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U zbiegu ulic Kraszewskiego,
Sienkiewicza i Miarki oraz alei
Jana Raszki, w cieniu korony wspaniałego buka pospolitego (1.1) (obwód pnia
259 cm), o ciemno czerwonych liściach
(pomnik przyrody, w narożu posesji
Domu Dziecka), wchodzimy do rezerwatu przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką i dochodzimy do pomnika Mieszka I (1252/1256-1314/1315), pierwszego
księcia cieszyńskiego. Na północ od tego
miejsca końcem XIX w. funkcjonowała cegielnia Alfonsa Mattera, od którego
nazwiska okolica nazywana bywa Matterówką. Dawne wyrobisko i zbocze doliny
Olzy przecięła dzisiejsza ul. 3 Maja (pierwotnie Franciszka Józefa I), prowadząca do mostu Wolności (1903 r., dawniej
most Jubileuszowy). Na szczycie stromej
skarpy na łuku drogi, w 1910 r. cieszynianie dla uczczenia 80. urodzin Franciszka Józefa I (1830-1916), ufundowali
pomnik Cysorza, wokół którego powstał
niewielki park, o czym świadczy m.in.
zachowana alejka kasztanowców (1.2)
pospolitych i buków, prowadząca od
ul. Miarki i ul. Kraszewskiego do pomnika. Płaskorzeźbę Najjaśniejszego Pana
usunięto w 1920 r., a jej fragmenty znajdziemy w lapidarium w parku Pokoju,
obok Muzeum Śląska Cieszyńskiego (trasa Zielone śródmieście). W jej miejsce
w 1931 r. ustawiono figurę Mieszka I (1.3),
autorstwa Jana Raszki (1871-1945; profesor Szkoły Przemysłu Artystycznego
w Krakowie, autor m.in. Pomnika Ku Czci
Legionistów Śląskich Poległych za Polskę,
czyli tzw. Ślązaczki lub Cieszyńskiej Nike,
stojącej przed cieszyńskim Zamkiem).
Dziś jest to północny kraniec rezerwatu przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką
(7,74 ha), utworzonego w 1961 r. dla zachowania lasu z bogatym stanowiskiem
cieszynianki wiosennej.
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Od pomnika kamiennymi
schodami (2.1) schodzimy
w dół i skręcamy w lewo na ścieżkę
biegnącą nad Młynówką Cieszyńską
(2.2). Pamiętając o tzw. warstwowej
budowie lasu (warstwa ściółki – runo
– podszyt, czyli warstwa krzewów
– warstwa drzew), możemy odszukać w Lasku Miejskim szereg gatunków pospolicie rosnących w naszym
kraju drzew: jesiona wyniosłego
(w rezerwacie dorasta nawet do
ponad 30 metrów wysokości), lipę
drobnolistną, modrzewia europejskiego, klona pospolitego, klona
jawora, pojedyncze sosny pospolite, sosny wejmutki, dęby szypułkowe oraz nieliczne wiązy górskie.
Warto zwrócić uwagę, że miejscami
2.1
drzewa w tej części Lasku Miejskiego rosną w równych szeregach – ten
fragment rezerwatu został posadzony na przełomie XIX i XX wieku. W warstwie podszytu dostrzeżemy bez czarny, głóg jednoszyjkowy, śnieguliczkę
białą i jaśminowiec wonny oraz liczny podrost klonu pospolitego. W runie
wczesną wiosną zakwita zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, złoć żółta,
miodunka ćma, a później dołącza do nich szczyr trwały, jaskier kosmaty,
kokorycz pusta (2.3), kokoryczka wielokwiatowa oraz żywokost bulwiasty.
Rosną tu także gatunki podlegające ochronie prawnej – bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, czosnek niedźwiedzi, a także krzew kalina koralowa. W okresie wiosennym, zanim jeszcze w pełni rozwiną się liście drzew,
las wygląda najbardziej kolorowo. Latem w lesie robi się bardziej mroczno i w runie zaczynają przeważać rośliny z baldachami białych kwiatostanów – podagrycznik pospolity i świerząbek gajowy, a także czyściec leśny,
szałwia lepka, dzwonek pokrzywolistny oraz czartawa pospolita z kulistymi owocami pokrytymi drobnymi haczykami, którymi przyczepiają się
do sierści i piór zwierząt lub naszych ubrań, podróżując w ten sposób na
znaczne odległości. Miejscami całkowicie panującą w runie rośliną jest jeżyna gruczołowata, której błyskawicznie rosnące – oczywiście jak na rośliny – pędy szybko kolonizują i opanowują spore fragmenty runa, zagłuszając przy tym inne rośliny.

2.2

Dochodzimy do niewielkiego jaru
przecinającego rezerwat (3.1), którego dnem płynie czasem potok. Od tego
miejsca runo jest bardziej zróżnicowane, jeżyna występuje sporadycznie, a rolę roślinnego dominatora odgrywa czosnek niedźwiedzi, którego obecność łatwo wyczujemy
w okresie najintensywniejszego rozwoju tej
rośliny (od kwietnia do czerwca) po wyrazistym zapachu... czosnku oczywiście. Również
drzewostan staje się coraz bardziej zróżnicowany, jesion już nie dominuje, pojawiają
się liczne graby pospolite, klony polne, dęby
szypułkowe. W podszyciu oprócz gatunków
już wcześniej wymienionych rosną także: dereń świdwa, trzmielina zwyczajna, leszczyna
pospolita i głóg dwuszyjkowy. W runie miejscami dojrzymy nieliczne żywce gruczołowate czy zawilce żółte, ale przede wszystkim
warto odnaleźć cieszyniankę wiosenną (3.2)
– prawdziwą roślinną ozdobną Cieszyna, mającą na Śląsku Cieszyńskim najliczniejsze stanowiska w Polsce (stąd również jej nazwa).
Cieszynianka zakwita jako jedna z pierwszych wiosennych roślin, przed ulistnieniem
się drzew i rozwojem większości roślin runa.
Początkiem marca (czasem już w drugiej połowie lutego) pojawiają się żółtozielone kwiatostany na bezlistnych łodyżkach. Ich zielonkawe płatki tworzą fałszywy okwiat, otaczając
liczne drobne, żółte kwiaty. Dłoniastozłożone liście pojawiają się później. Cieszynianka
dość szybko przekwita i już w maju, czerwcu
wytwarza owoce, a latem w gęstwinie innych roślin runa, trudno czasem zauważyć jej
kępy. Jest to roślina lasów grądowych i żyznych gleb wapiennych. Zgodnie z legendą
nasiona tej rośliny miały przywędrować do
Cieszyna w okresie wojny trzydziestoletniej,
w woreczku z ziemią ojczystą, przyniesioną
przez szwedzkiego żołnierza. Po śmierci wojaka zakochana dziewczyna wysypała ziemię
na mogiłę, na której wiosną zakwitły piękne
kwiaty cieszynianki. Co ciekawe roślina ta
nigdy nie występowała w Szwecji i w północnej Europie, a jej ojczyzną jest środkowa
część naszego kontynentu. W Polsce cieszynianka osiąga północną granicę zasięgu, jest
objęta ochroną i wpisana na czerwoną listę
roślin i grzybów. W tej części rezerwatu spotkamy inne chronione gatunki – śnieżyczkę
przebiśnieg, pierwiosnkę wyniosłą (kluczyka), obrazki alpejskie (3.3 – owoce), a także
rośliny typowe dla lasów liściastych: groszek
wiosenny (3.4), gajowiec żółty, zdrojów-
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kę rutewkowatą, trawę perłówkę zwisłą.
Brudnoróżowawe szyszki wyrastające
wiosną z ziemi to kwiatostany łuskiewnika różowego (3.5), rośliny pasożytującej
na korzeniach drzew i krzewów. Jako ciekawostkę warto odnotować, że rezerwatowy las został zaklasyfikowany jako tzw.
podgórski las brzostowo-jesionowego
(brzost to dawna nazwa wiązu), występujący na terenie Czech, Austrii i Słowenii,
a z Polski podawany jedynie z Pogórza
Cieszyńskiego. Rośliną charakterystyczną dla tego zbiorowiska jest m.in. cieszynianka wiosenna. Na brzegach Młynówki
zobaczyć możemy olsze czarne, drzewa
chętnie rosnące wzdłuż rzek i potoków
oraz w miejscach bagiennych, z owocostanami podobnymi do małych szyszek.
W całym Lasku Miejskim spotkamy liczne
wiewiórki (3.6), ale także sarny i zające –
zwierzęta, których raczej nie spodziewamy się zobaczyć raptem kilkaset metrów
od miejskiego rynku.

3.5
4.3
brzegów, realizowanego wspólnie przez Cieszyn i Czeski Cieszyn, współfinansowanego ze środków europejskich. Nazwa parku nawiązuje do istniejącej niegdyś w tym rejonie wałki – warsztatu, w którym filcowano wełniane sukno. Naprzeciw mostku, po drugiej stronie alei Jana Łyska, znajduje
się miejsce pamięci narodowej z pomnikiem upamiętniającym pomordowanych w II wojnie światowej. Idziemy alejką parkową w górę Puńcówki,
do alei J. Łyska. Na uwagę zasługują tu pomniki przyrody – kasztanowce
pospolite, glediczje trójcierniowe oraz lipa drobnolistna i lipa szerokolistna (lokalizację drzew wskazano na tablicy informacyjnej przy mostku). W zakolu potoku, na jego drugim brzegu, znajduje się płaski teren, porośnięty przez olsze szare oraz wierzby: kruchą i białą. To teren dawnego
zeskoku skoczni narciarskiej, która do połowy XX w. znajdowała się na stoku dzisiejszego rezerwatu Lasek Miejski nad Puńcówką. Część drzew została
tu posadzona, ale przede wszystkim na tym obszarze przebiega proces naturalnej sukcesji ekologicznej, czyli samorzutnie tworzy się las łęgowy, typowy dla miejsc wilgotnych, wzdłuż rzek i potoków. Obszar ten jest objęty
ochroną jako użytek ekologiczny Łęg nad Puńcówką (1,07 ha). W wodach
Puńcówki można wypatrzeć piżmaki, doskonale pływające i nurkujące gryzonie, podobne do szczura, o ciemnobrązowym futerku i prawie nagim,
bocznie spłaszczonym ogonie. Sprowadzone początkiem XX w. z Ameryki
Północnej do Europy jako zwierzęta hodowlane, piżmaki wydostały się na
wolność i szybko rozprzestrzeniły w europejskich wodach.
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Ścieżka mija śluzę (4.1) oddzielającą Młynówkę od potoku Puńcówka i dochodzi do wąskiego mostku. Warto rzucić okiem na
ciągnącą się dalej w kierunku południowym porośniętą lasem skarpę. Teren jest tu pofałdowany, pełen zapadlisk, rowów, pagórków, powstałych
głównie w maju 2010 r., kiedy na skutek osunięcia się mas ziemi, zniszczeniu uległ fragment położonej nad Laskiem Miejskim ul. Błogockiej. Podłoże skalne w rejonie Cieszyna budują m.in. łupki cieszyńskie (4.2), skały
przypominające sprasowane warstwy wapiennych płytek. Jeżeli pomiędzy te warstwy dostanie się odpowiednia ilość wody, cała skalna masa
zaczyna przesuwać się, dosłownie płynąć, pociągając za sobą i niszcząc
wszystko to, co znajduje się na powierzchni. Ta część rezerwatu jest obecnie niedostępna ze względu na zagrożenie dalszymi ruchami osuwiskowymi. Za mostkiem na Puńcówce znajduje się park Pod Wałką – rozległy
kompleks zieleni, ze ścieżką zdrowia i placem zabaw (4.3), alejkami pieszo-rowerowymi i obiektami rekreacyjno-sportowymi. Cały obszar został
zmodernizowany w latach 2010-2012 w ramach projektu Ogród dwóch
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Po drugiej stronie alei J. Łyska znajduje się niewielki zalew kajakowy (5.1), utworzony na tzw. kanale ulgi Młynówki. Skręcamy w lewo i przez mostek oraz parking (sąsiadujący z kompleksem boisk
sportowych, wybudowanych w 2012 r.) dochodzimy do ul. Adolfa Bolko
Kantora i właściwego kanału Młynówki. Na jej prawym brzegu znajdu-
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je się piętrowy budynek, do którego
STŘELNIČNÍ
13
przylega niewielka budowla stojąca
dosłownie w korycie Młynówki. To
dawny młyn (5.2), w którym w latach 1862-1920 funkcjonowała mała
elektrownia wodna. Wody Młynówki
napędzały również piłę (tartak – dziś
jest to budynek mieszkalny) oraz
wałkę. Za dawnym tartakiem działała niegdyś fabryka wódek i likierów,
a później wytwórnia soków.
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kolejne, trudne do dostrzeżenia wejście do piwniczki w skarpie porośniętej
lasem. Spotykamy tu liczne ślimaki winniczki, będące pod ochroną, chociaż w pewnych okresach i za stosownym zezwoleniem zbierane i eksportowane do krajów, w których są kulinarnym przysmakiem. Ścieżka dochodzi do drewnianych schodów, prowadzących w górę skarpy (to fragment
trasy Tam i z powrotem nad Olzą), a później do niewielkiego odsłonięcie
skał – wspomnianych łupków cieszyńskich (7.3), kruchych i rozpadających
się na płytki o ciemnej, stalowoszarej barwie. Przez mostek położony obok
śluz (7.4) regulujących przepływ wody z Olzy do dwóch kanałów Młynówki dochodzimy do brzegu Olzy (7.5). Brzegi obu cieków porasta liczny
klon jesionolistny, północnoamerykańskie drzewo, bardzo ekspansywne
i chętnie rosnące nad wodami. Olza to rzeka, która dzieli i łączy Śląsk Cieszyński, przecięty granicą na część polską i czeską. To mityczna rzeka dla
tego regionu, w swego rodzaju hymnie Śląska Cieszyńskiego przez jego
autora Jana Kubisza (1848-1929) porównana do... Jordanu. Pierwsze wersy
tej pieśni zna na pamięć chyba każdy cieszyniak: Płyniesz Olzo, po dolinie,
płyniesz jak przed laty, takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty
(więcej o Olzie na trasie Tam i z powrotem nad Olzą). Na Młynówce i na
Olzie spotykamy kaczki krzyżówki, których samce są bardziej kolorowe niż
samice. Można zobaczyć tu nurogęsi (tracze nurogęsi), przypominające
sylwetkami kaczki, ale z haczykowato zakończonymi dziobami. W licznych
dziuplach lub w zawieszonych na drzewach budkach gniazdują sikorki bogatki i modraszki, szpaki (7.6), czy zwinnie biegające po pniach nawet głowami w dół kowaliki (7.7). Czasem możemy dostrzec czatującą na brzegu
Olzy czaplę siwą, a zimę spędzają tu m.in. łyski i kormorany. Nad wodą latem uwijają się liczne ważki, wśród nich granatowe, ciemnoniebieskie lub
zielone, mieniące się metalicznie świtezianki. Jeśli po zmroku oświetlimy
latarką lustro wody, to przy odrobinie szczęścia zobaczymy polujące na
owady nietoperze – nocki rude.
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Ścieżka (6.1) 12
biegnie wzdłuż
ogrodzenia boiska sportowe10
go Pod Wałką (końcem11 lat 20.
XX w.
był to tzw. plac sportowy, miejsce festynów i zabaw cieszyniaków)
4
oraz Młynówki, płynącej u podnóża
stromej, porośniętej lasem skarpy.
To rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Olzą (4,08 ha), utworzony
w 1961 r. dla ochrony naturalne5
go lasu grądowego oraz stanowiska
PU
6.1
ŃC
cieszynianki wiosennej. Lasek nad
ÓW
9
KA
Olzą jest bardziej naturalny i dziki niż rezerwat nad Puńcówką. Rośnie tu
grąd (to staropolska nazwa lasu, w którym
licznie rosną graby pospolite),
6
a fragmentami podgórski las brzostowo-jesionowy. W obu rezerwatach
zobaczymy w większości te same gatunki drzew i krzewów, a także roślin
podlegających ochronie. Dodatkowo ozdobą Lasku Miejskiego nad Olzą są:
przylaszczka pospolita, przytulia (marzanka) wonna, parzydło leśne, konwalia majowa, storczyki – listera jajowata i kruszczyk szerokolistny oraz
7
bardzo liczne obrazki alpejskie o strzałkowatych liściach i kwiatostanach
otulonych zielonym kapturem.
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Na wysokości miejsca piknikowego (7.1) skręcamy
w lewo i przez mostek nad Młynów8
ką wchodzimy na teren rezerwatu (7.2). W tej okolicy (nieco w dół
kanału Młynówki) od połowy XIX w.
długość
trasy: ok.
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Wąską, gruntową i zacienioną drogą idziemy wzdłuż
Olzy, podziwiając okazałe drzewa,
tworzące miejscami urokliwą aleję.
Kilkanaście z nich – wiązy górskie,
robinia biała, dęby szypułkowe, graby pospolite, kasztanowiec pospolity, klon jawor i lipa drobnolistna – to
pomniki przyrody, o czym świadczą
charakterystyczne zielone tabliczki na pniach (więcej o pomnikach
przyrody na jednej z tablic infor7.7
macyjnych, stojących przy drodze).
Droga biegnie wzdłuż granicy państwa, o czym przypominają słupki graniczne. Dawniej granica była pilnie strzeżona i ogrodzona drutem
kolczastym, którego resztki sterczą na pniach niektórych drzew rosnących po lewej stronie drogi. Warto rzucić okiem na kilkadziesiąt jesionów
wyniosłych o sporych obwodach pni, rosnących nad Młynówką na jej
prawym brzegu. W runie znajdziemy te same rośliny, co w obu cieszyńskich rezerwatach, ale rosną tu także gatunki mające azjatyckie korzenie:
niecierpek gruczołowaty (Roylego) (8.1) o dużych bordowych lub fioletowych kwiatach, mniejszy niecierpek drobnokwiatowy o kwiatach małych
i żółtych oraz rosnący w gęstych skupieniach rdestowiec ostrokończysty,
o łodygach wyglądający niczym pędy bambusa. Są to rośliny pochodzące z różnych rejonów Azji, sprowadzone w XIX w. do Europy jako rośliny
ozdobne, a które uciekły z parków i ogrodów, kolonizując naturalne siedliska i wypierając rośliny rodzimych gatunków. Warto rozejrzeć się również
za grzybami, ale nie tymi znanymi, o typowej budowie nóżka + kapelusz,
ale za grzybami o dziwnych kształtach. Na martwych drzewach lub ich zamarłych fragmentach wyrasta hubiak pospolity o bulwiasto-kopytowatym
kształcie, a na drzewach żywych grube i mięsiste, intensywnie żółte płaty
żółciaka siarkowego. Na ziemi znajdziemy kuliste owocniki purchawek lub
mniej regularnego kształtu tęgoskóry pospolite. Możemy także spotkać
sromotnika bezwstydnego, którego dojrzałe owocniki wabią muchy i inne
owady. Kształt tego grzyba doskonale oddaje łacińska nazwa rodzajowa
Phallus. Mijamy niewielką, częściowo ukrytą w ziemi budowlę na brzegu
Olzy (8.2). To oddana do użytku w 2012 r. mała elektrownia wodna. Jej
turbiny o mocy 0,56 MW napędzają wody Młynówki, doprowadzane podziemnym rurociągiem o średnicy ponad 2 metrów i długości 510 m, którego wlot znajduje się przy śluzach ujmujących wody Olzy (7.4).

8.1

Przed zalewem kajakowym skręcamy w lewo, w ścieżkę prowadzącą nad Olzą (9.1), wzdłuż kempingu Olza. Jesteśmy ponownie na terenie
parku Pod Wałką, w jego typowo leśnej
części. Obok drzew gatunków, które mogliśmy poznać w obu rezerwatach, nieco
liczniej występuje tu m.in. buk pospolity, ale również dąb czerwony (9.2). Kora
tego dębu (zwłaszcza młodych drzew)
przypomina korę buków – jest prawie
gładka i szaro-popielata, a liście są podobne do liści naszych rodzimych dębów, jednak mają ostro zakończone
klapy. Jeżeli ktoś będzie miał problemy
z rozpoznaniem tego gatunku, może sięgnąć do portmonetki – liście dębu czerwonego zdobią awersy naszych monet.
Jest to gatunek północnoamerykański,
charakteryzujący się szybkim wzrostem
i dużą ekspansywnością. Zwróćmy uwagę na pokrzywę zwyczajną, której wszędzie pełno. Ta roślina kojarzy się z chwastem, który potrafi dotkliwie poparzyć,
broniąc się przed zerwaniem lub skoszeniem. Tymczasem to rodzina typowa dla
wilgotnych zarośli i lasów, zwłaszcza łęgowych. Ma niezaprzeczalne walory lecznicze, ale przede wszystkim jest rośliną
pokarmową dla kilku znanych wszystkim
motyli – rusałki pawika, rusałki admirała (9.3) i rusałki pokrzywnika. Motyle na
pokrzywach składają jaja, a jej liście zjadają później wyklute z jaj gąsienice.

9.1

9.2

9.3
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Przez kładkę pieszo-rowerową (10.1) nad Olzą, oddaną do użytku
w 2012 r., przechodzimy do Czeskiego Cieszyna, podziwiając dolinę
Olzy, z rysującymi się na horyzoncie (patrząc w górę rzeki) szczytami Beskidu Śląsko-Morawskiego – przede wszystkim pasmo Jaworowego (Javorový; 1031 m n.p.m.).

8.2

10.1

8.

11.1
9.
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Tuż za mostem znajduje się park im. Adama Sikory (11.1). Ten wybitny społecznik i księgowy Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek,
w 1909 r. za własne oszczędności zakupił 5 mórg ziemi nad Olzą, które przekazał Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego celem urządzenia
parku – ogródka jordanowskiego. Urządzanie parku ostatecznie zakończono w 1912 r., a we wrześniu 1914 r. było to miejsce ćwiczeń cieszyńskiego batalionu Legionów Polskich (pomnik upamiętniający poległych
legionistów znajduje się przed cieszyńskim Zamkiem – więcej na trasie
Zielone śródmieście). Wraz z parkiem Pod Wałką miejsce to gruntownie
odnowiono w ramach projektu Ogród dwóch brzegów. Chociaż nie znajdziemy tu dendrologicznych lub przyrodniczych rarytasów, to warto pospacerować po jego ścieżkach, rzucić okiem na miniaturę Wieży Piastowskiej, której pierwowzór znajdziemy na Górze Zamkowej oraz na niewielki
staw z liliami wodnymi, czyli pięknie kwitnącymi grzybieniami. Warto
wypatrzeć krążące wokół różnobarwne ważki, pływające w wodzie żaby,
a potem usiąść w ogródku parkowej restauracji, wypatrując skrzydlatych
mieszkańców tego miejsca. Wśród nich uwagę zapewne zwróci grzywacz,
największy z rodzimych gołębi, związany z lasami, ale od 70. XX w. coraz
częściej osiedlający się w miejskich parkach.
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Z parku im. Adama
Sikory kierujemy
się w dół Olzy, aleją Pokoju
(12.1) (Nábřeží Míru) – miejscami uliczką, a miejscami
alejką spacerową. Mijamy
po lewej niewielkie osiedle
willowe, a później kompleks
boisk sportowych – na tym
odcinku trasa prowadzi aleją
kilkudziesięciu kasztanow12.1
ców. Ten fragment trasy
szczególnie upodobali sobie
miłośnicy rolek, rowerów, biegania i zwykli spacerowicze. Na Olzie praktycznie na stałe zamieszkała spora gromadka ptaków liczących na kawałek chleba. Dominują wśród nich krzyżówki i inne gatunki kaczek, łabędzie,
czasem gęsi i mewy śmieszki. Dokarmianie chlebem ptaków na stawach
i rzekach jest zapewne sporą atrakcją dla najmłodszych, jednak nie do
końca jest dobre dla samych ptaków. Zimą, kiedy możliwość zdobycia naturalnego pożywienia jest mocno ograniczona, pomoc człowieka jest jak
najbardziej wskazana. Ale i wówczas należy dokarmiać ptaki ziarnem i surowymi warzywami, a nie pełnym soli i polepszaczy pieczywem.
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długość trasy: ok. 4,5 km
czas zwiedzania: ok. 2–2,5 godz.
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Dochodzimy do mostu Wolności (13.1),
przechodzimy na prawy
brzeg Olzy i kierujemy się
prosto ul. 3 Maja. Perspektywę ulicy zamyka skarpa z pomnikiem Mieszka I.
Ścieżkami na skarpie dochodzimy do pomnika i…
kończymy spacer.
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