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„Ponieważ wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane, każde z nich musi być
doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy
siebie nawzajem.” (Papież Franciszek, encyklika Laudato si’, str. 34)

Podczas naszego spaceru botanicznego Drogą
Cierpliwości skupiliśmy się na początkowym odcinku
tego szlaku pielgrzymkowego, który prowadzi z
gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła w
Poznaniu-Głuszynie do Rogalina. Odcinek ten
pokrywa się z Drogą św. Jakuba (Camino), czyli
szlakiem prowadzącym do Santiago de Compostela w
północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie pochowany jest
św. Jakub Apostoł (brat Jana Ewangelisty). Właśnie z
tego względu wybrałam ten szlak, gdyż w moich
badaniach botanicznych poświęciłam szczególnie
dużo uwagi florze cmentarzy, które są miejscami
„magicznymi”, pełnymi bogatej symboliki.
Wyraz cmentarz pochodzi od greckiego koimētērion, czyli dosłownie „miejsce
snów” (od koimēō „układam do snu” oraz terēō „ochraniam”). W języku łacińskim,
który pośredniczył w tworzeniu owej nazwy, słowo to brzmi coemeterium lub
cimiterium. Dawniej posługiwano się w języku polskim także słowami cmyntarz,
cmynterz lub mylnie smętarz (od słowa smętny).
Wbrew pozorom, cmentarze pełnią wiele różnych funkcji. Podstawowe są
oczywiście funkcje biologiczne, w tym sanitarno-higieniczne (miejsce pochówku,
ale również tłumienie hałasu, oddziaływanie na psychikę człowieka). Na
cmentarzach występuje często bogata fauna, np. małe ssaki, ptaki, płazy, ogromne
ilości owadów. Ruch żywych zwierząt, a często towarzyszące im efekty głosowe
określonych gatunków świata fauny ogrodów, parków i cmentarzy, stanowią
nieodłączny i charakterystyczny składnik tych siedlisk, a zarazem szczególną
wartość. Funkcje gospodarcze to niewątpliwie funkcje usługowe i użytkowe,
związane z grzebaniem zmarłych. Funkcje estetyczne spełnia m.in. roślinność, jako
czynnik kształtujący estetykę środowiska miejskiego i niezurbanizowanego, zaś
funkcje społeczne to przede wszystkim rola dydaktyczno-wychowawcza, która
wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka. Cmentarz o dużym zadrzewieniu
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niewątpliwie ma pozytywny wpływ na psychikę człowieka. Dodatkowo, cmentarze
pełnią zadania klimatyczne (osłona od wiatrów, wpływ na temperaturę i składowe
powietrza) oraz krajobrazowe. Drzewa i krzewy zmniejszają przestrzeń cmentarza,
podkreślają układ, wyznaczają przejścia komunikacyjne, izolują od siebie kwatery
grzebalne, tworząc oprawę dla znajdującej się na jego terenie architektury i rzeźby.
Cmentarz jest szczególnym elementem krajobrazu. Biorąc pod uwagę nienajlepszą
zasobność w zieleń większości naszych miast oraz niską lesistość znacznej części
Polski, należy większą uwagę zwrócić na zwiększenie ilości i jakości zieleni
cmentarnej. Usytuowanie cmentarzy w interesującym otoczeniu, jak na przykład na
pagórkach wśród pól i lasów, na wysokim brzegu jeziora lub na skraju lasu,
nawiązuje do życia wiecznego w rajskim ogrodzie. Wiele roślin sadzonych na
obecnych starych cmentarzach było otaczanych czcią. Kult ten związany był z
wierzeniami ludowymi, jakie panowały na danym ternie. Niektóre rośliny
symboliczne sadzono prawie na każdym cmentarzu, np. lilak pospolity (Syringa
vulgaris), barwinek zwyczajny (Vinca minor), bluszcz pospolity (Hedera helix).

Wśród rosnących pierwotnie na cmentarzach roślin przeważały drzewa i krzewy
owocowe, które uważane były za symbol zmartwychwstania dzięki swemu cyklowi
rozwojowemu. Obecnie symbolika związana z roślinami cmentarnymi odgrywa
znikomą rolę. Zachował się tylko jeden symboliczny rytuał okrywania grobów
kwiatami na zakończenie pogrzebu. Zapoczątkowany on został na zachodzie
Europy w końcu XIX wieku, a w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku.
Symboliczny język Pisma Świętego posługuje się kwiatami, jako obrazami
przemijalności wszystkiego, co ziemskie, a także krótkości ludzkiego życia. Strojąc
kwiatami groby pragnie się nie tylko podkreślić przemijalność, ale chodzi raczej o
okazanie miłości zmarłym, oddanie im ostatniego dowodu czci.
Współcześnie rośliny sadzone są głównie dla walorów dekoracyjnych oraz ze
względu na przeżycie w trudnych, często mocno nasłonecznionych miejscach.
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Niestety często spotykamy tam jaskrawe sztuczne kwiaty, które powodują, iż
cmentarze stają się bardzo kolorowe, a mało sentymentalne i nastrojowe. Moim
zdaniem miejsca pochówku powinny jednak mieć charakter parkowy lub
ogrodowy, co sprzyja medytacji, wspomnieniom i refleksji.
Przy wyborze sadzonych roślin duży wpływ mają warunki ekologiczne, np. światło,
woda, mikroklimat oraz gleba, którą można przystosować do uprawy danych roślin.
Choć często w Polskich nekropoliach nie ma zbyt korzystnych warunków
siedliskowych, to tradycja sprawia, iż prawie każdy dekoruje groby roślinami, które
symbolizują śmierć, zmartwychwstanie, czy też pamięć.
Rozwój cmentarzy w Polsce
pozwala
zauważyć
coraz
większe znaczenie zieleni,
szczególnie w dużych miastach.
Obecnie są one nieodłącznym
ich elementem urbanistycznym,
na równi z parkami. W Polsce o
roślinach zdobiących cmentarze,
a w szczególności groby i ich
najbliższe otoczenie, pisze się
niewiele. Jeśli zaś chodzi o
estetykę utrzymania i prowadzenia cmentarzy, nie jest to w naszym kraju
zagadnienie dostatecznie rozwinięte i często bywa, że oazy zieleni zamieniają się
po zabiegach „porządkowych” w kamienno-cementowe półpustynie. Szczególnie
niekorzystne jest usuwanie całej warstwy krzewów ze starych, zarośniętych
cmentarzy itp. Prowadzi to do wkroczenia jednorocznych chwastów, a wtedy
miejsca te tracą cały swój urok. Poważnym zagrożeniem jest także dążenie, by
stare cmentarze mogły być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane
albo używane w inny sposób, np. jako łąki lub pastwiska.
By nasze cmentarze były oazami zieleni, kojącymi ból po stracie osób bliskich,
potrzebna jest zmiana naszego myślenia. Możemy na nie chodzić dla
przyjemności, by np. posadzić rośliny na grobach swoich krewnych i wspominać
dobre chwile spędzone z nimi. Aby przyniesione rośliny dobrze się przyjęły, na
miejsca słoneczne i suche warto
wybierać
gatunki
odporne na
niedostatek
wody,
takie
jak
różnokolorowe rozchodniki i rojniki
lub bergenię grubolistną (Bergenia
crassifolia). Jak widać w PoznaniuGłuszynie, rośliny te są bardzo trwałe,
potrafią przetrwać i pięknie wyglądać
mimo braku opieki przez wiele lat. W
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miejscach wilgotniejszych lub tam, gdzie częściej bywamy, możemy posadzić
popularne doniczkowe chryzantemy, gdyż są to rośliny wieloletnie i często dobrze
się przyjmują na cmentarzu.
W wielu krajach Europy Zachodniej stosuje się pokryte glebą groby ziemne. Sztuka
tworzenia ukwieconych cmentarzy stanowi duży, dochodowy i ceniony dział
ogrodnictwa ozdobnego. Prace pielęgnacyjne wykonuje zazwyczaj jedna,
wyspecjalizowana firma. Dzięki temu cmentarz jest jednorodny i ma przemyślaną
kompozycję. Groby obsadzane są według życzeń zamawiającego, ale w oparciu o
określone wzorce. Przykłady można zobaczyć także w Poznaniu, np. na
Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej na Cytadeli.
Każdy grób jest wyrazem pamięci o wiecznym śnie kogoś nam bliskiego. Nagrobek,
krzyż itp. jest swoistym dowodem, który mówi o tym, iż nawet po śmierci chcemy
pielęgnować wspomnienia, a wyryte w płytach słowa mogą stanowić przesłanie dla
młodszych pokoleń.
Cmentarze oprócz tego, iż są miejscami świętymi przeznaczonymi do pochówku,
mogą pełnić funkcję społeczno-spacerową
dla mieszkańców pobliskich osiedli. Jest to
wyjątkowo cenne tam, gdzie niedostatek
zieleni negatywnie wpływa na psychikę
człowieka. Osoby, które nie mają własnego
ogródka, a mają dużo czasu, mogłyby
zaopiekować się opuszczonymi grobami:
wyrwać brzydsze chwasty, podlać rośliny,
które więdną itd.
Różny stopień zachowania cmentarzy skłania do wyróżnienia trzech kategorii
indywidualnej ochrony, zgodnie z Dziennikiem Ustaw o ochronie przyrody: pomnik
przyrody, stanowisko dokumentacyjne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
Cmentarz będący pomnikiem przyrody charakteryzuje się cennymi gatunkami
roślin (jak np. interesujący, dobrze zachowany starodrzew, chronione gatunki zielne,
lokalnie rzadkie, ozdobne, charakterystyczne dla cmentarzy), a także wartościową,
dobrze zachowaną substancją cmentarną (zabytkowe nagrobki itp.). Cmentarz może
być też chroniony jako stanowisko dokumentacyjne – tu substancja cmentarna
zachowana została jedynie w pewnym stopniu, można spotkać pojedyncze
interesujące fragmenty nagrobków, krzyże z inskrypcjami, elementy ogrodzenia itp.
Niektóre cmentarze tworzą też zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Są to obiekty,
których substancja cmentarna uległa dewastacji lub nie zachowała się, pozostała
jednak charakterystyczna flora „wskaźnikowa”, dzięki której można rozpoznać je w
krajobrazie. Należy taki obszar miejsca pochówku oznaczyć trwale w terenie, np.
przez duży, symboliczny krzyż lub kilka polnych kamieni, natomiast interesujące
fragmenty nagrobków, porozrzucane krzyże itp. zlokalizować w jednym miejscu, a
teren pochówku ogrodzić.
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Pierwszy punkt naszej wycieczki to cmentarz przy kościele pw. św. Jakuba ( ).
Jest jednym z ciekawszych miejsc w Głuszynie, na którym – oprócz współczesnych
mogił – znaleźć można także groby pochodzące z XIX wieku. Znajduje się tutaj m.in.
grobowiec rodziny Sypniewskich, niegdyś zamieszkujących pobliski dworek.
W warstwie drzewiastej występuje klon jawor (Acer pseudoplatanus), lipa drobnolistna
(Tilia cordata), świerk pospolity (Picea abies). W warstwie krzewiastej obecnych jest
osiem gatunków: bluszcz pospolity (Hedera helix), bukszpan zwyczajny (Buxus
sempervirens), cis pospolity (Taxus baccata), lilak chiński (Syringa × chinensis), lilak
pospolity (Syringa vulgaris), tawuła van Houtte’a (Spiraea vanhouttei), żywotnik wschodni
(Thuja orientalis) i żywotnik zachodni (Thuja occidenatlis). Warstwa zielna liczy 21
gatunków roślin posadzonych: barwinek pospolity (Vinca minor), begonia bulwiasta
(Begonia × tuberhybrida), begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorus), bergenia
sercowata (Bergenia cordifolia), bluszcz pospolity (Hedera
helix), fiołek bławatkowy (Viola cyanea), funkia (Hosta ×
’Undulata’), jasnota biała (Lamium album), jasnota plamista
(Lamium maculatum), jukka karolińska (Yukka filamentosa),
konwalia majowa (Convallaria majalis), kosaciec niemiecki (Iris
germanica), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), pelargonia
pasiasta (Pelargonium zonale), rozchodnik kaukaski (Sedum
spurium), skalnica Arendsa (Saxifraga × arendsii), śnieżnik lśniący (Chionodoxa luciliae),
śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus
nivalis), tulipan ogrodowy (Tulipa gesneriana) i wrzos pospolity (Calluna vulgaris).

Drugi punkt to stary cmentarz parafialny ( ) przy ul. Głuszyna. Został on założony
w 1815 roku i potem dwukrotnie powiększany. W latach 1867–1877 posadzono
drzewa: świerki i lipy drobnolistne. Cmentarz został opuszczony po II wojnie
światowej i opustoszał z większości nagrobków oraz metalowych krzyży.
Uruchomiono go ponownie w 1985 roku. Znajduje się na nim krzyż z tablicą z 1863
roku, upamiętniający 1000-lecie chrześcijaństwa na ziemiach słowiańskich
(chrystianizacja Wielkich Moraw przez św. Cyryla i Metodego).
W warstwie drzewiastej występuje jabłoń purpurowa (Malus purpurea), lipa drobnolistna
(Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) i świerk pospolity (Picea abies). W
warstwie krzewiastej obecnych jest 6 gatunków: cis pospolity (Taxus baccata), lilak
pospolity (Syringa vulgaris), mahonia pospolita (Mahonia aquifolium), śnieguliczka biała
(Symphoricarpos albus), świerk pospolity (Picea abies), żywotnik zachodni (Thuja
occidentalis). Warstwa zielna reprezentowana jest przez 41 gatunków uprawianych:
aksamitka
rozpierzchła
(Tagetes
patula),
aksamitka wzniesiona (Tagetes erecta), aster
nowobelgijski (Aster novi-belgii), bakopa (Sutera
diffusa),
begonia
bulwiasta
(Begonia
×
tuberhybrida), begonia stale kwitnąca (Begonia
semperflorus), bergenia sercowata (Bergenia
cordifolia),
bukszpan
zwyczajny
(Buxus
serpervirens), cebulica syberyjska
(Scilla
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sibirica), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), fiołek bławatkowy (Viola cyanea), fiołek
ogrodowy (Viola × wittrockiana), fiołek wonny (Viola odorata), fuksja mieszańcowa (Fuchsia
× hybrida), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), goździk chiński (Dianthus
chinensis), hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis), koleus Blumego (Coleus blumi),
konwalia majowa (Convallaria majalis), kostrzewa siwa (Festuca glauca), liliowiec rdzawy
(Hemerocallis fulva), gazania lśniąca (Gazania hybrida), lobelia przylądkowa (Lobelia
erinus), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), pelargonia pasiasta (Pelargonium
zonale), pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), podagrycznik pospolity forma
pstrolistna (Aegopodium podagraria f. picta), rozchodnik kaukaski (Sedum spurium),
rozchodnik ościsty (Sedum reflexum), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum),
smagliczka nadmorska (Lobularia maritima), stokrotka pospolita f. pełnokwiatowa (Bellis
perennis f. plena), śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum), tojad mocny f. pstra
(Aconitum napellus f. variegata), trzmielina pnąca (Euonymus fortunei), trzykrotka
wirginijska (Tradescantia × andersoniana), tulipan ogrodowy (Tulipa gesneriana), ubiorek
wiecznie zielony (Iberis sempervirens), werbena ogrodowa (Verbena × hybrida), wrzos
pospolity (Calluna vulgaris), złocień ogrodowy (Chrysanthemum × grandiflorum), żeniszek
meksykański (Ageratum houstonianum).

Trzeci punkt to nowy cmentarz parafialny ( ) przy ul. Daszewickiej. Powstał w
1925 roku, ze względu na zapełnienie cmentarza przykościelnego i przy ul.
Głuszyna. Cmentarz powiększono po 1945 roku, lecz obie części nie korespondują
ze sobą i są wyraźnie zróżnicowane. Na zakończeniu głównej alei posadowiono
kaplicę na rzucie prostokąta, z dwuspadowym dachem. Kolejne powiększenie
nekropolii nastąpiło w ostatniej dekadzie XX wieku.. Na nim znajduje się
współczesny pomnik lotników (gdyż w pobliżu znajduje się lotnisko wojskowe) oraz
wspólna mogiła 139 żołnierzy radzieckich poległych podczas II wojny światowej.
Ponadto pozostało niewiele nagrobków sprzed 1945 roku.

W warstwie drzewiastej występuje sześć gatunków roślin: brzoza brodawkowata (Betula
pendula), klon srebrzysty (Acer saccharinum), klon jawor (Acer pseudoplatanus), świerk
pospolity (Picea abies), wierzba biała for. zwisła (Salix alba f. pendula), żywotnik zachodni
(Thuja occidentalis). W warstwie krzewiastej obecnych jest dziewięć gatunków: berberys
zwyczajny for. purpurowa (Berberis vulgaris ‘Atropurpurea’), bukszpan pospolity (Buxus
sempervirens), cis pospolity (Taxus baccata), klon zwyczajny (Acer pseudoplatanus), róża
dzika (Rosa canina), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), winobluszcz
pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), żywotnik wschodni (Thuja orientalis), żywotnik
zachodni (Thuja occidentalis). Warstwa zielna reprezentowana jest przez 49 gatunków
ozdobnych: aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula), aksamitka wzniesiona (Tagetes
erecta), aster nowobelgijski (Aster novi-belgii), barwinek pospolity (Vinca minor), begonia
bulwiasta (Begonia × tuberhybrida), begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorus),
bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), bluszcz pospolity (Hedera helix), czyściec
wełnisty (Stachys lanata), dalia ogrodowa (Dahlia × cultorum), dąbrówka rozłogowa (Ajuga
reptans), fiołek ogrodowy (Viola × wittrockiana), fiołek wonny (Viola odorata), funkia falista
(Hosta × ‘Undulata Unittata’), funkia Siebolda (Hosta sieboldiana), gazania lśniąca
(Gazania hybrida), gailardia nadobna (Gaillardia pulchella), goździk chiński (Dianthus
chinensis), hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis), konwalia majowa (Convallaria majalis),
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kosaciec niemiecki (Iris germanica), kosaciec syberyjski (Iris
sibirica), kostrzewa sina (Festuca glauca), lak pospolity
(Cheiranthus cheri), liliowiec rdzawy (Hemerocallis fulva), łubin
trwały (Lupinus polyphyllus), malwa różowa (Alcea rosea),
niecierpek
balsamina
(Impatiens
balsamina),
nachyłek
wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora), pelargonia pasiasta
(Pelargonium
zonale),
pióropusznik
strusi
(Matteucia
struthiopteris), podagrycznik pospolity f. pstrolistna (Aegopodium
podagraria f. picta), rozchodnik kaukaski (Sedum spurium),
rogownica Biebersteina (Cerastium bibersteinii),
rozchodnik
kwiecisty (Sedum floriferum), rozwar wielkokwiatowy (Platycodon
grandiflorus), rojnik murowy (Sempervivum tectorum), słoneczniczek szorstki (Heliopsis
scabra), starzec popielaty (Senecio maritima), stokrotka pospolita (Bellis perennis ‘Plena’),
szafirek drobnokwiatowy (Muscari botryoides), tojad mocny (Aconitum napellus), tojeść
rozesłana (Lysimachia nummularia), tulipan ogrodowy (Tulipa gesneriana), werbena
ogrodowa (Verbena × hybrida), wieczornik damski (Hesperis matronalis), wrzos pospolity
(Calluna vulgaris), złocień ogrodowy (Chrysanthemum × grandiflorum), żurawka krwista
(Heuchera sanguinea).

Rośliny symboliczne na cmentarzach w Poznaniu-Głuszynie
( – cmentarz przy kościele pw. św. Jakuba;
– stary cmentarz parafialny przy ul.
Głuszyna; – nowy cmentarz parafialny przy ul. Daszewickiej)
Gatunek

Znaczenie symboliczne

Aster nowobelgijski

.

+

.

Troski i pogrzeb

Barwinek pospolity

+

.

.

Nieśmiertelność, raj, śmierć, zmartwychwstanie

Bluszcz pospolity

+

.

.

Zmartwychwstanie, śmierć, wieczne życie

Brzoza brodawkowata

.

.

+

Litość i dobroć

Bukszpan zwyczajny

+

+

+

Nieśmiertelność, zmartwychwstanie, miał chronić
przed złym duchem

Dziki bez czarny

Ścięcie bzu, jak również spalenie go, uchodziło za
przynoszące nieszczęście lub śmierć (być może
dlatego, że zarówno jego kwiaty, jak i owoce mają
działanie lecznicze, m.in. przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i odtruwające)

Cis pospolity

+

+

+

Drzewo śmierci, miał chronić przed złym duchem

Fiołek wonny

.

+

+

Od XIX w. kwiat żałobny: śmierć, żałoba

Glistnik jaskółcze ziele

.

+

.

Wybawienie od duchowej ślepoty i zbawienie

Goździk chiński

.

+

+

Ochrona przed zarazą

Hiacynt wschodni

.

+

+

Mądrość, łaska, tęsknota za niebem, atrybut Matki
Bożej, Jezusa i proroków
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Jabłoń purpurowa

.

+

.

Grzech pierworodny

Jasnota biała

+

.

.

Atrybut maryjny w sztuce średniowiecznej

Klon jawor

+

.

+

Wierzono, że jego cień przynosi błogosławieństwo.
Liście mogą symbolizować dobre uczynki. Słowianie
przypisywali jaworowi moce magiczne, bali się go i
ze strachu bardzo szanowali

Konwalia majowa

+

+

+

Zbawienie, miłość

Kosaciec niemiecki

+

+

+

Odpuszczenie grzechów

Kosaciec syberyjski

.

+

+

Jak wyżej

Lilak pospolity

+

+

.

Miał chronić przed przenikaniem złych duchów na
cmentarz i z cmentarza

Lilia bulwkowata

+

.

.

Niewinność, nadzieja, śmierć

Lipa drobnolistna

+

+

.

Święte drzewo, śmierć męczeńska, sąd

Lipa szerokolistna

.

+

.

Jak wyżej

Mahonia pospolita

.

+

.

Nieśmiertelność i nadzieja zmartwychwstania

Malwa różowa

.

.

+

W sztuce chrześcijańskiej jej liście uchodziły za znaki
prośby o przebaczenie

Podagrycznik pospolity .

+

+

Wiara, gdyż układ jego liści przypomina znak krzyża

Rojnik murowy

.

.

+

Życie wieczne, miał chronić przed ciemnymi siłami,
piorunami i burzą

Róża dzika

.

.

+

Przemijalność, miłość, śmierć

Skalnica

+

.

.

Zmartwychwstały Chrystus, gdyż ta niska bylina
rośnie w szczelinach i szparach w kamieniach, więc
przypisywano jej zdolność rozsadzania skał, a przed
Chrystusem „pękają skały”

Stokrotka pospolita

.

+

+

Kwiat maryjny: skromność, czystość, niewinność,
nieprzemijalność, wieczne życie (kwitnie nawet zimą)

Śnieżyczka
przebiśnieg

+

.

Nadzieja, gdyż to jeden z pierwszych kwiatów wiosną

Świerk pospolity

+

+

+

Był zawsze drzewem świętym, wyróżniającym się
spośród innych wzrostem, urodą majestatycznej
postaci, siłami żywotnymi

Tojad mocny

.

+

+

Śmierć, ze względu na silne właściwości trujące

Tulipan ogrodowy

+

+

+

Śmierć, piękno i przemijalność

Ubiorek wiecznie
zielony

.

+

.

Nieśmiertelność i nadzieja zmartwychwstania
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Wierzba biała, f. zwisła

.

.

+

Smutek, żałoba, śmierć i czystość

Złocień ogrodowy

.

+

+

Od XIX w. kwiat żałobny: śmierć, żałoba

Żywotnik wschodni

+

.

+

Raj i nadzieja na nowe życie w Chrystusie,
długowieczność, szlachetna doskonałość dobrej woli
ludzi świętych, przede wszystkim niezwykłe cnoty
Matki Bożej. Uważany za drzewo święte, niezwykle
twarde i trwałe, łączone z żałobą

Żywotnik zachodni

.

+

+

Jak wyżej

Przy okazji warto zwrócić uwagę na problem zaśmiecania cmentarzy i przydroży
plastikami (np. sztucznymi kwiatami, zniczami, doniczkami, butelkami po napojach,
nawilżanymi chusteczkami), które przez
setki lat nie ulegną rozkładowi. Aby
zmniejszyć ilość wysypisk i spalarni
śmieci, bardzo ważne jest unikanie
kupowania tworzyw sztucznych. Lepiej
wykorzystywać do wyrobu wieńców
przede wszystkim naturalne materiały
(gałązki iglaków, szyszki, suszone kwiaty
itp.), preferować szklane znicze z
metalowymi wieczkami, a puste doniczki
zabierać ze sobą i wykorzystywać
ponownie lub oddać np. ogrodnikom. Z
kolei kremacja, choć bywa wskazana ze
względów np. epidemiologicznych, jest bardzo energochłonna i może się stać
znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Dobrze więc unikać jej w miarę
możliwości. Nasze decyzje mają wpływ na nasze życie teraz i przyszłość kolejnych
pokoleń.
Podczas naszej wycieczki początkowym odcinkiem Drogi Cierpliwości w PoznaniuGłuszynie, na przydrożach znaleźliśmy również wiele innych interesujących
roślin, m.in. leczniczych, zarówno dzikich jak i hodowanych. W poniższym spisie
lektur uzupełniających polecamy kilka popularnych kluczy do oznaczania roślin.
Można je także zobaczyć na zdjęciach (opatrzonych komentarzami) w albumie
internetowym: https://photos.app.goo.gl/5gc6JvXX7rCHyfru7. Życzę dużo radości z
odkrywania fascynującego świata roślin podczas kolejnych spacerów.
Dziękuję uczestnikom wycieczki za podzielenie się ciekawymi uwagami.
Lektury uzupełniające:
Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”: Stanowisko w
sprawie tez do ustawy o cmentarzach i pochówkach. https://www.koimeterion.org/do-pobrania
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