
Spacer IV: W ślad za zimą



Kto z Was lubi zimę? 

Pan i Pani? I Ty też? - Ja za zimą nie 

przepadam, ale w miłym 

towarzystwie nawet w bardzo mroźny 

dzień spacer może się udać.  Ruch na 

świeżym powietrzu jest ważny dla 

zdrowia, dlatego choć na kilka chwil 

warto opuścić ciepłe mieszkanko        

i udać się na ulubione osiedlowe 

ścieżki. Pośród bloków mieszkalnych 

smog nie doskwiera, więc śmiało 

można nabrać powietrza do płuc. 

Zachęcam także do podglądania 

przyrody – właśnie teraz można 

zaobserwować wiele ciekawych 

szczegółów. 

Zapraszam na zimowy spacer  po Osiedlach 

„Piasta”, „Bojary” i  przy ul. Sowlańskiej.

Monika Szydłowska



To już czwarty raz spotykamy się na spacerze: 
była wiosna w maju, lato w sierpniu i jesień w 
listopadzie. Czas na zimę, zatem kolejna 
zmiana tonacji: królować będą szarości, brązy, 
biele i błękity. Spacerując po osiedlach 
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zachęta” - jednej z największych i 
najstarszych w Białymstoku dostrzec można  
spójność architektoniczną i wyrafinowanie 
kolorystyczne elewacji. Otoczenie tych
budynków zmienia się razem z porą roku, 
mimo to tworzy z nimi harmonijną całość.  





Śnieżne czapy i sople zwisające spod dachu to już rzadkość.    
Nie służy temu ani klimat, ani nowe technologie budowy.  
Spadziste dachy i daszki funkcjonują głównie jako           
elementy dekoracyjne lub zgrabna forma                       
zadaszenia wiatrołapów. Wiele obróbek                                   
blacharskich wymagało dużych                                       
umiejętności wykonania.                                                                      
O ich dobry  stan techniczny                                                                      
dbają doświadczeni                                                             
konserwatorzy.      



Gęsty drzewostan i różnorodność gatunków –
nie znam osoby, która nie zwróciłaby uwagi 
na roślinność naszego osiedla. Piękne, zielone 
miasto – mówią osoby przejezdne. Wzdłuż
ulicy Piastowskiej rośnie „las”, który izoluje 
osiedle od jednej z ważniejszych ulic             
w Białymstoku. W zimowej szacie „las” 
przypomina dzielnych stalowych rycerzy. 



Osiedle „Piasta” jest bogate w tereny 
zielone. Teraz, gdy na drzewach nie ma 
liści, a ziemia pokryta jest śniegiem 
otworzyła się przestrzeń, której mogą nam 
pozazdrościć mieszkańcy wielu innych 
rejonów miasta. Na komfort zamieszkiwania 
wpływają różne czynniki, m.in. ocieplone    
i estetyczne elewacje budynków, czyste 
chodniki i bogata infrastruktura.   



Ilekroć zbliża się grudzień zastanawiamy się
jakie będą święta? „Jak Barbary po wodzie, 

to Boże Narodzenie po lodzie” – od wielu 

lat marzymy o białych świętach. Podczas 

minionych kilku lat na obfite opady śniegu 

czekaliśmy prawie do lutego, a i wtedy 

często przez brak mrozu radość z białej, 

śnieżnej pierzynki nie trwała zbyt długo. 

W tym roku mróz i śnieg nadeszły                 

z początkiem stycznia, ku uciesze dzieci, 

które wyjątkowo wcześnie rozpoczęły ferie 

zimowe. Kilka górek  i odpowiednie sanki 

lub narty, a ferie w mieście będą bardzo 

udane.                                                                 

A może ulepimy bałwana?



Dekoracje świąteczne to już stara tradycja, 

którą co roku podtrzymują mieszkańcy       

i pracownicy Administracji Osiedla. 

Czasem potrzeba wielu środków i starań, 

aby rozweselić nasze otoczenie. Czasami 

jednak wystarczy tylko odrobina fantazji     

i chęci lub zwykłej ludzkiej życzliwości, by 

rozświetlić i ubarwić najdłuższe                    

i najciemniejsze wieczory w roku. 



Świąteczny nastrój zapanował w wielu zakątkach naszych osiedli.    

Pięknie oświetlone są budynki, drzewa, balkony… Na wielu oknach mróz 

namalował „lodowe” dekoracje.  Mikołaje rozdają spóźnione prezenty.

Nastał nowy 2021 rok.  Wierzymy, że będzie lepszy od minionego. 



Święta Bożego Narodzenia to część tradycji 
chrześcijańskiej. Spacerując naszymi osiedlami 
należy zwrócić uwagę na ważne dla osób 
wierzących pobliskie obiekty sakralne:  
pierwszy to wybudowany na rzucie centralnym                     
i nawiązujący bryłą do Kościoła św. Rocha 
Kościół Rzymskokatolicki pw. Ducha Świętego 
przy ul. Sybiraków (1987 r.),  drugi, nawiązujący 
do stylu romańskiego, lecz ukończony niedawno, 
bo w 2011 r. Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki 
Bożej Fatimskiej przy ul. J. I. Kraszewskiego 
(wyróżnia się dwiema wieżami),  zaś trzeci, 
najstarszy z nich Kościół Rzymskokatolicki                                           
pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika              
znajduje się przy ul. Warszawskiej,                                          
a jego historia sięga roku 1912 r., kiedy to 
wyznawcy Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, poświęcili gmach wznoszonej od 
trzech lat w stylu neoromańskim nowej świątyni 
pw. św. Jana Chrzciciela.

Kościoły z sąsiedztwa



Naukowcy udowodnili, że organizm człowieka, a szczególnie 
mózg, potrzebuje światła słonecznego. Stymuluje ono produkcję

serotoniny, zwanej hormonem szczęścia, oraz melatoniny, która  
reguluje cykl dobowy. Im więcej wytwarzamy 

melatoniny, tym lepszy mamy sen i tym bardziej 
budzimy się wypoczęci. Dlatego starajmy się

korzystać z każdej słonecznej chwili i… 
łapmy słońce!



Śnieg, mróz i wiatr - zimą ptaki nie mają
łatwego życia. Na szczęście są jeszcze zapasy 
owoców na drzewach. Wielu mieszkańców od 
późnej jesieni do wiosny troszczy się
o miejskie ptactwo stale uzupełniając 
karmniki, ew. zawieszając pokarm w małych 
woreczkach z siatki. Ptaki lubią nasze osiedla. 
Te małe szczególnie upodobały sobie drzewa 
przy ul. Sowlańskiej: wróble rozćwierkanymi 
chmarami kryją się w gęstych koronach, a 
sikory bogatki parami zwinnie przeskakują z 
gałęzi na gałąź w poszukiwaniu kalorycznego 
smakołyku. Kwiczoł jest ptakiem wędrownym 
z rodziny drozdowatych i, chociaż spotykać go 
możemy przez cały rok, nie jest to ten sam, 
którego widzieliśmy latem – tamten zimuje                  
na południu, a ten przyleciał do nas                  
z Północno-Wschodniej Europy. 



Odgadywanie do kogo  należą ślady 
to przede wszystkim wspaniała 
zabawa na świeżym powietrzu dla 
dużych i małych. O ile odnalezienie 
tropu np. lisa albo sarny w lesie to 
nie lada wyzwanie, dla dzieci 
pozostających w czasie ferii               
w mieście własne podwórko też
może być świetnym miejscem do 
rozwiązywania zagadek 
„przyrodniczych”.



Wśród zmarzniętych gałązek wielu drzew        
i krzewów zachowały się owoce. Czerwone 
koraliki berberysu zwyczajnego i jarzębu 
pospolitego, płomienne kolby sumaka 
octowca, różowe kulki śnieguliczki 
Doorenbosa Amethyst - pięknie prezentują się
na tle śniegu, chociaż nie wszystkie z nich są
jadalne nawet dla ptaków. 

Zimozielona jemioła pospolita jest znana         
z właściwości leczniczych, ale podczas Świąt 
Bożego Narodzenia i w Nowy Rok nabiera 
szczególnego znaczenia. Pochodzący z krajów 
nordyckich zwyczaj wieszania gałązki jemioły 
w domach przy suficie lub nad drzwiami ma 
przynieść domowi i jego mieszkańcom 
szczęście, miłość i zgodę, odpędzając 
jednocześnie  uroki i demony                            
w nadchodzącym roku.  Dla tych z Was, którzy 
jemioły w domu nie mieli niech te gałązki 
wypatrzone wśród osiedlowych drzew będą
symbolem szczęścia i zdrowia w 2021 roku.     
I tego wszystkim Wam życzę.

Monika Szydłowska


