
Co jest lepsze: być pięknym, czy bogatym? Gdy do wyboru dojdzie jeszcze mądrość – sytuacja 

wygląda na nierozstrzygalną. Dylematu tego wydaje się nie mieć natura miasta: bierze 

wszystko. Dla piękna i bogactwa wystarczy miejski skwer, czy nawet klomb przy przystanku. 

Mądrość pojawia się tam, gdzie ulotne piękno i puste bogactwo to zdecydowanie za mało: na 

cmentarzach i miejscach, w których budzi się refleksja. W naturze miasta w postaciach jesionów 

i cisów ma swoje miejsce nieśmiertelność, o wieczną pamięć dbają bluszcze, fiołki 

i niezapominajki a nadzieję pielęgnują brzoza, bukszpan i barwinek. Symboliczna mądrość 

natury dopełnia bogactwa gatunków i piękna form roślin z katowickich nekropolii. 
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Rośliny fascynują człowieka od zarania dziejów. Wykorzystywane są one praktycznie we 

wszystkich dziedzinach naszego życia, a wyniki stale prowadzonych na nich badań, rozszerzają 

tylko spektrum ich użyteczności. Istotne okazuje się, często intuicyjne dążenie człowieka do 

kontaktu z pięknem, a jednym z jego przejawów jest komponowanie układów roślinnych, z 

wykorzystaniem różnych cech roślin postrzeganych jako ozdobne. Staramy się także podkreślić 

ich znaczenie poprzez przypisywanie im magicznych właściwości i budowanie symboliki, na 

podstawie  najważniejszych cech lub naszych skojarzeń.  

W duchowej sferze życia człowieka rośliny zajmują poczesne miejsce, a ich dobór, szczególnie 

w miejscach kultu religijnego i w miejscach pochówku zmarłych nie był dawniej przypadkowy, 

choć znacznie bardziej uwidocznione jest to na obszarach wiejskich niż miejskich. Dlatego też 

w miastach poszukujemy najczęściej śladów kulturowych  związanych z roślinami w obrębie 

najstarszych obiektów tego typu. W przestrzeni miejskiej nekropolie i otoczenia kościołów 

określają nie tylko tożsamość lokalnych społeczności, ale są także istotnym elementem 

architektonicznym i jako specyficzne obszary zieleni urządzonej charakterystycznie wyróżniają 

się w krajobrazie. Projektowanie współczesnych cmentarzy, często w stylu parkowym, odbywa 



się także z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, przestrzennych, prawnych i 

społeczno-kulturowych, a otoczenia miejsc kultu religijnego szczególnie z zachowaniem 

walorów estetycznych i kompozycyjnych w stosunku do sąsiadujących terenów.  

Okazuje się, że natura naszego miasta także w tym aspekcie jest bardzo interesująca, choć 

właściwie nie powinno to dziwić, analizując jego historię. Na terenie Katowic, w aktualnych 

granicach, zlokalizowanych jest ponad 20 cmentarzy i ponad 50 kościołów różnych wyznań, w 

większości rzymskokatolickich. Łączna powierzchnia cmentarzy, to ponad 90 ha, z czego aż 

42 ha zajmuje jeden – Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej. Jeśli chodzi o 

wiek, to najstarszy cmentarz, założony w XV w zlokalizowany jest w dzielnicy Bogucice. 

Natomiast najmłodszy został otwarty w 2011 roku, na osiedlu Tysiąclecia. Najstarszym 

murowanym kościołem katolickim w śródmieściu Katowic jest Kościół Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Marii Panny z II połowy XIX w., a najstarszym ewangelickim jest 

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego pochodzący z tego samego okresu, lecz wybudowany 

prawie 20 lat wcześniej. Z kolei najmłodsze kościoły pochodzą z ostatniego 20-lecia XX wieku. 

Znaczna liczba, zróżnicowana powierzchnia i wiek obiektów kultu religijnego oraz nekropolii 

zachęcają do badań, nie tylko historycznych, ale do poznania ich natury także z punktu widzenia 

przyrodniczego.  

Szata roślinna tych obiektów, szczególnie nekropolii, była przedmiotem badań botaników, 

którzy analizowali przede wszystkim skład gatunkowy flory roślin naczyniowych 

i  zbiorowiska roślinne wykształcone tu spontanicznie, ale również skład roślin wprowadzanych 

celowo1. Okazuje się, że zarówno w obrębie tych najstarszych obiektów jak i  najmłodszych 

odnajdujemy wiele gatunków roślin, których symbolikę kojarzymy z  uduchowieniem, 

refleksją, zadumą i smutkiem, wspomnieniami, czczeniem pamięci osób, które już odeszły oraz 

z czczeniem obiektów kultu religijnego. Potwierdza to jedynie fakt, że rośliny były 

wprowadzane w takie miejsca, aby podkreślić ich funkcję religijno-kulturową.  

Symbolika roślin wokół kościołów różnych wyznań i na cmentarzach Katowic znacznie 

częściej dotyczy roślin drzewiastych niż zielnych. W drzewach bowiem można zawrzeć 

metaforycznie człowieka i jego życie. Szczególnie ważną wymowę mają zimozielone drzewa 

iglaste, które odczytujemy jako symbole nieśmiertelności, zmartwychwstania, nadziei na 

                                                           
1 WIKA S., BŁOŃSKA A., URBANEK D., 2005, Szata roślinna nekropolii Katowic i Rybnika – studium 

porównawcze. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych 

i  zurbanizowanych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, 36: 61–67. 



zwycięstwo życia nad śmiercią, wytrzymałości i wiary. W niniejszej notatce przedstawiono 

wybór kilkunastu najważniejszych i najczęściej odnotowanych gatunków roślin, których 

symbolika potwierdza celowość ich wprowadzenia do nasadzeń w tych specyficznych 

miejscach zieleni miejskiej i dowodzi niesłabnącego poszanowania tradycji w naszym 

społeczeństwie. Są to zarówno gatunki rodzime jak i obcego pochodzenia. 

Najczęściej spotykanymi drzewami na katowickich cmentarzach, ale nasadzanymi także przy 

kościołach, są rodzime gatunki lip: drobnolistna (Tilia cordata) i szerokolistna (Tilia 

platyphyllos) (Fot. 1). Lipa traktowana była jako „drzewo święte”, bardzo pożyteczne dla 

człowieka. Znana ze swych właściwości miododajnych i leczniczych (kwiaty) oraz z cennego 

drewna. Nasadzana w opisywanych miejscach symbolizuje dobroć i głęboki spokój. 

Spotykamy wzmianki o tym, że trumny wykonane z drewna lipowego miały zapewniać 

zmarłemu spokojny, wieczny sen.  

Nasadzana stosunkowo często na cmentarzach i wokół kościołów jest ponadto brzoza 

brodawkowata (Betula pendula) (Fot. 2), która jest także w rejonie górnośląskim stałym 

elementem w krajobrazie terenów poprzemysłowych i jedną z pierwszych roślin pojawiających 

się spontanicznie na hałdach i innych nieużytkach poprzemysłowych. Traktowana jest jako 

drzewo opiekuńcze. Zwisające i falujące pod wpływem wiatru gałązki, nadają jej 

charakterystycznego zwiewnego pokroju. Drzewo to symbolizowało dobroć i litość, a jego 

zwisające gałęzie nawiązywały do cierpienia po stracie ukochanej osoby. Brzoza 

brodawkowata to także symbol wieczności i mądrości. Jako drzewo, które stosunkowo 

wcześnie rozpoczyna wiosną wegetację, traktowane może być także jako zwiastun nadziei 

i odradzającego się życia.  

Smutek i żal po stracie bliskich osób symbolizują wierzby, szczególnie te o pokroju płaczącym. 

W przypadku analizowanych terenów, najczęściej notowana była wierzba biała (Salix alba). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) występujący na katowickich cmentarzach to, podobnie jak 

poprzednie, nasze rodzime drzewo. Jako roślina długowieczna, dostarczająca twardego 

i wytrzymałego drewna, jest symbolem siły, trwałości i potęgi. Majestatyczne dęby skłaniają 

do refleksji nad wiecznością, trwaniem życia. Poza rodzimym gatunkiem, stosunkowo często 

spotykamy w nasadzeniach i zdziczałego z uprawy (Fot. 6) północnoamerykańskiego dęba 

czerwonego (Quercus rubra), który dzięki jesiennym przebarwieniom liści podkreśla aspekt 

estetyczny kompozycji.  



Kolejnym odnotowanym drzewem symbolicznym jest jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

(Fot. 3) notowany także dosyć często. Dzięki pokrojowi swojej korony, jest drzewem 

podkreślającym związek pomiędzy ziemią i niebem. To symbol czasu i nieśmiertelności.  

Bardzo interesującą symbolikę wyraża także, występujący przy kościołach i na cmentarzach 

jarząb pospolity, czyli jarzębina (Sorbus aucuparia). Niegdyś sadzony był prze wejściach na 

cmentarz, obecnie już rzadziej spotyka się go w takiej właśnie lokalizacji, czasem przy 

ogrodzeniach. Wierzono, że jarzębina zatrzymuje dusze zmarłych, aby nie udawały się poza 

granice cmentarza, do świata żywych.  

Rodzimym gatunkiem drzewiastym, szpilkowym, zaliczanym do roślin zimozielonych 

i długowiecznych, o którym warto wspomnieć, jest cis pospolity (Taxus baccata). Występujący 

w postaci drzewa lub krzewu, jest jednym z pospolitszych gatunków nasadzanych, nie tylko 

przy kościołach (Fot. 4) czy na cmentarzach, ale w ogóle w zieleni urządzonej miasta. Cis to 

jedna z najbardziej symbolicznych roślin. Ze względu na trujące właściwości powszechnie 

kojarzony jest ze śmiercią. Ponadto jego drewno jest wyjątkowo twarde i wytrzymałe, a tym 

samym bardzo cenne. Toteż jego obecność symbolizowała trwałość i nieśmiertelność duszy, 

podkreślała przeciwieństwo kruchości życia ludzkiego. Niegdyś uważano, że jego igły, sypane 

przed konduktem pogrzebowym, otwierały zmarłemu drzwi do wieczności. Jednocześnie, 

podobnie jak jarzębina czy jałowiec pospolity (Juniperus communis), sadzony przy 

ogrodzeniach, miał zatrzymywać dusze zmarłych w miejscach pochówku. Jako jedna z 

popularniejszych roślin ozdobnych, występuje cis pospolity w także w wielu odmianach 

różniących się pokrojem, czy barwą igieł. W nasadzeniach spotykamy ponadto cisa 

pośredniego (Taxus ×media), często mylonego z poprzednim. Z pewnością do ciekawostek 

zaliczyć należy, nader częste występowanie na cmentarzach Katowic bzu czarnego (Sambucus 

nigra), którego naturalnymi siedliskami są lasy i zarośla, a jego znaczenie w ziołolecznictwie 

jest powszechnie doceniane. W przypadku katowickich nekropolii, nie został on celowo 

wprowadzony, lecz wyrósł spontanicznie, zawleczony najprawdopodobniej przez zwierzęta. 

Okazuje się, że roślina ta była niegdyś sadzona przy ogrodzeniach cmentarzy i przypisywano 

jej właściwości ochronne przed złymi mocami. 

Nie sposób nie wspomnieć o symbolice pospolitego, rodzimego pnącza – bluszczu pospolitego 

(Hedera helix). Jest to roślina wiecznie zielona o zróżnicowanych morfologicznie liściach, 

trująca dla człowieka. Szczególnie dobrze widoczna na starych cmentarzach, ponieważ oplata 

do znacznej wysokości drzewa oraz pomniki (Fot. 5), albo płoży się po podłożu, pokrywając je 



szczelną warstwą ulistnionych pędów. Bluszcz jest symbolem śmierci, ale także 

nieśmiertelności duszy. Dodatkowo, bluszcz wspinający się po innych roślinach symbolizuje 

trwałą, wieczną pamięć o zmarłych.  

Wśród krzewinek najczęściej występujący na cmentarzach i wokół kościołów jest barwinek 

pospolity (Vinca minor) symbolizujący nieśmiertelność i nadzieję na zmartwychwstanie. Jego 

płożące się pędy ze skórzastymi, ciemnozielonymi liśćmi, pokrywają często znaczne 

powierzchnie (Fot. 6). To jedna z bardziej znanych roślin okrywowych, dostępna obecnie 

w wielu odmianach ozdobnych. 

Odniesienia do nieśmiertelności odnajdujemy także u stałego elementu flory omawianych 

obiektów – bukszpanu wiecznie zielonego (Buxus sempervirens) (Fot. 7), który jest krzewem 

występującym naturalnie w Afryce Północnej, Europie Środkowej i Południowej, w Azji 

Mniejszej i na Kaukazie, aż po Himalaje. U nas od dawna uprawiany, także w wielu odmianach 

ozdobnych. Na cmentarzach był nasadzany celowo, gdyż wierzono, ze jest rośliną chroniącą 

zmarłych przed diabelskimi siłami. Poza tym niesie on ze sobą oczywistą symbolikę – nadzieję, 

zbawienie i nieśmiertelność. Na koniec kilka słów o pozostałych roślinach drzewiastych obcego 

pochodzenia nasadzanych wokół kościołów i na terenach nekropolii naszego miasta. Wymienić 

tu na pewno musimy żywotniki, z których żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) (Fot. 8) i ż. 

olbrzymi (T. plicata) pochodzą z Ameryki Północnej, a żywotnik wschodni z Azji. Żywotniki 

występują właściwie na terenie wszystkich analizowanych obiektów. Są one symbolem 

śmierci, smutku i żałoby. Ich charakterystyczny, strzelisty pokrój kieruje nasze myśli w 

kierunku nieba. 

Robinia akacjowa, grochodrzew (Robinia pseudoacacia) to drzewo pochodzące z Ameryki 

Północnej niezwykle dekoracyjne, o kwiatach miododajnych i ciernistych gałęziach. Jego 

obecność na cmentarzach wiązana była właśnie z tą cechą. Cierniste pędy miały uniemożliwiać 

wychodzenie duchów do świata żywych. Robinii akacjowej i pochodzącemu z Półwyspu 

Bałkańskiego kasztanowcowi pospolitemu (Aesculus hippocastanum) (Fot. 9) przypisywano 

magiczne właściwości. W rzeczywistości drzewa te nasadzano przy kościołach i na 

cmentarzach ze względu na ich walory dekoracyjne, uwidoczniające się zwłaszcza w okresie 

kwitnienia. 

Wśród innych ciernistych roślin wprowadzanych ze względu na symbolikę na cmentarze, 

często wymieniane są głogi (Crataegus). Jednak w przypadku naszego miasta rodzime gatunki 



jak np. głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), należą do bardzo rzadko występujących i 

rzadko wprowadzonych celowo. Natomiast odnotowano nasadzenia północnoamerykańskiego 

głoga ostrogowego (Crataegus crus-galli), którego cierniste pędy (Fot. 10) mogą także 

nawiązywać do symbolu męki pańskiej – korony cierniowej.  

Piękną rośliną symboliczną jest także jabłoń. Niezbyt często jednak można ją spotkać w zieleni 

analizowanych obiektów. Do nasadzeń wykorzystuje się zwykle gatunki i odmiany ozdobne 

(Fot. 11) o małych owocach, dostosowując ich wybór do funkcji estetycznej. Jabłoń 

symbolizuje drzewo życia, miłość, płodność, obfitość, piękno, mądrość, wiedza, 

nieśmiertelność, poznanie dobra i zła. Tak więc jest jedną z ważniejszych roślin w kulturze 

chrześcijańskiej.  

W obrębie kilku omawianych obiektów nasadzono, pochodzącego z rejonu Półwyspu 

Bałkańskiego lilaka pospolitego (Syringa vulgaris), zwykle jednak w odmianach ozdobnych 

o  różnych barwach kwiatów. Symbolizuje on miłość i oddanie  w stosunku do zmarłych osób. 

Pamięć o zmarłych i miłość do nich wyrażana była także nasadzaniem innych roślin o  wonnych 

kwiatach, a mianowicie róż, zwykle odmian ozdobnych. W przypadku Katowic, znacznie 

częściej spotykamy je przy kościołach niż na cmentarzach. W symbolice chrześcijańskiej duże 

znaczenie ma barwa ich kwiatów. Białe róże wiązane były ze zmartwychwstaniem oraz z 

miłością Matki Boskiej do Syna, natomiast czerwone – Męką Pańską. Ponadto kolce róż także 

można potraktować jako symbol korony cierniowej, cierpienia i grzechu.  

Przegląd symbolicznych roślin chciałabym zamknąć trzema przykładami roślin zielnych. 

Powszechnie spotykana na cmentarzach, zakwitająca wiosną konwalia majowa (Convallaria 

majalis) jest symbolem Chrystusa i odczytywana może być jako znak zbawienia świata. 

Z kolei najpospolitszy z nasadzanych od wczesnej wiosny gatunek, to fiołek ogrodowy lub 

bratek (Viola ×wittrockiana), który symbolizuje pamięć o zmarłych, podobnie jak 

niezapominajka (Myosotis sp.). Jej błękitne kwiaty symbolizowały sen wiekuisty.  

Potwierdzenie występowania tak znacznej grupy roślin o określonej symbolice, 

wprowadzonych do tych specyficznych przestrzeni, będących nieodłącznym elementem naszej 

kultury, potwierdza fakt znaczenia roślin w sferze duchowej człowieka. Jeszcze raz podkreślić 

należy wagę podtrzymania tradycji i dostosowywanie do niej nowych trendów, co świadczy o 

zachowaniu tożsamości każdej z grup społeczno-kulturowych. 

 



  

Fot. 1. Stare okazy lipy (Tilia platyphyllos) na cmentarzu przy ul. Francuskiej. 



 

Fot. 2. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. 



 

Fot. 3. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) na cmentarzu przy ul. Francuskiej. 



 

Fot. 4. Cis pospolity (Taxus baccata) przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. 

Mikołowskiej. 



 

Fot. 5. Bluszcz pospolity (Hedera helix) na cmentarzu przy ul. Francuskiej. 



 

Fot. 6. Barwinek pospolity (Vinca minor) w kompozycji zieleni skweru przed kościołem pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Misjonarzy Oblatów. W domieszce spontanicznie 

pojawiające się siewki dębu czerwonego (Quercus rubra). 



 

Fot. 7. Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) i Róża (Rosa sp.) odnotowane na 

cmentarzu przy ul. Francuskiej. 



 

 

Fot. 8. Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. 



 

Fot. 9. Kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum) przy kościele Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Warszawskiej 



 

Fot. 10. Głóg ostrogowy (Crataegus crus-galli) przy kościele Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny przy ul. Warszawskiej 



 

Fot. 11. Odmiana ozdobna jabłoni (Malus sp.) nasadzona przy kościele Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Warszawskiej. 


