dlaczego wójt miałby posadzić to drzewo? Gdyby cel był fundacyjny, zapewne wy-
brałby inny gatunek. Nie sadził jej pewnie też w celach użytkowych, ponieważ jej 
owoce praktycznie nie mają zbytu. Opowieść wydaje się więc nieprawdopodobna. 
Jeśli przyjrzymy się historycznym planom i zdjęciom lotniczym, widzimy, że w roku 
1935 na działce tej rósł sad. Widać to wyraźnie na planie z 1936 roku, ale w roku 1945 
z sadu pozostało tylko kilka drzew, w większości małych. Sama grusza ma koronę  
o średnicy nie większej niż pięć metrów, a gdyby była posadzona w roku 1870, mia-
łaby wówczas siedemdziesiąt pięć lat! To zdecydowanie za mała korona na ten wiek 
(dzisiaj ma około jedenastu metrów). Być może grusza, którą możemy oglądać dziś 
na rogu ulic Racławickiej i Bałuckiego, to odrośl drzewa wyciętego w czasie wojny? 
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To wysoce prawdopodobne, bo grusza ta wciąż wytwarza nowe odrosty korzeniowe. 
Wiadomo, że sadownicy już w XIX wieku szczepili szlachetne grusze na podkładach 
z gruszy kaukaskiej. Ta przy ulicy Racławickiej to mieszaniec, zbliżony do pospolitej 
ulęgałki (Pyrus pyraster). W pierwszej chwili pomyślałem, że rozległy ubytek u pod-
stawy pnia, pochodzący z rozłamania się gruszy, mógł wiązać się z jego wcześniej-
szym szlachetnym pniem. Na zdjęciu z 2018 roku grusza rzuca wyraźny cień, który 
pokazuje kształt jej korony a konar, wyrastający blisko nasady pnia, jest wyraźnie 
widoczny. Obłamał się więc już z rozwiniętej gruszy zdziczałej. Skąd się wzięła? 
Mógłby posadzić ją ostatni wójt Mokotowa Kalenty Cichocki, ale tylko jako korzeń 
pod szlachetną gruszą owocową. Oznaczałoby to że zapewne szczepił ją sam lub brał 
materiał ze słabego źródła, ponieważ rozwinięte gospodarstwa szkółkarskie produ-
kowały wtedy grusze na innych podkładkach. Grusza szlachetna mogła obumrzeć 
lub została wycięta, ale przetrwał jej korzeń. Wszystko wskazuje na to, że gdyby 
umarła dzisiejsza grusza, korzeń i wyrastające z niego odrośle przeżyją. Oczywiście 
o ile nie zostaną skutecznie usunięte przez nadgorliwego ogrodnika. 

Ale historia mogła być jeszcze inna. Kto wie, może grusza wyrosła z pestki rzuconej 
przez niedbałego przechodnia, jak te zdziczałe grusze przy Krakowskim Przedmie-
ściu, Nowym Świecie i Podzamczu?

Inne grusze:

Grusze na Krakowskim Przedmieściu i na Nowym Świecie

Nieistniejąca grusza w sąsiedztwie tzw. Gospody pod gruszą, Żoliborz

Piękna, rozłożysta Pyrus pyraster, naprzeciw wejścia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Rakowieckiej,  
przy dawnej szkole dla dzieci dyplomatów z bloku radzieckiego

Grusza przy X Pawilonie Cytadeli, której owoce mogli zbierać podczas spaceru skazańcy (Józef Piłsudski,  
Roman Dmowski, Róża Luksemburg i in.)

Grusze na Ścieżce Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim

Grusze na Podwalu niedaleko Pomnika Małego Powstańca
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Nazwa polska: Bez czarny

Nazwa łacińska: Sambucus nigra L.

Lokalizacja: Jazdów 3/9 (na tyłach parku Ujazdowskiego w Warszawie)

Średnica korony: 6 m

Obwód pnia: 168 cm

Wysokość: 7 m (dość wysokie jak na zwyczajowy krzew)

Wiek: 50–70 lat

Bez czarny 

Założyliśmy, że zbierzemy trzydzieści ważnych dla Warszawy gatunków drzew. 
Choć zgromadziliśmy więcej materiału, po przeanalizowaniu go okazało się, że ciągle 
mieliśmy braki. Wśród nich chyba najważniejszym była nieobecność bzu czarnego, 
który zwykle jest krzewem, samosiejką wyrastającą na gruzach, pomiędzy płotami, 
przy drogach i na skarpach. Wszędobylski bywalec miejsc porzuconych, zaniedba-
nych, niestabilnych. Partyzant natury w cywilizacji ogrodniczej. 

Zaczęliśmy więc rozpytywać o szczególnie cenne okazy i wtedy Edyta Rosłoń-Sze-
ryńska, dendrolożka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wskazała nam bez 
czarny z Jazdowa. Pojechaliśmy na miejsce, żeby zobaczyć górujące nad ogrodem 
Motyka i Słońce wyniosłe drzewo. Pytam Andrzeja Górza o bez i o samo miejsce. Dla 
niego, społecznika i obrońcy osiedla Jazdów, to miejsce ma szczególny charakter. 
Wychował się na Jazdowie, pamięta pożar i zgliszcza jednego z fińskich domków, na 
których wyrósł późniejszy ogród społecznościowy Motyka i Słońce. Był to pionier-
ski projekt, od którego rozpoczął się pochód partyzantki ogrodniczej w Warszawie 
na początku XXI wieku. Zakładał go m.in. Maciej Łepkowski, który na pytanie o bez 
mówi, że to centrum mysiego świata na Jazdowie. Oto kolejni partyzanci miejscy 
znoszą pod drzewo nasiona z całego osiedla. 
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Drzewo rośnie dziś pośrodku ogrodu, a układ ścieżek prowadzi tak, że każdy przecho-
dząc, musi się pod nim schylić. Rośnie przy niewidocznej brukowanej alejce, która 
biegnie kilkanaście centymetrów pod ziemią. Pochodzi ona jeszcze z czasów przed-
wojennych i pamięta działający tam wówczas szpital. Potem przyszła wojna i znisz-
czenia nie ominęły także terenów dzisiejszego Jazdowa. Maciej wspomina artykuł 
Romana Kobendzy z 1949 roku Roślinność ruderalna na gruzach polskich miast,  
w którym badacz wspomina też Jazdów i omawia roślinność porastającą tamtejsze 
gruzy, a tam wiódł prym bez czarny. 

Kiedy powstawał ogród społecznościowy Motyka i Słońce, działalność ta była czę-
ścią inicjatywy Państwamiasta. W 2013 roku władze dzielnicy miały bardzo realne 
plany wobec Jazdowa – większość fińskich domków miała zostać rozebrana, a teren 
miał być przeznaczony pod budynki dyplomatyczne i administracyjne. Stawiało to 
pod znakiem zapytania również aktywność ogrodniczą. Inicjatywa ta, na początku 
nazwana Ogrodem Królowej Bony, powoli stawała się samodzielna, ponieważ roz-
wijające się Państwomiasto nie mogło pomieścić niezbędnego dla niej zaplecza. 
Przez dwa lata ogród działał samowolnie, ale w 2015 roku udało się zawrzeć legalną 
umowę dzierżawy na grządki. W roku 2016 wydzierżawiony został domek zwany 
Solatorium, który dziś stanowi zaplecze działań Motyki i Słońca. Ogród warzywny na 
wyniesionych grządkach wygląda imponująco. Wokół grządek powstają ule i ogród 
deszczowy. Naprawdę mnóstwo się tam dzieje, a Motyka i Słońce staje się liderem 
programu rozwoju ogrodów społecznościowych Bujna Warszawa animowanego 
przez nowopowstały Zarząd Zieleni. 

W roku 2019 oglądam zainicjowany przez Macieja pokaz filmu o berlińskich nieużyt-
kach Natura Urbana – The Brachen of Berlin. Opowiada o ogrodach, które powstały 
w strefie porzuconej między Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim. Zarasta-
jące tereny były przedmiotem badań naukowców tworzących w latach 70. XX wieku 
systematyczną wiedzę o zbiorowiskach roślinnych, czyli fitosocjologię. Pionierem 
tych badań w Polsce był m.in. Roman Kobendza. Bohaterem filmu jest spontanicz-
nie rozwijająca się roślinność, ale także równolegle rozwijający się oddolny ruch 
ochrony tych miejsc. Zwróciłem uwagę na to, jak wypowiadający się w filmie ludzie 
smakują niemieckie słowo Brachen. Myślę o tym, że polskie słowo „nieużytki” nie 
jest właściwe i być może powinniśmy częściej zamieniać je na „ugory”.  Jako tereny 
świadomie niepielęgnowane dla odnowienia przyrody w miejscach wyczerpanych. 
Gdzie partyzanci tacy jak bez czarny przewodzą nowym roślinnym społecznościom 
a partyzanci ogrodnictwa prowadzą społeczne rewolucje w postrzeganiu i rozwijaniu 
miasta.

Inne osobniki tego gatunku:

Duży bez czarny przy ul. Bukowińskiej 26
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Nazwa polska: Jabłoń

Nazwa łacińska: Malus sp.

Lokalizacja: ul. Lekarska 9

Średnica korony: niemożliwa do oszacowania (drzewo martwe)

Obwód pnia: 123 cm

Wysokość: 5 m

Wiek: ok. 60 lat

Jabłoń Sendlerowej 

Chodzimy po mieście mierzyć drzewa. Wśród nich jest jabłonka, która według róż-
nych artykułów prasowych ma rosnąć na Ochocie w ogrodzie przy ulicy Lekarskiej 9. 
Na początku, zmyleni z daleka świecącą na murze dziewiątką, trafiamy przypad-
kiem pod sąsiedni adres – na ulicę Filtrową. Ten kwartał sąsiaduje podwórkiem  
z ogrodami domów przy ulicy Lekarskiej, lecz mieszkający tam mężczyzna nie słyszał  
o jabłonce Sendlerowej ani nie kojarzył żadnego ogrodu, gdzie mogłaby rosnąć. Gdy 
trafiamy pod właściwy adres, nie zostajemy wpuszczeni, gdyż starsza pani, właści-
cielka domu i ogrodu, jeszcze śpi. Jesteśmy uparci. Docieramy do ogrodu przez furtkę 
od strony ulicy Filtrowej i znajdujemy ogród niezwykły.

Ciężko dobrać właściwy epitet: magiczny, tajemniczy, obłędny. Żadne słowo nie 
opisuje tego, co się nam objawiło – niezwykle rzadkie zespolenie ludzkiego ducha  
z procesami natury, które jest największym pragnieniem sztuki ogrodniczej. Kto nie 
widział takiego ogrodu, ten żadnego nie widział. Nie odważyliśmy się wejść do środ-
ka, mimo że furtka była otwarta. Zrobiliśmy kilka zdjęć i odnotowaliśmy, że jabłonka 
jest tylko martwym pniem obrośniętym gęstymi splotami bluszczu i dławisza okrą-
głolistnego, który mógł jabłonkę udusić. 
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Wracam następnego dnia. Tym razem udaje mi się wejść do domu. Dom, tak jak 
ogród, jest niezwykły – jak z baśniowej inscenizacji teatralnej. Panuje w nim zdu-
miewający ład setek przedmiotów ułożonych w misterną scenografię. Wszystko tu 
jest zaskakujące. Podobnie jak w ogrodzie, gdzie każdy element: kupka gruzu, porzu-
cone blachy, narzędzia, donice, pnącza, mury – wszystko, a jest tego ogrom – tworzy 
coś, co nazwałbym emanacją duszy jego pani, Hanny Rechowicz, gospodyni domu  
i ogrodu. 

W drodze do jabłonki Sendlerowej wkroczyłem w zupełnie inną historię. Opisy-
waną w książkach, filmach i licznych artykułach historię twórczości Rechowicz  
i jej męża. To materiał zdecydowanie na osobną wystawę i publikację. Pani Hanna 
wspomina o poświęconej im książce Maxa Cegielskiego, która jest opowieścią o sztu-
ce życia. Nie o twórczości i perypetiach, lecz właśnie o sztuce życia, która emanuje  
z domu, ogrodu, elewacji, mozaik, obrazów, zdjęć – z wszystkiego, co ją otacza. 

A co z jabłonką? Otóż okazuje się, że nie jest drzewem Ireny Sendler, lecz Jadwi-
gi Piotrowskiej, mamy Hanny Rechowicz. Piotrowska i Sendler w czasie powstania 
warszawskiego spisują nazwiska dzieci. Po powstaniu Jadwiga zakopuje pod ja-
błonką słoik z kartoteką wraz z innymi kosztownościami, których nie może wziąć  
w czasie deportacji z Warszawy. Po powrocie do miasta zastaje ogródek przekopa-
ny, podobnie jak ogródki sąsiadów. Szabrownicy wiedzieli bowiem, że nie wszystkie 
cenne rzeczy mieszkańcy mogli ze sobą wziąć, uciekając. Kosztowności nie było, ale 
słoik pozostał. W powszechnej pamięci zapisuje się Irena. Mimo że w każdej książce 
o działaniach Sendlerowej mowa jest również o Piotrowskiej, jej postać schodzi na 
drugi plan. Lekarska 9 była miejscem, przez które przewinęło się sporo dzieci – nie 
tylko zresztą żydowskich – ratowanych przez Jadwigę, czasem z udziałem, czasem 
bez udziału Ireny Sendler. Opowieści o szmuglu dzieci przez Warszawę, czy prze-
wożeniu ich do klasztorów poza miastem są jak sceny z filmu sensacyjnego. Jadwi-
ga Piotrowska mocą determinacji, pomysłowości, ale też szczęśliwych przypadków 
umyka przed okupacyjną odpowiedzialnością za swoje działania. Historia na osobna 
książkę.

Dziś jabłonka Jagi stoi w ogrodzie martwa, porośnięta bluszczem posadzonym przez 
jej córkę Hannę. A jabłonka Ireny Sendlerowej, a właściwie dwie, zostały w 2007 
roku posadzone w innym miejscu – przy muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
przez dyrektorki bawarskiej szkoły im. Ireny Sendler oraz uczniów warszawskiej 
szkoły im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Opowiadam pani Hannie historie niektórych drzew. Również one okazują się nieco inne 
od obiegowych przekazów. Opowieści powtarzane wielokrotnie zaczynają się mijać 
z faktami, są niekompletne, cząstkowe, zmyłkowe. „Tak to jest – mówi pani Hanna – 
historia taka już jest”. 

Tylko dzieło jest kompletne. Jest go tyle, ile jest, i choć jest wytworem imaginacji, 
dzięki swojej materialności staje się kompletne jak dom i ogród przy ulicy Lekar- 
skiej 9 oraz wypełniające je dzieło sztuki życia Hanny Rechowicz. 
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Inne jabłonie:

Jabłonie w Sadach Żoliborskich

Jabłonie z Ogrodu Pomologicznego, który w latach 1870–1944 znajdował się między ulicami: Nowogrodzką, Emilii Plater, 
Wspólną i Tytusa Chałubińskiego

Jabłonka na terenie Królikarnii (ul. Puławska 113a), do krórej gałęzi podpory wykonała artystka Agnieszka Brzeżańska

Jabłonie z Ogrodu Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jury-Gorzechowskiego

Relikty drzewek owocowych na Polu Mokotowskim przy dwu zachowanych domkach fińskich (wspominał je Ryszard 
Kapuściński w eseju Spacer, pisała o nich Halina Auderska w powieści Miecz Syreny)

Jabłonie pamięci Ireny Sendlerowej, posadzone na skwerze przy pomniku Bohaterów Getta

Na zdjęciu obok
Nie udało nam się sfotografować jabłonki z podwórka przy ulicy Lekarskiej 9, z powo-
du ograniczeń związanych z zagrożeniem chorobą COVID-19. Postanowiliśmy dotrzeć 
do dwóch jabłonek posadzonych w 2007 roku przy muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN przez dyrektorki bawarskiej szkoły im. Ireny Sendler oraz uczniów warszaw-
skiej szkoły im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie udało nam się ostatecznie pot- 
wierdzić czy widoczny na zdjęciu egzemplarz to efekt tego wydarzenia.
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Nazwa polska: Wierzba krucha

Nazwa łacińska: Salix ×fragilis L.

Lokalizacja: park Arkadia (od ul. Piaseczyńskiej)

Średnica korony: 23 m

Obwód pnia: 466 cm

Wysokość: 14 m

Wiek: ok. 120 lat

Wierzba krucha

O drzewach myślimy często jak o architekturze – korona, pień i fundamenty korzeni. 
Piękne obiekty, często o regularnym kształcie – szczególnie gdy rosną swobodnie 
w otwartym krajobrazie. Czerpiemy korzyści z ich obecności – produkują tlen, dają 
cień, owoce, miód, a czasem mają też właściwości lecznicze. Rzadziej patrzymy na 
nie jako na domy dla wielu różnych stworzeń – o ile potrafimy dostrzec ptaki wijące 
gniazda w gałęziach czy mieszkające w dziuplach, to rzadko dostrzegamy inne orga-
nizmy. Wierzbę kruchą w parku Arkadia postanowiliśmy zbadać dokładniej. 

Nazwaliśmy to działanie roboczo, za tajemniczym tytułem dwóch obrazów Nicolasa 
Poussina, Et in Arcadia Ego. Według historyków sztuki miałyby to być słowa śmierci: 
„I ja jestem w Arkadii”. Znaczyłoby to, że wszystko ma swój kres, a śmierć dosię-
ga nawet mitu arkadyjskiego. My z kolei szukaliśmy życia na wierzbie. Znaleźliśmy 
czterdzieści gatunków. Zgodnie z przyjętą przez nas metodą badawczą obserwacji 
poddaliśmy tylko wybrane, ale w istocie żyje ich tam znacznie więcej.

Gdy przechodzimy obok drzewa, możemy myśleć, że mijamy jeden z wielu elemen-
tów świata, który nas otacza, tymczasem mijamy odrębny kosmos. Każde drzewo, 
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szczególnie drzewo sędziwe, jest takim mikrokosmosem, pełnym wzajemnych za-
leżności. Prof. Marta Wrzosek, prezeska Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, 
pokazywała nam owady żerujące wewnątrz grzybów porastających wierzbę, prof. 
Maria Sterzyńska z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oznaczała je w grzybach, 
próchnie i glebie przykorzeniowej. Marta Poławska z Muzeum Pałacu Króla Jana III  
w Wilanowie i Ewa Romanow-Pękal ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa zwróciły 
naszą uwagę na różne gatunki porostów, Mariusz Krynicki z Instytutu Drzewa po-
kazał nam ślady obecności chronionego gatunku chrząszcza – pachnicy dębowej 
wewnątrz pnia wierzby. Drzewo to jest domem setek pająków z kilku gatunków, któ-
re oznaczył dla nas dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. Na owady polują zresztą nie tylko pająki, lecz także grzyby (sic!) rozwija-
jące słodką plechę na liściach. Wierzba okazała się fascynująca. Im drzewo starsze, 
im bardziej umiera, tym więcej w nim żyje organizmów, a to oznacza dalszy rozwój 
życia. Także życia drzew następnych pokoleń. Na tej akurat wierzbie rosną dorodna 
jarzębina i bez czarny. 

Gdy zbieraliśmy się pod wierzbą w ramach drzewnego bioblitz’u, myślałem z nie-
pokojem, czy dobre drzewo wybraliśmy, czy nie powinniśmy iść do jakiegoś dębu  
w Lesie Bielańskim, czy cokolwiek wyjdzie z naszych badań. Siedziałem zmartwiony, 
gdy nagle pod drzewo wbiegła myszarka polna. Szukała tam nasion albo przyniosła 
te, które zebrała. Przyleciał rudzik, przyleciała sikorka, pojawiło się kilka owadów, 
których nie umiałem rozpoznać. 

Wystarczy się zatrzymać, poczekać w ciszy, patrzeć, a usłyszymy muzykę sfer kos- 
micznych wirujących wokół drzewa. 

Podczas inwentaryzacji wierzby zaobserwowaliśmy następujące gatunki: 

soreniec popielaty Physconia grisea 

obrost wzniesiony Physcia adcsendens

obrost drobny Physcia tenella 

złotorost ścienny Xanthoria parietina

hubiak pospolity Fomes fomentarius

czyreń ogniowy Phellinus igniarius

lakownica spłaszczona Ganoderma applanatum

samotek zmienny Reticularia lycoperdon (Enteridium lycoperdon)
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klon jesionolistny Acer negundo

dąb szypułkowy Quercus robur

jarząb pospolity Sorbus aucuparia

bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea

jasnota biała Lamium album

glistnik jaskółcze ziele Chelidoanium majus

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

krótkosz rowowy Brachythecium salebrosum

pierwotek zwyczajny Pleurococcus vulgaris

hurtnica wstydliwa Lasius brunneus

pluskwiak Hemiptera sp.

nierozpoznane gatunki czarnuchowatych Lagria sp.

szablak Sympetrum sp.

łozówka złotawa Crepidodera aurata

nierozpoznane trzy gatunki muchówek Diptera sp. 

nierozpoznany przedstawiciel błonkoskrzydłych Hymenoptera sp. 

nierozpoznany chrząszcz Coleoptera

kosarz pospolity Phalangium opilio

łabuń Leiobunum sp.

przedstawiciel lejkowcowatych Agelenidae sp. 

stonoga murowa Oniscus asellus

prosionek Trachelipus sp.

drewniak widełkowiec (wij drewniak) Lithobius forficatus

pomrów wielki Limus maximus

ślinik Arion sp.

wstężyk gajowy Cepaea nemoralis

myszarka polna

żaba brunatna 

ropucha szara

sikora uboga 

rudzik 

koń (jego czaszka znajduję się wysoko, jest umiejcowiona na koronie drzewa) 
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Nazwa polska: Robinia akacjowa

Nazwa łacińska: Robinia pseudoacacia L.

Lokalizacja: ul. Piękna

Średnica korony: 4,5–5 m

Obwód pnia: 151 cm

Wysokość: 4 m

Wiek: ok. 70 lat

Robinia akacjowa,  
grochodrzew

Akacja, a właściwie grochodrzew albo robinia biała lub akacjowa (Robinia pseudo-
acacia L.), bo tak różnie nazywa się to drzewo, należy do rodziny bobowatych.  
Do tej samej, co akacje właściwe, zwykle o żółtych kwiatach, rosnące głównie  
w krajach tropikalnych. Do niedawna podrodziną bobowatych były mimozowe, do 
których należały oprócz akacji i robinii także mimozy o różowych kwiatach. Jednak 
kiedy Czesław Niemen w piosence Wspomnienie do słów Juliana Tuwima śpiewał: 
„Mimozami jesień się zaczyna, / złotawa, krucha i miła”, nie śpiewał o drzewach, lecz 
o nawłoci nazywanej czasami – nie wiadomo dlaczego – polską mimozą, która na-
leży do rodziny astrowatych i jest byliną. W ostatnich latach życia Niemen mieszkał 
na ulicy Wieniawskiego, gdzie rosną wspaniałe stare robinie akacjowe odmiany Um-
braculifera. To jedna z najbardziej wartościowych odmian drzew ulicznych w Polsce. 
Młode okazy mają pokrój bardzo regularny, kulisty, z wiekiem stają się parasolo-
wate, podobne do klasycznych akacji, a na starość ich korona rozluźnia się i drzewo 
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przybiera postaci coraz bardziej malownicze. Drzewa te rosną też na ulicy Pięknej  
w Warszawie, przy parku Ujazdowskim, ambasadzie francuskiej i sejmie, a na jednej 
z nich od dziesiątek lat rośnie brzoza, stanowiąc przykład niezwykłej koegzystencji 
dwóch gatunków drzew. Wróćmy jednak do Wieniawskiego i Niemena, czyli Czesła-
wa Juliana Wydrzyckiego. 

Dostaliśmy informację, że Niemen opiekował się akacją. Gdy przyszliśmy ją po-
mierzyć, wyszła do nas zaniepokojona mieszkanka domu – tego samego, w którym 
mieszkał Niemen – ponieważ myślała, że jesteśmy urzędnikami i znów rozważamy 
wycięcie drzewa. Okazało się, że Niemen nie tyle o nią dbał, ale raczej walczył, aby 
nie została wycięta. Działo się to dwadzieścia lat temu. Akacja stoi do dziś, a jej stan 
jest bardzo dobry. Podpora, której użyto do stabilizacji pnia i konaru, porosła blusz-
czem i jest dziś niemal niezauważalna. W tym roku inna podpora uratowała młodsze, 
malownicze drzewo na tej samej ulicy. 

Nazwy nie zawsze są ściśle przywiązane do tego, co określają. Czasem wędrują 
swobodnie po miejscach, przedmiotach, jakby chciały dyskretnie przypomnieć, że 
nie dotykają sedna rzeczy i ostatecznie nie one są najważniejsze. Akacja Niemena, 
czy też może robinia Wydrzyckiego, wciąż żyje. 

Robinie to drzewa pochądzące z Ameryki Północnej. Podobnie jak klony jesionolistne są gatunkiem inwazyjnym, 
niekiedy wypierającym typowo leśne gatunki krajowe. Rozmnaża się nie tylko z nasion, ale także i odrostów ko-
rzeniowych. Odrosty takie, jak i długopędy, są wyposażone w bardzo ostre i twarde ciernie.

Inne ważne robinie:

Robinia pseudoacacia ‘Rozynskiana’ – polska odmiana wyhodowana w szkółkach podzameckich na skwerze Sue Ryder

Robinia w Ogrodzie Krasińskich – obecnie leczona, podparta

Aleja robinii – nasadzenia ok. 1900 roku – ul. Stalowa 2 (Praga-Północ)

Robinia, po której wspina się bluszcz pospolity (Hedera helix), pnący się do wysokości 10 m  
po pniu – ul. Fałata 6 (Mokotów)
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Ja i jesiony  
w parku Wielkopolskim

Nazwa polska: Jesion wyniosły

Nazwa łacińska: Fraxinua excelsior L.

Lokalizacja: Zieleniec Wielkopolski przy ul. Wawelskiej

Średnica korony: ok. 21–23 m

Obwody pni: wg rej. 398 cm i 430 cm,  wg naszego pomiaru 438 cm i 457 cm

Wysokość: wg rej. 29 m i 29 m, wg naszego pomiaru 29 m i 27 m

Wiek: ponad 200 lat

Park, zwany obecnie skwerem Sue Ryder w części zachodniej i Zieleńcem Wielkopol-
skim we wschodniej, kiedy byłem dzieckiem, był po prostu parkiem. Parkiem, przez 
który chodziłem najpierw do przedszkola przy ulicy Ładysława, potem do Szkoły 
Podstawowej nr 23 przy Reja, a na koniec do Liceum im. Juliusza Słowackiego na 
rogu Wawelskiej i Łęczyckiej. Był moim naturalnym środowiskiem, moją Heimat. 
Tam, w topolowej alejce, ojciec uczył mnie jeździć na niebieskim rowerku Bobo i po 
dziś dzień pamiętam ten dreszcz uniesienia, kiedy puścił kij, a ja pomknąłem – jak 
wtedy mi się wydawało – z oszałamiającą prędkością w dal. Żwir alejki śmigał pod 
kołami, a wiatr szumiał w uszach.

W parku rosły oczywiście drzewa i chociaż przez wiele lat nie byłem świadom ich 
nazw, to z czasów dzieciństwa utkwiły mi w pamięci te najbardziej spektakularne. 
Zaliczały się do nich dwie monstrualnej wielkości topole, rosnące na placykach bliżej 
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Inne jesiony 

Jesion wyniosły z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Dwa jesiony wyniosłe obok plebanii – ul. Fosa 17 (Ursynów)

Jesion wyniosły oraz pnący się po jego pniu do wysokości ok. 10 m zakwitający bluszcz pospolity (Hedera helix) – między 
ul. Puławską 107 a skrzyżowaniem z ul. Kotlińską (Mokotów)

Żółtopędowa odmiana (‘Jaspidea') w parku Praskim Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, parku Ujazdowskim, parku 
Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego)

Jednolistkowa forma (Fr. excelsior  f. diversifolia) w ogrodzie Krasińskich

Jesiony ze szkółek podzameckich Różyńskiego, ul. Górskiego, ul. Nowolipki (zaraz przy ul. Andersa), a także dwa  
egzemplarze przy stacji metra Wilanowska (obsadzony był nimi dawniej Dworzec Południowy)

Jesion wąskolistny w odmianie Fr. angustifolia ‘Monophylla Laciniata’ w parku Skaryszewskim – bardzo rzadka w skali 
kraju odmiana, niedawno notowana jeszcze we Wrocławiu

Jesiony amerykańskie (Fr. americana ‘Acuminata') ze szkółek Hosera w ogrodzie Saskim, parku Praskim i parku Skary-
szewskim (w Żbikowie rosną osobniki podobnej wielkości)

ulicy Łęczyckiej (naszych czasów dożyła tylko jedna) oraz potężne jesiony, bliżej uli-
cy Górnickiego. Te drzewa musiały tam być na długo przed zabudowaniem dzielnicy 
i założeniem parku. Jesiony, niemal tak niebotyczne jak topole, imponowały grubymi 
pniami i mocarnymi konarami.

W drugiej klasie ogólniaka obudziło się we mnie zainteresowanie przyrodą i zaczą-
łem się uczyć rozpoznawania gatunków drzew. Pamiętam, że niecierpliwie czekałem 
na wiosnę, żeby zweryfikować moją wiedzę. Wiosna zwlekała, ale w końcu przyszedł 
ciepły, deszczowy dzień, po którym zieleń dosłownie eksplodowała. Poszedłem do 
parku i biegałem od drzewa do drzewa, przyglądając się liściom i kwiatom z kluczem 
do oznaczania roślin w ręku. Na jesiony musiałem poczekać (jak to na jesiony), ale  
i one wkrótce buchnęły liśćmi.

Mieszkam daleko od Ochoty i kiedy ją odwiedzam, staram się sprawdzać, jak się 
mają stare, pomnikowe drzewa. Dzięki nim myślę o jesionach ciepło i z podziwem 
(aha, miałem także jesionowe sanki!). Przykro mi patrzeć, jak niektóre z nich cho-
rują i zamierają ich pędy. Trzymam za nie kciuki, zwłaszcza za mocarzy z mojego 
dzieciństwa.

Piotr Tyszko-Chmielowiec
13 sierpnia 2020
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Nazwa polska: Brzoza

Nazwa łacińska: Betula L.

Lokalizacja: ul. Ludwinowska 30

Średnica korony: do 12 m

Obwód pnia: 90–62 cm

Wysokość: ok. 22–24 m

Wiek: ok. 55 lat

Brzoza

Krzysztof Znamierowski urodził się w roku 1923 w Warszawie jako syn Czesława  
i Anieli Znamierowskich. Jego ojciec był wybitnym polskim humanistą, interesował 
się etyką, psychologią, filozofią, prawem, teorią państwa, ekonomią i socjologią. Na-
pisał szesnaście książek, głownie z zakresu teorii państwa i prawa oraz etyki – do 
dziś wznawianych, ponad sto artykułów, dwadzieścia jeden tłumaczeń i przedmów 
do książek. 

Rok po urodzeniu się Krzysztofa, w roku 1924, Znamierowscy przeprowadzają się 
do Poznania, gdzie Czesław składa habilitację i zostaje profesorem. Jeszcze przed 
wojną profesor Znamierowski zwalcza niemieckie wpływy w nauce polskiej i stara 
się uzupełnić lukę w literaturze naukowej, tłumacząc fundamentalne dzieła filozofii 
angielskiej, m.in. Thomasa Hobbesa, George’a Berkeleya, Bertranda Russela, Fran-
cisa Bacona, Johna Stuarta Milla, Davida Hume’a, George’a Edwarda Moore’a czy 
Ludwiga Wittgensteina. Za jego antyniemiecką działalność pisarską w październiku 
1939 roku gestapo wydaje nakaz aresztowania. W porę ostrzeżony Czesław wyjeż-
dża wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Krzysztof ma wtedy szesnaście 
lat i przerywa swoją edukację licealną. Do roku 1940 rodzina mieszka w Warszawie, 
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a następnie ukrywa się w pałacu Zamoyskich w Kozłówce wraz z wieloma poszu-
kiwanymi przez gestapo osobami, m.in z kardynałem Wyszyńskim, zajmującym 
sąsiedni pokój przy wspólnej łazience. Zamoyscy i przebywający w pałacu goście, 
profesorowie różnych specjalności, organizują podziemny uniwersytet. Akademia 
Kozłowiecka stała się kolejnym etapem edukacji Krzysztofa. W 1943 roku rodzi-
na musi opuścić Kozłówkę i wyjeżdża do Puław. Ojciec Krzysztofa w tamtejszym 
Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego kieruje poradnią 
psychotechniczną. Krzysztof podejmuje wówczas swoją pierwszą pracę, asystując 
przy zleconych przez Niemców badaniach nad nowymi odmianami pszenicy. Spo-
kój nie trwa długo i w połowie 1944 roku Znamierowscy muszą znów uciekać. Ko-
niec wojny spędzają w Bystrej Podhalańskiej. Młody Krzysztof dalej uczy się ję-
zyków obcych i poznaje swoją przyszłą żonę, Jadwigę. Rodzinę utrzymuje matka,  
lecząc zęby góralom za pomocą przenośnej maszyny do borowania napędzanej ręcz-
ną korbą, którą kręci młody Krzysztof. Po wojnie ojciec wraca do Poznania i konty-
nuuje swoją pracę naukową. Ponieważ jednak nie jest wyznawcą marksizmu-lenini-
zmu, jego prace pozostają w szufladzie aż do odwilży październikowej w 1956 roku.  
W kolejnym roku wydał m.in. książkę Oceny i normy, w której sformułował swoją 
teorię „życzliwości powszechnej”, opartą na czterech przykazaniach: 

① powstrzymywać się od działania wszelkiego, które 
 przyczynia komuś cierpienia; 
② czynnie zmniejszać sumę cierpień innych ludzi; 
③ powstrzymywać się od wszelkiego działania, które ogranicza   
 cudze radości;
④ czynnie zwiększać sumę zadowolenia innych ludzi. 

Krzysztof pozostaje w Warszawie i po ukończeniu studiów ekonomicznych zatrudnia 
się w Spółce Wydawniczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pax” pod wodzą kon-
trowersyjnego działacza katolickiego i współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa, 
Bolesława Piaseckiego. Krzysztof w ramach pracy dla PAX bierze udział w tworze-
niu Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych INCO. W 1953 roku firma uzyskuje zgo-
dę władz na produkcję artykułów ściernych, rok później tworzy słynną pastę Buwi,  
a w roku 1964 płyn do mycia naczyń Ludwik. W latach sześćdziesiątych, kiedy pra-
cuje dla PAX – organizacji przesyconej agenturą – Krzysztof otrzymuje propozycję 
nie do odrzucenia. Służby dają mu możliwość wyjazdów w roli wydawcy i tłumacza 
w zamian za tworzenie sieci kontaktów agenturalnych za granicą. Znamierowski 
odmawia. Mimo znajomości kilku języków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego 
i szwedzkiego, nie może znaleźć pracy. Wilczy bilet służb bezpieczeństwa zmusza 
Znamierowskich do podjęcia próby utrzymania się w oparciu o inicjatywę własną. 
Żona Krzysztofa, Jadwiga, od lat specjalizuje się w produkcji samodziału, który  
w dobie braku wszystkiego jest rozchwytywanym materiałem na płaszcze. Z bie-
giem czasu jednak ręcznie robione tkaniny są wypierane przez coraz powszechniej-
sze produkty maszynowe. Po epoce samodziałów Znamierowscy handlują czapka-
mi robionymi na drutach przez panią Jadwigę, ale trudno z tego utrzymać rodzinę.  
W latach 70 udaje im się wyjechać do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Krzysztof 
zarabia jako zaopatrzeniowiec, a Jadwiga jako sprzątaczka w prywatnym szpitalu. 
Udaje im się odłożyć jakieś pieniadze. Po powrocie do kraju, za namową przyjaciela, 
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kupują leżący odłogiem kawałek ziemi na zielonym Ursynowie i rozpoczynają pra-
cę jako producenci kwiatów. Krzysztof ma wtedy czterdzieści pięć lat. Większość 
produkcji muszą zakontraktować na oficjalny rynek polski i radziecki, jednak część 
mogą sprzedawać na bazarach i w zaprzyjaźnionych kwiaciarniach. 

Ziemia, którą kupują, leży na wododziale. Wiosną wszystko jest podmokłe, do szklar-
ni trudno dojechać. Znamierowski dla zmeliorowania gruntów obsadza drogę aleją 
brzozową, a wokół sadzi topole. Przez kilka lat dojeżdżają codziennie z Białołęki, 
gdzie mieszkają, na Ursynów do swoich szklarni. Potem, gdy pracy wciąż przybywa, 
a dojazdy stają się uciążliwe, wprowadzają się do prowizorycznego baraku wybudo-
wanego dla pracowników, aby w latach 70 postawić swój pierwszy dom. Na rynku 
brakuje materiałów budowalnych, więc dom, choć obszerny, zbudowany jest z tego, 
co udało się zdobyć. W zimie przez zamontowane w nim szerokie okna szklarniowe 
hula wiatr, a w lecie na głowę kapie woda. Znamierowscy specjalizują się w goździ-
kach. Dzięki nim w latach siedemdziesiątych interes jeszcze dobrze się kręci. W roku 
1977 sprowadza się do nich gosposia, Felicja Paszkiewicz zwana Felą. Kolejne lata to 
spadek koniunktury i coraz trudniej o utrzymanie gospodarstwa. 

W końcu w latach osiemdziesiątych Znamierowscy decydują się sprzedać część 
działki położoną bliżej ulicy Ludwinowskiej. Nowi sąsiedzi skarżą się na cień, liście 
i gałęzie rzucane przez topole. Znamierowscy zmuszeni są je wyciąć. Alei brzozo-
wej jednak nie wycinają. Krzysztof, z lęku przed ewentualną koniecznością usunię-
cia brzóz – drzew, które ukochał najbardziej – podejmuje starania o ich ochronę. 
Oficjalnie wystąpił o nią w 1999 roku, wskazując, że drzewa mają trzydzieści lat, 
są dorodne i tworzą piękny akcent krajobrazowy. W 2000 roku ochrony odmówił 
Wojewódzki Konserwator Przyrody, jednak niedługo potem, w roku 2001, na dwa dni 
przed siedemdziesiątymi ósmymi urodzinami pana Krzysztofa, uchwałę w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody wprowadza ówczesna gmina Ursynów. 

Pod koniec lat 90. utrzymanie szklarni staje się uciążliwie. Znamierowscy mają już 
ponad siedemdziesiąt lat, ale opieka państwa ich nie obejmuje. Krzysztof pobiera 
co prawda skromną emeryturę dzięki swojej pracy dla INCO i PAX, lecz jego żona, 
nigdy niezatrudniona, może starać się tylko o emeryturę rolniczą. Urzędnicy sta-
wiają warunek – należy rozebrać wszystkie szklarnie – nawet jeśli są nieczynne. 
Mimo kosztów z tym związanych Znamierowscy rozbierają szklarnie. W 2004 roku 
umiera Jadwiga Znamierowska. Wdowiec mieszka sam z Felą w swym wymaga-
jącym ciągłych remontów domu. W końcu, gdy koniunktura deweloperska dociera 
na zielony Ursynów, Krzysztof decyduje się sprzedać nieruchomość. Jest rok 2010. 
Osiemdziesięciosiedmioletni Krzysztof żegna się z brzozami i przeprowadza wraz 
z Felą na Białołękę, do rodziny znajomych ogrodników. Tych samych, którzy uczy-
li go zawodu. Sprzedając nieruchomość, Krzysztof zdobył środki na to, o czym od 
dawna marzył. W fascynacji światem przypomina swojego ojca. Nałogowo czyta  
i kolekcjonuje książki z całego świata. O malarstwie, zabytkach, historii, państwowo-
ści, prawie, filozofii i socjologii. Wiele podróżuje. Często odwiedza Austrię, Francję  
i Szwecję, gdzie mieszkają jego przyjaciele. W 2014 roku Fela odwiedza swoją sio-
strę w Anglii. Ten wyjazd trwa zaledwie dwa tygodnie, Krzysztof jednak nie bardzo 
sobie radzi bez niej. Nie umie obsłużyć nowej kuchenki indukcyjnej, gubi się, tęsk-
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ni. Dwa razy dziennie dzwoni do Feli. Po jej powrocie oświadcza się. Ma dziewięć- 
dziesiąt dwa lata. Ślub jest skromny – wśród najbliższych przyjaciół. W roku 2018, 
w wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat budzi się w nocy za potrzebą, a gdy wraca, 
śpiący, źle siada na łóżko. Niefortunnie upada, głową uderzając w komodę. Traci 
przytomność. W szpitalu nie stwierdzono niczego niepokojącego, więc tego samego 
dnia wraca do domu. Nazajutrz spotyka się z przyjaciółką rodziny. Gdy się żegnają, 
Krzysztof zmierza do okna, aby jej pomachać i znów się przewraca, nieszczęśliwie 
rozbijając tył głowy o kant szafki lub stołu. Od tego czasu stan jego zdrowia się 
pogarsza. Traci pamięć krótkotrwałą, czasem przypomina sobie coś z dawnych dni. 
Pamięta szklarnie, brzozy, Jadwigę. Czasem wspomina przyjaciół, czasem podróże. 
Najtrudniej mu pamiętać ostatnie zdarzenia. 

W kwietniu skończy dziewięćdziesiąt osiem lat. Gdy miał lat czterdzieści pięć i za-
czynał życie od nowa, posadził aleję brzóz. Było to ponad pół wieku temu. Zmusiły go 
do tego okoliczności, na które nie miał wpływu. Po trzydziestu latach drzewa objęto 
ochroną. Minęło od tego czasu kolejnych dwadzieścia lat. Życie Krzysztofa Znamie-
rowskiego jest długie i pełne opowieści. Nie wszystkie pamięta, ale pamiętają je jego 
liczni przyjaciele, którzy oprócz historii lubią wspominać emanującą od niego pogodę 
ducha. Teorię życzliwości swojego ojca stosował w praktyce. Aleja brzóz w duchu jej 
czwartego przykazania „czynnie zwiększa sumę zadowolenia innych ludzi”. 
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Sacrum i więź –  
o drzewach  
i ludziach 

Drzewo jest prastarym symbolem, towarzyszącym człowiekowi od zarania dziejów. 
Dla archaicznej umysłowości powtarzający się cykl jego zamierania i odradzania 
się był odzwierciedleniem tajemnicy życia. Stare, olbrzymie drzewa budziły podziw 
i szacunek, przywodząc na myśl działanie nadprzyrodzonych mocy. Religioznaw-
ca, a zarazem historyk religii, Mircea Eliade, w Traktacie o historii religii stwierdza: 
„natrafiamy na drzewa święte, obrzędy i symbole roślinne w historii każdej religii,  
w tradycjach ludowych całego świata, w archaicznych metafizykach i mistykach, nie 
mówiąc już o ikonografii i sztuce ludowej”1. Pewne jest to, że drzewa od najdaw-
niejszych czasów fascynowały ludzi i pod ich postacią czcili oni lub przedstawiali 
zjawiska dla siebie najistotniejsze. Różnorodna symbolika oraz wielość kontekstów, 
w których występują, uniemożliwia stworzenie wyczerpującej klasyfikacji wątków. 
Autor traktatu podejmuje jednak próbę częściowego uporządkowania motywów 
wspólnych dla wierzeń wszystkich ludów świata. W trakcie analizy widzimy, że 
starożytni, spoglądając na drzewo, doświadczają teofanii – objawienia się bóstwa. 
Widzą w nim także obraz kosmosu, centrum świata i jego podporę, symbol życia  
i źródło nieśmiertelności. Drzewo lub drzewa, obok skał lub kamieni oraz wody, sta-
nowią też najważniejszy element miejsc, w których dokonuje się obrzędów religij-
nych i ważnych działań społecznych. 

Zadając pytanie o powody, dla których możemy mówić o drzewie jako sacrum, Eliade 
zaznacza jednak, że nie jest ono przedmiotem czci samo w sobie, ale czczone jest to, 
co „objawia” się za jego pośrednictwem. Siły sakralne wiążą się ściśle z biologicz-
nymi właściwościami drzewa – szczególnie z formą pionową, a także z procesem  
wzrostu, wydawaniem owoców, krążącymi w jego „ciele” sokami i wreszcie zachodzą-
cymi na przemian procesami obumierania i regeneracji. W archaicznych wierzeniach 
zdolność odradzania się objawia rzeczywistość pozaludzką, odzwierciedla „sposób 
bycia” kosmosu. Stąd popularność przedstawień wszechświata w postaci olbrzymie-
go drzewa rozpowszechniona w różnych tradycjach (m.in. Indie, Mezopotamia, Chi-
ny, Skandynawia). W europejskim kręgu kulturowym najbardziej znanym drzewem  
 
 
1 Mircea Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Wydawnictwo OPUS,  
 Łódź 1993, s. 259.
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kosmicznym jest olbrzymi jesion Igdrasil. Jego opis znajdziemy w poemacie Völuspa, 
datowanym na X–XI wiek, który funkcjonuje jako źródło do badań przedchrześci- 
jańskich wierzeń nordyckich. Igdrasil (Yggdrasil) zapuszcza korzenie głęboko pod  
ziemię, sięgając nimi między innymi do krainy umarłych. W najwyższej 
partii jego konarów znajduje się natomiast świat bogów2. Przy korzeniach, podgry- 
zając je, czai się wąż lub smok, który usiłuje zniszczyć drzewo. W jego 
gałęziach zamieszkuje orzeł, codziennie staczający z wężem walkę. Na poziomie 
pnia drzewa usytuowany jest z kolei świat ziemski, zamieszkany przez ludzi. W je- 
gostrukturze żyją też inne istoty mityczne, a w jego cieniu zbierają się bogo-
wie, naradzając się oraz wymierzając sprawiedliwość. Pod drzewem bije źródło 
Urd, z którego codziennie czerpią wodę trzy Norny, by podlewać drzewo, dodając 
mu młodości i wigoru. Uważa się, że pełnią one tę samą funkcję, co Mojry i Parki  
w mitologii greckiej i rzymskiej – przędą nić ludzkiego życia. Symbolizują też prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. W tradycji indyjskiej drzewo kosmiczne ulega 
odwróceniu – w Upaniszadach pojawia się figowiec Aśwattha, którego korzenie 
sięgają nieba, a gałęzie rozpościerają się nad ziemią. Niezależnie od układu góra – 
dół, kluczowa jest w tym obrazie struktura drzewa, która znajduje odzwierciedlenie 
w wartościach symbolicznych. Drzewo sięga zatem zarówno sfer niebiańskich, jak  
i podziemnych sił chtonicznych, będąc jednocześnie obecne na ziemi. W ten spo-
sób łączy ze sobą trzy poziomy kosmiczne, umożliwia ich komunikację i przenikanie.  
Te same cechy sprawiają, że drzewo kosmiczne pełni jednocześnie funkcję osi świa-
ta (axis mundi) i wyznacza jego punkt centralny. 

W centrum tradycji judeochrześcijańskiej również znajdziemy drzewo. Księga Ro-
dzaju mówi właściwie o dwóch drzewach3. Jako pierwsze wymienione jest to, któ-
rego dotyczy boski zakaz. To drzewo poznania dobra i zła, symbolizujące mądrość. 
Kiedy Adam i Ewa, skuszeni przez węża spożywają jego owoce, Bóg stwierdza: „Oto 
człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypad-
kiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki” [Rdz 3,22]4. 
To drugie drzewo, drzewo nieśmiertelności, zwane też drzewem żywota. Jest ono 
„prototypem wszystkich cudownych roślin, które wskrzeszają zmarłych, leczą cho-
roby, przywracają młodość itd.”5. Ono również rośnie w środku ogrodu, natomiast  
pozostaje nierozpoznane, dopóki pierwsi ludzie nie skosztują zakazanego owocu. 
Zanim jednak skorzystają ze zdobytej w ten sposób wiedzy, zostają na zawsze wy-
gnani z raju. Pokrewny z biblijną historią motyw poszukiwania przez człowieka lub  
 
 

2 Eliade zwraca uwagę na kwestię utożsamiania mitycznego świętego drzewa z konkretnym  
 gatunkiem botanicznym, odnotowując, że na terenach germańskich pod tą samą lub zbliżoną  
 nazwą występuje dąb. Idaliana Kaczor wskazuje natomiast, że z opisem Igdrasila  
 koresponduje opis dębu z Georgik – jego gałęzie sięgają niebios, zaś korzenie Tartaru –  
 najmroczniejszej części podziemia w mitologii greckiej. Idaliana Kaczor, Kult drzew  
 w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, „Acta Universitatis  
 Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, [Z.] 3 (2001), s. 48.
3 Dwa drzewa występują też w innych tradycjach archaicznych – np. przy wschodnim wejściu  
 do niebios Babilończycy umieszczali drzewo prawdy i drzewo życia, za: M. Eliade, Traktat….,  
 dz. cyt., s. 279.
4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa  
 1980, s. 27.
5 M. Eliade, Traktat…., dz. cyt., s. 282.
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herosa drzewa, którego owoce zapewniają życie wieczne, jest powszechnie spotyka-
ny w mitach, legendach i baśniach całego świata6. 

Innym przykładem drzewa żywota w klasyfikacji Eliadego jest drzewo krzyża,  
na którym według wierzeń chrześcijańskich został zabity Jezus Chrystus.  
W średniowiecznej Europie legendy o krzyżu były szeroko rozpowszechnione  
i niewątpliwie oddziaływały na ówczesną wyobraźnię. W pierwszej połowie IV 
wieku Helena, matka rzymskiego cesarza Konstantyna (oboje dopiero co przyję-
li chrześcijaństwo), wyrusza do Jerozolimy, aby je odszukać. Wedle tradycji uda-
je się jej odnaleźć trzy krzyże i za pomocą cudu rozpoznać ten właściwy. Dzieli go 
następnie na trzy części – jedna pozostaje w Jerozolimie, druga trafia do Rzymu,  
a trzecia do Konstantynopola7. Wierzono, że prawdziwe drzewo krzyża ma nie tylko 
moc uzdrawiania, ale także wskrzesza zmarłych. Eliade twierdzi, że moc ta wynika 
z domniemania jego rajskiego pochodzenia. Zgodnie z przytaczanym przez niego 
apokryfem Set, syn Adama, dostaje od archanioła pilnującego bram raju trzy ziarna 
pochodzące z owocu drzewa poznania dobra i zła. Następnie kładzie je na języku 
umierającego Adama, po czym w miejscu pochówku z nasion wyrastają trzy drzewa. 
Z nich właśnie po latach zostaje zrobiony krzyż, na którym umarł Jezus. W apokryfie 
jest też mowa o spłynięciu kropli krwi Chrystusa na czaszkę pierwszego człowieka 
oraz dokonanym w ten sposób odkupieniu jego grzechów i chrzcie8. Drzewo Krzyża 
stanowi dla chrześcijan rodzaj osi świata, łącznik między Bogiem a ludźmi. Jeśli na 
nim Jezus miał pokonać śmierć, gładząc grzech pierworodny, od niego zaczyna się 
nowe, nieśmiertelne życie tych, którzy w niego wierzą. 

Skoro symboliczna siła drzewa jest tak powszechna, pojawia się pytanie, czy podob-
ne elementy istnieją również w imaginarium słowiańskim. Wydaje się, że tak, skoro 
Aleksander Gieysztor oraz inni badacze-rekonstruktorzy dawnych wierzeń słowiań-
skich zgodnie przytaczają słowa zanotowanej w XIX wieku w Karpatach Wschodnich 
kolędy: „Było to ongiś na początku świata / Wtedy nie było nieba a ziemi / Nieba,  
ni ziemi, tylko sine morze / A pośród morza na dębie / Siedziały dwa gołębie / To-
czyły taką naradę / Rade radziły i gruchały / Jakże mamy stworzyć świat?”9. Jest 
ona odczytywana jako słowiańska wersja mitu o stworzeniu świata. Pod postacią 
dębu mamy do czynienia z axis mundi, drzewem kosmicznym, od którego się zaczęło 
i na którym wspiera się całe stworzenie10. Nie bez znaczenia jest tu gatunek drzewa. 

6 Najczęściej drzewo takie znajduje się w niedostępnym miejscu – na szczycie wysokiej góry,  
 na końcu świata, w głębi oceanu lub krainie ciemności, a dostępu do niego broni wąż lub inny  
 potwór. Jedną z wersji tej historii stanowi mit o Heraklesie, który w ramach wypełniania  
 dwunastu prac, na które został skazany, musi się udać do ogrodu Hesperyd po złote jabłka,  
 por. I. Kaczor, Kult drzew, dz. cyt., s. 55–56.
7 Łukasz Kot, Drzewo Świętego Krzyża, „Niedziela zamojsko-lubaczowska”, 10/2019, s. IV–V, 
 https://www.niedziela.pl/artykul/141823/nd/Drzewo-Krzyza-Swietego, dostęp 10.11.2020.
8 M. Eliade, Traktat…., dz. cyt., s. 282.
9 Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  
 Warszawa 2006, s. 164; cytują ją także badacze polskiej ludowości Joanna i Ryszard  
 Tomiccy w pracy Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Ludowa Spółdzielnia  
 Wydawnicza, Warszawa 1975, s. 63–64; a za nimi religioznawca Andrzej Szyjewski  
 w opracowaniu Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 36–37.  
 Ci ostatni wskazują również na zapisanie tego motywu w kurpiowskich wycinankach  
 zwanych lelujami.
10 Przywoływani autorzy poddają analizie także wyłaniającą się z tego obrazu dualistyczną  
 wizję świata stwarzanego przez wyobrażone w postaci ptaków siły boskie i demoniczne –  
 por. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia, dz. cyt. Na potrzeby niniejszego tekstu skupimy się jednak  
 tylko na wątku dotyczącym drzewa, którego istnienie poprzedza to działanie.
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Dąb, jak pisze Zygmunt Gloger, jest drzewem czczonym przez Słowian od wieków11. 
Przypisuje mu się związek z Perunem, naczelnym bóstwem mitologii słowiańskiej, 
władcą ognia i burzy. Z dębów w naszej szerokości geograficznej najczęściej skła-
dały się też święte gaje, pośród których zbierali się kapłani i w których sąsiedztwie 
sprawowane były sądy12. Takie praktyki odnotowuje w Chronica Slavorum Helmold, 
kronikarz saski, towarzyszący dwunastowiecznym wyprawom chrystianizacyjnym 
na tereny zamieszkałe przez Słowian połabskich. Według Kazimierza Moszyńskiego, 
etnografa i slawisty, jest bardzo prawdopodobne, że ogólnosłowiański wyraz gajɓ 
pierwotnie był nazwą zadrzewionej, a być może także ogrodzonej lub w inny sposób 
ochranianej przestrzeni, gdzie odprawiano nabożeństwa13. Przestrzeni tej z racji na 
jej świętość nikt nie ośmielał się skalać. „Drzewa otaczane były czcią, pomieszaną  
z obawą; zwyczaj surowo zabraniał je rąbać, choćby – jak wynika z danych A. Il-
jeva – przeżywszy swój wiek padały na ziemię i miały bezużytecznie rozsypać się 
w proch, lub choćby z nich zostały same pnie; przestępcy lub jego rodzinie groziła 
nieuleczalna choroba albo niemota czy też inne kalectwo”14. 

Siły sakralne przypisywane świętym gajom nie obroniły tych miejsc przed 
zniszczeniem przez krzewicieli religii chrześcijańskiej. „Misjonarze żądali, aby  
destrukcja świętych miejsc i figur poprzedziła zbiorowy chrzest i aby dzieło znisz-
czenia dokonane zostało publicznie, w sposób szokujący, na oczach zebranego tłu-
mu wyznawców”15. Przywołując relacje chrześcijańskich kronikarzy, Maria Janion 
pisze o upokorzeniu i traumie historycznej, która nie mogła pozostać bez echa  
i z której być może wynika również pośrednio nikła obecność źródeł pozwalających  
na poznanie przedchrześcijańskich wierzeń Słowian. W literaturze pojawiają się jed-
nak nieliczne świadectwa zachowania dawnych miejsc kultowych. Gieysztor przyta-
cza relację Herborda, opisującego działania misyjne biskupa Ottona, wedle której 
ten ostatni zamierzał ściąć rosnące w Szczecinie drzewo orzechowe, poświęcone 
jednemu z bóstw. Zrezygnował z tego zamiaru „wobec oporu ludności, przywiązanej 
także do cienia i owoców, i wobec złożonej mu obietnicy, że orzech ten przestanie 
być czczony”16. Kazimierz Moszyński zwraca też uwagę na swego rodzaju „nakłada-
nie” treści chrześcijańskich na dotychczasowe praktyki – na czczonych miejscach 
nierzadko wznoszono cerkwie i klasztory, a drzewa otaczające nowe świątynie na-
dal uchodziły za święte. Wspomina też, że oprócz przestrzeni związanych z sacrum  
w czasach pogańskich, można również mówić o gajach otoczonych czcią już w cza-
sach chrześcijańskich, gdzie ofiary i modlitwy składano Bogu i świętym17. Świadczy
o tym do dziś obecność leśnych i przydrożnych kapliczek zamocowanych na drze-
wach. Osobny typ miejsc świętych tworzą według Moszyńskiego objawienia Matki  
Boskiej lub świętych, których świadkowie „widzieli” w koronach drzew lub ich bliskim 

11 Por. Dąb, [w:] Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana,  
 t. 1 (A–D), https://literat.ug.edu.pl/glogers/0007.htm, dostęp 11.11.2020.
12 Gaje zdają się być pierwszymi świątyniami dla wszystkich ludów indoeuropejskich,  
 nie wyłączając Greków i Rzymian, co znajduje potwierdzenie zarówno w świadectwach  
 archeologicznych, jak i w przekazie literackim – por. I. Kaczor, Kult drzew…, dz. cyt.
13 Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2 Kultura duchowa, z. 1,  
 Warszawa 1934, s. 249..
14 Tamże, s. 252.
15 Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, za: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna.  
 Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 16.
16 A. Gieysztor, Mitologia Słowian, dz. cyt., s. 219.
17 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, dz. cyt., s. 253; Tomiccy wskazują, że w XIX wieku  
 przy dębach odbywały się obrzędy związane ze św. Jerzym i św. Eliaszem,  
 por. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia, dz. cyt., s. 85–86.
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sąsiedztwie18. Jednak i one mogą być przykładem przechwytywania istniejących 
wcześniej treści. Takie przypuszczenia co do wydarzeń, mających miejsce na granicy 
Warmii i Mazur, nad jeziorem Dejnowa, wysuwa Maria Zielińska19. Pisze ona o szcze-
gólnie urodziwej, imponującej rozmiarami lipie, która miała być adorowana przez 
miejscową ludność oraz wtórnym poświęceniu jej Matce Boskiej przez biskupów, dla 
utrwalenia wiary chrześcijańskiej. I choć oficjalna legenda dotycząca Świętej Lipki 
brzmi inaczej, niż przytacza autorka, z całą pewnością istnieją tropy wskazujące na 
istnienie w tym miejscu dawnego ośrodka kultowego pogańskich Prusów20.

Samo skojarzenie Matki Boskiej z lipą nie jest bez znaczenia także na planie sym-
boliki innego rodzaju. W wierzeniach ludowych Matka Boska występuje jako opie-
kunka rodzących kobiet. Wiadomo też, że dla Czeremisów i Mordwinów, wschodnich 
sąsiadów Słowian, lipa była drzewem, pod którym prosili oni bóstwa o urodzaj21. Lipa 
miała być też poświęcona bogini płodności – w świecie germańskim zwanej Freją,  
a w słowiańskim Ładą. Ich święta przypadały na letnie przesilenie, w czasie kwit-
nienia tych drzew22. Najprawdopodobniej dochodzi tu zatem do nałożenia na siebie 
symboli związanych z macierzyństwem i płodnością. Lipa nabiera symboliki żeńskiej, 
podczas gdy dąb – drzewo Perkuna w mitologii bałtyckiej, Zeusa, Jowisza i innych 
bóstw gromowładnych – reprezentuje pierwiastek męski. Być może znajduje to też 
odzwierciedlenie w dawnym zwyczaju sadzenia drzew na narodziny dziecka – dębu 
dla chłopca, lipy dla dziewczynki, który w ostatnich latach odżywa w różnych miej-
scach Polski23. Lipy i dęby uchodziły za najznamienitsze drzewa na obszarze całej 
Słowiańszczyzny. Listowie dębu miało właściwości apotropeiczne, a on sam posiadał 
moc leczniczą. Gloger przywołuje w tym kontekście przykład dębu w Kieleckiem, 
zwanego przez lud „doktorem”, który miał leczyć przede wszystkim choroby gardła,  
dziąseł i zębów24. Co do lipy, uważano, że trumny zrobione z jej drewna 
zapewniają wieczny odpoczynek, a kołyski spokój małemu dziecku. Natomiast uzda 
z lipowego łyka albo kij lipowy miały unieszkodliwiać wampiry i inne złe duchy. 
Kwiat lipy do dziś jest też ważnym składnikiem medycyny ludowej25. 

18 Jedyne potwierdzone przez kościół rzymsko-katolicki objawienie w Polsce miało miejsce  
 w Gietrzwałdzie, gdzie Matka Boska ukazała się dzieciom pod koniec XIX wieku na klonie.  
 Por. KAI, https://pl.aleteia.org/2017/06/27/gietrzwald-jedyne-w-polsce-objawienia- 
 maryjne-uznane-przez-kosciol/, dostęp 12.11.2020. Niepotwierdzonych wydarzeń tego  
 rodzaju było jednak znacznie więcej – np. w Warszawie na Siekierkach w latach 40. XX  
 wieku Matka Boska miała ukazać się na drzewie wiśni. Por. Anna Dziemska,  
 76 lat od pierwszego objawienia na warszawskich Siekierkach,  
 https://www.pijarzy.pl/news,3191.html, dostęp 12.11.2020.
19 Maria Zielińska, Gawędy o drzewach, Wydawnictwo Arkona, Gdańsk 1993, s. 189.
20 Robert Klimek, Od pogańskiego miejsca kultu do chrześcijańskiego sanktuarium – Święta  
 Lipka i Gietrzwałd na tle krajobrazu sakralnego Warmii,  
 „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2016, nr 3 (293), s. 433–434.
21 J. i R. Tomiccy, Drzewo życia, dz. cyt., s. 87-88.
22 Na początku było drzewo. Magiczne, lecznicze i smakowe właściwości drzew, Wydawnictwo  
 Baobab, Warszawa 2011, s. 332.
23 Takie inicjatywy pojawiły się m.in. w Łodzi, por. Las młodej Łodzi,  
 https://uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/zarzad-zieleni-miejskiej/las-mlodej-lodzi/,  
 dostęp 13.11.2020 i w Toruniu, por. Agnieszka Kępka, Dęby lub klony dla chłopców, lipy  
 i brzozy dla dziewczynek, „Gazeta Wyborcza. Toruń”, 21.11.2020,  
 https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,25314981,deby-i-lipy-dla-chlopcow-i-dziewczynek. 
 html, dostęp 13.11.2020.
24 Por. Dąb, [w:] Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska…., dz. cyt.
25 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, dz. cyt., s. 532–533; Na początku było drzewo,  
 dz. cyt., s. 333.
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Swoje znaczenie i funkcje symboliczne miały też inne gatunki drzew. Dostrzegano 
ponadto ich moc leczniczą oraz szczególne właściwości jako tworzywa. W średnio-
wieczu wierzono ponoć, że brzozowe rózgi mają moc wypędzania złych duchów oraz 
że miotły z gałązek brzozowych stanowiły ulubione wierzchowce czarownic udają-
cych się na sabat26. W polskiej kulturze ludowej pojawiały się natomiast wszędzie 
tam, gdzie – jak pisze Anna Zadrożyńska – „rytualny komunikat miał przeganiać 
istoty rodem z zaświatów: na wiosnę, latem, przy narodzinach ludzi i zwierząt”27. 
Wierzba, rosnąca wszędzie i najszybciej ze wszystkich drzew okrywająca się ziele-
nią i puszystymi baziami, w kulturze ludowej ma znaczenie ambiwalentne. Z jednej 
strony była znakiem wschodzącego słońca, kobiecości i sił żywotnych. Wierzbowe 
gałązki były podstawowym składnikiem wielkanocnej palmy, miały też właściwo-
ści przepędzania złych duchów i chorób. Jednocześnie symbolizowała bezpłodność, 
smutek i śmierć. „Opowiadano, że wierzby to porzucone kochanki, bezdomni kochan-
kowie, ludzie nieszczęśliwi. Wierzono, że w jej rozwichrzonych gałęziach przemiesz-
kują czarownice, a ich puste pnie nadają się na siedziby złych mocy, diabłów, bu-
dzących grozę puchaczy”28. Innym drzewem kojarzonym z kobiecością była topola. 
Również jej przypisywano dwoistą naturę i wiązano z przeciwieństwami – zarówno 
słońcem, jak i księżycem, ogniem i wodą. Magiczne właściwości przypisywano lesz-
czynie – podobno z niej robiono różdżki wskazujące żyły wodne lub skarby. Orzech 
włoski natomiast symbolizował zdrowie, płodność i męską siłę. „Grobowa deska” 
występująca w polskich przysłowiach często pochodziła z klonu, postrzeganego  
w kulturze ludowej jako drzewo omijane przez złe duchy. Wierzono, że trumna  
z niego wykonana ochroni zmarłego przed złymi duchami. Osobną troską otaczano 
drzewa owocowe, których dotyczyły specjalne obrzędy doroczne, mające zapewnić 
urodzaj. Szczególne znaczenie miały też drzewa iglaste, takie jak świerk, jodła czy 
sosna. Na długo przed pojawieniem się bożonarodzeniowej choinki, która przejęła 
te same treści, były one obecne w wiejskich domach podczas zimowego przesilenia  
w postaci podłaźników, zwanych też podłaźniczkami, sadami a także rajskim lub bo-
żym drzewkiem. Tworzyły je zielone gałęzie drzew iglastych zawieszone u pułapu 
izby, przystrajane owocami i innymi ozdobami. Ich obecność miała zapewnić ludziom 
urodzaj, dobrobyt, szczęście i zdrowie. Czas, w którym świętuje się Boże Narodze-
nie, był w końcu zawsze czasem nowego początku i zarazem obrzędów mających 
zapewnić pomyślność w kolejnym roku29. Zieleń iglastego drzewa, przyniesiona do 
domu w środku mroźnej zimy, symbolizowała życie i w symboliczny sposób łączyła 
się również z rajskim drzewem. 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym znaczeniu drzewa, mającym swoje korze-
nie w zapisie biblijnym, a przy okazji zwrócić uwagę również na zwrot dotyczący 
korzeni, który utrwala w języku odniesienie do struktury drzewa. W Księdze Iza-
jasza znajdziemy zdanie: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego wypuści się odrośl  
z jego korzeni” [Iz 11,1]30, które stało się podstawą wyobrażeń drzewa genealo-
gicznego Chrystusa. Ten motyw szczególnie popularny w sztuce europejskiej od XI  
 

26 Na początku było drzewo, dz. cyt., s. 57.
27 Anna Zadrożyńska, Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, Wydawnictwo Twój Styl,  
 Warszawa 2002, s. 29.
28 Tamże.
29 Por. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia, dz. cyt., s. 162–164.
30 Pismo Święte, dz. cyt., s. 859.
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wieku przełożył się także na graficzne przedstawienia najpierw rodów szlachec-
kich, a dziś po prostu rodzin, w postaci rozgałęzionego drzewa, którego najstarszy 
rozpoznany przodek stanowi korzeń, a kolejni potomkowie gałęzie i listki. Struk-
tura drzewa pozwalająca zobrazować ludzką przeszłość i teraźniejszość oraz dać 
wyobrażenie o przyszłości to nie jedyny wątek, w którym dochodzi do połączenia  
natury człowieka i drzewa. Inne pozostaje w języku jako przysłowie: „nie 
przesadza się starych drzew”, które odnosi się do niemożności bądź ogrom-
nej trudności w „zapuszczeniu korzeni” w nowym miejscu. W niektórych 
opowieściach mitycznych związek człowieka i drzewa oddany jest jeszcze 
wyraźniej. Eliade pisze, że drzewo kosmiczne opisane w Bhagawadgicie wy-
raża nie tylko wszechświat, ale i ludzki los, doświadczenie człowieka, który  
w nim żyje. Zgodnie z jego interpretacją tej świętej księgi hinduizmu „przez to 
wszystko, co wiąże człowieka z kosmosem lub uczestniczy w kosmosie, człowiek 
zatraca się w tym samym, jedynym i nieogarnionym przejawie Brahmana. ‘Ściąć 
drzewo u korzeni’ równa się wycofaniu człowieka z kosmosu, odizolowaniu go od 
‘przedmiotu zmysłów’ i ‘owoców działania’”31. W opowieściach mitycznych znajdzie-
my też inne przejawy „mistycznych związków między drzewami a ludźmi”32. Będą 
to zarówno wyobrażenia o pochodzeniu człowieka od określonego gatunku drzewa, 
jak i powiązanie źródła życia ludzkiego z rośliną i dopiero wtórne umieszczenie go  
w łonie kobiety. 

Echa niektórych z przywołanych powyżej symbolicznych znaczeń znajdziemy  
w historiach wybranych przez nas drzew Warszawy. Czasem bardzo odległe, jak hi-
storia „kapliczkowego drzewa” przy ulicy Podskarbińskiej, małej namiastki świętego 
gaju w centrum wielkiego miasta. Czasem zadziwiająco podobne do tych opisanych  
w średniowiecznych kronikach, jak historia fragmentów olchy z miejsca bitwy pod 
Olszynką Grochowską w 1831 roku. Nikt wprawdzie nie przypisywał im właściwości 
uzdrawiających, jakie miały posiadać fragmenty drzewa krzyża świętego sprowa-
dzone z Jerozolimy, a jednak i one funkcjonowały jak swoiste relikwie. Wojciech 
Krajewski, autor książki o bitwie pod Grochowem, przywołuje fragment listu z Berli-
na, opublikowanego w „Gazecie Warszawskiej” w kwietniu 1831 roku. Jego nadawca 
prosi, „aby na wieczną rzeczy pamiątkę przysłano choć cokolwiek drzewa z Olszynki 
Grochowskiej tyle wsławionej d. 25 lutego”33. Podobno wielu emigrantów próbowa-
ło sprowadzić z kraju choćby kawałek gałązki. Z drzewa olchowego wykonywano 
też patriotyczne pamiątki – krzyżyki, złote obrączki z drzazgami olszyny, igielniki 
i tabakiery. Wraz z nimi miała przetrwać pamięć o zwycięskiej bitwie. Przetrwać  
i zapewnić nieśmiertelność narodowi, którego kraj wymazano z mapy świata. 

Wiele z obecnych w tej publikacji drzew, podobnie jak olcha z Olszynki, odsyła do 
konkretnych wydarzeń lub choćby w przybliżeniu określonego momentu historycz-
nego. Największy szacunek budzi chyba 600–700 letni dąb Mieszko I. W czasie, 
gdy kiełkował, na skarpie rozwijało się już miasto – zalążek dzisiejszej Warsza-
wy, ale nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że stanie się ona stolicą. Miejsce, 
gdzie Mieszko dziś rośnie samotnie, było natomiast mazowiecką puszczą gdzieś 
na terenie Królestwa Polskiego. Kolejne drzewa wskazują na miejsca ważne na 
mapie miasta, jak glediczja, która staje się pretekstem do wspomnienia historii  
 
31 M. Eliade, Traktat…., dz. cyt., s. 267.
32 Tamże, s. 289.
33 Wojciech Krajewski, Wiadoma światu ta sławna Olszyna…. 180. Rocznica bitwy pod  
 Grochowem 1831–2011, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2011, s. 158.
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Łazienek. Z innymi związana jest opowieść o znaczących osobach, jak to się dzieje  
w przypadku robinii akacjowej Czesława Niemena czy grabu księżnej Izabeli Czarto-
ryskiej. Stając pod nimi, spotykamy się z przeszłością naszego miasta. 

Szczególnie symboliczne w tym kontekście wydają mi się dwa drzewa. Jedno z nich 
już nie jest reprezentantem swego gatunku – zastąpił je odlew w brązie. Drugie 
natomiast dopiero na dobre się zakorzenia. Choć tak różne, oba tworzą opowieść  
o potrzebie namacalnego obcowania z przeszłością oraz o niezwykłym uporze osób, 
które stoją za ich ponownym zaistnieniem w obecnej formie lub w obecnym miejscu. 
Mowa o przytoczonych na kolejnych stronach historiach wiązu z Pawiaka i mirabelki 
z Nalewek. „Podczas okupacji to drzewo było dla nas nadzieją. Z utęsknieniem cze-
kaliśmy, aż wypuści liście i będzie wiosna. Właśnie wiosną 1940 roku miała ruszyć 
ofensywa wojsk alianckich i przynieść nam wolność”34 – tak wspominał drzewo ro-
snące na dziedzińcu Pawiaka Zdzisław Jasko, jeden z tych, którzy przeżyli pobyt  
w więzieniu. Po wojnie bardzo szybko stało się natomiast świadkiem tragicznej hi-
storii, która miała tam miejsce, rodzajem żywego pomnika – niezwykle istotnego 
szczególnie dla tych, których bliscy stracili tam życie i tych, których los oszczędził. 

Z mirabelką było inaczej. Trudno powiedzieć, czy ktoś oprócz Hanny Krall wiązał 
ją bezpośrednio z tymi, którzy dawniej mieszkali na Nalewkach. Być może dopiero 
jej nagłe zniknięcie uruchomiło świadomość utraty jakiegoś związku, tęsknotę. Po-
ciągnęło to za sobą cały łańcuch działań zmierzających do wypełnienia tej wyrwy. 
Przez to powstała książka Cezarego Harasimowicza utrwalająca drzewko i zwią-
zane z nim historie35. I zadziała się niesamowita historia sprowadzenia potomkini 
mirabelki na dzisiejszy Muranów. W obu tych drzewach widzę reminiscencję drzewa 
kosmicznego. Są tu i teraz, ale korzeniami – choćby tymi symbolicznymi – sięgają 
do przeszłości i zakotwiczają w niej nas, dzisiejsze mieszkanki i mieszkańców stolicy. 
Swoim wzrostem (mirabelka) i trwaniem (wiąz) zabezpieczają dostęp do tej prze-
szłości dla ludzi jutra. 

Znajdziemy w tej książce wreszcie drzewach, które są tak po prostu. Rosną na tere-
nach większych kompleksów albo pojedynczo, w różnych punktach miasta. Jak wiele 
innych, które się w tej publikacji nie pojawiły. W ich tle nie rozgrywa się „wielka 
historia”, co wcale nie sprawia, że są mniej ważne. Może tylko nieco trudniej po-
ruszyć im naszą wyobraźnię. Są za to wiernymi towarzyszkami lub towarzyszami 
codzienności. Swoim sposobem bycia przypominają o zmienności pór roku. Może  
 
niektóre z nich stanowią punkt orientacyjny, wpływają na poczucie zadomowienia, 
cieszą oczy, pobudzają powonienie lub „robią” dla nas inne znaczące rzeczy. My też 
zróbmy coś dla nich. Peter Wohlleben, autor Sekretnego życie drzew, pisze w swo-
jej książce o drzewnych przyjaźniach i sposobie komunikacji. Obok emitowania sy-
gnałów zapachowych, drzewa wysyłają wiadomości poprzez korzenie, które „łączą  
w sieć wszystkie osobniki i działają niezależnie od pogody”36. Wspierają je w tym 
grzyby. Nitkami swojej grzybni, która przenika glebę i oplata ją niewyobrażalnie  

34 Cytat za: Janusz Mróz, Drzewo – pomnik z Muzeum na Pawiaku w Warszawie,  
 „Wiadomości Konserwatorskie” 2005, nr 17, s. 82. 
35 Cezary Harasimowicz, Mirabelka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2018.
36 Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2016, s. 19.
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gęstą siatką, „przekazuj[ą] sygnały od jednego drzewa do drugiego i pomaga[ją] im  
w wymianie wiadomości o owadach, suszach czy innych niebezpieczeństwach”37. 
System ten dotyczy jednak lasu. Inne drzewa mają tam szansę zareagować i zapew-
nić wsparcie potrzebującemu. W mieście drzewa są samotne. Dodatkowo czyhają 
na nie też inne zagrożenia, jak nieustanna rozbudowa sukcesywnie zmniejszająca 
obszary zieleni. W mieście to my możemy być sojusznikami drzew. Nie zawsze się to 
udaje, ale mamy też przypadki zakończone sukcesem. Są to jednocześnie przykłady 
mobilizacji społeczności lokalnej, jak w przypadku topoli zwanej Odolanką, od nazwy 
dawnej wsi wchodzącej w obręb dzisiejszej Woli. Była ona zagrożona w związku 
z nową inwestycją, jednak dzięki zaangażowaniu mieszkańców trzech pobliskich 
wspólnot, została uznana za pomnik przyrody38. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie 
w przypadku opisanej na dalszych stronach sosny falenickiej. 

„Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, ile mniej więcej 1,7 tysiąca dziesięcioletnich, 
małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie 
ich małe sadzonki”. Tę wypowiedź ekspercką cytuje w swojej książce Jan Mencwel, 
miejski aktywista, mający swój udział między innymi w ratowaniu robinii rosnących 
przy ulicy Stalowej39. Na moją wyobraźnię to działa. Brońmy tych, które swoją obec-
nością oprócz zakotwiczania w przeszłości, przez codzienną pracę zapewniają nam 
powietrze. 

Katarzyna Kuzko-Zwierz
   

37 Tamże, s. 20.
38 Odolany mają swój pomnik, https://tustolica.pl/odolany-maja-swoj-pomnik_75836,  
 dostęp 15.11.2020.
39 Jan Mencwel, Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,  
 Warszawa, s.124. Działania na Stalowej – por. Martyna Śmigiel, Praga-Północ.  
 Sąsiedzkie podlewanie drzew na Stalowej, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 13.07.2016,  
 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20390760,praga-polnoc-sasiedzkie 
 -podlewanie-drzew-na-stalowej.html, dostęp 15.11.2020; Konrad Wojciechowski,  
 Ekochuligani ruszyli na warszawską Pragę. Zerwali betonowe płyty z chodnika  
 i posadzili zieleń, „Gazeta Wyborcza. Warszawa, 23.09.2020,  
 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26328708,eko-chuligani-zrywaja-beton 
 -z-chodnika-i-sadza-zielen-a-ratusz.html, dostęp 15.11.2020.
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Nazwa polska: Topola biała

Nazwa łacińska: Populus alba L.

Lokalizacja: park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego (Praga-Południe)

Średnice koron: 23 m i 18 m

Obwody pni: ok. 572 cm i 486 cm

Wysokość: 30 m i 36 m

Wiek: ok. 115 lat

Topola biała

Na terenie parku Skaryszewskiego topoli białych jest kilka. Można na nie trafić nad 
Jeziorem Kamionkowskim, a także przy arterii okalającej park od strony alei Ziele-
nieckiej. Ta wybrana na potrzeby niniejszej publikacji rośnie od strony Ronda Wa-
szyngtona przy głównej alei przecinającej park na pół. Jest najbardziej okazała, co 
jednoznacznie sugeruje jej rolę świadkini organizacji parku i jego przemian. 

Zanim powstał park Skaryszewski na tych terenach rozciągały się łąki, służące oko-
licznym mieszkańcom do wypasania bydła. W jego nazwie zachowało się odwołanie 
do pobliskiego miasteczka Skaryszew, do którego tereny te należały, zanim stopił 
się z Pragą i został włączony w obręb Warszawy. Na początku XX wieku za zgo-
dą zarządu miasta Franciszek Szanior, główny ogrodnik Warszawy, zaprojektował  
w tej lokalizacji park miejski, mający stanowić atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-
-wypoczynkową. Była to część projektu modernizacyjnego. Równolegle z parkiem 
powstawał tzw. trzeci most (wówczas most imienia cara Mikołaja II, dziś Ponia-
towskiego) oraz stworzono plany parcelacyjne Saskiej Kępy, która następnie wraz  
z Grochowem i innymi obszarami w 1916 roku została włączona w granice miasta. 
Park oficjalnie oddano do użytku w tym samym roku, choć zmieniał się jeszcze przez  
kolejne lata. Działo się to między innymi za sprawą utworzenia w 1926 roku 
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ogrodów różanego i daliowego oraz wprowadzenia w jego przestrzeń w 1929 roku 
rzeźb wybitnych artystów, m.in. Rytmu Henryka Kuny czy Kąpiącej się Olgi Niew-
skiej. 

Teren przeznaczony na park był płaski, zalewany przez Wisłę, wymagał zatem prze-
prowadzenia poważnych robót ziemnych. Rozpoczęto je jeszcze w 1905 roku, a do 
ich wykonywania miasto zatrudniało osoby pozostające bez pracy. Projekt Szanio-
ra przewidywał podniesienie terenu i utworzenie atrakcyjnej kompozycji, łączącej 
różnorodne przykłady polskiego krajobrazu. Główna aleja, przeznaczona zarówno 
dla spacerowiczów, jak i pojazdów konnych, biegła od wejścia przy dzisiejszym 
Rondzie Waszyngtona, w kierunku Jeziora Kamionkowskiego i ulicy Grochowskiej. 
Przecinała ją obwodnica w kształcie elipsy. Wyznaczono też liczne trasy spacerowe.  
Symetrycznie po obu stronach głównej osi parku Szanior zaprojektował dwa więk-
sze stawy, a w ich sąsiedztwie wzniesienia z punktami widokowymi. W sumie na 
terenie parku powstały cztery różnej wielkości i różnego kształtu sztuczne zbiorniki 
wodne połączone ze sobą i z łachą wiślaną rowami, co dało możliwość utworzenia 
wysepek i mostków nadających całości nieco romantycznego charakteru. Jesienią 
tego samego roku rozpoczęto nasadzenia drzew i krzewów, kontynuowane w kolej-
nych latach. Najprawdopodobniej w tym właśnie czasie przy głównej alei pojawiła 
się topola biała. Jest ona w Polsce gatunkiem pospolitym, występującym głównie 
na terenach nadrzecznych. Kora na starszych drzewach jest gładka, szarawobiała,  
u nasady pni spękana i czarna. Górna strona liści jest ciemnozielona, natomiast dolna 
biało- lub szarofilcowata, od czego bierze się nazwa tego gatunku. 

Topole białe to jedne z najbardziej charakterystycznych drzew Warszawy. Często krzyżują się z innymi gatun-
kami, np. osiką, towrząc całą gamę form o konarach czasem bardzo jasnych, czasem zupełnie ciemnych. Ich cha-
rakterystyczną cechą są kutnerowate liście, od której biorą swoją nazwę. Ich czyste formy najlepiej podziwiać na 
warszawskich łęgach wiślanych, ale spotkać je można niemal we wszystkich dzielnicach, w tym często położo-
nych daleko od Wisły:

Topola biała, pomnik przyrody, ul. Brukselska 26 (Saska Kępa)

Topola biała na polanie przy Bibliotece Narodowej, Pole Mokotowskie

Topola biała na bulwarach wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik

Topola biała przy Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska

Topola biała, park Nowickiego (obok boiska sportowego), ul. Wiślicka (Ochota)

Topola biała, ul. Techników 40 (Włochy)

Topole białe w odm. piramidalnej – jedne z większych egzemplarzy w Warszawie, al. Jerozolimskie 90. 

Topola biała w odm. piramidalnej na wyspie w parku Ujazdowskim

Topole białe w parku Kasakada

Topole białe przy ul. Marymonckiej
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Nazwa polska: Olsza czarna

Nazwa łacińska: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Lokalizacja: park Olszynka Grochowska

Średnice koron: do 15 m

Obwody pni: do 250 cm

Wysokość: do 26 m

Wiek: ok. 60–80 lat

Olsza czarna

Gdy Marja Rylkówna, nauczycielka gimnazjum żeńskiego i członkini Polskiego  
Towarzystwa Krajoznawczego, wybiera się robić zdjęcia do tekstu przygotowywane-
go z okazji setnej rocznicy bitwy grochowskiej, prawdopodobnie jest jeszcze wczesna 
wiosna. Albo późna jesień. Trudno to jednoznacznie stwierdzić na podstawie czar-
no-białych fotografii wydrukowanych na pożółkłym już papierze. Z całą pewnością 
drzewa w dalekim tle samotnej olchy, pod którą zebrała się grupka osób, mają jednak 
pełne korony. Olcha jest wysoka, a na jej szczycie kołyszą się liście. Na fotografii 
została uchwycona jeszcze krowa, której najwyraźniej nie przeszkadzało towarzy-
stwo swoistej ekspedycji. Wokół pustka, „smutna, piaszczysto-bagnista równina, 
niezdatna do uprawy”, jak pisze Rylkówna w swoim artykule opublikowanym w pi-
śmie „Ziemia” w 1931 roku. Jeśli uważnie przyjrzeć się sylwetce drzewa na fotografii 
Rylkówny, dostrzeże się prostokątny kształt białej tabliczki przymocowanej do pnia. 
Dostęp do treści umożliwia inne zdjęcie z międzywojennej prasy: „Jestem jedyna już 
tylko wnuczka bohaterek z r. 1831. Mam w sobie krew waszych praojców, którzy tu 
padli. Ludzie nie rańcie mie!! Dajcie żyć jeszcze radością, że Polska wolna!!!”. 
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Bitwa pod Olszynką Grochowską, stoczona w lutym 1831 roku, była największą  
i najważniejszą bitwą powstania listopadowego. Obalała mit niepowstrzymanej 
armii rosyjskiej, która kilkanaście lat wcześniej zwyciężyła Napoleona. Nic zatem 
dziwnego, że po przegranym powstaniu jej wspominanie, czy choćby stawianie  
w tym miejscu mogił poległym, zostaje surowo zakazane. Powszechne stają się 
natomiast drobne obiekty wykonywane na pamiątkę i dla podtrzymania patriotycz-
nego ducha z gałązek olch rosnących na polu bitwy – igielniki, tabakiery i krzyżyki. 
Wspomina o nich Artur Oppman w jednym ze swoich wierszy: „Maleńki krzyżyk  
z gałązki wiotkiej, / Na złotych skuwkach napis i data – / Z ust bladych uśmiech 
wykwita słodki, / Z wyblakłych oczu łza srebrna zlata; / Z tą się pamiątką dla babci 
starej / Rzewne i miłe wiążą wspominki: / Ma niepojęte dla obcych czary / Krzy-
żyk z olszynki”. Wspomnienie oraz symbolika tych wydarzeń są na tyle znaczące, 
że niemal natychmiast po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan w 1915 roku, kiedy 
miasto znajduje się pod zarządem pruskim, rozpoczynają się starania o oficjalne 
upamiętnienie. Pierwsze uroczystości zorganizowane w 1916 roku na miejsce bitwy 
ściągają tłumy. Nie ma tam już lasku, zatem pojawiają się pomysły na wzniesienie 
„kopca wolności” lub monumentalnego mauzoleum. Szczególnie zabiega o to Towa-
rzystwo Przyjaciół Grochowa, które pośród wielu innych inicjatyw przyczyniających 
się do rozwoju świeżo włączonego w obręb Warszawy Grochowa, stawia sobie za cel 
doprowadzenie do uznania terenu Olszynki za zabytkowy. 

Faktem jest, że na kosztowne pomysły architektoniczne, mimo sporego poruszenia 
społecznego, pieniądze nigdy się nie znajdują. Wydaje się, że zachodzi jednak coś 
ważniejszego niż wzniesienie potężnego gmachu. Pamięć o bitwie pod Olszynką i po-
wstaniu listopadowym zostaje wpisana w przestrzeń i tożsamość rozbudowującego 
się w dwudziestoleciu międzywojennym Grochowa. Przypominają o niej nazwy ulic 
upamiętniające wojskowe formacje oraz imiona i nazwiska generałów. Towarzystwu 
Przyjaciół Grochowa udaje się natomiast przekonać władze miasta do zakupu tere-
nu bitwy. Wprawdzie w międzyczasie ostatnia olcha, uwieczniona na zdjęciu przez 
Rylkównę, usycha, jednak podczas uroczystości rocznicowych w 1936 roku generał 
Rydz-Śmigły dokonuje symbolicznego zasadzenia nowej. To jedna z tych olch, które 
rosną dziś obok krzyża utrwalającego pamięć wydarzeń 1831 roku. Pod koniec lat 40. 
XX wieku ma miejsce regularne zalesianie. W ten sposób powstaje rezerwat histo-
ryczno-przyrodniczy. W 2016 roku zostają otwarte cztery piesze szlaki prowadzące 
przez jego teren. 

Olchy rosną w miejscach podmokłych, ze stale stagnująca wodą. Są podstwowym elementem Puszczy Kampino-
skiej, gdzie tworzą charakterystyczną strukturę kępkowo-dolinową. Mimo że to drzewa nadwodne, sprawdzają  
się także w warunkach miejskich. Miejskie olchy można spotkać w Ogrodzie Botaniczym Uniwersytetu Warszaw-
skiego czy przy placu Europejskim, gdzie rosną obok cyprysików błotnych i metasekwoi. 
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Nazwa polska: Wiąz szypułkowy – limak / Pomnik Drzewa Pawiackiego

Nazwa łacińska: Ulmus laevis Pall.

Lokalizacja: ul. Dzielna 24/26 (Śródmieście)

Średnica korony: 4,5 m

Obwód pnia: 314 cm (z dokumentacji więzienia Pawiak – pomiar do ekspertyzy  
w październiku 2003), wg naszego pomiaru – 340 cm (mierzony razem z tabliczkami)

Wysokość: 12 m

Wiek: ok. 115 lat (w chwili śmierci ok. 80 lat)

Wiąz szypułkowy

Najpierw gałęzie, potem konary, na końcu pień. Drzewo ścinano z namaszczeniem, 
oznaczając poszczególne części jak elementy sporych rozmiarów układanki. Wia-
domo było od dawna, że jest martwe. Obumarło, po tym jak na początku lat 80. XX 
wieku zapadło na grafiozę, tzw. holenderską chorobę wiązów, która w tym czasie 
przetoczyła się przez Polskę. Stosowano potem cały arsenał konserwatorskich sztu-
czek, by utrzymać je w pozycji pionowej. Zredukowane, nasączone płynami impre-
gnacyjnymi, spięte stalowymi klamrami i wzmocnione betonem przetrwało dalszych 
dwadzieścia lat. Na samym początku XXI wieku zaczęło się jednak niebezpiecznie 
przechylać. 

Kompleks, na dziedzińcu którego limak wyrósł około 1900 roku, zbudowano w latach 
30. XIX wieku według projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Mar-
coniego. Powstał jako więzienie śledcze. Z racji na lokalizację przy ulicy Pawiej po 
warszawsku nazwano go po prostu „Pawiakiem”. Od 1863 roku trafiali tu więźnio-
wie polityczni obu płci. Dziś przywodzi na myśl przede wszystkim okres okupacji 
niemieckiej. Szacuje się, że ze stu tysięcy więźniów, którzy w latach 1939–1944 
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przeszli przez jego mury, trzydzieści siedem tysięcy zginęło w egzekucjach, zosta-
ło zamordowanych w czasie przesłuchań na Szucha, zmarło w celach lub szpitalu 
więziennym. Przedostatniego dnia lipca 1944 roku wysłano stąd ostatni transport 
ewakuacyjny więźniów – tysiąc czterystu mężczyzn do KL Gross-Rosen i czterysta 
kobiet do KL Ravensbrück. 21 sierpnia 1944 roku oddział niemieckich saperów wysa-
dził opustoszałe zabudowania. 

Z kompleksu budynków został tylko fragment bramy i drzewo – żywy, choć niemy 
świadek tragicznych wydarzeń, okrucieństwa i cierpienia ludzi. Pierwsze tabliczki  
z nazwiskami ofiar zaczęły się na nim pojawiać już w 1945 roku. Stopniowo zupełnie 
nimi obrosło, stając się pomnikiem martyrologii, miejscem spotkań byłych więźniów 
i ich rodzin, Drzewem Pawiackim. Nie wyobrażano sobie, że mogłoby zniknąć albo 
zostać zastąpione przez inne. Kiedy nic już nie dało się zrobić, pocięto je na części. 
Oznaczone fragmenty pojechały do Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych. 
Tam w odlewni powtórzono w brązie kształt i fakturę pnia, ściętych konarów i gałęzi. 
Z osiemdziesięciu elementów zespawano na powrót sylwetkę drzewa. Wieczorem,  
w przeddzień transportu do stolicy, pracownicy zakładów wyprawili mu symbolicz-
ne pożegnanie. 8 czerwca 2005 roku zostało uroczyście odsłonięte w Warszawie.  
Wróciły również autentyczne gałęzie i konary. Dziś są najważniejszym obiektem  
w Sali Drzewa Pawiackiego w Muzeum Więzienia Pawiak. 

Specjalne podziękowania za rozmowę i udostępnienie dokumentacji pani Joannie Gier-
czyńskiej – kierowniczce Muzeum Więzienia Pawiak oraz panu Januszowi Mrozowi – 
konserwatorowi metalu, zaangażowanemu w powstanie drzewa-pomnika. 

W drugiej połowie XX wieku warszawskie wiązy przetrzebiła grafioza – wyjątkowo niebezpieczne schorzenie, 
które może doprowadzać do zamierania całych drzew w bardzo krótkim czasie. Powodowana jest przez grzyby  
z gatunku Ophiostoma ulmi i Ophiostoma novo-ulmi i rozwija się w kanałach wydrążonych przez ogłodka wiązow-
ca Scolytus scolytus, który przenosi strzępki grzyba na swoim pancerzu, infekując inne drzewa. Zarodniki grzyba 
wędrują w drzewie wraz z sokami, grzybnia rozwijająca się w naczyniach, atakuje następnie tkanki, doprowa-
dzając często do zamierania dużych fragmentów korony lub całych drzew. W uprawie znajduje się coraz więcej 
odmian wiązów odpornych na tę chorobę. Na zachodzie Europy sadzone są w zamian brzostownice japońskie  
Zelkova serrata (Thunb.) Makino, stanowiące substytut wiązów. Kiedyś w Europie wiązy były wyjątkowo popu-
larnymi drzewami, aktualnie są coraz rzadsze, choć w Warszawie wciąż się odnawiają. Siewki tych drzew można 
spotkać w wielu parkach, nad wodami, a nawet na mniej pielęgnowanych podwórkach. 

Inne wiązy:

Wiąz polny (Ulmus minor), ul. Belgijska 3 (Mokotów)

Dwa wiązy – w uchwale z 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody wskazane jako wiązy 
górskie – w parku Zasława Malickiego, ul. Wiślicka 8 (Ochota) i przy ul. Jana Skrzetuskiego 3 (Mokotów) 
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Nazwa polska: Sosna zwyczajna

Nazwa łacińska: Pinus sylvestris L.

Lokalizacja: ul. Patriotów (Wawer)

Średnica korony: średnio 9,5 m, najszersza średnica drzewa pochylonego to 12 m

Obwód pnia: 212 m (dane z konkursu Drzewo Roku 2020)

Wysokość: 7,5 m (dane z konkursu Drzewo Roku 2020)

Wiek: ok. 50 lat

Sosna zwyczajna

Jak wiele innych drzew rośnie tuż przy drodze. Przechyla się jednak znacznie nad 
nią, tworząc charakterystyczny łuk. Z racji na położenie tuż przy granicy administra-
cyjnej stolicy przez sympatyków nazywana jest „bramą do miasta” albo „rogatką 
wawerską”. Jest reprezentantką okolicznej przyrody, wśród której pod koniec XIX 
wieku powstawały popularne letniska, a drewno sosnowe było podstawowym budul-
cem willi Andriollego, twórcy stylu nadświdrzańskiego, potocznie zwanego świder-
majerem. 

Dla wielu pewnie już wcześniej była jednym z symboli dzielnicy, obiektem charak-
terystycznym, punktem orientacyjnym. Momentem zwrotnym stało się jednak ogło-
szenie w połowie 2018 roku planów modernizacyjnych PKP. Rozbudowa pobliskiej  
linii kolejowej przewidywała wycinkę drzewa. Ta wiadomość zelektryzowała zarów-
no mieszkańców, jak i władze dzielnicy. Zbudowała wokół sosny społeczność.

Od tego czasu trwają starania o uznanie sosny pomnikiem przyrody. Wykonana  
na zlecenie miasta ekspertyza podkreśla, że „ciekawy kształt pnia i korony drzewa 
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tworzy charakterystyczną sylwetkę o unikatowych walorach”. Mimo stosunko-
wo młodego wieku drzewa, może być to podstawa do przyznania mu tego tytułu. 
Tymczasem w 2020 roku Rada Osiedla Falenica zgłosiła je do konkursu na Drzewo 
Roku organizowanego przez organizację ekologiczną Klub Gaja. Na falenicką sosnę 
oddało głos niemal piętnaście tysięcy osób, o czterysta czterdzieści cztery głosy wy-
przedziła ją tylko lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej. Gratulując sukcesu,  
zastępca burmistrza dzielnicy Wawer zadeklarował: „Przyroda to ważne dziedzictwo 
naszej dzielnicy, a charakterystyczna sosna, która jest naturalną bramą do Warsza-
wy, jest naszą dumą. Dziękując za zaangażowanie, życzymy satysfakcji z pracy na 
rzecz promocji dzielnicy i dobra wspólnego oraz tego, by sosna stała się w niedługim 
czasie oficjalnie pomnikiem przyrody”.

Obecność tak dużej ilości sosen w krajobrazie wskazuje jak bardzo zielonym miastem jest Warszawa, na co skła- 
dają się nie tyle parki i zieleń uliczna, ale przede wszystkim lasy Warszawy.  Rosną na ok.  8 tys. ha, co stanowi 
około 15% powierzchni miasta, a nie wlicza się w to zadrzewień warszawskich łęgów czy innych tzw. nieużytków. 

Inne sosny:

Sosny na Boernerowie (Bemowo)

Sosny z Lasu Kabackiego

Sosna „Parasol” – ul. Klasyków 21 (Białołęka)

„Płacząca Sosna” – ul. Żeglarska 5 (Wawer)

Sosny „carskie” w Lasku Bielańskim, nazwane tak na okoliczność stacjonowania w Warszawie kontyngentów rosyjskich

Sosny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w tzw. paśmie otwockim
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Nazwa polska: Buk pospolity, forma purpurowa

Nazwa łacińska: Fagus sylvatica L. f. purpurea (Ait.) Schn.

Lokalizacja: Ogrody Ulrychów (Wola)

Średnica korony: 25 m

Obwód pnia: 329 cm (za Wikipedią), wg naszego pomiaru 350 cm

Wysokość: 22,5 m (za Wikipedią), wg naszego pomiaru 21 m

Wiek: ok. 130 lat

Buk pospolity

Na mapie pomiędzy ulicą Górczewską a olbrzymim kompleksem usługowo-han-
dlowym Wola Park widać niewielki trójkąt zieleni. To ogród pokazowo-spacerowy, 
znikomy fragment dawnego imperium ogrodniczego rodziny Ulrichów. Jego historia 
zaczyna się w 1805 roku, kiedy Jan Ulrich kupuje parcelę przy ulicy Ceglanej (dziś 
Pereca) i otwiera pierwszy ogród handlowy. Wkrótce staje tam ananasarnia, szklar-
nie do przyśpieszonej hodowli brzoskwiń, czereśni, śliw i winorośli oraz szparagarnia. 
Stąd pochodzą pierwsze w Warszawie róże stulistne, kamelie i bzy chińskie. Kry-
stian, syn Jana, rozszerza działalność firmy, stawiając szesnaście nowych szklarni 
dedykowanych głównie uprawom azalii i konwalii. Oprócz tego powiększa szkółki 
drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych. Myśli też o edukacji. W jego zakładzie 
działa jedna z pierwszych na ziemiach polskich prywatnych szkół ogrodniczych. 

W 1876 roku Krystian kupuje pierwszą działkę w Górcach pod Warszawą, żeby 
przenieść tam część swoich upraw, a dwa lata później przekazuje zarząd przedsię-
biorstwa swojemu synowi Gustawowi. Pod koniec XIX wieku staje tam trzydzieści 
szklarni wpuszczonych częściowo w ziemię, przeznaczonych wyłącznie na zimową  
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i wiosenną hodowlę róż. Naprzeciwko szklarni rozciągają się szkółki, a w nich sadzon-
ki miliona drzew owocowych. „Ogrodnik. Tygodnik poświęcony sprawom ogrodnictwa 
polskiego” z 1913 roku wylicza około sześciuset odmian jabłoni, sześćset grusz, sto 
śliw, osiemdziesiąt czereśni, czterdzieści wiśni, trzydzieści brzoskwiń i piętnaści mo-
reli. Cenniki drzew i krzewów oraz nasion i narzędzi ogrodniczych z tego roku liczą po 
osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt dwie strony.  

Wchodzących na teren zakładu w Górcach cieszyć miał także założony przed 1885 
rokiem niewielki ogród spacerowy. Urządzono go w stylu angielskim, obsadzając 
rzadkimi okazami drzew i krzewów ozdobnych pochodzących z matecznika muża-
kowskiego (Bad Muskau na Łużycach), a także od znanych ogrodników z Berlina, 
Hanoweru, Orleanu, Luksemburga, Trewiru i Drezna. Sadzonki tych roślin można było 
kupić na miejscu. Ogród spacerowy przetrwał do dziś. Wśród zieleni stoi pomnik Kry-
stiana Ulricha – wierna kopia popiersia, które pamięci ojca wystawił Gustaw. Dawny 
ogród pamiętają: dwa buki w odmianie czerwonolistnej oraz zwisłej, dąb błotny oraz 
kilka innych drzew. 

W ogordach Urlychów można zobaczyć wiele innych ciekawych drzew. Naszą uwagę przykuł dąb błotny, którego 
korona tworzy strukturę popękanej tektonicznie sfery. Nawet delikatny wiatr sprawia, że pojedyncze cześci tej 
struktury przemieszczją się między sobą. Stojąc pod drzewem nie można oderwać wzroku od zjawiskowości tego 
fenomenu. Daliśmy się temu dębowi zaczarować na kilka chwil. 

Ważne daty: 

1936 – modernizacja parku, wschodnia część została przekształcona w ogród geometryczny wg projektu Stanisława 
Schoenfelda

1973 – dwa buki z ogrodów Ulrychów uznane za pomniki przyrody

1976 – park wpisano do rejestru zabytków

Inne buki:

Buk – ul. Langiewicza 22 (Ochota)

Cztery buki pospolite – rezerwat przyrody Las Kabacki, około 160 m od gajówki w Powsinie, w kierunku zachodnim 
(Ursynów)

Buk pospolity, okazały egzemplarz o obwodzie 293 cm – Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. Gruzińska 6  
(Praga-Południe)

Buk w odmianie zwisającej (‘Pendula') w Łazienkach Królewskich

Powalony na początku 2020 wspaniały buk  pamiętający początki założenia warszawskiego Ogrodu Botanicznego, który 
dyrekcja Ogrodu postanowiła mimo wszystko zachować; znajduje zaraz po prawej stronie od wejścia
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Nazwa polska: Klon jesionolistny

Nazwa łacińska: Acer negundo L.

Lokalizacja: ul. Podskarbińska/ul. Kobielska 96 (Praga-Południe)

Średnica korony: 15 m

Obwód pnia: 236 cm

Wysokość: 18 m

Wiek: 45–60 lat

Klon jesionolistny

Drzewa określa się różnymi przymiotnikami. Najszybciej przychodzą nam do głowy 
drzewa iglaste i liściaste, ale komuś mogą przyjść na myśl drzewa owocowe albo 
ozdobne. Przy ulicy Podskarbińskiej rośnie natomiast „drzewo kapliczkowe”, nazywa-
ne także „świętym drzewem”. Jest w nim zarówno coś swojskiego, jak i egzotycznego. 
Swojskiego, bo kapliczki i krzyże stanowią jeden z ważnych elementów krajobrazu 
prawobrzeżnej Warszawy – badacze tego tematu naliczyli ich w rejonie Grocho-
wa i bliskich okolicach około stu dwudziestu1. Egzotycznego, bo jednak nagroma-
dzenie elementów, pokrywających pień od dołu do tego miejsca, gdzie człowiek jest  
w stanie sięgnąć ręką oraz ich żywa kolorystyka czynią to drzewo jedynym w swoim 
rodzaju. 

Najbardziej znana i prawdopodobna historia tego drzewa mówi o starszej osobie, 
która w latach 90. XX wieku zawiesiła na nim drewnianą skrzynkową kapliczkę, by 
uchronić je przed wycinką. Następne obiekty pojawiały się stopniowo: kapliczki –  
 
 
1 Maria i Andrzej Woźniakowie, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Grochowa, Kamionka  
 i okolic, Muzeum Warszawskiej Pragi. Oddział Muzeum Historycznego, Warszawa 2009.
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być może z innych drzew, święte obrazy – raczej z mieszkań, ponieważ ludzie nie-
chętnie je po prostu wyrzucają. Razem z nimi przynoszono sztuczne kwiaty, znicze,  
a w końcu trafiła tu niewielka ławeczka. 

Drzewo rośnie pomiędzy dwoma przedwojennymi osiedlami. Ten fragment ulicy 
Podskarbińskiej był przestrzenią realizacji przedwojennych projektów społecznych 
zorientowanych na poprawę jakości życia szczególnie potrzebujących. W latach 
20. XX wieku warszawski magistrat wybudował mieszkania dla bezdomnych,  
wynajmowane na prawach lokatorskich. Kolonia składała się z trzech gmachów-ho-
teli tworzących narożnik ulic Podskarbińskiej i Kobielskiej oraz kilku murowanych  
i drewnianych baraków usytuowanych po drugiej stronie tej ostatniej. Pod koniec lat 
30. XX wieku po przeciwnej stronie ulicy Podskarbińskiej stanęło natomiast dzie- 
sięć budynków Towarzystwa Osiedli Robotniczych. 

O ile można spotkać ciekawe osobniki o znacznych rozmiarach lub interesujące (stare) odmiany, to ratowanie 
tych przewracających się, dziko wyrosłych drzew jest przesadą. To gatunek inwazyjny, wypierający inne gatunki 
drzew. Klon jesionolistny nie wchodzi w złożone łańcuchy ekosystemowe, żeruje na nim mało owadów. Gatunek 
ten sieje spustoszenie w naszych łęgach oraz na przedmieściach Warszawy. 

Inne klony jesionolistne:

Przechylony klon jesionolistny na rogu Placu Wilsona i ul. Mickiewicza przy parku im. Stefana Żeromskiego

Klon z Osiedla Latawiec przeznaczony do wycinki
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Nazwa polska: Glediczja trójcierniowa, forma bezbronna

Nazwa łacińska: Gleditsia triacanthos f. inermis (L.) Zabel

Lokalizacja: Łazienki Królewskie (Śródmieście)

Średnica korony: ok 12 m

Obwód pnia: 174 cm

Wysokość: ok. 20 m

Wiek: ok. 60 lat

Glediczja trójcierniowa 

Stanisław August Poniatowski kupuje tereny dzisiejszych Łazienek w 1764 roku. 
Leżą one wówczas na peryferiach miasta. Od razu przystępuje do porządkowania 
przestrzeni z zamiarem założenia rezydencji i nowoczesnego ogrodu. Jego Ogród 
Królewski jest mieszanką stylu francuskiego ze zdobywającym wówczas dominu-
jącą pozycję krajobrazowym ogrodem angielskim. Bardzo ważne są w nim malow- 
nicze widoki oraz kompozycje roślinności zaprojektowane tak, by można było po-
dziwiać kształt poszczególnych gatunków drzew, a także spoglądać na rozległe  
przestrzenie. 
 
W XIX wieku Łazienki Królewskie przechodzą w ręce rodziny Romanowów, sprzeda-
ne przez spadkobierców ostatniego króla Polski. W tym czasie zaczyna dominować 
przekonanie o uniwersalnej potrzebie obcowania z naturą, które ma łagodzić warunki 
życia w zatłoczonym mieście doby industrializacji. Rozwija się idea publicznych par-
ków miejskich. Zanim zaczną one powstawać celowo, wiele dotychczas prywatnych 
ogrodów otworzy swoje podwoje. Przestrzeń Łazienek Królewskich zostaje udostęp-
niona szerokiej publiczności w 1864 roku, stając się wkrótce popularnym miejscem 
spotkań towarzyskich całej Warszawy. 
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Prawdopodobnie pod wpływem XIX-wiecznej mody na rośliny egzotyczne w Łazien-
kach pojawiła się wywodząca się z Ameryki Południowej glediczja. Aby ją znaleźć, 
należy od Pałacu na Wyspie przejść zachodnim brzegiem Stawu Południowego,  
a za mostkiem skręcić w prawą ścieżkę. Drzewo znajduje się zaraz po lewej stronie. 
Z jego gałęzi od jesieni do wiosny zwisają długie, spiralnie poskręcane strąki, dzięki 
czemu łatwo je rozpoznać. Ten egzemplarz to forma bezbronna, czyli pozbawiona 
cierni. 

Kiedy w marcu 2020 roku ogłoszone zostają restrykcje mające na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, czasowo zamykają się też ogrody Łazienek. 
Wówczas na blogu instytucji pojawia się nietypowa propozycja: „Zdobądź nowego 
przyjaciela – napisz list do drzewa”. Jednym z trzech adresatów jest glediczja. Dla-
czego właśnie ona spośród ponad 8500 drzew łazienkowskich ogrodów? Napiszcie 
na adres: glediczja@lazienki-krolewskie.pl. Może odpowie. 

Inne glediczje

Glediczja z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
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Nazwa polska: Klon pospolity

Nazwa łacińska: Acer platanoides L.

Lokalizacja: podwórze na rogu ul. Kawęczyńskiej / ul. Folwarcznej (Praga-Północ)

Średnice koron: 11 m i 9 m

Obwody pni: 92 i 129 m

Wysokość: 18 i 19 m

Wiek: około 50–60 lat

Klon pospolity

Na rogu ulic Kawęczyńskiej i Folwarcznej w pierwszych latach XX wieku powstaje 
charakterystyczna kamienica – wąski narożnik zwieńczony sześciobocznym heł-
mem. Kilka lat później pierzeję uzupełnia kolejny budynek. Na jego ścianie szczy-
towej do dziś widnieje liczba 1910 i litery I.M. – rok powstania wraz z inicjałami 
właściciela. Obie kamienice należą wtedy do Jana Marczaka, urzędnika magistratu.  
W latach 30. XX wieku właścicielem jest już ktoś inny, a po wojnie w myśl tzw. 
dekretu Bieruta stają się własnością miasta. Prawdopodobnie wtedy na tyłach ka-
mienic od strony ulicy Folwarcznej wysiewają się klony. 

Dziś jest ich kilka. Dwa z nich mają nietypowe „owoce” w postaci dyndających  
na sznurowadłach butów. Według lokalnej tradycji klub piłkarski, który przegrał 
spotkanie, musi zostawić na drzewie taki fant. Wśród obuwia dominują więc cha-
rakterystyczne korki i późną jesienią dodają nagim drzewom kolorów. Choć w okolicy 
to wyjątkowy widok, „drzewa butów” pojawiają się na całym świecie. Gdzieniegdzie 
stają się ważnym lokalnie elementem krajobrazu, a nawet atrakcją turystyczną,  
jak nieistniejące już drzewo przy amerykańskiej trasie Route 66. 
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W lutym 2015 roku mieszkańcy sąsiadujących z klonami kamienic nadal korzystali 
ze wspólnych toalet na korytarzach. Nie mieli ciepłej wody ani gazu, choć podob-
no gazociąg przebiega centralnie pod ich bramą, zasilając sąsiednie budynki. Jest 
to przykład omijania przez miejskie inwestycje obiektów, których status prawny 
jest niejasny. W kwietniu tego samego roku skończyło się postępowanie dekretowe  
i kamienice zostały oficjalnie zwrócone spadkobiercom przedwojennych właścicieli.  
Są wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Dziś nikt w nich nie mieszka. 

Losy opuszczonych murów i drzew splatają się, a być może nawet jakoś od siebie 
zależą. Co się stanie w niedalekiej przyszłości z narożnikiem ulic Kawęczyńskiej  
i Folwarcznej? Czy zniszczone kamienice mają szanse na remont? A jeśli nie, to 
czy przy potencjalnej nowej inwestycji uda się zachować rosnące w pobliżu klony?  
A może wiszące na nich buty spełnią funkcję ochronnych talizmanów? Sprawdzaj-
my to co jakiś czas.

Klon pospolity to być może najpospolitsze drzewo Warszawy. Rośnie wszędzie. Niestety jest dość kruchym drze-
wem, dlatego sadzi się raczej gatunki odmianowe. Niemniej klon obficie wysiewa się sam, nie przejmując się tym, 
czy ogrodnikom to się podoba, czy nie. 

Inne klony pospolite:

Klon w Łazienkach Królewskich, w którym od lat mieszkają puszczyki

Klon pospolity „Jan” pomiędzy kościołem a budynkiem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego –  
ul. Dewajtis 3 (Bielany)

Klon pospolity obok kościoła św. Augustyna – ul. Nowolipki 18 (Wola)

Klon pospolity Ludwik Obrońca, obwód pnia 410 cm, wysokość 25 m – ul. Podkowy 150 (Wawer)

Klon pospolity w odmianie Schwedlera (‘Schwedleri’) w parku Ujazdowskim – pomnik przyrody
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Nazwa polska: Śliwa wiśniowa (zwana potocznie mirabelką)

Nazwa łacińska: Prunus cerasifera Ehrh. 

Lokalizacja: skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu (Śródmieście)

Średnica korony: 0,75 m

Obwód pnia: 8 cm

Wysokość: 0,6 m

Wiek: ok. 5 lat

Mirabelka

Kiedy przy ulicy Andresa 10 powstaje apartamentowiec, drzewa rosnące wzdłuż 
ulicy Wałowej zostają ścięte. Wśród nich mirabelka, pamiętająca czasy dawnych 
Nalewek – serca warszawskiej Dzielnicy Północnej, która przed wojną była centrum 
żydowskiego życia. 

Przetrwała getto i wojnę. „Dawni mieszkańcy pozostawili mirabelkę, szklane korale  
i duchy” – pisała Hanna Krall w reportażu Obecność. Korale zbierały dzieci, z owo- 
ców mieszkanki powojennych bloków robiły kompoty. W 2016 roku mirabelka zosta-
je ścięta. Tak się jednak składa, że w ogrodzie pod Waszyngtonem rosną już drzewa 
wyhodowane z jej pestek – mirabelki-córki. 

Państwo Alicja i Wojciech Fizytowie, wyjeżdżając z kraju w latach 80. XX wieku, 
chcieli mieć przy sobie fragment dzieciństwa spędzonego na Muranowie. Zmate- 
rializowało się ono w postaci drzew. Ich gałązki w maju 2017 roku przywozi do Pol-
ski Patrycja Dołowy. Mają się ukorzenić i zostać zasadzone jesienią, ale sprawy 
się komplikują. Zła kondycja pędów angażuje kolejne osoby w działania na rzecz  
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powrotu mirabelki na Muranów. Pracują na to naukowcy zajmujący się wszczepie-
niem gałązek w inne drzewko. Innym udaje się odnaleźć na Czerniakowie drzewa  
z tego samego siewu z lat 20. XX wieku. Mają ten sam kod genetyczny, to mirabel-
ki-siostry. Są też osoby, dzięki którym w Warszawie pojawiają się pestki mirabelek  
z ogrodu państwa Fizytów. 

22 września 2018 roku mirabelka wraca. Nie dokładnie w to samo miejsce, ale bli-
sko – sześć minut spacerem od swojej przedwojennej lokalizacji. Jej powrót to jed-
nocześnie finał i nowy początek. Zanim pamięć o dawnych Nalewkach zrośnie się  
z Muranowem w postaci drzewa owocowego, czeka je jeszcze jedna próba. Tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia 2019 roku sadzonka zostaje nadłamana. Pomoc nad-
chodzi i tym razem. W trakcie pandemicznej wiosny mirabelka odradza się i mimo 
wszystko rośnie. Trochę siostra, trochę córka, a trochę wnuczka tej, która była tu 
przed wojną.         

Drzewo, które opisywała Hanna Krall i wszystkie inne, które powszechnie w Warszawie nazywamy mirabel-
kami, w istocie mirabelkami nie są. Mirabelka to drzewo owocowe, sadownicze, hodowane głównie we Francji.  
W XIX wieku stało się dość modne w Polsce, lecz wiele sadów mirabelkowych nie przetrwało naszych zim. Sadów 
nie ma, ale nazwa mirabelka przetrwała i przylgnęła do pospolicie rozsiewającej się na miedzach śliwy ałyczy. 
Śliwy te mają owoce o różnych barwach, czasem żółte, czasem czerwone, a czasem prawie czarne. Te żółte nie-
słusznie zwykło się nazywać mirebelkami. Robi się z nich kompoty i dżemy, jak z prawdziwych mirabelek. Praw-
dziwych? Przecież te nasze, warszawskie są bardziej prawdziwe niż każde inne.

Inne śliwy, wiśnie i czereśnie:

Śliwa ałycza Prunus cerasifera ocalała od wycinki w lutym 2020 roku – ścieżka nad Wisłą przy moście Gdańskim

Śliwa ałycza na Golędzinowie, wokół którego artystka Aga Schreder prowadziła szereg działań artystyczno-animacyjnych 

Czereśnia (wiśnia ptasia) Prunus avium  „Czereśnia Królowa Śniegu” na rogu ul. Walecznych i ul. Łotewskiej

Wiśnia na Siekierkach, w koronie której miała się objawić Matka Boska (najprawdopodobniej drzewo już nie istnieje)
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Nazwa polska: Palma warszawska

Nazwa łacińska: Phoenix ‘Varsaviensis'

Lokalizacja: rondo gen. Charles’a de Gaulle’a

Średnica korony: 5 m

Obwód pnia: 299 cm

Wysokość: 13,5 m

Wiek: palma została odsłonięta 12 grudnia 2002 roku

Palma warszawska

Zaczęło się od zdania rzuconego naprędce, może dla rozładowania napięcia, w trak-
cie próby podsumowania wizyty dwójki polskich artystów w Izraelu. Trudno o prostą 
konkluzję, kiedy wraca się ze strefy objętej ciągłym konfliktem, z miasta, które od-
biera zmysły. „Postawmy szpaler palm w Alejach Jerozolimskich!”. Szpaler palm, 
jakie w Jerozolimie widzi się na co dzień. Dopiero później pojawiła się refleksja  
o relacji tych dwóch miast, na którą wskazuje nazwa jednej z głównych arterii War-
szawy. Wtedy przyszedł czas na wertowanie książek w bibliotekach. 

W 1774 roku książę August Sułkowski na należącym do siebie terenie zakłada 
osadę dla Żydów – Nową Jerozolimę. Mieści się ona nieopodal usypanych kilka lat 
wcześniej wałów Lubomirskiego. Stanowią one granicę miasta. Zarówno droga, jak 
i rogatki miejskie szybko zyskują przydomek od osady. W myśl ówczesnego prawa 
Żydzi nie mogą się jednak osiedlać nie tylko w obrębie miasta, ale także w promieniu 
dwóch mil od wałów. Wielopłaszczyznowy konflikt kończy wyrok sądu marszałkow-
skiego. Osada zostaje zniszczona po zaledwie dwóch latach od jej powstania. Twór, 
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który istniał tak krótko, pozostawia jednak po sobie trwały ślad. Drogę, ulicę, aleję, 
w końcu Aleje Jerozolimskie. Nazwa, podobnie jak wiele innych w tym mieście, jest 
świadectwem obecności tych, których nie ma. 

Posadzenie w szpalerze palm okazuje się nierealne. Niech będzie chociaż jedna. Ma 
być „jak dziewczyna z przedmieścia, bezczelna i kiczowata ”1. Ma być wysoka, a przez 
to wyniosła i obca. Stanowić „znak tego, czego nie rozumiemy”2.  Zimą 2002 roku 
sztuczna palma daktylowa staje na Rondzie de Gaulle’a, gdzie ma pozostać przez 
dwanaście miesięcy. 

Joanna Rajkowska przesyła Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich.  

1 Joanna Rajkowska. Palma mnie przerosła. Z artystką Joanną Rajkowską rozmawia Dorota  
 Jarecka, „Wysokie Obcasy" 18.09.2007, za:  
 http://www.rajkowska.com/palma-mnie-przerosla/
2 Recepta na zniknięcie. Z Joanną Rajkowską rozmawiają Łukasz Gorczyca i Artur Żmijewski,  
 [w:] Artur  Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Fundacja Krakowska  
 Alternatywa, Bytom–Kraków 2006

Palma na rondzie Waszyngotna to nie jedyna w Warszawie. Najokazalsze, żywe palmy spotkać można w war-
szawskich oranżeriach w Łazienkach, Ogrodzie Botaniczym czy na ternie dawnego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Robót Ogrodniczych przy ul. Rostafińskich niedaleko Pola Mokotowskiego. 

Ważne daty:

październik 2003 – zawiązuje się Komitet Obrony Palmy, mający doprowadzić do jej pozostania  
na dotychczasowym miejscu

czerwiec 2007 – na rusztowaniu wokół palmy podczas wymiany liści pojawia się biało-czarny czepek – wyraz solidarno-
ści ze strajkującymi pielęgniarkami

luty 2011 – na palmie zawisa arafatka w proteście przeciw wizycie rządu w Izraelu (organizator: Polska Kampania  
Solidarności z Palestyną)

czerwiec 2012 – palma gości hasło „Chleba zamiast igrzysk” w proteście wobec EURO 2012

czerwiec 2018 – rondo z palmą zamienia się w wyspę Lesbos podczas Parady Równości (happening Czarnych Szmat)

czerwiec 2019 – sztuczne liście na palmie zastępują prawdziwe, ale martwe jako sygnał nadchodzącej  
katastrofy ekologicznej (Syrena Communications)
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Krótka historia  
zazieleniania  
Warszawy
Warszawa rozwijała się przez lata i cały czas rosły jej drzewa. Najpierw powsta-
ło średniowieczne miasto, zaplanowane na najbardziej stromym odcinku skarpy 
warszawskiej, które dziś znamy w odbudowanej postaci jako Starówka. Osią osad-
nictwa była droga nad skarpą, która z czasem przekształciła się w trakt królewski, 
czyli w Krakowskie Przedmieście z Nowym Światem. Miasto szybko rozwijało się  
w XV wieku. Coraz częściej bywał tu Zygmunt August, a od 1548 roku w ujazdow-
skim dworze zamieszkała na stałe królowa Bona. Dzięki niej powstał renesansowy 
ogród z warzywnikiem, gdzie na pewno można było znaleźć „włoszczyznę”. Wspo-
mnieniem tamtego jest dziś Społecznościowy Ogród Królowej Bony działający  
na osiedlu domków fińskich na Jazdowie. W 1596 roku Zygmunt III Waza przeniósł 
na stałe do Warszawy swoją rezydencję i władze centralne. Za nim ściągnęła tu 
szlachta i magnateria, które znów potrzebowały „godnych siedzib”. Dlatego na ów-
czesnych przedmieściach Warszawy powstawały kolejne okazałe dwory i pałace, 
zwykle z ogrodami. Wszystkie otoczone były sadami. Może dlatego do dziś w Śród-
mieściu jest tak dużo drzew owocowych?

W 1754 roku Warszawa miała około dwudziestu trzech tysięcy mieszkańców, czy-
li tylu co dzisiejsze Szczytno czy Sandomierz. Jeśli spojrzymy na plan Warszawy  
z 1790 roku, widzimy, że inwestycje koncentrowały się na obszarach położonych  
blisko Starego Miasta. Charakterystyczne dla Śródmieścia prostopadłe do Wisły uli-
ce to dawne drogi narolne, które służyły komunikacji między pasami pól uprawnych. 
W końcu XVIII wieku w ówczesnych granicach miasta, głównie na tyłach posesji, 
uprawiano około półtora tysiąca przydomowych ogrodów owocowych i warzywnych.
Za czasów króla Augusta II Mocnego realizowane były w Warszawie pierwsze 
wielkie przedsięwzięcia urbanistyczne. Powstała tak zwana Oś Saska o długości 
1,6 kilometra, prowadząca z Krakowskiego Przedmieścia do zbiegu ulic Elektoralnej  
i Chłodnej. W latach 1766–1775 założono pierwszą dwuszpalerową aleję Szucha, 
o innym niż dzisiejszy przebiegu, łączącą Zamek Ujazdowski z polem elekcyjnym na 
Woli, czyli z rejonem ulicy Prądzyńskiego1. Kolejną dwuszpalerową aleję założono 
w drugiej połowie XVIII wieku na północy miasta. Początek miała na przedłużeniu 
ulicy Zakroczymskiej i prowadziła do koszar Gwardii Pieszej (dziś teren Cytadeli)2. 

1 Marian Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979, s. 317.
2 Tamże.
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Za najstarszą uważa się aleję zrealizowaną według projektu Joachima Daniela  
Jaucha w latach 1721–1731, zwaną też Drogą Kalwaryjską – początkowo o długo-
ści 2,4 kilometra, potem rozbudowaną – prowadzącą z placu Trzech Krzyży do ko-
ścioła Ujazdowskiego (dziś w tym miejscu pałac belwederski)3. Warszawa w wieku 
oświecenia pełna była roślinności. Największymi terenami zielonymi były Łazienki  
i zespół ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego. 

W 1724 roku został częściowo udostępniony Warszawiakom, do tej pory zamknięty, 
rezydencjonalny Ogród Saski, a 1768 roku – Ogród Krasińskich4. Wielcy posiada-
cze zakładali ogrody reprezentacyjne zgodnie z akurat panującą modą – sentymen-
talne, romantyczne, krajobrazowe, francuskie, angielskie. Niektóre zamieniane były 
na rozrywkowe, przynoszące dochód, jak na przykład Marymont, Kaskada, „Lasek na 
Czystem” czy Dolina Szwajcarska. 

W czasach Królestwa Polskiego programowo już kształtowano warszawską zieleń 
uliczną5. Ogród Saski w 1856 roku stał się bazą zieleni miejskiej i miejscem szkole-
nia ogrodników. Tu mieściły się szkółki drzew i inspekty kwiatowe. Lata 1850–1915 
to moment wielkomiejskiego rozwoju stolicy. Połączenia kolejowe, elektryczność 
w mieszkaniach, rozwój przemysłu na zawsze zmieniły życie mieszkańców miast. 
Brak zieleni w mieście był coraz silniej odczuwalny i stawał się sprawą społeczną, 
przedmiotem sporów i debat oraz coraz wyraźniej nazwaną potrzebą. Powierzch-
nia Warszawy ujęta systemem fortyfikacji zwiększyła się dwukrotnie, a liczba jej 
mieszkańców aż sześciokrotnie. Po 1865 roku założony został pierwszy warszawski 
park publiczny – park Praski, początkowo większy niż dziś (na części po 1927 roku 
powstał ogród zoologiczny), z bogatym programem rozrywkowym finansowanym  
z „korkowego”, czyli ze środków z akcyzy na alkohol, dystrybuowanych przez Kurato-
rium Opieki Nad Trzeźwością Ludową – organizację pozarządową, ale powołaną do 
życia z inicjatywy władz rosyjskich.

Warszawa stała się ważnym węzłem kolejowym. Zyskała połączenie z Wiedniem, 
Petersburgiem, Kownem, Gdańskiem. Stare Miasto przestało pełnić rolę centrum,  
a Śródmieście po uruchomieniu dworca wiedeńskiego (mniej więcej w tym miejscu, 
gdzie dziś dworzec Śródmieście) przesunęło się na południe. Rozwinął się przemysł – 
na samej Pradze powstało w tym czasie dwadzieścia siedem dużych fabryk.  
Przybywało miejsc pracy, w efekcie czego rosła liczba mieszkańców. Miasto zabu- 
dowywało się coraz intensywniej. Dawne przydomowe ogrody na tyłach posesji 
stopniowo zanikały. Na coraz droższych działkach powstawały kamienice czynszo-
we z ciemnymi podwórkami studniami. Paleniska w kamienicach opalano węglem. 
Przez cały rok pracowały małe i duże fabryki. Powietrze miejskie musiało być bardzo 
zanieczyszczone.
 
Jeszcze przed 1875 rokiem powstał tak zwany Komitet Plantacyjny, czyli Komitet 
Opieki nad Plantacjami miasta Warszawy, działający w pierwszym okresie jako 
ciało społeczne, a później jako stały komitet doradczy przy warszawskim magistracie  
 

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 317.
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(1888–1917). Związani z nim byli między innymi higienista Stanisław Markiewicz, 
geograf i popularyzator nauki Karol Jurkiewicz, ogrodnicy Edmund Jankowski  
i Franciszek Szanior. Ten ostatni w latach 1877–1906 jako pierwszy pełnił funkcję 
głównego ogrodnika miasta.

Od końca XIX wieku zaczęto dzielić tereny zielone w mieście ze względu na ich prze-
znaczenie. Wyróżniano ogrody publiczne6, podkreślając, że powinny one zarabiać na 
siebie dzięki rozrywce i gastronomii, animując jednocześnie życie towarzyskie. Na 
fali coraz większej popularności kultury fizycznej zaczęto wydzielać specjalne ogro-
dy sportowe, między innymi bogaty program aktywności fizycznej przewidziano  
w parku Skaryszewskim. Na przedmieściach miały powstawać ogrody ludowe słu-
żące rozrywce i rekreacji biedniejszej warstwy społecznej. Na ten cel przeznaczono 
trzydzieści hektarów w Lesie Młocińskim7. Coraz większą popularność zyskiwały 
parki rodzinne Schrebera (odpowiadające dzisiejszym ROD-om, Rodzinnym Ogro-
dom Działkowym), zwane wtedy „koloniami”. Ich organizatorem było Towarzystwo 
Ogródków Robotniczych8. Niewielkie ogródki działkowe miały zapewnić rodzinom 
robotniczym lepsze warunki odpoczynku, ale też poprawić aprowizację dzięki moż-
liwości samodzielnej uprawy. Najstarszy w Warszawie został założony jeszcze  
w 1902 roku jako Ogród Działkowy Tramwajarzy. Działa do dziś jako ROD im. Obroń-
ców Pokoju przy ulicy Odyńca. 

Od lat 70. XIX wieku działały w Warszawie ogrody dziecięce, z których później wy-
kształciły się znane nam dziś ogrody jordanowskie. W Warszawie duży wkład w ich 
powstanie miał William Ellis Rau, współwłaściciel spółki Lilpop, Rau i Loewenstein, 
po którego śmierci spadkobiercy przekazali na ich urządzenie Towarzystwu Higie-
nicznemu trzysta tysięcy rubli9, dzięki czemu ich zwyczajowa warszawska nazwa 
to ogrody Raua.

W latach 1893–1896, w miejscu dawnych zabaw ludowych z inicjatywy Towarzy-
stwa Plantacyjnego powstał park Ujazdowski o powierzchni 5,7 hektara, zaprojek-
towany przez Franciszka Szaniora. 

Po 1906 roku założony został dla mieszkańców Pragi jeden z najpiękniejszych par-
ków publicznych Warszawy – park Skaryszewski o powierzchni pięćdziesięciu 
ośmiu hektarów. Zaprojektowany przez Franciszka Szaniora jako ogród angielski, 
powstał dzięki temu, że po 1906 roku tysiące ludzi znalazło się bez pracy10. Co cieka-
we, jego szerokie aleje średnicowe i obwodowe zostały zaprojektowane dla ruchu ko-
łowego. Zgodnie z duchem epoki doposażono go w miejsca rekreacji i sportu – place 
zabaw dla dzieci, przystań wioślarską, boisko sportowe i korty tenisowe. Na terenie 
parku zbudowano też kawiarnię. 
 
 

6 Por. Stanisław Rutkowski, Ogrody Wielkiej Warszawy. Zarys potrzeb, Księgarnia Ludowa  
 Julii Sikorskiej, Warszawa 1916.
7 Tamże.
8 M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy, dz. cyt., s. 320.
9 Tamże.
10 Edmund Jankowski, Płuca Warszawy, „Kronika Warszawy”, R. 1925, nr 4, s. 1.
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Tuż po inkorporacji przedmieść w 1916 roku na zlecenie miasta wielobranżowy zespół 
(specjaliści z dziedzin takich jak urbanistyka, socjologia, ekonomia, zieleń, transport, 
hydrologia czy historia), zorganizowany przy Kole Architektów pod przewodnictwem 
architekta i urbanisty Tadeusza Tołwińskiego, przygotował „Szkic wstępny regu-
lacji miasta”11. Opracowane wtedy założenia planu tzw. Wielkiej Warszawy nie zo-
stały wdrożone w życie, ale są świadectwem tego, jak wyobrażano sobie najlepszy 
scenariusz dla rozwoju miasta. Autorzy zdawali sobie sprawę, że „szkic” ma jedynie 
wartość studialną i z racji na brak środków szybko zrealizowany nie będzie. Włą-
czony do miasta obszar planowano, przynajmniej czasowo, przeznaczyć na tereny 
zielone. Brak zieleni i świeżego powietrza najbardziej odczuwalny był w ścisłym 
centrum. Wtedy wydawało się, że nigdy już nie uda się tego zmienić. Rozważano, czy 
w ogóle możliwa jest choć niewielka poprawa jakości powietrza w Śródmieściu przez 
zachowanie niezabudowanych zielonych korytarzy prowadzących z przedmieść do 
środka miasta12, później znanych jako „kliny zieleni”. Tereny zieleni publicznej  
w Wielkiej Warszawie miały być tak rozmieszczone, żeby każdy z mieszkańców 
miasta miał do nich najdalej kilometr, czyli mniej więcej czternaście minut space-
rem od domu. Po inkorporacji szacowano, licząc niezabudowane przedmieścia, że 
cała Warszawa w powiększonych granicach miała dwa tysiące hektarów terenów 
zielonych, co daje szesnaście procent powierzchni miasta. Celem dla ówczesnych 
społeczników zieleniarzy było utrzymanie tego wskaźnika13.

Nowo projektowane podwarszawskie dzielnice miały być zielone i bardziej higie-
niczne. Od początku wieku popularna była w Europie idea miast ogrodów. Pierwsza 
podwarszawska osada ogrodowa to Ząbki, zaprojektowane w 1912 roku przez Tade-
usza Tołwińskiego. 

W latach 1916–1930 w warszawskim magistracie pracowano nad kolejnymi wer-
sjami planów regulacyjnych Warszawy14. W 1917 roku powołane zostało do życia 
oddzielne Biuro do spraw regulacji i zabudowy miasta. Wszystkie pomysły zakła-
dały konieczność powstawania nowych terenów zielonych. Jako osady ogrodowe 
zaprojektowano też Sadybę, Czerniaków oraz niezrealizowane osiedle dla wdów po 
powstańcach styczniowych w rejonie ulicy Wiatracznej.

Śladem idei jest też czytelne dziś wachlarzowe założenie urbanistyczne przedmie-
ścia – ogrodu Bielany. Nawiązuje do podobnych rozwiązań już nie samodzielnych 
miast, ale przedmieść ogrodów projektowanych w tamtym czasie przez Raymonda  
Unwina czy jego ucznia Ernsta Maya. Plany „wachlarza bielańskiego” opublikowane 
 

11 Tadeusz Tołwiński, O szkicowym projekcie zabudowania Wielkiej Warszawy, „Przegląd  
 Techniczny”, R. 1917, nr 21–22, s. 170–214. Oryginalne cztery mapy Wielkiej Warszawy  
 w nowych granicach przechowywane są dziś w Archiwum Państwowym na Krzywym Kole  
 w Warszawie, pokazują historyczny rozwój (1), planowaną zieleń (2), organizację sieci  
 komunikacyjnej (3) oraz przewidywane funkcje obszarów (4).
12 T. Tołwiński, O szkicowym projekcie zabudowania Wielkiej Warszawy, „Przegląd Techniczny”,  
 R. 1917, nr 25–26, s. 211–214.
13 E. Jankowski, Ogrody i zadrzewienia miejskie publiczne, „Przegląd Techniczny”, R. 1916, nr  
 47–48, s. 439–442.
14 Czesław Rudnicki, Regulacja Warszawy w okresie XIX i na początku XX wieku, „Architektura   
 i Budownictwo”, R. 1928, t. 4, nr 11, s. 404–409.
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w 1925 roku na łamach „Architektury i Budownictwa”15 powstały wcześniej, po 1920 
roku, opracowane na deskach kreślarskich Sekcji Regulacji Magistratu Miasta Sto-
łecznego Warszawy, kierowanej wtedy przez Antoniego Jawornickiego.

Mimo ambitnych planów, brak dostępu do zieleni ciągle był silnie odczuwalny.  
W 1925 roku na łamach wydawanej przez warszawski samorząd „Kroniki Warsza-
wy” Edmund Jankowski opublikował artykuł pod tytułem Płuca Warszawy16. Próbu-
jąc zdiagnozować potrzeby stolicy, pisał: „(…) Przechodząc do ogrodów publicznych 
warszawskich, stwierdzam ze smutkiem, że te ‘płuca’ stolicy są tak szczupłe, ona 
niemi z wielkim trudem oddycha”.

Szukano rozwiązań. Przyjęty w 1931 roku „Plan ogólny zabudowania miasta sto-
łecznego Warszawy” proponował stworzenie systemu klinów zieleni wchodzących  
z przedmieść do śródmieścia, który miał pełnić rolę wielkiego wentylatora. Dookoła 
ówczesnej Warszawy, na terenach odsuniętych od centrum, miało powstać osiem 
nowych dzielnic o charakterze wyłącznie mieszkaniowym, o mniejszej niż w cen-
trum intensywności zabudowy. Wszystkie miały być zdrowe, otoczone zielenią, do-
brze skomunikowane z centrum i – oddzielone od siebie właśnie klinami zieleni. Te 
osiem dzielnic planowanych wtedy to: Koło i Wola (1), Żoliborz, Buraków, Marymont  
i Młociny (2), Ochota i Rakowiec (3), Mokotów, Henryków, Sielce i Czerniaków (4), Sa-
ska Kępa (5), Grochów i Witolin (6), Targówek, Elsnerów i Utrata (7) oraz Golędzinów 
i Pelcowizna (8)17. 

Prócz tworzenia planów podejmowano też realne działania. W dwudziestoleciu 
międzywojennym przy ulicy Rakowieckiej na dwudziestu jeden hektarach działały 
miejskie szkółki, cieplarnie i szklarnie, gdzie hodowano drzewka i kwiaty dla ca-
łej Warszawy18. Powstawały nowe parki: Traugutta, Żeromskiego, Sowińskiego, Sie-
lecki, Moniuszki, Wielopolski, Dreszera. Miasto przejęło też Las Bielański, Olszynkę 
Grochowską, Lasek na Kole, Wydmę Żerańską i Las Kabacki. Prezydent Stefan Sta-
rzyński rzucił hasło, które dało początek akcji społecznej „Warszawa w kwiatach”. 

Prace studialne nad poprawą jakości życia w Warszawie prowadzono też w czasie II 
wojny światowej. W latach 1939–1945 pod kierunkiem Jana Chmielewskiego prowa-
dzone były prace nad koncepcją aglomeracji warszawskiej, oparte na teoretycznej 
pracy Warszawa Funkcjonalna19, autorstwa Chmielewskiego i Szymona Syrkusa. 
Przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu działała Pracownia Ar-
chitektoniczno-Urbanistyczna, która na zlecenie magistratu kontynuowała przedwo-
jenne prace studialne nad ukształtowaniem dzielnic okalających całe Śródmieście20. 
Ciekawostką i nowością było wprowadzenie dwóch, niepokrywających się sieci dro-
gowych – ulic dla samochodów i zielonych alei dla pieszych. Zaznaczano, że „sieć  
 

15 Projekt rozbudowy Bielan pod Warszawą, „Architektura i Budownictwo”, R. 1925, t. 1,  
 nr 2, s. 28.
16 E. Jankowski, Płuca Warszawy, dz. cyt., s. 1–6.
17 Maria Buckiewiczówna, Kwestja mieszkaniowa, „Architektura i Budownictwo”, R. 1928,  
 nr 11, s. 430–438.
18 M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy, dz. cyt., s. 320.
19 Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji rejonu  
 warszawskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Warszawa 1935.
20 Helena Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa 1976, s. 272.
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arterii zielonych o charakterze spacerowym” będzie łączyć wszystkie warszawskie 
parki niczym „zielone szwy”. Studia z czasów wojny nie uwzględniały przebudo-
wy Śródmieścia, ponieważ nikt nie przewidywał, że zostanie ono zrównane z ziemią 
przez okupanta.

Zaraz po wyzwoleniu w środowisku warszawskich urbanistów prowadzono dyskusje 
nad tym, jak ma wyglądać Warszawa po odbudowie. Problem był złożony z racji 
na skalę zniszczeń, ale też przez zmienione formy prawne państwa i organizacyjne 
służb planowania w kraju. Zniszczenia wojenne dawały możliwość radykalnego roz-
luźnienia zabudowy dzielnic centralnych na korzyść terenów zielonych. Dla przykła-
du na terenie dzielnicy muranowskiej w 1938 roku mieszkało sto pięćdziesiąt tysięcy 
osób, a nową, odbudowaną dzielnicę miało zamieszkać już tylko czterdzieści tysięcy. 
Planiści mieli świadomość, że nowa urbanistyka dopiero powstaje, a miasto trzeba 
planować w taki sposób, żeby przewidzieć miejsce na funkcje, których jeszcze nie 
znali.

Kiedy już po wojnie, w 1947 roku, na łamach „Architektury” Bolesław Malisz 
przedstawił koncepcję odbudowy Warszawy, również powoływał się na prace nad 
Warszawskim Zespołem Miejskim, prowadzone do 1945 roku pod kierunkiem Jana 
Chmielewskiego21. WZM miał składać się z czterdziestu osiedli społecznych dla 2,5 
miliona mieszkańców22. 

Odbudowana nowa socjalistyczna Warszawa miała być zielona jak nigdy przed-
tem. Już w 1945 roku na ulicach i w parkach dosadzono jedenaście tysięcy drzew 
i krzewów. Powstał Wydział Terenów Zielonych, potem przekształcony w Miej-
skie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Komunalizacja gruntów ułatwiała 
wprowadzanie nowych nasadzeń. W 1948 roku na Woli powstał Park Powstańców 
z mogiłą wojenną mieszczącą ponad pięćdziesiąt tysięcy zmarłych. Przy budowie 
Trasy W-Z pierwszy raz w historii warszawskiego ogrodnictwa sadzono ponad trzy-
dziestoletnie drzewa. W 1954 roku zostały oddane do użytku pierwsze fragmenty 
niezrealizowanego nigdy w pełni Centralnego Parku Kultury, zaplanowanego na 
siedemdziesięciu siedmiu hektarach nad Wisłą, na skarpie między Zamkiem a Ła-
zienkami, który miał służyć jako miejsce odpoczynku i rozrywki dla pięćdziesięciu 
tysięcy mieszkańców miasta. W 1955 roku, po wybudowaniu Pałacu Kultury i Nauki, 
oddano do użytku dwa parki w jego otoczeniu. Po 1958 roku powstał na Mokotowie 
park Morskie Oko. W latach 60. XX wieku powstawały wielkie dzielnicowe kompleksy 
zieleni – parki na Moczydle (sześćdziesiąt trzy hektary), na Kępie Potockiej (osiem-
dziesiąt pięć hektarów), sąsiadujący z parkiem Skaryszewskim bulwar Stanisława 
Augusta (trzydzieści cztery hektary) i Szczęśliwice (sześćdziesiąt pięć hektarów). 
Łazienki po wojnie dźwignęły się z ruiny. Służą jako letni salon stolicy. Mocno znisz-
czony po wojnie Ogród Saski, uszczuplony przez przebicie ulicy Marszałkowskiej, po 
1948 roku został odnowiony według projektu Romualda Gutta. Las Bielański, tra-
dycyjne miejsce rozrywki Warszawiaków, 22 lipca 1950 roku otrzymał nazwę Park 
Kultury na Bielanach. Zbudowano estrady koncertowe, parkiety taneczne, czytelnie, 
wypożyczalnie książek i kaset, urządzono tereny sportowe i place zabaw dla dzieci.  
 
21 Bolesław Malisz, Planowanie ośrodków miejskich, „Architektura”, R. 1947, t. 1, nr 1, s. 2–7.
22 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, dz. cyt.
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Przez trzydzieści lat w ciepłe miesiące tętnił życiem. W latach 1951–1976 stopnio-
wo powstawała projektowana przez architekta Zygmunta Stępińskiego „ścieżka na 
skarpie”. Na odcinku od Agrykoli do Karowej ma 2,5 kilometra.

Dzisiejsza Warszawa ma powierzchnię pięciuset siedemnastu kilometrów kwadrato-
wych. W jej granicach leży siedemdziesiąt dziewięć parków miejskich. Każdy z nich 
ma swoją własną historię. W każdym szumią drzewa. Łazienki Królewskie, Ogród Sa-
ski, park Praski, Ujazdowski, Skaryszewski. Ich łączna powierzchnia to prawie osiem 
kilometrów kwadratowych – trochę mniej niż cały Żoliborz. 

Mamy jeszcze sto siedemdziesiąt Rodzinnych Ogrodów Działkowych z trzydziesto-
ma tysiącami zarejestrowanych użytkowników. Ich łączna powierzchnia to dwana-
ście kilometrów kwadratowych, czyli tyle co Praga-Północ. 

Dodajmy osiemdziesiąt dziewięć nazwanych skwerów, dwanaście rezerwatów przy-
rody, ogród zoologiczny i dwa ogrody botaniczne, kilkanaście cmentarzy różnych wy-
znań, które w końcu też są zielone. Policzmy jeszcze zieleń przyuliczną i osiedlową. 
W sumie, według oficjalnych szacunków tereny zielone w Warszawie stanowią na-
wet czterdzieści procent całej jej powierzchni. 

Ewa Kalnoj-Ziajkowska
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Nazwa polska: Bożodrzew gruczołkowaty

Nazwa łacińska: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Lokalizacja: ul. Pawia na odcinku między ul. Zamenhofa a ul. Karmelicką

Średnice koron: 12–18 m

Obwody pni: okazy 161–335 cm

Wysokość: średnio 18–19 m

Wiek: ok. 70 lat

Cechy charakterystyczne: duże liście zbudowane z licznych drobnych listków, u nasady 
których wystają gruczołki w formie drobnych ząbków; kora o wężowym rysunku.

Bożodrzew gruczołkowaty 

Przy ulicy Pawiej na warszawskim Muranowie jest wyjątkowa aleja. W 1997 roku 
została uznana za pomnik przyrody, choć tworzą ją dwadzieścia trzy drzewa gatun-
ku uważanego w Polsce za bardzo inwazyjny i zagrażający rodzimej florze. Drze-
wo pochodzi z Chin, w Europie jako ozdobne występuje od XVIII wieku, najczęściej  
w miastach. Według niektórych bożodrzewy przy ulicy Pawiej to dar ambasado-
ra Chin. Podobno nazywane są „drzewami niebios” – sadzi się je przy świątyniach  
i wierzy, że przynoszą szczęście i powodzenie.

Może wybrano bożodrzewy dlatego, że rosną szybko i mają duże możliwości rege-
neracyjne. Nie przeszkadzają im złe warunki w miastach, jak susza, wysokie pH czy 
zasolenie. W czasach PRL stosowano je często do rekultywacji terenów zdegrado-
wanych i zanieczyszczonych, a położony na ruinach Muranów przez lata trudno było 
zazielenić.

Może posadzono je dokładnie w tym miejscu dlatego, że cały wielki pas terenu  
między ulicą Pawią a ulicą Dzielną miał pełnić funkcję wielkiego dzielnicowego  
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zieleńca, pieszego bulwaru od stacji metra Muranów, która miała powstać w rejonie 
ulic Andersa i Świętojerskiej? Gdyby projekt został zrealizowany, spiąłby zielenią 
całą dzielnicę – od ogrodu Krasińskich po powązkowskie cmentarze. Jeśli przypo-
mnimy sobie, że za cmentarzami leży Lasek na Kole, a dalej za nim Puszcza Kam-
pinoska, zobaczymy, że ten wielki teren zielony miałby taki sam kształt jak „klin 
powązkowski”, jeden z planowanych przed wojną obszarów zielonych, napowietrza-
jących miasto. 

Drzewa te aktualnie, jak przystało na gatunki szybko rosnące, są już w podeszłym 
wieku. Starość dopada je tak samo szybko, jak szybko rosną. Pomimo znacznych 
zdolności regeneracyjnych, cierpią od chorób grzybowych, ich pnie posiadają licz-
ne wypróchnienia, a konary obłamują się. Mimo to aleja jest ciekawostką na skalę  
kraju, bo trudno o prawnie chroniony pomnik przyrody powstały z gatunku inwazyj-
nego.

Bożodrzew to gatunek, który posiada złożone z kilku listków liście. Podobne mają jeszcze, robinie, jesiony i wiele 
innych drzew, przy czym są to zwykle niewielkie okazy. Liście bożodrzewów natomiast mierzą często ponad jeden 
metr! My na ul. Pawiej zerwaliśmy egzemplarz o długości 123 cm!
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Nazwa polska: Morwa biała

Nazwa łacińska: Morus alba L.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa przy ul. Otwockiej 3 (Praga-Północ)

Średnice koron: 10–12 m

Obwody pni: 100–160 cm

Wysokość: 12–14 m

Wiek: ok. 80 lat

Cechy charakterystyczne: liście o blaszce całej lub w różny sposób powcinanej; owoce 
przypominające jeżyny – w kolorze białym, czerwonym lub czarnym

Morwa biała

W ostatnich latach drzewa morwy znikają z krajobrazu miasta. Ich owoce latem 
brudzą chodniki i samochody, wabią osy i pszczoły. Często te uciążliwości stają się 
przyczyną wycinek. Czasy największej popularności morwy w Warszawie to dwu-
dziestolecie międzywojenne. Stało się tak dzięki pewnemu rodzeństwu z Milanówka, 
które mocno postawiło na produkcję jedwabiu.

Od 1924 roku w Milanówku pod Warszawą działała Centralna Doświadczalna Stacja 
Jedwabnicza. Dzięki jej działaniom do wybuchu II wojny światowej posadzono mi-
liony drzewek morwy, bo praktyczna nauka hodowli jedwabników i sadzenie drzew 
morwowych należały do jej priorytetowych zadań. Zanim Stanisława i Henryk Wi-
taczkowie, założyli w Milanówku stację, pracowali w podobnej placówce w Tbilisi 
(wówczas Tyflis).

Przemysł jedwabniczy w Europie był bardzo popularny jeszcze w XIX wieku. Z tego 
czasu pochodzą aleje morwowe na Pomorzu Zachodnim, najstarsze w dzisiejszej 
Polsce. Najdłuższa leży w sąsiedztwie miejscowości Białęgi w gminie Chojna.  
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Liczy osiemset metrów i składa się z trzydziestu jeden dwustuletnich egzemplarzy.  
Jeden z przodków rodzeństwa Witaczków należał do grupy, która chciała produko-
wać jedwab w Polsce. W 1853 roku zarejestrowali w Warszawie Jedwabniczą Spół-
kę Akcyjną, która działała z przerwami, ale miała wielki udział w upowszechnianiu 
sadzonek morwy, pozyskiwanych we własnych sadach.

Witaczkowie byli na tyle skuteczni, że udało się im przekonać do swoich idei sfery 
rządowe. Ministerstwo Kolei zainicjowało obsadzanie torów kolejowych żywopłota-
mi z morwy, które miały stworzyć osłonę przeciwśnieżną dla torowisk, ale też dać 
szansę na dodatkowy zarobek dróżnikom. Ministerstwo Rolnictwa nakazało zakłada-
nie szkółek morwowych w nadleśnictwach. Ministerstwo Opieki poparło prowadzenie 
hodowli przy zakładach opiekuńczych. Zainteresowanie okazały też szkoły, uniwer-
sytety ludowe, garnizony wojskowe i organizacje społeczne.

Zespół Szkół Powszechnych projektu Konstantego Jakimowicza na ulicy Otwockiej 
to jedna z ośmiu nowoczesnych szkół zbudowanych w latach dwudziestych w zanie-
dbanych dzielnicach Warszawy. Drzewa morwy w ich sąsiedztwie były nasadzane  
w ramach programu warszawskiego magistratu. 

Morwy sadzono również przy wielu innych warszawskich szkołach. Drzewa te na 
pewno niejednemu kojarzą się więc ze szkolnymi latami, kiedy to słodkimi owocami 
można było się zajadać na przerwach, a poplamione ręce ciężko było domyć. Piękny 
żółty kolor błyszczących liści bardzo wcześnie wróżył nadchodzącą jesień.

Warto byłoby stworzyć spacerownik po jadalnych drzewach Warszawy.1 Odrobina znajomości botaniki, a każdy 
włóczęga tego miasta mógłby się przynajmniej w okresie jesiennym najeść pożytkami z drzew warszawskich. My 
rozsmakowaliśmy się w czarnych owocach częstej na warszawskich ulicach ałyczy, odmian ‘Pissardii' i  'Woodii'. 
Mało kto podejrzewa, jak smaczne są owoce tych roślin, które z powodu purpurowego, niemal  czarnego ubarwie-
nia liści, nie wyglądają na drzewa sadownicze. 

Inna morwa:

Morwa na Starym Mieście

1 Takim projektem jest chociażby europejska mapa jadalnych roślin, https://fallingfruit.org/, dostęp 14.12.2020.
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Nazwa polska: Winobluszcz trójklapowy

Nazwa łacińska: Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.

Lokalizacja: ul. Boczna 3, Kolonia Mariensztat (Śródmieście) 

Rozpiętość: do 44 m

Obwody pni: 20–50 cm

Wysokość: 10 m

Wiek: ok. 70 lat

Cechy charakterystyczne: grube pnącze o sztywnych trójklapowych liściach; na wąsach 
czepnych przylgi przypominające małe przyssawki

Winobluszcz trójklapowy

Cały Mariensztat był pomyślany jako małe osiedle zatopione w olbrzymim zielo-
nym parku na zboczu skarpy. Według powojennych założeń tereny zielone miały 
wypełnić Śródmieście, ciągnąć się nad Wisłą od Starego Miasta aż do Łazienek.  
Wybudowana po wojnie mariensztacka kolonia mieszkaniowa powstała na gruzach 
i ze wspomnień przedwojennego, całkiem innego Mariensztatu, biednego i przelud-
nionego. Projektanci Trasy W-Z w nowych, bajkowych kamieniczkach z czerwonymi 
dachami widzieli odpowiednią scenerię, właściwe dopełnienie widoku zielonej Skar-
py i Starego Miasta od strony Wisły.

Kiedy wyjeżdżasz z tunelu Trasy W-Z, widzisz przed sobą praski brzeg, Wisłę i most 
Śląsko-Dąbrowski, po lewej Zamek, a niżej zamkowe ogrody. Po prawej znajduje się 
Rynek Mariensztacki, a u stóp kościoła Świętej Anny, bardzo blisko przystanku stoi 
kamieniczka kryta czerwoną dachówką, cała obrośnięta winobluszczem o zdrew-
niałych pnączach. Ma on siedemdziesiąt lat, jak całe osiedle. Szczególnie pięknie 
prezentuje się jesienią, kiedy lśniące liście zmieniają barwę z zielonej na czerwoną  
i bordową. 
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Wsród warszawskich pnączy trzeba wymienić jeszcze inne powszechnie występujące gatunki: bluszcz  
pospolity, milin amerykański, glicynię, dziko rozsiewające się powojniki czy kolcowoje porastające często Skarpę 
Warszawską. W bardziej podmokłych miejscach spotkać można także chmiel i kielisznik zaroślowaty. 

Inne osobniki tego gatunku:

Dzielnica Mokotów, ul. Asfaltowa 8 (w podwórku). Winobluszcz oplatający modernistyczną kamienicą, której mieszkańcy 
wystarali się o status pomnika przyrody dla tego okazu

Winobluszcz jest bardzo silny, niezastąpiony w mieście. Jego przylgi czepiają się 
nawet szkła czy marmuru, jakby ktoś je przykleił bardzo mocnym klejem. Zdrapanie  
ich jest nie lada wyzwaniem. Potrzebuje mało ziemi, a daje wielką powierzchnię 
zieleni, pokrywając ściany i dopasowując się do kształtu elewacji. Dobrze rośnie na 
gruzach i w miejscach, gdzie większość roślin z różnych powodów by cierpiała. Lubi 
miejsca słoneczne i ciepłe, ale nie straszny jest mu też cień. 

Oplecione pnączem ściany miały pomóc nowej zabudowie wtopić się w parkową zie-
leń. Zaplanowano je w wielu miejscach, o czym świadczą licznie zachowane, dziś 
przeważnie puste, metalowe koszyki, które miały zabezpieczać pnącza. Część z nich 
ku uciesze gapiów co sił powędrowała po ścianach, nie zważając na trudy miejsc,  
w których rosła, część natomiast znikła, a metalowe kosze aż proszą się, żeby obsa-
dzić je ponownie pięknym winobluszczem.
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Nazwa polska: Topola czarna

Nazwa łacińska: Populus nigra L.

Lokalizacja: ul. Parkowa 23

Średnica korony: 25 m

Obwód pnia: 568 cm

Wysokość: 36 m

Wiek: ok. 150 lat

Cechy charakterystyczne: potężny pień o głęboko spękanej korze; liście trójkątne  
z wyciągniętym wierzchołkiem

Topola czarna

Topoli czarnych jest dziś coraz mniej, choć kiedyś były bardzo powszechne w pol-
skim krajobrazie, szczególnie na terenach łęgowych. Chętnie sadzono je też przy 
drogach. Nie należą do drzew długowiecznych, ale mogą żyć dłużej niż inne od- 
miany topoli. Ta ma już swoje lata, wiele przeżyła i wiele pamięta. Rośnie dosłownie 
za płotem parku Łazienkowskiego, jakieś pięćset metrów od Belwederu, na działce, 
na której do dziś stoi willa Narutowicza. Stumetrowy dworek z czterema sypialniami 
zaprojektował na zlecenie właściciela ceniony wtedy architekt Marian Kontkiewicz, 
którego inwestor znał zapewne z pracy w Ministerstwie Robót Publicznych. Według 
przekazów prezydent Gabriel Narutowicz wprowadził się tu w dniu zaprzysiężenia, 
czyli 11 grudnia 1922 roku i mieszkał krócej niż tydzień, bo już 16 grudnia zginął  
z rąk zamachowca. 

Topola Narutowicza stoi do dziś, a w jej korzeniach podobno jest lisia nora. W 2015 
roku w drzewo uderzył piorun, a w 2018 roku zaczęło mocno chorować. Okazało się, 
że zaszkodził mu wrzątek z pękniętej rury. Przedsiębiorstwo Veolia na wniosek Biura 
Ochrony Środowiska przeprowadziło remont instalacji. Pomogło.
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Mówi się, że topola czarna to drzewo wolności. Łacińska nazwa rodzaju – Populus – 
ma też drugie znaczenie – ‘lud’. Topola zawdzięcza swoją patriotyczną karierę Iza-
beli Czartoryskiej, w młodości znanej ze swobody obyczajów, a w wieku dojrzałym 
z wielkiego zaangażowania w sprawy narodowe. Na przełomie XVIII i XIX wieku  
w Puławach zbierała narodowe pamiątki, zbudowała Świątynię Sybilli, ale też two-
rzyła sentymentalne ogrody z zaszyfrowanym patriotycznym przekazem. Nad wyraz 
kochała topole i sadziła je bardzo chętnie. Pojawiały się w formie alei czy też jako 
swoiste podkreślenie miejsc ważnych, jak np. dostojne, formalne, kolumnowe topo-
le włoskie, będące odmianą topoli czarnej. Czartoryska bardzo dobrze wiedziała, że 
topola – swoją siłą wzrostu i gęstym ulistnieniem pokrywającym potężne konary – 
stanowiła drzewo nie do przeoczenia, drzewo, obok którego nie przechodziło się obo-
jętnie. 

Tak jest również teraz, kiedy to wyróżniająca się z otoczenia topola rosnąca przy 
willi Narutowicza sprawia, że człowiek zawiesza na niej mimowolnie wzrok. O tak 
piękne osobniki coraz ciężej, a jest to gatunek nasz, gatunek rodzimy, coraz rzadszy 
i przez to jeszcze piękniejszy.

Topolom niesłusznie przypięto łatkę chwastów, drzew kruchych, krótkowiecznych, nie wartych sadzenia, uczu- 
lających swym puchem. Wszystkie te kalumnie trzeba stanowczo dementować. Topola to wciąż jedno z najważ-
niejszych drzew miejskich. Nazywanie krótkowiecznym drzewa, które potrafi żyć dwukrotnie dłużej niż człowiek, 
jest cokolwiek niezrozumiałe. Topole należy koniecznie sadzić! Szczególnie tam gdzie jest na to teren – ponieważ 
to drzewa duże, potrzebują miejsc, gdzie mogą się swobodnie rozrastać. W Warszawie spotkać można wspaniałe 
topole mieszańcowe, np. opisywana przez nas topola berlińska.

Inne topole czarne: 

Topola czarna „Baba" na Młocinach, pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a stawem Młocińskim

Topole w łęgach nadwiślańskich – Zawady, Wawer, Żoliborz i inne

Topola czarna na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego na ul. Smoleńskiego 31 
(Bielany) – najwyższa topola czarna w Polsce, według Rejestru Polskich Drzew Pomnikowych ma 40,2 m wysokości

Topole włoskie Populus nigra ‘Italica’ na Placu Hallera

Topola czarna na terenie Akademii Wychowania Fizycznego (pomnik przyrody)

Dwie topole czarne (męska i żeńska) na południe od mostu Łazienkowskiego (lewa strona Wisły)

SOKORA – topola z placu Dąbrowskiego, opisywana przez Mirona Białoszewskiego, z której zrobiono Miroławkę:
"Ja się kładę, mam nos pełen powietrza, patrzę z łóżka na topolę, tak mi wyrosła przez te dziesięć lat, że zajmuje pół wi-
doku, szumi, przebiera w sobie, przekłada się, zasłania akurat domy, tego szarego czasem wyjrzy kawałeczek z oknem na 
gałęziach i znów się chowa, reszta niebo, niebieskie, duże, mokre, tak wygląda. Bo tylko ono i ta topola-sokora. Tak jakbym 
był nad wodą, czymś tam dobrym"1.

1 M. Białoszewski, Topola, [w:] tenże, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 1976, s. 38.
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Drzewa Warszawy
 
Drzewa towarzyszą nam na co dzień, jednak nie zawsze je dostrzegamy. Bogata 
dendroflora Warszawy często stanowi jedynie tło życia codziennego mieszkańców 
miasta. Liczne gatunki i odmiany spotykanych w stolicy drzew często mają do opo-
wiedzenia historię, która zaciekawiłaby niejedną osobę. Rosnąc przez dziesiątki, 
rzadziej setki lat, znają historię miejsc, osób, czy też ważnych wydarzeń, których 
były świadkami. Niektóre drzewa mogą natomiast zaciekawić tym, że są rzadkie  
lub wyjątkowo ozdobne. 

Dendrolog jest osobą, która potrafi rozpoznać te najrzadsze i najbardziej wyjątkowe; 
zna różnice pomiędzy tymi, które są do siebie łudząco podobne oraz rozumie te, któ-
rych stan się pogarsza i wie, jak im pomóc. Można go poznać po podniesionej wysoko 
głowie i wzroku wbitym w zielone korony, co chwilę jednak kieruje oczy na chodniki 
w poszukiwaniu owoców czy opadłych liści. Dendrolog z chęcią opowie historię, któ-
ra związana jest z lipą warszawską; pokaże miejsce w parku Skaryszewskim, gdzie  
rośnie drzewo tak rzadkie, że trudno o drugie takie w całej Polsce; doradzi, jak pomóc 
temu schorowanemu, rosnącemu gdzieś przy ruchliwej ulicy; lub powie, jak posadzić 
młode drzewo, tak aby rosło długo i zdrowo.

Chodząc po Warszawie, można trafić na wiele ciekawych drzew, które czasem zasko-
czą nawet dendrologa. Rosną w miejscach oczywistych lub są ukryte w parkowych 
gęstwinach, gdzie nierzadko czekają latami na to, aż ktoś je znajdzie. Dendrolog ko-
cha to, co robi. Może szukać drzew godzinami, mówić o nich bez przerwy, patrzeć na 
nie z tym samym błyskiem w oku przez całe swoje życie, opowiadać o nich innym 
i dzielić się swoją wiedzą. Często chodzi i wnikliwie szuka tych osobliwych, ale do-
strzega też te pospolite. Widząc więc dendrologa, który z pasją ogląda liście lub pędy, 
ostukuje pień młotkiem czy robi zdjęcia, warto się zatrzymać i zagadnąć o drzewo. 
Dendrolog chętnie odpowie na wszelkie pytania – zazwyczaj te same, które kiedyś 
sam zadawał.

W Warszawie spotkać można drzewa należące do wielu rodzajów. Są na przykład 
lipy, głównie drobnolistne (Tilia cordata Mill.), krymskie (Tilia ‘Euchlora’), szerokolis- 
tne (Tilia platyphyllos Scop.) i holenderskie (Tilia ×europaea L.), rzadziej srebrzyste 
(Tilia tomentosa Moench) i warszawskie (Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’). Lipy roso-
chate (Tilia ×stellata Hartig) w porównaniu do innych polskich miast są w stolicy  
o wiele częstsze, jednak wciąż stanowią niemałą ciekawostkę. Wszystkie lipy, sa- 
dzone kiedyś chętnie przy ulicach, radzą sobie obecnie znacznie gorzej – nie lubią 
bowiem suszy i zasolenia. Przy ulicach niezbyt dobrze radzą sobie też klony pospolite 
(Acer platanoides L.), ale bardzo dobrze zastępują je nasze, również rodzime, klony 
polne (Acer campestre L.). W wielu miejscach rosną stare klony srebrzyste (Acer  
saccharinum L.), będące gatunkiem obcym, dobrze radzącym sobie w trudnych  
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miejskich warunkach; część z nich niestety ze względu na wiek jest już w coraz 
gorszym stanie (często atakowane przez hubiaka, powoli się rozłamują). Inny 
obcy klon, który czuje się u nas zbyt dobrze, to klon jesionolistny (Acer negundo 
L.) – wyrasta wszędzie, gdzie tylko może, niejednokrotnie konkurując z innymi 
drzewami (np. w nadwiślańskich łęgach). Skoro „jesionolistny”, to warto wspo-
mnieć też jesiony – w Warszawie spotykane są głównie nasze europejskie jesio-
ny wyniosłe (Fraxinus excelsior L.) oraz pochodzące z Ameryki Północnej jesiony 
pensylwańskie (Fraxinus pennsylvanica Marshall). Są to drzewa stolicy dobrze 
znane – zwłaszcza te drugie, które jako jedne z pierwszych drzew pięknie wybar-
wiają się na cytrynowożółty kolor. Oprócz charakterystycznego jesiennego koloru 
liści można je kojarzyć też z żółtymi owocnikami żółciaka siarkowego (Laetiporus 
sulphureus (Bull.) Murrill) – grzyba, który dziesiątkuje starsze drzewa należące 
do tego gatunku. A czym byłaby stolica bez topól? W warszawskich lasach łęgo-
wych spotkać można nasze rodzime topole czarne (Populus nigra L.), białe (Populus 
alba L.) oraz szare (Populus × canescens (Aiton) Sm.). W łęgach trafić można też 
na mniej lubiane przez wielu topole kanadyjskie (Populus ×canadensis Moench) – 
krzyżujące się niekiedy z rodzimą topolą czarną. Topole kanadyjskie rosną prak-
tycznie w całej Warszawie, głównie w odmianie ‘Robusta’, ale znane są też m.in. 
‘Serotina’ i ‘Marylandica’ (te dwie sadzone niegdyś np. na Żoliborzu, aktualnie co-
raz rzadsze). Przy ulicach rosną dość często dobrze radzące sobie w trudnych wa-
runkach topole carskie (Populus ×berolinensis ‘Petrowskiana’) oraz pochodzące  
z dalekich Chin topole Simona (Populus simonii Carr.) spotykane też w odmianie ‘Fa-
stigiata’ o miotlastej koronie. Nie można zapominać o kasztanowcach, głównie bia-
łych (Aesculus hippocastanum L.), które przypominają zawsze o maturach. Pięknie 
kwitną robinie białe (Robinia pseudoacacia L.) zwane potocznie „akacjami”, chociaż 
te prawdziwe akacje (Acacia Mill.) u nas nie występują. Rosną potężne dęby, głównie 
szypułkowe (Quercus robur L.), będące wyjątkowo często pomnikami przyrody. Obok 
rodzimych, często spotkać można też pochodzące z Ameryki Północnej dęby czer-
wone (Quercus rubra L.), których jesienne zabarwienie robi niesamowite wrażenie,  
a grube beczułkowate żołędzie świetnie nadają się do robienia ludzików. 

Oprócz wyżej wymienionych w Warszawie znaleźć można setki innych gatunków 
i odmian (barwnych, o różnokształtnych liściach, pięknych kwiatach, czy też o wy-
różniającym pokroju). Rosną tu drzewa owocowe, iglaste oraz te jedyne w swoim 
rodzaju, na przykład miłorzęby dwuklapowe (Ginkgo biloba L.). Wiele z nich posadzili, 
zauważyli i docenili wielcy polscy dendrolodzy, m.in. Roman Kobendza, Włodzimierz 
Seneta czy Józef Rokosza. Warto przejść się więc ulicami Warszawy lub odwiedzić 
„Skaryszak” i rozejrzeć za rosnącymi dokoła drzewami. Naprawdę warto!

Mateusz Korbik
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Nazwa polska: Lipa warszawska

Nazwa łacińska: Tilia tomentosa Moench ‘Varsaviensis’

Lokalizacja: trasa W-Z (po zachodniej stronie tunelu), ul. Żwirki i Wigury, park Morskie 
Oko (przy ul. Puławskiej)

Średnica korony: 12 m

Obwód pnia: 199 cm

Wysokość: 20–21 m

Wiek: ok. 75 lat

Cechy charakterystyczne: szarawy kutner na dolnej stronie sercowatych liści; pięknie 
pachnące kwiaty oraz owoce z krótkim, wygiętym skrzydełkiem 

Lipa warszawska

Lipa warszawska, pomimo że nie należy do żadnego z naszych rodzimych gatunków, 
kojarzona może być ze stolicą bardziej niż inne drzewa. To odmiana lipy srebrzy-
stej, gatunku pochodzącego z południa Europy. W 1926 roku, pośród lip sadzonych 
z myślą o zazielenieniu alei Księcia Józefa Poniatowskiego, przypadkowo trafił na 
nią Józef Wrzesiński, kierownik ówczesnych szkółek miejskich znajdujących się na 
Pradze i miejski ogrodnik. Zwrócił uwagę na jej wyjątkowo piękny, zwarty, stożko-
waty pokrój oraz dużą tolerancję na trudne warunki, w których rosła. Szybko została 
rozmnożona przez szkółki na Rakowcu, gdzie małe drzewka rosły i cierpliwie czekały 
na posadzenie przy warszawskich ulicach.

Niestety, w czasie wojny drzewo mateczne zostało zniszczone przez spadające bom-
by. Bezwzględne ataki dziesiątkowały drzewa rosnące wzdłuż alei Poniatowskiego, 
a krajobraz w tym miejscu błyskawicznie się zmieniał i pochmurniał, pełen lejów po 
bombach, rozrzuconego gruzu, spalonych i połamanych drzew. Aleja, która jeszcze 
niedawno cieszyła mieszkańców i zachwycała warszawskich ogrodników, stała się 
pobojowiskiem, na którym nie można było już znaleźć niczego poza niewypałami. 
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Ten jakże smutny epizod dla Warszawy i całego świata nie oszczędzał nikogo i ni-
czego – nawet drzew. Wydawać się mogło, że lipa warszawska była bezpowrotnie 
stracona, że to wyjątkowo cenne drzewo nie przetrwało bombardowań. Jednak jej 
potomkinie, rozmnożone w szkółkach na Rakowcu, cicho i spokojnie przeczekały 
wojnę – to właśnie te drzewa czekało ważne zadanie zazielenienia warszawskich 
ulic. Po wojnie, gdy Warszawa wstawała z kolan, a jej mieszkańcy ramię w ramię 
sprzątali gruzowiska i odbudowywali zniszczoną zabudowę, drzewa były już gotowe 
na posadzenie w odpowiednim miejscu. 

Pod koniec lat 40. XX wieku ukończono budowę trasy W-Z, przy której posadzono 
pierwsze powojenne lipy. Drzewa znalazły się po zachodniej stronie tunelu biegną-
cego pod Placem Zamkowym (po prawej stronie, patrząc w kierunku Wisły). Po-
sadzono je także w wielu innych miejscach w Warszawie, m.in. przy ulicy Żwirki  
i Wigury i w parku Morskie Oko. 

Na początku lat 50. XX wieku lipa, która tak naprawdę nie miała jeszcze swojej 
nazwy, została opisana przez wielkiego polskiego dendrologa – Romana Kobendzę, 
który po raz pierwszy nazwał ją lipą warszawską, czyli Tilia ×varsaviensis Koben-
dza. Dendrolog, podobnie jak Wrzesiński, traktował ją jako mieszańca o nieznanym 
pochodzeniu, a dopiero w 1980 roku Jacek Borowski i Maria Solecka jednoznacz-
nie potwierdzili, że jest ona odmianą lipy srebrzystej. Do tego czasu część lip po-
sadzonych przy ulicach Warszawy nie przetrwała, natomiast drzewa u szczytu 
skarpy przy tunelu trasy W-Z wciąż rosną i mają się dobrze. Przypominają one  
o czasach prężnej odbudowy miasta, są świadkami wydarzeń i trudów, z którymi 
mierzyła się Warszawa. Odmiana ta była zapomniana, a dopiero od stosunkowo 
niedawna ponownie obecna jest w szkółkarskich ofertach. Drzewa noszące dum-
ną nazwę ‘Varsaviensis’ obecne są także w zagranicznych szkółkach, gdzie godnie 
reprezentują polskie przedwojenne szkółkarstwo. Lipa warszawska coraz częściej 
sadzona przy ulicach stolicy, jest rzadko rozpoznawana. Ta piękna polska odmiana  
o bardzo ciekawej historii bez wątpliwości zasługuje na więcej uwagi.
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Lipy to jedne z najpopularniejszych drzew parkowych w Warszawie, często sadzone też przy ulicach. Najważ- 
niejsza warszawska zabytkowa aleja Żwirki i Wigury to aleja lipowa. Wiekszość okazów w tej przedwojennej alei 
to lipy krymskie, jednak można spotkać tam także inne lipy: drobnolistne, srebrzyste (w tym warszawskie), ame-
rykańskie, szerokolistne a nawet popularne w ostanich latach holenderskie. Samych drzew pomnikowych jest tu 
1050, a ulica ma ponad 600 metrów, więc można się wybrać na całkiem długi spacer dendrologiczny.

Inne lipy:

„Aleja Zakochanych” prowadząca do szkółki drzew Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych – ul. Mory  
(Bemowo)

Lipa obok Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na skwerze Willy Brandta

Lipa Sowińskiego na nasypie stanowiącym pozostałość fortyfikacji reduty, w wieku ok. 120 lat zwalona przez wiatr  
i usunięta

Dwudziestometrowa lipa króla Jana III Sobieskiego na pałacowym przedpolu (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Lipy na placu Konstytucji i przy ul. Emili Plater, sadzone ze szkółek poniemieckich, głównie ze wsi Ciernie (przed wojną 
Zirlau), w ramach odbudowy Warszawy

Lipy w Gucinie Gaju

Aleja siedemdziesięciu sześciu lip drobnolistnych – ul. Iłżecka (Włochy)

Lipa drobnolistna „Marianna” – ul. Poetów 9 (Białołęka)
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Nazwa polska: Cis pospolity

Nazwa łacińska: Taxus baccata L.

Lokalizacja: obok wieży ciśnień na terenie Zespołu Stacji Filtrów 

Średnica korony: 17 m

Obwód pnia: wielopniowy o obwodach 56/51/73/43/48/38 cm

Wysokość: 8 m

Wiek: ok. 100 lat

Cechy charakterystyczne: duży, wielopniowy krzew, posiadający rozłożyste gałęzie, 
pokryte grzebieniasto ułożonymi, żywozielonymi igłami; kora czerwonawa i łuszcząca 
się drobnymi płatami

Cis Starynkiewicza 

Warszawski Zespół Stacji Filtrów, którego działalność rozpoczęła się pod koniec XIX 
wieku, powstał dzięki staraniom prezydenta Warszawy – Sokratesa Starynkiewi-
cza. Ich projektantem był William Lindley, szanowany w Europie angielski inżynier,  
projektujący wraz ze swoimi synami. Starynkiewicz prężnie działał na rzecz wielkie-
go i nowoczesnego jak na tamte czasy projektu. Udało mu się zdobyć finansowanie 
budowy sieci odprowadzania ścieków i dostarczania wody. Dzięki temu poziom życia 
w Warszawie w znaczący sposób wzrósł. 

Położona na Ochocie stacja filtrów stanowi obszar o powierzchni około trzydziestu 
pięciu hektarów. Wraz z rozpoczęciem budowy teren obsadzono drzewami, spoś- 
ród których do dziś rosną ponad stuletnie platany. Znacząca część drzew stanowi  
jednak nasadzenia powojenne. W centralnej części Filtrów, tuż obok wieży ciś- 
nień, znajduje się wyjątkowy cis. O drzewa tego gatunku w Warszawie ciężko. Są 
to zazwyczaj młode egzemplarze w przydomowych ogrodach, rzadziej spotykane  
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w obrębie zieleni miejskiej. Chociaż są dość wytrzymałe, nie zawsze radzą sobie  
z trudnymi warunkami. 

Cis rosnący na terenie Filtrów jest wielopniowy. Rośnie swobodnie na trawniku,  
a dostęp do niego jest mocno ograniczony. Nie jest też narażony na czynniki bez-
pośrednio związane z miejską presją. Ma świetne warunki i jest bardzo witalny. Ze 
względu na swoją wielkość oraz rzadkość występowania gatunku, postanowiono ob-
jąć go ochroną. W 1975 roku został uznany za pomnik przyrody i nadano mu nazwę 
Cis Starynkiewicza. Upamiętniono w ten sposób działalność prezydenta Warszawy, 
która wpłynęła również na dzisiejszy kształt miasta.

Cis jest gatunkiem długowiecznym. Jeśli nie zmienią się warunki wokół niego, drze-
wo prawdopodobnie będzie rosło długo, wspominając przy tym Sokratesa Staryn-
kiewicza.

Jeśli nie uda wam się wejść na teren stacji pomp, piękne cisy można też zobaczyć po sąsiedzku, na skwerze Al-
fonsa Grotowskiego, między placem Staryniewcza a terenem wodociągów.

Inne cisy:

Dwa cisy pospolite – ul. Pilicka 17 (Mokotów)
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Nazwa polska: Platan klonolistny

Nazwa łacińska: Platanus ×acerifolia (Aiton) Willd.

Lokalizacja: przy pasażu Wisławy Szymborskiej (na południe od Pałacu Kultury i Nauki)

Średnice koron: 16–22 m

Obwody pni: odpowiednio 261 cm, 294 cm, 297 cm

Wysokość: 18–19 m

Wiek: 70–90 lat

Cechy charakterystyczne: pnie pokryte łuszczącą się łaciatymi fragmentami korą; 
wiszące na długich szypułkach owocostany o kulistym kształcie

Platan klonolistny

Liście platana klonolistnego do złudzenia przypominają liście klonu. Na zachodzie  
i południu Europy jest on bardzo popularnym drzewem, więc często można spot- 
kać osobniki o znacznych rozmiarach. Wyjątkowo dekoracyjny i odporny na trudne 
warunki jest chętnie sadzony, zwłaszcza w miastach. W Polsce najstarsze drzewo 
należące do tego gatunku ma prawdopodobnie około trzystu lat. Po wojnie gatu-
nek ten był u nas spotykany dość rzadko, stanowił więc nie byle jaką ciekawostkę. 
Platany sadzone były, tak jak większość drzew w tamtych latach, przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, a pochodziły z tzw. szkółek miejskich. Już 
wtedy wskazywano je jako drzewa dobrze rosnące w mieście, jednak niepasujące do 
otaczającego krajobrazu ze względu na swój „charakter fizjonomicznie obcy”. Stan- 
dardy piękna się zmieniają i aktualnie drzewa te są spotykane w Warszawie wyjąt- 
kowo często. W Warszawie nie spotkamy jednak starych platanów. Większość to  
młode nasadzenia, choć zdarzają się nieco starsze egzemplarze, głównie w parkach  
(np. w parku Ujazdowskim czy parku Praskim). 

Jest jedno miejsce, w którym drzewa te rosną i są mijane codziennie przez tysiące 
osób. Są raczej niedostrzegane, chociaż w sposób znaczący kształtują przestrzeń 
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wokół. Platany, o których mowa, rosną przy pasażu Wisławy Szymborskiej, obok  
Pałacu Kultury i Nauki. Ich potężne pnie i szerokie korony rozwijały się w latach,  
kiedy elewacja stojącego obok Pałacu Kultury była jeszcze nowa i olśniewająco czy-
sta. 

Drzewa zostały posadzone w połowie lat 50. XX wieku. Stanowiły część nasadzeń 
otaczających nowo powstałą budowlę, z którą Warszawa kojarzona jest po dziś 
dzień. Przechodząc obok nich, warto się zastanowić nad ich historią. Są jednymi  
z niewielu dużych drzew w ścisłym centrum Warszawy (pomijając drzewa par-
kowe), pamiętają młody Pałac Kultury i obserwowały budowę każdego rosnącego  
w sąsiedztwie wieżowca. Platany są długowieczne, możliwe więc, że będą nam  
towarzyszyły latami, świadkując zmianom zachodzącym w stolicy. Warto więc od- 
robinę zwolnić w codziennym biegu i zatrzymać się pod ich szerokimi, majesta- 
tycznymi koronami. 

Inne platany:

Platany wzdłuż ul. Świętokrzyskiej, posadzone w ramach programu rewitalizacji „Zielona Świętokrzyska”

Trzy platany klonolistne (Platanus ×acerifolia) na terenie Politechniki Warszawskiej – ul. Wierzbickiego (Śródmieście)

Platan klonolistny o wysokości 18/19 m i obwodzie 317 cm

Dwa platany klonolistne obok pomnika Żołnierzy AK Obwód „Żywiciel” w parku im. Żółnierzy Żywiciela, pomiędzy ulicami 
Macieja Sarbiewskiego, Harcerską i ks. Jerzego Popiełuszki (Żoliborz)

Piękny platan w parku Ujazdowskim

Platan z parku Praskiego Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
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Drzewa literackie
O ile nie ma wątpliwości, że w historii drzew w literaturze polskiej pierwsze miejsce 
zajmuje czarnoleska lipa, o której w swej fraszce pisał Jan Kochanowski: „Gościu, 
siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!”, to w konkretnym przypadku Warszawy 
sprawy się mocno komplikują. Adam Jarzębski, pisząc w 1643 roku swój rymowany 
Gościniec abo opisanie Warszawy, w poszczególnych jej ogrodach wymieniał wy-
łącznie gatunki egzotyczne. Z rodzimych pojawia się dosłownie tylko raz sosna i to 
nie jako żywa roślina, lecz drewno – budulec na dworze Radziwiłła przy ulicy Dłu-
giej. Ciekawsze były zatem dla niego drzewa w ogrodzie królewskim (Browarna przy 
Oboźnej):

Aż tam drzewka cudzoziemskie,
Jak u Pana, nie ziemieńskie:
Pomorańcze, figi rostą,
Wyniosłością wzgórę prostą.
Kasztany z rozmarynami:
Tu nie bywały przed nami.
Cytrony, także oliwne,
Kapary, owoce dziwne.
Nuż karcochy, kauli, rappi,
Sałata oliwę trapi.
Rzodkiew, cybul, ogórkones,
Niezłe są miasto cytrones.
Fenoci, seleny, kardy,
Angury, pasternak, gwardy.
Jako tam nasienia wiele,
Znajdziesz tabak, sławne ziele,
Którego pić lub nie mogę,
Ogrodnikowi pomogę.
Przeszedłem wskroś wszytek ogród
(…)1

Figi Jarzębski zauważa także w starym dworze ujazdowskim (obecnie Łazienki Kró-
lewskie), zaś atrakcją ówczesnego ogrodu dworu Działyńskich (nieco na zachód od 
dzisiejszego placu Teatralnego) była winnica rodząca wino w mieście. 

Jeśli szukamy drzewa, które byłoby najdawniejszym w literaturze związanej  
z Warszawą, należałoby, posługując się swoistą logiką, uznać za takie orzech  
włoski, bo autor zauważa jego brak – a kiedyś był! – w zdewastowanym ogro- 
dzie księcia Władysława Dominika Zasławskiego (wcześniej Janusza Ostrogskiego) 
nad Wisłą na wysokości Tamki:

1 Adama Jarzębskiego Gościniec abo opisanie Warszawy 1643 r., Towarzystwo Opieki nad  
 Zabytkami Przeszłości, Warszawa 1909 s. 72.
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Niemasz tam ani orzecha
Włoskiego (mała pociecha!),
Ani parkanów około,
Ze wszystkich stron wszędzie goło2.

Następne stulecie okazało się literacko łaskawsze dla pospolitych drzew z terenu 
dzisiejszej stolicy. I tak Franciszek Dionizy Kniaźnin, opisując powązkowski ogród 
Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, wspominał olszyny i graby (patrz Grab pospolity 
s. 143), zaś Wojciech Wincenty Wielądko w Opisaniu Mokotowa dnia 12 Julii roku 
1783, zanim dotrze do posiadłości Elżbiety Lubomirskiej i zacznie wyliczać cytryny  
i pomarańcze w jej oranżerii, napomknie o przydrożnych drzewach: „Wspaniałe Mo-
kotowa mieszkania, ogrody, / Z lip wysadzane drogi, kaskady i wody”3.

Literackie przetworzenia podwarszawskich drzew w wieku XIX związane są z jednej 
strony ze strzaskaną podczas bitwy w 1831 roku Olszynką Grochowską – zarówno  
w poezji świeżo popowstaniowej Stefana Garczyńskiego i Konstantego Gaszyńskie-
go (ten drugi pisał, że potrzaskane olchy odrosną, bo „ziemia pod nimi syta krwi, 
ugnojona kościami ruskimi”4), jak i późniejszej Or-Ota o krzyżykach relikwiach (patrz 
Olsza czarna s. 61) – z drugiej zaś strony z zabawami ludowymi urządzanymi na 
Bielanach oraz na Saskiej Kępie. 

Jak pisze Waldemar Łysiak w Historii Saskiej Kępy, odbywały się one w gospodach 
noszących nazwy pochodzące właśnie od drzew – Pod Orzechem, czy najsłynniejsza 
Pod Dębem, mieszcząca się na rogu dzisiejszych Francuskiej i Zwycięzców5. Trudno 
powiedzieć, czy właśnie tam rósł zachowany stary dąb – pomnik przyrody – znajdu-
jący się dziś w podwórzu jednej z posesji (od strony Wisły). Choć o samym drzewie 
niczego nie można się doczytać, lokal ten występuje w utworach dwóch wybitnych 
pisarzy. W 1874 roku Bolesław Prus na łamach „Kuriera Warszawskiego” w swo-
im cyklu Szkiców warszawskich opublikował humoreskę Na Saskiej Kępie, której 
bohaterami są skromny Adolf i wygadany Karol rywalizujący tam o serce panny 
Mani („Jeżeli istnieje raj ziemski, to jest nim niezawodniej kolonia «Pod Dębem»6”). 
Ambitniejszym utworem jest jednak Sielanka Władysława Stanisława Reymonta,  
która miała swój pierwodruk ze względów cenzuralnych w 1901 roku w wydanym 
w Krakowie zbiorowym tomie Z za kulis Warszawy. Studiujący medycynę zamoż- 
ny Stach adoruje „Pod Dębem” kelnerkę Zośkę i zamawia dla niej szampana,  
by uchronić dziewczynę od natręctwa pijanych, głośnych i bezczelnych oficerów car-
skiej armii. 

Tymczasem gwałtowanie rozwijające się coraz ludniejsze miasto wręcz dusiło się 
wobec zakazu zabudowy w esplanadzie otaczających je fortów – rosyjskie władze 
uznały Warszawę za twierdzę. Intensywna zabudowa pozostawiała tylko skąpe 

2 Tamże, s. 76.
3 Wojciech Wincenty Wielądko, Opisanie Mokotowa z dnia 12 Julii roku 1783 [w:]  
 Poznaj Warszawę. Mokotów, Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW Prasa,  
 Warszawa 1969, s. 12–13.
4 Konstanty Gaszyński, Olszyna Grochowska, [w:] Praski almanach literacki,  
 Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiatr, Warszawa 2008, s. 59.
5 Waldemar Łysiak, Historia Saskiej Kępy, Nobilis, Warszawa 2008, s. 86.
6 Fragment przedrukowany w: W. Łysiak, Historia Saskiej Kępy, dz. cyt., s. 93.
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podwórka studnie. Wymogiem wstępu do nielicznych parków, jak ogród Saski, było 
„przyzwoite” odzienie, co eliminowało z nich ortodoksyjnych żydów, nawet tych sto-
sunkowo zamożnych (wówczas co najmniej jedną trzecią mieszkańców miasta). 

Wychowany w Warszawie żydowski noblista Isaac Bashevis Singer w autobiogra-
ficznym zbiorze Urząd mojego ojca umieścił opowiadanie z dzieciństwa przed I woj-
ną światową, zatytułowane Wyprawa do dzikich krów. Pisał w nim: „Na ulicy Kroch-
malnej nie rosły żadne drzewa. Koło domu nr 24, dokąd chodziłem do chederu, rosło  
jedno drzewo. Ale to było daleko od naszego domu. Niektórzy sąsiedzi mieli donicz- 
kowe kwiaty, lecz moi rodzice uważali to za zwyczaj pogański”7. (Ojciec autora był  
chasydzkim rabinem). Singer opisuje wycieczkę z kolegą Boruchem-Dowidem 
pod Cytadelę, gdzie styka się z egzotyczną dla miejskiego dziecka naturą – 
wypasanym bydłem i Wisłą: „– Po drugiej stronie jest praski las. / To znaczy,  
że w pobliżu mnie znajduje się prawdziwy las, a w nim dzikie zwierzęta i rozbój- 
nicy”8.

Także do czasów przed pierwszą wojną sięgała Halina Górska w wydanej w 1935 
roku powieści Druga brama. Narratorka, córeczka lekarza, przeprowadziwszy się 
na Leszno, odnajduje niespodziewanie za tytułową drugą bramą zamiast podwórka 
studni zdziczały ogródek porównywany do tajemniczego ogrodu z powieści Frances 
Hodgson Burnett: „podwórze nie było brukowane, lecz porosłe trawą, żółtymi mle-
czami, białą kaszką i liliowo kwitnącą pokrzywą. Że pośrodku rósł ogromny, cieni-
sty kasztan, pod którym stała niska, drewniana, na pół przegniła i pokryta zielonym 
mchem ławeczka. Że akację nazywaliśmy «altaną», gdyż miała długie, zwisające 
do samej ziemi gałęzie, tworzące zaciszny, zielony domek, pełen ruchliwych świateł  
i cieni. Że za szopą rósł krzak czarnej porzeczki, a po tylnej ścianie szopy wspinał się 
(nie wiadomo skąd tu przybyły) chmiel. (…) Dzieci zbierały dalej kasztany, a dziew-
czynka na ławce kołysała dziecko”9. Ta ostatnia to trzynastoletnia Adela, córka cho-
rego na gruźlicę robotnika z sutereny. Dla zdrowia chodzi z młodszym rodzeństwem 
do Ogrodu Saskiego, lecz ciężko to przeżywa, bo choć ubierają się czysto, to widać,  
że biednie – woli więc ukryć się za drugą bramą. 

Dzieci z zamożniejszych rodzin oprócz Łazienek czy ogrodu Saskiego mogły ko-
rzystać także z ogrodu Pomologicznego – naukowego sadu, do którego wstęp był 
płatny. Ogród ten, urządzony w 1869 roku przez profesora Jerzego Alexandrowicza,  
zajmował prostokąt między ulicami Nowogrodzką, Wspólną, Leopoldyny i Teodora 
(dziś Emilii Plater i Chałubińskiego). Jego pozostałością są prawdopodobnie jabłonki  
rosnące koło budynku dawnego liceum im. Hoffmanowej. Pisarka Helena Boguszew-
ska w książce Czekamy na życie przywoływała w 1946 roku chwile sprzed ponad 
pół wieku, gdy właśnie tam jako mała dziewczynka zaprzyjaźniła się z inną sławną  
w przyszłości literatką, tak jak i ona mieszkającą wówczas przy Nowogrodzkiej: „na 
zalanych słońcem placykach dokoła klombów, gdzie rozpinano na niskich drutach 
jabłonie i grusze, tu udawało mi się czasem pobawić z innymi dziećmi. (…) Czy do  
 

7 Isaac Bashevis Singer, Wyprawa do dzikich krów, [w:] tenże Urząd mojego ojca,  
 przeł. I. Wyrzykowska, Wydawnictwo Bis, Warszawa 1992, s. 159.
8 Tamże s. 163.
9 Halina Górska, Druga brama, Towarzystwo Wydawnicze „Rój", Warszawa 1935, s. 72–73.
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mnie podeszły dwie dziewczynki w sukienkach czerwonych w czarne kropki i w wiel-
kich białych kapeluszach opasanych fularem, czy też ja zdobyłam się na odwagę  
i pierwsza do nich podeszłam. (…) latałyśmy po całym ogrodzie, szalejące, same już 
nie wiedzące, co z sobą zrobić: Zosia Nałkowska, Hania Nałkowska i ja”10. Jak pisze 
biografka Hanna Kirchner w książce Nałkowska, Zofia do końca życia wypatrywała 
w parkach poznanych wówczas miłorzębu japońskiego i surmii żółtokwiatowej. 

Do tytułu znanej książki trafiło drzewko z Dolnego Mokotowa – to powieść Poli Go-
jawiczyńskiej Rajska jabłoń z 1937 roku, będąca kontynuacją słynnych Dziewcząt 
z Nowolipek. Rośnie na podwórku kamienicy przy nienazwanej ulicy odbiegającej 
od Belwederskiej, dokąd przeprowadziła się Bronka Mossakowska: „Dozorca, który 
wciąż coś czynił, malował, przybijał, uprzątał lub tkwił nad kwiatami dziedzińca.  
I jabłoń w pośrodku trawnika, ogromna jabłoń, ostatek dawnego sadu, jabłoń nie-
samowita w rodzeniu, źródło najdłuższych kontemplacji, dawczyni równowagi, na-
miętne i ciemne słowo rozkoszy, ofiarowane ziemi”11. Jabłoń towarzyszy samodziel-
nemu życiu Bronki, depresji i rozgrywającemu się w drugiej połowie lat 20. XX wieku  
w mokotowskim mieszkaniu romansowi z Ignacym. 

Prozaik i tłumacz Wacław Rogowicz wspominał, że jego ojciec, lekarz, budując dom 
na posesji przy Nowogrodzkiej 26, był postrzegany jako niepraktyczny dziwoląg, 
bo dwie trzecie placu przeznaczył na ogród – bzy, akacje. Po śmierci ojca w 1896 
roku nowy właściciel niezwłocznie zabudował ten teren. W datowanym na 1954 rok 
wspomnieniu Mój jesion mnie nie przeżył z książki Warszawa wydarta niepamięci 
Rogowicz pisał: „(…) pozostał na podwórzu, tuż przed oknami starej oficyny, samotny 
w swym betonowym ocembrowaniu, piramidalny jesion z 1879 roku – mój rówieśnik, 
który znalazł się tu z okazji urodzin najstarszego syna gospodarza. Coraz w sobie 
szczuplejszy, wyciągał się wciąż wyżej i wyżej, jak gdyby chciał wydostać się gdzieś 
w przestwór z tego teraz zbanalizowanego warszawskiego podwórza, i trwał dłu-
go, sięgając stopniowo drugiego, trzeciego i czwartego piętra, nadbudowanego przy 
nowym właścicielu”12. Gdy tuż przed II wojną jesion dosięgnął dachu, właściciel go 
ściął: „Zagłada mojego jesionu stała się jakby zapowiedzią zagłady samego domu”13. 
Ruiny spalonej w powstaniu kamienicy rozebrano w 1953 roku.

Stary adwokat Zamorski, bohater opowiadań Barbary Gordon z książki Czy pan ist-
nieje, panie mecenasie? z 1984 roku, wspominając czasy przedwojenne, zauważa,  
że to tylko dzięki przyulicznym drzewom niezamożni lokatorzy „orientowali się bez-
błędnie w porach roku. Dla niejednego warszawiaka tylko gęsta zieleń rosnącego za  
oknem kasztana albo klonu, oznaczała lato. (…) Jesień zaznaczała się w życiu prze-
ciętnego mieszkańca stolicy żółknięciem, więdnięciem i opadaniem liści z ulicznego 
drzewa, chociaż, jak to dla naszego klimatu właściwe, ciepło bywało i słońca nieraz  
więcej niż latem. Kiedy w tym słońcu, a wieczorami w świetle latarni, uliczne drze-
wa przed domami płonęły jak złote kule, wyciągano z szaf i kufrów zimową odzież 
 
  
10 Helena Boguszewska, Czekamy na życie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1947, s. 34–35.
11 Pola Gojawiczyńska, Rajska jabłoń, Towarzystwo Wydawnicze „Rój", Warszawa 1937.
12 Wacław Rogowicz, Warszawa wydarta niepamięci, Wydawnictwo Literackie,  
 Kraków 1956, s. 20–21.
13 Tamże, s. 21.
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i zaczynano ją rozwieszać na żeliwnych balustradach balkonów, żeby naftalina wy-
wietrzała”14.

Po II wojnie światowej pierwszymi nowymi budynkami mieszkalnymi w mieście były 
drewniane domki fińskie przekazane w 1945 roku przez Związek Radziecki, który 
pozyskał je jako wojenną kontrybucję. Ich kolonie zmontowano m.in. na Ujazdowie, 
gdzie stoi ich do dziś jeszcze kilkanaście, oraz na Polu Mokotowskim – gdzie prze-
trwały tylko dwa. W jednym z tych ocalałych na Polu (ówczesna III kolonia, domek 6) 
wychowywał się słynny pisarz podróżnik Ryszard Kapuściński. W 2007 roku, tuż po 
jego śmierci, opublikowano pochodzący z lat 90. tekst Spacer poranny, w którym au-
tor wraca „na stare śmieci” – m.in. do zdziczałych ogródków. Mijając wysokie topole, 
wspomina, jak sadzono je tuż po wojnie, przy kępie drzew owocowych. Przywołuje 
nazwisko sąsiada, który je posadził – tramwajarza, pana Stelmacha. Jego sadow-
nicza pasja zaowocowała cieniem, gdzie aby „wypić butelkę cienkusza”, zbierają się 
przygodni pijaczkowie. Po publikacji Spaceru porannego Kapuścińskiego upamięt-
niono na Polu Mokotowskim wytyczoną jego śladem ścieżką.

Sceny zagłady tego osiedla, zlikwidowanego pod budowę Trasy Łazienkowskiej póź-
nym latem 1972 roku, stanowią pętlę rozpoczynającą i kończącą powieść Haliny Au-
derskiej Miecz Syreny z 1980 roku: „Furtka była uchylona, a mimo to listonosz nie 
wszedł do ogródka. (…) Boże ty mój! Tyle lat nosiłem tu pocztę. Latem odpoczywałem 
choć chwilę na ławeczkach, między kwiatami. A jesienią… Toż lepiej od pani wiem, 
gdzie były najsłodsze węgierki, największe gruszki. Aż żal, że to wszystko wykopią 
albo połamią, zrównają z ziemią...”15.

Natomiast gdy na Żoliborzu budowano w końcu lat 40. nowe osiedla Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, architekci przeprojektowali stołówkę przylegającą do XIII 
kolonii – pomyślanej jako domy dla samotnych z lokalami bez kuchni – tak, aby omi-
nąć i zachować dorodną gruszę. Tak zaistniała Gospoda „Pod Gruszą”, o której wspo-
mniał nawet znany pisarz młodzieżowy Adam Bahdaj w Rudej modelce, kryminale 
dla dorosłych wydanym pod pseudonimem Dominik Damian w 1958 roku. Budynek 
nie służy już od dawna gastronomii, a i grusza nie przetrwała do naszych czasów, 
choć niedawno w jej miejscu pojawiło się nowe drzewko. 

Z drzew owocowych w literaturze warto też pamiętać o motywie sadzonek z powieści 
Joanny Chmielewskiej Zwyczajne życie z 1974 roku, które bohaterki – licealistki Lin-
ka i Okrętka – mają dostarczyć w czynie społecznym. Penetrują w ich poszukiwaniu 
m.in. ogródki działkowe pod mokotowską skarpą. Podczas okupacji na Siekierkach  
miała się objawić na czereśni Matka Boska – Miron Białoszewski wspominający ów  
cud w prozie Chamowo nie wymieniał jednak nazwy tej rośliny, pojawiającej się  
w innych przekazach. 
 
Inne drzewa warszawskie występują nawet w tytułach książek. W powieści Jerze-
go Grzymkowskiego Kariera po trzydziestu pięciu latach spotykają się czterej męż-
czyźni, którzy dorastali w robotniczych rodzinach w spalonej we wrześniu 1939 roku  
 
14 Barbara Gordon, Czy pan istnieje, panie mecenasie?, Pomorze, Bydgoszcz 1984, s. 101.
15 Halina Auderska, Miecz Syreny, t. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1980,  
 s. 6–7.
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i rychło rozebranej pięciopiętrowej kamienicy na Szmulkach – prawdopodobnie przy 
ulicy Wiosennej. Jedynym śladem ich młodości jest akacja z podwórka, ona jednak 
również zostaje wyrwana pod budowę nowego bloku, takiego jak te przy Łochow-
skiej. Motyw akacji był rozwinięciem datowanego na 1970 rok opowiadania, któ-
re dało tytuł zbiorowi Akacja z 1987 roku, aczkolwiek zmienione zostały niektóre 
szczegóły z życia jego bohaterów oraz ich przezwiska. Alternatywną wersją wątku 
jest historia akacji rosnącej na dachu oficyny w opowiadaniu Jego kamienica z 1983 
roku z tej samej książki. Bohaterem jest stary dozorca Ignac, rozpamiętujący swoje 
losy w przeznaczonej do rozbiórki kamienicy z 1889 roku, gdzie przeżył całe życie 
i odziedziczył posadę po ojcu. Obserwuje jako ostatni wyprowadzki poszczególnych 
lokatorów, zamyka o jedenastej bramę na klucz, choć już poza nim nie jest nikomu 
potrzebna. Ginie spadając z oficyny – kwestią otwartą jest, czy chciał ściąć akację  
i rzucił się na bruk, nie chcąc dożyć zagłady budynku.

Zielone kasztany Janusza Domagalika z 1977 roku to powieść młodzieżowa. Jej bo-
hater, licealista Marek, mieszka na Powiślu (nie wiadomo dokładnie gdzie), przeżywa 
pierwsze miłości i rodzinne problemy, a za oknem ma kasztanowiec na wyciągnięcie 
ręki. Kwitnięcie kasztanów i akacji – bo nawet spóźniony kasztan musi kwitnąć przed 
akacją – powiązane jest z różnymi momentami życia. Opadłe kasztany zbierane  
w Łazienkach łączą się ze śmiertelną chorobą dziadka Marka. 

Z kolei z kasztanowcem na starym cmentarzu powązkowskim powiązane jest tytuło-
we opowiadanie Andrzeja Pilipiuka ze zbioru Rzeźnik drzew z 2009 roku. Naruszenie 
skażonego drzewa powoduje przeniesienie intruzów w przeszłość. Tytułowy rzeźnik 
próbuje sobie poradzić z problemem, ale mu się nie udaje. Kamieniarz, pan Zenek, 
likwiduje w końcu drzewo hitlerowską bombą z dodatkowym magnezem. (Niestety, 
mapy w miejskim serwisie internetowym nie pokazują drzew na tym cmentarzu, 
więc nie umiem stwierdzić, czy można przypisać tę fantazję do któregoś z nich.)

W powieści Rafała Kosika Kuba i Amelka. Tajemnica dębowej korony z 2017 roku 
dziecięcy bohaterowie mieszkają w zmyślonym warszawskim apartamentowcu 
Oak Residence, zbudowanym w miejscu willi, której projekt omijał stary dąb. Te-
raz mieszkańcy chcą rosnący na patio dąb wyciąć, bo im przeszkadza (paradoks, bo 
właśnie dąb występuje w angielskiej nazwie osiedla). Kuba i Amelka walczą o jego 
ocalenie. 

Wreszcie kryminał Joanny Sokolińskiej Trzewiczki Matki Boskiej z 2015 roku – choć 
w tytule ma mniejszą roślinę, bo tak nazywany jest potocznie trujący tojad, to po-
jawia się w tej powieści całkiem istotny wątek topoli, której dziupla jest rzekomym 
schowkiem handlarzy narkotyków, a złapać ich pragnie nieporadny dzielnicowy 
(patrz Topola berlińska, s. 149).

Paweł Dunin-Wąsowicz
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Nazwa polska: Lilak pospolity (bez)

Nazwa łacińska: Syringa vulgaris L., Syringa ×persica

Lokalizacja: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, al. Ujazdowskie 4

Średnica korony: do 4 m

Obwód pnia: do 50 cm

Wysokość: 2–4 m

Wiek: 10–60 lat

Bez – lilak pospolity

Trzeba przyznać, że bez zajmuje szczególne miejsce w poezji i piosence polskiej. 
Na przedwojennej płycie gramofonowej usłyszymy blues w wykonaniu Tadeusza 
Faliszewskiego: „Gdy w ogrodzie botanicznym / zakwitną bzy / śni dzieweczka  
z chłopcem ślicznym / o szczęściu sny”1. Utwór został skomponowany przez Artura 
Golda do słów Andrzeja Własta do wystawianej w 1929 roku w teatrzyku Morskie 
Oko rewii Warszawa w kwiatach. 

Tytuł – zaczerpnięty z refrenu właśnie tej piosenki – najwyraźniej mocno utkwił 
w pamięci prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu, ponieważ tak właśnie zostały 
nazwane organizowane od 1937 roku konkursy na najpiękniej ukwiecone posesje. 

Warszawski Ogród Botaniczny powstał w 1818 roku jako placówka naukowa zało-
żonego wówczas uniwersytetu. Początkowo obejmował większą część północnych  
 
 

1 Tekst według nagrania na płycie wytwórni Syrena-Electro nr 20222  
 https://www.youtube.com/watch?v=8Nxiy1hG1xs, dostęp 27.11.2020.
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Łazienek aż po Starą Pomarańczarnię, niebawem jego granicą stało się obserwato-
rium astronomiczne. To obok niego Alejami Ujazdowskimi mógł przejeżdżać szofer 
taksówki z pisanego na emigracji podczas II wojny światowej poematu Juliana Tu-
wima Kwiaty polskie: 

A polski bez jak pachniał w maju
W Alejach i w Ogrodzie Saskim,
W koszach na rogu i w tramwaju, 
Gdy z Bielan wracał lud warszawski!2.

Tenże szofer tłumaczył awanturę związaną z wyrżnięciem na Puławskiej w latarnię 
odurzeniem bzem, którym umaił swoje auto: 

Policjant mówił: «Ja nie frajer 
I pan nie weźmiesz mnie na bajer, 
Pan się zatrudniasz ankoholem» – 
I nagle krzyk: «To ja chromolę!» 
I «Nie bądź pan tu za szemrany!» 
A kuchta w pisk: «Zabiją! Rany!» 
A Józio w pysk, a Józia w mordę, 
I już w powietrzu pachnie mordem, 
I wszyscy do komisariatu, 
A z winy – majowego kwiatu3.

Stylizowany na gwarę warszawską fragment poematu Tuwim dedykował jej piew-
cy, Wiechowi – Stefanowi Wiecheckiemu, który zasłynął sprawozdaniami z takich 
pyskówek znajdujących finał w sądzie grodzkim. 

Bez stał się również bohaterem przeboju Maryli Rodowicz Małgośka, którym  
w 1973 roku wygrała Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Rozpoczynający 
się słowami „To był maj, / pachniała Saska Kępa / szalonym, zielonym bzem”4 tekst  
o przedślubnej zdradzie narzeczonego napisała Agnieszka Osiecka, która o zdzi-
czałym perskim bzie na Saskiej Kępie wspomina także w swej powieści Salon gier  
z 1990 roku.  

2 Julian Tuwim, Kwiaty polskie, Czytelnik, Warszawa 1949.
3 Tamże.
4 Agnieszka Osiecka Małgośka, [w:] taż, Nowa miłość: wiersze prawie wszystkie, t. 1,  
 Prószyński Media, Warszawa 2009.
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Nazwa polska: Grab pospolity 

Nazwa łacińska: Carpinus betulus L.

Lokalizacja: Forty Bema, ul. Waldorfa 14

Średnica korony: 14–18 m

Obwody pni: 244 cm, 228 cm, 217 cm, 255 cm,188 cm, 192 cm, 185 cm

Wysokość: 16–18 m (wg naszych pomiarów), 11–25 m (wg danych miejskich)

Wiek: ok. 150 lat

Grab pospolity

Przy niegdysiejszych magazynach wojskowych obok ulicy Jerzego Waldorffa, na 
terenie byłego carskiego fortu, któremu w niepodległej Polsce nadano imię Józe-
fa Bema, rosną dwa stare graby. Mają status pomników przyrody i nazywane są 
Drzewami Księżnej Izabeli. Czy są ostatnim śladem po najwspanialszym ogrodzie 
romantycznym osiemnastowiecznej Warszawy, założonym przez małżonkę Adama 
Kazimierza Czartoryskiego? Jeśli nawet nie dosłownie, to mogły zostać wysiane  
z drzew rosnących właśnie na jego skraju. Posiadłość położona była wokół skana-
lizowanej przed II wojną światową rzeczki Rudawki, której śladem idzie dziś trasa 
Armii Krajowej. Jej centrum znajdowało się na wysokości obecnej ulicy Literackiej. 
Park w stylu angielskim powstał w Powązkach w 1770 roku – dwie dekady wcześniej 
niż cmentarze. 

Po północnej stronie obecnej trasy, na bielańskich Piaskach, stały chaty członków 
rodziny Czartoryskich, w tym najwspanialsza – księżnej Izabeli (kryta strzechą, ale 
w środku wyłożona najdroższymi kafelkami), łuk triumfalny i kolumnady, a także 
stajnie wystylizowane na ruiny rzymskiego amfiteatru. Po żoliborskiej stronie, na 
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zachód od dzisiejszej ulicy Elbląskiej, znajdowały się oberża i folwark stylizowany 
na gotycki zameczek. Środkiem ciągnęły się rozlewiska Rudawki z wyspami połączo-
nymi wymyślnymi mostami. 

Ogród Czartoryskiej opiewali niemal wszyscy wybitni poeci epoki stanisławowskiej. 
Najprawdopodobniej pierwszym z nich był Adam Naruszewicz, który już w 1772 
roku w swoich Powązkach, w oświeceniowym duchu wygłaszał pochwałę powrotu 
do natury. Inny biskup literat, Ignacy Krasicki, pisał:

O gaiku rozkoszny, przeźroczyste wody,
Miejsce wdzięku, pieszczoty, spoczynku, ochłody,
Jest w tobie grunt piaszczysty, znajdzie się i grząski.
Insze miejsca kształtniejsze – nie masz nad Powązki1.

Najdłuższy i najbardziej znany jest poemat Powązki Stanisława Trembeckiego, po-
wstały pomiędzy 1774 a 1776 rokiem. Dwukrotnie o Powązkach napomykał Julian 
Ursyn Niemcewicz – w Powrocie posła i patriotyczno-nostalgicznej Gałązce („Oder- 
wany od gałązki / z krzewu co zdobił Powązki”2). Gdy zaś w 1780 roku wskutek popa-
rzeń zmarła piętnastoletnia córka Izabeli Teresa, jej powązkowską chatę jako pomnik 
przeniesiono do lasu, zaś smutne wydarzenie upamiętnili kolejni poeci: Franciszek 
Karpiński i Franciszek Dionizy Kniaźnin. Ten ostatni, trafiwszy na domek nieboszczki, 
wymienił nazwy napotkanych drzew:

W cieniu tych olszyn i grabów.
Cóż mi ta cicha czuć każe samota?
Czyjże to domek, sierota?…
Nad zawartymi napisano drzwiami
Teresa żyła tu z nami3.

Mając w pamięci graby z Fortu Bema, warto uświadomić sobie, że na północ-
no-wschodnim skraju dawnego ogrodu Czartoryskich znajduje się obecny park  
nazwany właśnie Olszyna. Oryginalny ogród uległ dewastacji ledwie po ćwierćwie-
czu istnienia. „Za króla Stasia były tu browary. A za nimi Powązki Czartoryskiej  
z zabaweczkami, które Suworow potłukł w powstaniu kościuszkowskim”4 – wspomi-
nał Miron Białoszewski, opisujący w 1976 roku w opowiadaniu Bielany wyprawę do 
dawnego miasteczka Powązki. Była to wówczas osada slumsów. W trakcie przygoto-
wań do budowy osiedla Rudawka w 1969 roku rozebrano ruderę będącą pozostało-
ścią ostatniego ogrodowego budynku – oberży. 

1 Ignacy Krasicki, Powązki, [w:] tenże, Wybór liryków, Wydawnictwo Literackie,  
 Wrocław-Kraków 1985.
2 Julian Ursyn Niemcewicz, Gałązka, [w:] Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą.  
 T. 3, Juliana Niemcewicza pism różnych wierszem i prozą T. 2., Warszawa 1805.
3 Franciszek Dionizy Kniaźnin, Powązki, [w:] tenże, Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia  
 Wydawnicza, Warszawa 1980.
4 Miron Białoszewski, Bielany, [w:] tenże, Szumy, zlepy, ciągi, Państwowy Instytut  
 Wydawniczy, Warszawa 1976.
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Na marginesie warto dodać, że obok kilkunastu wspaniałych grabów, na terenie byłej bazy wojskowej zachowały 
się także piękne chronione lipy i pomnikowa topola czarna o obwodzie 618 cm. Warto zajrzeć do jej pnia. Od ziemi 
aż po koronę rozciąga się wysoki komin powstały po wypróchnieniu. To naturalne zjawisko. Takie drzewo, jeśli jego 
ścianka pozostaje wystarczająco gruba, może nawet zwiększyć swoją stabilność. Wiele drzew z wewnętrznym 
ubytkiem żyje jeszcze setki lat. 

Inne graby:

Grab z Ogrodu Botanicznego – najgrubszy w Polsce (obwód pnia: 465 cm, wiek: 209 lat)

Graby na ul. Wawelskiej, posadzone w ramach programu „Zielona ściana na ulicy Wawelskiej”

Graby na bulwarach wiślanych
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Nazwa polska: Klon srebrzysty

Nazwa łacińska: Acer saccharinum L.

Lokalizacja: pl. Słoneczny (Żoliborz)

Średnica korony: ok. 8 m

Obwód pnia: 510 cm

Wysokość: 7 m

Wiek: ok. 100 lat

Klon na placu Słonecznym

Rosnący na żoliborskim placu Słonecznym rozłożysty klon srebrzysty, którego ko-
ronę przetrzebiono mocno przed trzema laty, miał być pierwotnie strzelistą włoską 
topolą. Projektanci oficerskiego willowego osiedla Kazimierz Tołłoczko i Antoni Ja-
wornicki na początku lat 20. XX wieku wymarzyli sobie bowiem placyk jako wielki 
zegar, zaś drzewo jako wskazówkę rzucającą cień kolejno na dwanaście domów – 
godzin. Ostatecznie powstało ich tylko dziesięć – według projektu Romualda Gutta  
i Rudolfa Świerczyńskiego – a klon i tak zdominował okolicę, czego świadectwo daje 
literatura. 

Bohaterka kryminału Danuty Frey Osiem ramion bogini Kali z 1976 roku zmierza do 
wuja mieszkającego przy ulicy, „której nazwa zawsze ulatywała Elżbiecie z pamięci. 
Przypominała sobie jednak, iż wchodzi się tam przez niewielki placyk, o tyle charak-
terystyczny, iż całkowicie otoczony przez półokrągłe domy. Dokładnie w jego środku 
rosło ogromne, stare drzewo o potężnym pniu i rozłożystych gałęziach, pochylają-
cych się nad jezdnią”1. Eli Barbur w autobiograficznej powieści Grupy na wolnym  
 
 
1 Danuta Frey, Osiem ramion bogini Kali, Iskry, Warszawa 1976.
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powietrzu z 1995 roku wspomina, jak przed emigracją do Izraela po Marcu ’68 ulicz-
ką Forteczną biegał do dziewczyny o przezwisku Lele, która „mieszkała na okrągłym 
placyku Słonecznym – ze starym klonem pośrodku trawnika”2. 

Najbardziej rozsławiła zegarowy plac w swoich książkach dla dzieci i młodzieży już 
w XXI wieku Ewa Karwan-Jastrzębska. Mieszkają przy nim bohaterowie jej powieści 
Duchy w teatrze oraz Banda Michałka, znalazł się on też w tytule trylogii Agata  
z Placu Słonecznego. 

„Jest takie miejsce na ziemi, gdzie wszystko ma swój początek i stale się odradza. 
Nazywa się ono plac Słoneczny. Rośnie tam stary klon – drzewo czasu (…). Od dawna 
wiadomo, że zegar ten można przestawiać, czas natomiast cofać. Nie każdy jednak 
potrafi sprawić, aby tak się działo”3 – pisze Karwan-Jastrzębska w drugim tomie 
cyklu Agata i jeszcze Ktoś. Po wyjeździe rodziców na egzotyczną wyprawę naukową 
piątka dzieciaków z domu przy Fortecznej znajduje się właśnie pod opieką tytułowej 
Agaty – młodej niani, zaś zegarowe drzewo spełnia rolę portalu łączącego świat 
realny z fantastycznym. Piotruś, Matylda i Nieznośne Trojaczki wykradają Agacie 
mapę przedstawiającą zupełnie nieznaną okolicę wokół znajomego klonu. Kiedy 
podczas burzy mała Adalejda dotyka jego wizerunku, zostaje wchłonięta przez 
mapę. Aby ją odzyskać, Agata wyrusza na złotym rowerze do prawdziwego klonu. 
Musi przedostać się do alternatywnego świata przez znajdującą się w nim szczelinę.  
W równoległym świecie, posługując się samurajskim mieczem, będzie musiała  
stoczyć walkę ze złowrogimi cieniami, żeby wyprowadzić z niego zagubioną dziew-
czynkę.

2 Eli Barbur, Grupy na wolnym powietrzu, Świat Literacki, Warszawa 1995.
3 Ewa Karwan-Jastrzębska, Agata i jeszcze Ktoś, Marginesy, Warszawa 2013.

Dawniej klony srebrzyste sadzono dość często, niestety rzadko kiedy dożywają więcej niż 70–100 lat. Dlatego  
musimy mieć świadomość, że niektóre okazy trzeba wyciąć i wymienić na nowe. Niejednokrotnie dzieje się to ze  
szkodą dla krajobrazu. Taka szeroko zakrojona akcja wymiany klonów srebrzystych dokonuje się w ostatnich  
latach w parku im. Stefana Żeromksiego i alei Wojska Polskiego na Żoliborzu.

Inne klony srebrzyste:

Klon srebrzysty – skwer im. Stefana Kisielewskiego „Kisiela”, koło kawiarni „Na Rozdrożu”, w odległości ok. 30 m od Trasy 
Łazienkowskiej – ul. Jazdów 2 (Śródmieście)
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Nazwa polska: Topola berlińska

Nazwa łacińska: Populus ×berolinensis ‘Berlin’.

Lokalizacja: ul. Słowackiego 52/54

Średnice koron: ok. 15 m

Obwody pni: ok. 228 cm

Wysokość: ok. 24 m

Wiek: 40–45 lat

Topola berlińska

Od dwudziestu lat codziennie w południe kurant na żoliborskim ratuszu wygrywa 
melodię kompozycji Deszcz Władysława Szpilmana – napisanej do wiersza Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego, zaczynającego się słowami „Na Żoliborzu są ulice 
takie śliczne, / Takie topole, a w topolach taki wiatr”1. 

Piosenka powstała w 1952 roku z myślą o musicalu dla Teatru Syrena. Nie zosta-
ła w nim wykorzystana, ale śpiewało ją później multum artystów. Miłość między 
skrzypkiem z radia a pracownicą Akademii Wychowania Fizycznego rozwijała się  
w uliczce na Bielanach, a topola była klamrą tej historii. W ostatniej zwrotce powra-
ca w słowach: „A co wieczora na Żoliborz autobusem / Do tej topoli, która nas tak 
dobrze zna”2. 

Kiedy Gałczyński pisał Deszcz, rosły jeszcze oryginalne, XIX-wieczne topole, którymi 
obsadzono niegdyś trakt zakroczymski – od rogatek marymonckich (okolica obecne-
go placu Wilsona), dzisiejszymi ulicami Słowackiego i Marymonckiej, ku Bielanom.  
 
1 Konstanty Ildefons Gałczyński, Deszcz, [w:] tenże, Dzieła. Poezje t. 1–2, Czytelnik,  
 Warszawa 1979.
2 Tamże.
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Gdy w latach międzywojennych budowano tam linię tramwajową, aby zachować 
wschodni rząd drzew, zwiększono odstęp między torami. Niestety, w latach 60. XX 
wieku usychające drzewa w większości wycięto. Na ich miejscu rosną dziś głównie 
jesiony, choć niewielkie skupiska topoli znaleźć można przy szkole pożarniczej i na 
Bielanach koło AWF. 

Ze wszystkich żoliborskich drzew to topole najmocniej zaznaczają się w literaturze. 
Jeszcze przed wojną pisał w wierszu Niebo nad Żoliborzem Jerzy Zagórski: „topole 
tak wysokie, że je Wisłostrada / ledwie w sobie pomieści i ominąć rada”3. Co naj-
mniej dwa razy wspominał o nich Władysław Broniewski – w Bani z poezją i Mniej-
sza o to („Ja chcę kiedyś na Żoliborzu / usłyszeć jak szumią topole”4), a także inni 
poeci – Stanisław Ryszard Dobrowolski czy Katarzyna Boruń. 

Natomiast u Ireny Jurgielewiczowej – pisarki, która na Żoliborzu spędziła ponad  
połowę swego stuletniego życia – w wydanej w 1958 roku powieści dla dzieci Kaj-
tek – warszawski szpak pojawia się temat znalezienia nowego ptasiego domu po 
podpaleniu dziupli w topoli przy placu Komuny Paryskiej (przejściowa nazwa placu 
Wilsona).

3 Jerzy Zagórski, Niebo nad Żoliborzem, [w:] Warszawskie wieczory literackie, Iskry,  
 Warszawa 1968.
4 Władysław Broniewski, Mniejsza o to, [w:] tenże, Poezje zebrane, Płock-Toruń 1997.

Inne topole pozostałych gatunków i mieszańce topól:

„Topola Obrońców" (Populus ×canadensis Moench ‘Serotina Aurea’) przy Halach Banacha – odmiana o pięknej, żółtawej 
koronie

Topola późna (Populus ×canadensis ‘Serotina’) przy pętli autobusowej Bródno-Podgrodzie, od dawna ogrodzona dla ogra-
niczenia dostępu do pnia – odmiana historyczna, rozwija liście bardzo późno, przeważnie w połowie maja, kiedy dookoła 
jest już zielono; egzemplarz o podręcznikowym pokroju, prawdopodobnie najbardziej okazały

Topola na Placu Zamkowym – wycięta, na jej miejscu posadzono dąb

Topola w odmianie 'Fastigiata', zwana również topolą chińską przy Umschlagplatz

Majestatyczne topole (Populus ×canadensis) na alei Jerzego Strzałkowskiego na wolskim Muranowie sadzone przez 
pierwszych powojennych mieszkańców Nowolipia

Topola geldryjska (Populus ×canadensis ‘Gelrica’) o konarach pokrytych jasną, srebrzystą kora rośnie na wschód od Kopy 
Cwila – drzewo pomimo młodego wieku osiągnęło niesamowity obwód, a pamięta jedynie budowę znajdujących się 
nieopodal blokowisk
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Topole carskie (berlińskie) (Populus ×berolinensis (K.Koch) Dippel ‘Petrowskiana’) w porcie Czerniakowskim

Topole carskie w Łazienkach Królewskich

Szpaler topól carskich przy al. Jana III Sobieskiego

Topole szare (Populus ×canescens) sadzone w czynie społecznym przy ul. Czerniakowskiej 32 i 34
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Marek Piwowarski Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa 6

Kasztanowiec zwyczajny 9

Dąb Mieszko I 12

Klon jawor „Maria" 17

Grusza 19

Bez czarny 23

Jabłoń Sendlerowej 26

Wierzba krucha 31

Robinia akacjowa, grochodrzew 34

Brzoza 43

Piotr Tyszko-Chmielowiec Ja i jesiony w parku Wielkopolskim 38

Katarzyna Kuzko-Zwierz Sacrum i więź – o drzewach i ludziach 49

Topola biała 59

Olsza czarna 61

Wiąz szypułkowy 64

Sosna zwyczajna 68

Buk pospolity 72

Klon jesionolistny 77

Glediczja trójcierniowa 81

Klon pospolity 84

Mirabelka 89

Palma warszawska 91

Ewa Kalnoj-Ziajkowska Krótka historia zazielenienia Warszawy 95

Bożodrzew gruczołkowaty 103

Morwa biała 105

Spis treści
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Winobluszcz trójklapowy 108

Topola czarna 113

Mateusz Korbik Drzewa Warszawy 116

Lipa warszawska 118
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Platan klonolistny 128

Paweł Dunin-Wąsowicz Drzewa literackie 132

Bez – lilak pospolity 138
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