
Spacer II: Piechotą do lata



Lato przyszło jak zwykle spóźnione…        
Już od wczesnej wiosny marzyliśmy  
o odpoczynku w ogrodzie, wśród 
zieleni.  Brakowało nam śpiewu ptaków, 
rozkosznego ciepła długich 
i słonecznych dni, gdy łagodny wiatr 
unosi zapach kwiatów i wypełnia świat 
optymizmem. 

Tej wiosny jeszcze bardziej było nam 
tęskno do lata. Szukałam go dla Was od 
wielu dni. I odnalazłam – opowiem 
gdzie, a te osoby, które potrzebują
przechadzki zabieram teraz ze sobą
– zaczynamy!

Zapraszam,

Monika Szydłowska



Bez  z  brakiem w żaden sposób nie powinien 
się kojarzyć. W pełni uroczy, obfity w kwiaty i… 
pachnący.  Naukowcy twierdzą, że lilak (bo taka 
jest jego nazwa) należy do nielicznej grupy 
kwiatów, z których nie można otrzymać
substancji zapachowych, a znane nam olejki 
bzowe to tylko syntetyczne odpowiedniki 
zapachu.    Nic dziwnego, że tak wiele osób 
chce mieć przed swoim oknem przynajmniej 
jedną z wielu jego odmian.

Na szczególną uwagę zasłużył bez ukryty pod 
balkonem bloku przy ul. Towarowej 4 – jego 
liliowe kwiaty są tak okazałe, że z trudem 
dźwigają je cienkie gałązki niepozornego 
krzewu.  Zdecydowanie wart był moich 
poszukiwań. 



W parku przy ul. Mieszka I od 
poprzedniego spaceru wiele się
zmieniło: drzewa zazieleniły się, 
rajskie jabłonie pogubiły płatki, 
jarzębina zakwitła, a na ławeczce… 
Pani z Panem – aż żal, że nie pod 
platanem…                                          
Już im ptaki śpiewają, bzy pachną, 
a jaśminowiec pąki rozwija. 
Czas zatrzymał się. 



Ponad alejką rozchyla konary potężne 

drzewo. To wiąz szypułkowy. Potrzebował
nieco więcej czasu i wody zanim na dobre 

się zazielenił.  Na koronie drzewa 

przysiadł kwiczoł – szuka towarzystwa 

donośnie świergocząc w kierunku 

południowym. Czy to właśnie stamtąd 

nadleci miłośniczka jego śpiewu?



Na osiedlach miejskich spotykamy wiele 
gatunków ptaków. Bez nich nasz 
ekosystem nie funkcjonowałby w sposób 
prawidłowy. Osiedle „Piasta” zamieszkuje 
17 gatunków ptaków, które czasem 
przeszkadzają, brudzą i hałasują, a czasem 
przeciwnie - wpływają na poprawę
naszego nastroju rozweselając śpiewem, 
dbając o higienę otoczenia.                                           
Ptaki są widocznym i pięknym elementem 
naszego środowiska, dlatego idąc „do lata” 
podpatrywałam je w różnych miejscach      
i sytuacjach: gołębia grzywacza na gałęzi 
jarzębu, szpaka na trawniku, mewę w 
obłokach,  gawrona na huśtawce i wróbla 
na krzaku. A gdzie kawka? - na trawce.



Ptaki wpisały się w krajobraz naszego 
osiedla i w naszą kulturę. Mieszkańcy 
od najmłodszych lat uczą się dbać o nie 
i zaopatrują dzikie ptactwo zimą
w pokarm, a latem w wodę.                      
Dla niektórych gatunków pracownicy 
administracji osiedli zamontowali 
domki na drzewach i budynkach -
trzeba zapewnić przetrwanie tym 
gatunkom, którym są one niezbędne do 
lęgu. Wszystkie ptaki są pod ochroną.

Na balkonach na „specjalnych gości” 
czekają niespodzianki – strachy na 
gołębie. W najnowszych trendach: 
stalowe gawrony, wirujące łapacze 
snów, drewniane żołny i skrzydlate 
anioły.



Osiedle „Piasta”  jest jednym z najbardziej 
zazielenionych w Białymstoku. Rośnie tu bardzo 
dużo gatunków drzew i krzewów, które tworzą
dobry klimat i schronienie dla wielu organizmów. 
Każdej z tych roślin można by poświęcić osobny 
slajd. 

Uwagę przechodniów przyciągają te drzewa             
i krzewy, które mają osobliwe kształty i barwę. 
Spacerując można natknąć się na samotnie rosnący 
klon zwyczajny Drummondii. Początkowo jego listki 
są różowe, a później pojawia się szeroka, kremowa 
obwódka, która z bliska wygląda bardzo 
efektownie. 

Równie ciekawie prezentuje się ten nieduży jesion 
wyniosły.  Jego gałęzie zwisają aż do ziemi –
topniejące drzewo.

Charakterystyczne zielone parasole to klony 
zwyczajne Globosum. Regularna, gęsta i kulista 
korona tego niewysokiego drzewa nie wymaga 
formowania przez strzyżenie.

Wyjątkowo interesującym krzewem jest 
perukowiec. Ten osobliwy gatunek swoją nazwę
zawdzięcza charakterystycznym, puszystym, 
perukopodobnym pędom kwiatowym. Ponieważ
jest rośliną śródziemnomorską, zakwita dopiero, 
gdy nadchodzą ciepłe dni. Może właśnie dlatego 
znakomicie czuje się na południu osiedla i po 
południowej stronie bloku przy ul. Chrobrego 1E.



Pod monumentalną ścianą wieżowca przy 
ul. Mieszka I 4 rosną klony. Pierwsze z nich 
mają soczysto zieloną barwę, zwięzłą, kulistą
formę i typowe dla tego gatunku liście – to 
klony zwyczajne. Drugie zaś - zupełnie 
klonów nie przypominają: są zwiewne, mniej 
zielone, a ich zaostrzone, owalno-
lancetowate, piłkowane liście wyrastają
naprzemiennie z długiej łodyżki – to klony 
jesionolistne. Na każdym pniu drzewa 
zaszczepiono drugą, dekoracyjną odmianę z 
jasno wybarwionymi listkami. Oskrzydlone 
orzeszki tych klonów są niezwykle 
dekoracyjne.



Idąc przez Osiedle „Piasta” uwagę zwracają
biało kwitnące drzewa, krzewy i byliny. 
Wśród nich pierwsze są śliwy, jabłonie, 
stokrotki, narcyzy i konwalie. Zanim 
odnajdziemy lato  podziwiamy rozłożyste 
kasztanowce, wiśnie, różaneczniki i tawułę -
„białą damę”.  Im bliżej lata: robinie 
akacjowe, bzy czarne – teraz tylko z nazwy, 
jaśminowce i, lubiane przez motyle, białe 
ligustry (podpowiem, że niektóre                   
z ligustrów nadają się na bonsai).



Po ścianach wielu budynków pną się bluszcze 
i winobluszcze – jest ich kilka gatunków. 
Wiosną i latem pnącza upiększają ściany 
domów zielenią liści, a jesienią złotem, 
brązem i purpurą. Prawdziwie artystyczny 
wystrój.                                                           
Za sadzeniem tych roślin przemawiają jeszcze 
inne argumenty:  pnącze nie potrzebuje dużo 
przestrzeni, a masa jego liści jest taka sama 
jak w dużym drzewie i tak samo, jak ono 
oddycha wychwytując z powietrza kurz 
i inne zanieczyszczenia, osuszając glebę obok 
ścian, a za to podnosząc wilgotność powietrza. 



Osiedle „Piasta” tonie w zieleni, co bez 
wątpienia wpływa korzystnie na samopoczucie 
żyjących tu ludzi i zwierząt. Aby tę zieleń
zachować w należytej kondycji i formie 
konieczny jest stały nadzór wykwalifikowanej 
kadry konserwatorów. 



Te różowo kwitnące krzewy to tawuła japońska. 
Kwitnie obficie latem, ku uciesze pszczół
i trzmieli. 

Teraz już widać nadejście lata.

Liczna obecność pszczół i ich kuzynów trzmieli             
w mieście napawa optymizmem, ponieważ
dbają one o zapylenie kwiatów i wydanie przez 
rośliny nasion. Tam, gdzie żyją i  pracują te 
owady, rośliny, także te ozdobne, są w dobrej 
kondycji, a miejskie ptactwo ma pożywienie na 
jesienne i zimowe miesiące. 

Ponieważ trzmiele i pszczoły są wrażliwe na 
substancje chemiczne, często okazuje się, że w 
mieście owady mają lepsze warunki rozwoju 
niż na wsi, gdyż tutaj nie stosuje się oprysków. 



Jaki piękny dzień – ciepły, słoneczny – letni!

Warto go spędzić w ogrodzie. W czasie 

upałów wśród zieleni oddycha się lżej, 

można lepiej i łatwiej zregenerować siły.

Wielu mieszkańców zadbało o teren 

przylegający bezpośrednio do bloku. 

Zasadzili w nich dekoracyjne rośliny              

i zaaranżowali skalniaki. Ciekawy i zadbany 

ogród to wieloetapowy proces wymagający 

od ogrodnika dużego zaangażowania,  

mimo to wielu mieszkańców decyduje się
na pielęgnację choćby małego kawałka 

ziemi przed oknem. 



Wielu posiadaczy balkonów decyduje 
się na ich przyozdobienie. Czasem 
wystarczy symboliczna jedna doniczka 
z ulubioną rośliną, aby zarówno to 
miejsce, jak i elewacja budynku 
zyskały wakacyjną stylizację.

Z dużego balkonu na parterze pani 
Maria ma widok na  ul. Chrobrego.      
Dla uzupełnienia dekoracji gospodyni 
posiała pod balkonem kwiaty i zioła.   
Wiosną przyszłego roku planuje  nowe 
nasadzenia, bo „lenek” przerasta  już
jej oczekiwania.



Mieszkańcy bloków przy ul. Skorupskiej           

z balkonów widzą głównie zieleń. W cichym 

zakamarku, w gąszczu roślin  pani Teresa 

pielęgnuje hortensje, begonie, róże, lobelie, 

pięciorniki oraz te duże, wpatrzone w słońce -

gazanie – największy skarb ogrodniczki. 



Marzeniem większości ogrodników są
piękne, wonne i dorodne róże. Spacerując 

po osiedlu wzrok samoczynnie kieruje się
w stronę tych krzewów. Latem kwitnie ich 

bardzo wiele, bo gospodarze spełniają
swoje różane marzenia. 



W ogródkach przyblokowych rosną też
paprocie. Jak mówi legenda:  Raz w roku, 

w Noc Świętojańską, zakwita kwiat 

paproci. Kto go odnajdzie będzie miał
ogromne bogactwo i dostatek. 

Kwiatu jeszcze nikt nie odnalazł i dobrze, 

bo wraz z bogactwem zyskałby… 

samotność.  Za to wiele innych kwiatów 

tutaj kwitnie i niech nam wszystkim 

szczęście przynoszą. 



W miejskich ogrodach zachowało się
wiele drzew i krzewów owocowych. 
Obecnie pełnią one głównie funkcję
dekoracyjną, chociaż na dojrzałe owoce 
nie brakuje amatorów. 



Jaśminowce skrzą się w słońcu jak brylanty.      
Na ich kwiatach przysiadają roje pszczół
i trzmieli. Ciepło.  Woń kwiatów unosi się
razem  z drobinkami wody – pozostałościami 
po minionej burzy.  Niebo błękitne – jeszcze 
nie zapowiada kolejnej ulewy.

Bez czarny,  zwany „dzikim”,  na Osiedlu 
„Piasta” jest zupełnie „udomowiony”.  
Znawcy sztuki kulinarnej i wszelakich 
mieszanek leczniczych z pewnością znają
znakomite walory użytkowe zarówno białych 
kwiatów, jak i czarnych owoców.                    
Dla mieszkańców to kolejny wonny krzew, 
który przypomina  o zbliżającej się porze  
urlopów i wakacji. A akacje już przekwitły...



Lola, Reksio, Hera, Angel, Maks, Roki…      

- wszystkie psiaki piękne, kochane i wierne.            

Dla naszych czworonogów nie ma złej 

pogody.   A spacer latem? - gdy nie wiecie 

dokąd pójść,  psi nos podpowie 

najciekawsze trasy osiedlowych wędrówek.  

A jeśli letnie upały i burze wolicie 

przeczekać w domu lub na balkonie, 

mruczący przyjaciel sprawdzi się idealnie.



Wraz z nadejściem lata zakwitły lipy. Chociaż
ich drewno jest miękkie, mogą osiągnąć duże 
rozmiary i rosnąć wiele, wiele lat. 
Poszczególne gatunki lip zakwitają w innym 
tempie, ale niezmiennie stanowią doskonałe 
źródło nektaru i pyłku dla pszczół i trzmieli. 

Zapach lipy to zapach lata. 

Ten spacer dobiega końca.  Dziękuję osobom 
wytrwałym za towarzystwo. Nim znów się
spotkamy serdecznie polecam spacery po 
Osiedlu „Piasta” – jest tu jeszcze wiele innych 
miejsc wartych odwiedzenia.  
Już niedługo spotkamy się też w Klubie ZENIT 
i w D.K.”Zachęta”.                                                    

A tym czasem, życzę Wam, aby nadchodzące 
lato przyniosło spokój i wytchnienie od 
zmartwień i pracy, abyście sami odnaleźli jego 
uroki i nabrali „nektaru” na cały kolejny rok.

Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce!

Monika Szydłowska


