
Spacer I: Maj się mai…



Podczas minionych dwóch miesięcy 

wielu z nas interesował głównie temat 

pandemii. Przeszukiwaliśmy portale 

internetowe, słuchaliśmy wiadomości w 

radiu i telewizji. W izolacji domowej 

wielu z nas nie zauważyło, że oprócz 

koronawirusa rozwijają się korony 

drzew, krzewy formują się w 

różnobarwne bryły, a wiosenne kwiaty 

słodkim zapachem i soczystą barwą
wabią do siebie owady. Przyroda dawno 

już obudziła się z zimowego snu i na 

przekór obostrzeniom nie kryje się
przed nami ze swoim radosnym 

obliczem. Ten ciepły, wypełniony 

słonecznym blaskiem majowy dzień
postanowiłam wykorzystać na 

przechadzkę. Mam nadzieję, że uda mi 

się przekazać chociaż część obserwacji  

i zrekompensować brak spaceru tym 

osobom, które z ważnych powodów tej 

wiosny pozostają w swoich domach. 

Zapraszam, 

Monika Szydłowska



W przyblokowych ogródkach wielu 

mieszkańców posadziło kolorowe 

kwiaty. Ten tutaj pielęgnuje pani 

Zenobia. Wśród wyjątkowo pięknych 

tulipanów, niezapominajek, hiacyntów i 

żonkili góruje krzew pigwowca 

japońskiego o gęstych, białych 

kwiatach. Krzew Mojżesza, bez, jaśmin i 

pnąca róża jeszcze nie zakwitły, ale na 

parapecie okna stoją donice z bratkami. 

Taki mały skrawek ziemi, a prawie 

rajski ogród.



Również pod balkonami ogrody są
już uporządkowane. Mieszkańcy 

usunęli chwasty, zadbali o stosowne 

miejsce dla każdej grupy roślin, aby 

zapewnić jej odpowiednią glebę, 

nasłonecznienie, nawadnianie i 

nawóz. Kompozycje można zmieniać
w sytuacji, gdy plantacja jest 

ograniczona, a i łatwiej przejść obok 

nie uszkadzając delikatnych roślin. 

Fantazja w tej kwestii jest 

nieograniczona, radość i satysfakcja 

przeogromna. 



Magnolie, ach magnolie… 

…jabłoń ozdobna cała w kwiatach. 

Już niedługo nie będzie śladów po rozkopanej ziemi.



Niespotykany to widok: place zabaw 

i siłownie opasane szarfami. 

Zamknięte strefy, nie ma  nikogo. 

Nawet na ścieżkach i alejkach można 

spotkać tylko nieliczne osoby, w 

maskach, ukradkiem przemykające 

się między domem a sklepem. 

Co innego trawnik przed drzwiami 

do weterynarza – tutaj kolejka z 

zachowaniem 2-metrowego 

dystansu.



Którą drogą pójść? Gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie 
kwiaty, zieleń i… puste chodniki. 



Zapach wiśni piłkowanej wabi 

przechodniów jak pszczoły. Troskliwy 

ogrodnik kształtował to nieduże 

drzewo, by jego konary zamknięte w 

kwietną, różową kulę wypełniały cały 

świat widziany z okna na parterze.



Osiedle „Piasta” wyróżniają duże i 

zadbane tereny zielone. Stopniowo, 

przez cały rok wyłaniają się kolejne 

elementy przyrody, które wraz z 

nowymi elewacjami budynków 

tworzą dla ludzi harmonijne 

otoczenie. Te rozłożyste sumaki 

octowce jeszcze nie wykształciły 

nowych liści i kwiatostanów, jednak  

i w obecnym, finezyjnym kształcie są
w przestrzeni niedoścignionym 

pięknem. 



Wiosna starannie zaplanowała 

rozkwit krzewów i drzew.  Przestrzeń
parku przy ul. Mieszka I ubogacają
bzy, forsycje i jabłonie. 



Rajskie jabłonie – cały rok czekamy 

na ich kwitnienie. Można by usiąść
pod ich różowymi gałązkami i 

pomarzyć… Jeden starszy pan tutaj 

znalazł odpowiednią ławeczkę i 

korzysta z ciepłych promieni 

słonecznych. Wielu osobom 

pozostaje jednak widok przez okno.  



W parku przy ul. Mieszka I na 
szczególną uwagę zasługują brzozy, 
które są najbardziej baśniowymi z 
rosnących tutaj drzew. Osoby z dużą
wyobraźnią odnajdą w tych konarach 
niejedną postać.





Wkrótce zakwitnie klon jesionolistny. 
Obok niego już rozwija się lipa 
drobnolistna. Drzewa mają życiodajną
energię i wnet wybuchną zielenią.



Irga, berberys, suchodrzew tatarski –
krzewy kłaniają się ukwieconymi 
gałązkami. Jesienią w miejscu tych kwiatów 
zarumienią się dekoracyjne jagody.  



Stokrotki wpatrzone w słońce - to 

chyba najweselsze z wiosennych 

kwiatów. Obok nich żółty mniszek i 

jego starszy brat dmuchawiec. Za 

chwilę wiatr poniesie go w świat…



Trzmiel rudy jest w Polsce chronionym 
gatunkiem owada. W naszym parku 
upodobał sobie kwiaty pigwowca. Ale 
nie tylko on pracuje w tym miejscu. 
Wśród owadów nie należy zapominać o 
biedronkach siedmiokropkach i 
pszczołach – jedna właśnie krąży nad 
jabłonią.



Spójrzmy w górę - charakterystyczne 
budki lęgowe umieszczone na 
budynkach zamieszkują jerzyki – te 
małe ptaszki zjadają olbrzymie ilości 
much i komarów. Pod ochroną są
także inne ptaki występujące na 
naszym osiedlu takie jak sójki, 
szpaki, jaskółki, kosy, kwiczoły,  
sikorki, gile, mazurki, wróble i sroki 
– podobno sroka gości zapowiada.



Popołudniowa kawka na balkonie: 
„Sąsiadko, co u Pani? Jakieś nowe 
sadzonki? Pelargonie, surfinie, 
petunie… Może bratki?” - Na 
balkonach jeszcze nie ma kwiatów. 
Mieszkańcy czekają, aż miną zimne 
dni. 

Kasztanowce jednak nie zwlekają i 
już w pierwszych dniach maja 
rozkwitły białymi, wonnymi 
kwiatami. W tym roku matury 
odbędą się w czerwcu, więc może 
wyjątkowo symbolem tego egzaminu 
staną się akacje?



Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir… – najpierw 

pierwszy wróbel przyfrunął pod 

balkony i wypatrzył smakowity kąsek. 

Po chwili dołączył do niego drugi -

ochoczo doskoczył do przysmaku. Ćwir, 

ćwir… - nadal zaciekawiony rozglądał
się wokół. Czy jest tu jeszcze coś do 

zjedzenia? Wtem przyleciał trzeci 

wróbel – na podwieczorku była już cała 

ptasia rodzina. 



A dla tych z Was, którzy zapytają „Co 
w Klubie?” - Bluszcz pnie się po 
ścianie, klomb wystrzyżony rozrasta 
się, nad Klubem ZENIT niebo 
błękitne, a my łączymy się z Wami 
nicią światłowodu. Pozdrawiamy i do 
zobaczenia!


