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W Bieńkowicach nad Rabą 
znajduje się przepiękny, z 
pieczołowitością odbudowany 
szlachecki dwór  
 
Sam budynek jest niewątpliwie 
ozdobą tego miejsca, ale jest 
jeszcze coś, bez czego klimat 
nie byłby tak magiczny 
 

Jest to drzewo - zabytkowa, 
licząca niemal 400 lat lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) 
 



Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 
 
Jest to drzewo długowieczne, może 
żyć ponad 1000 lat 
 
W Polsce najstarsza lipa drobnolistna 
znajdowała się w miejscowości 
Cielętnik (woj. śląskie) i miała ok. 530 
lat, niestety została zniszczona przez 
orkan Ksawery w październiku 2017 r. 

Słowianie uważali, że lipa jest drzewem świętym, chroni dom 
przed piorunami i złymi mocami  
 
W Polsce chrześcijanie często właśnie na lipach wieszali kapliczki 
lub stawiali je pod lipami 



Skąd wzięła się piękna lipa w Bieńkowicach nad Rabą?  

Niegdyś lipę sadzono na pamiątkę 
narodzin szlacheckiej córki 
 
W majątku w Bieńkowicach 
oczywiście rodziły się córki, a jego 
właścicielami byli przedstawiciele 
wielu szlacheckich i magnackich 
rodów, m.in. Bonerów, 
Zamoyskich i Tęgoborskich 

Z pewnością piękne, szlachetne 
drzewo zawdzięcza swoje istnienie 
którejś z córek 



Lipa rosnąca przed dworem w Bieńkowicach jest drzewem 
szczególnym. Jest nie tylko piękna i zadbana, ale jest również 

świadkiem historii. Przez niemal 400 lat swojego istnienia 
obserwowała zawirowania w polskiej historii, a także 

skomplikowane losy właścicieli dworu 



Co widziała lipa podczas swojego długiego życia? 

Przede wszystkim szczęście 
rodzinne – widać to na 
starych, ale także aktualnych 
fotografiach 
 
Przemiany historyczne w 
Polsce – szczęśliwe dla kraju,  
ale także tragiczne 
 
Tragiczną historię ostatniego 
przedwojennego właściciela 
majątku – Zbigniewa 
Jasińskiego 
 
Co jeszcze? To tajemnica lipy 



Historia Zbigniewa 
Jasińskiego to historia 
nieszczęśliwej miłości, która 
zakończyła się tragicznym w 
skutkach wypadkiem w 
sierpniu 1937 roku. Z okna 
gabinetu widać piękną lipę, 
być może był to ostatni 
widok umierającego 
mężczyzny…  
 

Tragizmu sytuacji dodaje fakt, że Zbigniew w dniu śmierci 
sprowadził kapelę muzykantów, którzy w cieniu lipy grali religijne 
pieśni. Padł strzał, ptaki zaczęły krzyczeć, orkiestra umilkła, a lipa 
szumiała żałośnie… 
Taką smutną oprawę miała śmierć młodego człowieka 



Od tego czasu dwór w Bieńkowicach stał się miejscem 
nawiedzonym przez ducha ostatniego właściciela, który niepokoił 
mieszkańców nocami 
 

Dusza Zbigniewa  
znalazła ukojenie 

dopiero po kilkukrotnym 
odprawieniu 

egzorcyzmów.  
Jednak obecni 

właściciele dworu 
niekiedy odczuwają jej 
obecność, choć jest dla 

nich przyjazna.  
Może dlatego, że tak 
dbają o piękne, stare 

drzewo, świadka 
tragedii? 





W 1946 roku Jasińscy zostali wywłaszczeni, a dwór stopniowo 
popadał w ruinę – na to wszystko patrzyła piękna lipa  

 

Na szczęście mogła patrzeć również na kompleksową, 
mozolną odbudowę dworu pod okiem nowych właścicieli,  

którzy pokochali to miejsce i starą lipę 

Stan dworu z 2013 roku 
[http://dworbienkowice.pl/?p=66] 

Obecny stan dworu 



Obecnie rozłożyste konary lipy drobnolistnej z majestatem 
górują nad szlachetną bryłą polskiego dworu w Bieńkowicach 



Lipa z przyjemnością może obserwować to, 
co teraz dzieje się w jej obecności 

Powrót tradycji 
patriotycznych  

i wspólne śpiewanie 
hymnu w każdą 

rocznicę odzyskania 
Niepodległości 

 

 
Koncerty 

sierpniowe,  
w których udział 
biorą okoliczni 

mieszkańcy 



Patrząc na to wszystko, Lipa jest szczęśliwa, pewnie dlatego jest 
taka piękna i silna – jak prawdziwa miłość  

Nasza Lipa – strażniczka historii 
miłosnych 
 
Lipa przez całe swoje życie patrzyła 
również  na wiele szczęśliwych par, 
obserwowała ich historie miłosne 
 

Także obecnie w cieniu pięknego drzewa 
słowa „kocham Cię” padają często. 
Szczęśliwi zakochani sami opowiadają, że 
urok Naszej Lipy dodaje im odwagi do 
wyznań miłości  
 

Jak mówi obecna właścicielka,  
Pani Małgorzata „Mój mąż  kupił to 
miejsce dla mnie w dniu moich imienin; 
mam nadzieję, że też z miłości” 
 
 
 



Teraz w cieniu lipy chętnie 
odpoczywają owoce 
miłości - małe wnuki 

właścicieli, ale pewnie za 
jakiś czas przyprowadzą 

tutaj swoje sympatie 
 

A Lipa? Znowu 
wszystkiego wysłucha. 

I nigdy nikomu nie 
powtórzy 



Kiedy nasza lipa jest najpiękniejsza? 

Wiosną, kiedy świeżo zielenią się 
liście, a ptasi lokatorzy uwijają się 
podczas zakładania rodzin? Wtedy 

jest na pewno najweselej  

Jesienią, kiedy 
staje się złota, jak 
najpiękniejsza 
królowa?  Wtedy 
wzbudza zadumę, 
bo wraz z nią 
cichną śpiewy 
ptaków 

Latem, kiedy jest  
pełna życia, liście  
falują od ptasiego 
gwaru, a pszczoły 
pracują przy zapylaniu 
słodko pachnących 
kwiatów? Wtedy jest 
poważna i dostojna, 
jest żywicielką 

Zimą? Zimą jest po prostu piękna! 
Wtedy przypomina nam o tym, że za 

chwilę znowu będzie wiosna i 
powróci w niej życie. Daje nadzieję  



„Gościu siądź pod mym liściem a odpoczni sobie!  

Nie dojdzie cię tu słońce przyrzekam ja tobie …” 

Lipa jest nie tylko ozdobą ogrodu, nie tylko świadkiem historii,  
ale także domem dla kosów i szpaków,  

mieszkają tu kolejne pokolenia tych radosnych ptaków  
  
 

Patrząc na piękne, zabytkowe drzewo, wsłuchując się w łagodny  
i dostojny szum jej liści oraz towarzyszących jej rozśpiewanych 

mieszkańców, w głowie ma się słowa Jana z Czarnolasu 



Zapraszamy, zobaczcie piękną, starą lipę, 
warto zapoznać się z nią osobiście 

https://youtu.be/ZuR3j62bXHk 

https://youtu.be/ZuR3j62bXHk
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