
Spacer III: Ścieżki jesienne



Jesień to dla wielu osób 
najpiękniejsza i najszlachetniejsza      
z pór roku. Dzięki zróżnicowanej 
kolorystyce liści i wyodrębnionym 
kształtom gałęzi jest niewątpliwie 
inspiracją dla artystów. Mgły dodają
tajemniczości, a przygaszone 
promienie słoneczne łagodnie 
podkreślają urodę przyrody w tym 
czasie.  Ciężkie, powoli kołyszące się
na wietrze gałęzie są oznaką ich 
dojrzałości i dostojeństwa.                    
I chociaż każdy kolejny dzień różni 
się od poprzedniego, mimo, że coraz 
więcej jest w nich srebra i szarości, to 
jesienią również warto na nowo 
odkrywać dobrze już znane ścieżki. 

Zapraszam na jesienny spacer          
po Osiedlu „Piasta”

Monika Szydłowska



Wszystkie drogi prowadzą do domu. Aby dostrzec uroki 
jesieni warto poprowadzić szlak wędrówki poprzez ciche 
zaułki, ukryte za drzewami tajemnicze zakamarki, 
szeleszczące złotymi liśćmi ścieżki wśród drzew…



Chłodne poranki i wieczory już od sierpnia 
zwiastowały zbliżającą się jesień. Kiedy rośliny 
wykształciły nasiona, na ziemię zaczęły spadać
dojrzałe kasztany, jabłka, żółte i czerwone 
liście, wówczas nie ulegało wątpliwości, że 
jesień już nadeszła.



Na Osiedlu „Piasta” w sąsiedztwie 
budynków rosną liczne gatunki drzew        
i krzewów. Ich swobodną, naturalną formę
i barwę podkreślają proste płaszczyzny 
ścian – kontrast, dzięki któremu 
powtarzalny element architektury i na 
pozór zwykłe drzewo tworzą idealny duet. 



Ten wspaniały dąb szypułkowy pamięta 
jeszcze czasy, gdy wzdłuż ulicy Skorupskiej  
i Dalekiej przebiegała formalna granica 
między Koroną Królestwa Polskiego na 
zachód a Wielkim Księstwem Litewskim na 
wschód. Obecnie jako dumny pomnik 
przyrody trwa u zachodnich „wrót” Osiedla 
„Piasta” urzekając mocnym, grubym pniem, 
silnymi konarami i złotą, rozłożystą koroną. 
Ponieważ dęby szypułkowe                              
są gatunkiem długowiecznym                            
i mogą żyć ponad 1000 lat                    
osiągając przy tym nawet                                 
50 m  wysokości, uważane są
za jedne z najszlachetniejszych               
drzew. Niech więc rośnie                                
jak najdłużej ku radości                      
mieszkańców bloku przy ul. Skorupskiej 34.



Zielone płuca domów nabrały złoto-czerwonej 
barwy. Winobluszcze pięciolistkowe                      
i trójklapowe zaglądają do okien mieszkańcom 
dyskretnie chwaląc się małymi, granatowymi, 
dojrzałymi owocami. Owoce „dzikiego wina” 
dla ludzi nie są jadalne, ale ptaki mają z nich 
uciechę aż do wiosny.



Od połowy października do lutego zwykle czyści 
się budki lęgowe, jednak zdarza się, że przed 
śniegiem i mrozem chronią się w nich ptaki 
zimujące w mieście. O tym, że żyjemy blisko 
natury świadczy też obecność dzikich gatunków 
zwierząt, które odwiedzają skupiska ludzkie       
w poszukiwaniu pożywienia. Wszak i tutaj można 
znaleźć smaczny kąsek do zimowej spiżarni. 



Park przy ul. Mieszka I jest miejscem 
niezwykłym m.in. dzięki baśniowym 
formom drzew.  Dla dzieci są to zaczarowane 
postacie albo naturalne wyposażenie placu 
zabaw.  Wrażliwe oko przechodnia zobaczy 
w nich przyrodnicze dzieła sztuki.



Dwa obrazy – jeden świat.                
Wartość nieoceniona. 



Ozdobą jesieni są
dojrzałe, różnokolorowe 
owoce. W tym roku 
obrodziły rajskie 
jabłonie. Jest ich kilka 
odmian.  Wśród krzewów 
lśnią czarne jagody 
ligustrów, czerwone 
koraliki berberysów, 
dorodne kiście żółtych      
i czerwonych ogników 
szkarłatnych.



Dereń biały chwali się dojrzałymi owocami na jednej 
gałązce,  a świeżymi kwiatami na drugiej, tak jak 
pigwowiec, bo ciepła jesień pozwoliła niektórym 
roślinom na ponowne kwitnienie. Cienkie gałązki 
niedużego drzewa dźwigają kiście jarzębiny.  Rude 
owoce oblepiają gałęzie rokitnika. Dzika róża, 
śnieguliczka biała, irga, cis… Nawet jemioła wygląda 
bardzo dekoracyjnie uczepiona rajskiej jabłoni. 



Zanim nastanie zima w ogródkach i na 
balkonach wciąż jeszcze kwitną kolorowe 
kwiaty. Kiedy nie ma śniegu i mrozu mogą
tak trwać przez wiele tygodni – ku radości 
mieszkańców, bo czyż nie jest wspaniale 
móc podziwiać ich urodę w szare, 
pochmurne dni?



Na koniec spaceru jeszcze jedna 
niespodzianka – czterolistna koniczynka.  Rosła 
obok, na trawniku. To znak, że szczęście nas nie 
ominie  . Zatem, niech się spełniają marzenia 
i zdrowie dopisuje bez względu na porę roku.       

Do Seniorów

Jesień to czas obchodów Dnia Seniora.               
Mili Seniorzy, niech jesień życia będzie porą
piękną i pogodną, spokojną i radosną, byście 
czuli się bezpieczni, kochani i doceniani.      
Aby  respektowano Wasze przywileje                  
i otaczano szacunkiem.                               
Zdrowia ponad wszystko 

Pozdrawiam i do zobaczenia

Monika Szydłowska
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