BIEBRZAŃSKA
„WIEDŹMA”

W

iedźma to kobieta, która „wie”, w odróżnieniu od
niewiasty – naiwnej, bezbronnej istoty. Wbrew
skojarzeniom, nie ma nic wspólnego z czarownicą, której
się obawiano, i przed którą zabezpieczano się na wiele
sposobów. Czarownice wyrzucane były poza społeczeństwo, mieszkały zwykle poza wioską, w leśnej chałupie lub
na rozstaju dróg. Zazwyczaj ich unikano. Chodzono do
nich po poradę, truciznę, czary – zawsze jednak z obawą
i ze świadomością, że trzeba ją odpowiednio opłacić.
Niestety, już za czasów inkwizycji wrzucono jedne i drugie
do wspólnego worka – dosłownie – topiąc je między
innymi w rzekach.

Wiedźma czerpie z mądrości życiowej całych pokoleń
mądrych kobiet, które musiały przetrwać w dużo cięższych
niż nasze czasach. Jest mądra mądrością pramatki, która
nie tylko karmiła i ubierała, ale też leczyła i chroniła przed
zagrożeniami ze strony ludzi i surowej natury. Posiada
wiedzę o ziołach, medycynie, przyrodzie. Chodzi się do
niej po porady, wie także co robić, „by kobiety piękne
chodziły”. Biebrzańskie bagna i otaczające je lasy to kraina
wodnego ptactwa, łosi, wilków i ludzi mieszkających
w zapomnianych wioskach, liczących często zaledwie kilka
domów. Aby przetrwać, trzeba było znać ten świat i rządzące nim zasady. Aby go teraz poznać, trzeba mieć dobrego
przewodnika. Inaczej zobaczymy niewiele: zaledwie to, co
jest widoczne na pierwszy rzut oka. To, co najciekawsze,
najbardziej fascynujące, pozostanie przed nami ukryte.
Potrzebujemy przewodnika, który WIE .

Z Agnieszką mam spędzić kilka dni. Zaczynamy od
wycieczki do lasu, bagna zostawiamy na później. Słońce
nagrzewa piaszczystą ziemię – wysokie sosny i smukłe
jałowce nie zacieniają leśnych ścieżek. Agnieszka idzie
boso. Buty zakłada tylko zimą, a i to nie jest regułą. Podobno tak jest lepiej, co, oczywiście, postanawiam sprawdzić.
Na początku kłują mnie igły jałowca i sosnowe szyszki, po
chwili jednak udaje mi się stąpać w taki sposób, że jakoś
nadążam za moją przewodniczką. Po chwili rozpościera się
przed nami ciemna, a jednocześnie soczysta zieleń gęstych
mchów. Żaden dywan, nawet ten w najdroższym hotelu
świata, nie dostarcza takich doznań. Zapadamy się po
kostki w darni, całe stopy otula miękka i przyjemnie
chłodna, sprężysta gąbka.
– Jeśli chcesz zobaczyć najmniejszych mieszkańców lasu,
musisz paść na kolana – komunikuje Agnieszka. – Natura
uczy pokory... Odsłania swe tajemnice tylko tym, którzy
potrafią się przed nią ukorzyć.
Zatrzymujemy się na skraju pachnącej polanki, gęsto
porośniętej przez małe, płożące się roślinki. Właśnie

zakwitły drobnymi, fioletowymi kwiatkami. To bliska
krewna tymianku – nasza rodzima macierzanka. Przywabiła
setki motyli, które po chwili i nas uznały za atrakcyjne
miejsca do lądowania.
– Widzisz te lejki? – pyta Agnieszka, pokazując niewielkie
zagłębienia w piasku. Bierze sosnową igiełkę i delikatnie
porusza ziemię. Nagle z prędkością błyskawicy, dosłownie
na ułamek sekundy, w lejku pojawiają się silne żuwaczki. To
mrówkolew, a dokładniej jego larwa. Buduje w piasku
pułapki na mrówki, którymi się żywi.
– Świat można poznawać na wiele sposobów, każdym ze
zmysłów – stwierdza Agnieszka. – Wiele razy prowadziłam
grupy niewidomych i czasami miałam wrażenie, że to
właśnie oni widzą najwięcej. Od ludzi niepełnosprawnych
nauczyłam się czuć i widzieć inaczej. A ja udowadniam im, że
mogą więcej, niż im się wydaje... Podobnie jest z dziećmi –
chłoną każdą informację i o wszystko pytają: a co to, a dlaczego, a po co... do wyczerpania tematu. Zaczynają poznawać
prawdziwy świat, uczą się go oglądać i rozumieć. Zupełnie
zapominają tutaj o grach, telefonach, komputerach.

Schodzimy w dół zboczem sporego wzniesienia. Jego stok
jest gęsto porośnięty wysokimi sosnami i krzakami jałowców. Pomiędzy nimi widać wyraźnie wydeptane ścieżki.
Tędy zwierzyna schodzi do wodopoju. Tutaj też chętnie
polują wilki. Gęste zadrzewienie w połączeniu z dużym
spadkiem terenu uniemożliwia szybką ucieczkę. Dowody
na to – w postaci rozrzuconych kości – leżą dosłownie wszędzie. Można mieć wręcz wrażenie, że trafiłyśmy na swego
rodzaju cmentarzysko.
Agnieszka podnosi dwie kości: – Popatrz, to łopatki łosia
– jedna duża, druga sporo mniejsza. Prawdopodobnie
tej zimy ofiarą wilków padł młody łoszak i jego matka.
Na innej kości widać uszkodzenie. Wygląda na to, że łoś
został postrzelony, ale zdołał uciec myśliwym. Kość ładnie
się zasklepiła, a on pochodził sobie jeszcze po tym świecie
dwa lub trzy lata.
Po spacerze wilczymi szlakami Agnieszka proponuje powrót
na Carską Drogę, do której prowadzą tutaj wszystkie ścieżki.

Najsłynniejsza droga Podlasia powstała na przełomie XIX
i XX wieku. Miała połączyć trzy twierdze – Osowiec, Łomżę
i Grodno. Zaczyna się w Mężeninie – zjeżdża się w nią z drogi
krajowej nr 65, podążając na północny wschód przez
Strękową Górę, Dobarz, Osowiec, Goniądz, Dąbrowę Białostocką – aż do Grodna na Białorusi. Znaczna jej część biegnie
przez tereny należące do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Najbardziej malowniczy i ciekawy jest 33-kilometrowy
odcinek od mostu na Narwi w Strękowej Górze do Osowca.
Carska biegnie tam groblą usypaną wśród bagien lub po
wydmach polodowcowych. Jadąc nią, trzeba bardzo uważać
– spacerujące po niej łosie to tutaj codzienność. Położony tuż
przy drodze Dwór Dobarz to ulubione miejsce miłośników
przyrody, ornitologów, turystów, a także miejscowych.
Można tam spotkać pracowników parku, Króla Biebrzy,
turystów, artystów. To miejsce wręcz kultowe. Można w nim
dobrze zjeść, a nawet zostać na dłużej.
W miejscowych ludziach miłość do Biebrzy jest ogromna. Ta
rzeka po prostu w nich płynie… Albo wybrzmiewa melodią
jednego z najstarszych miejscowych utworów – pieśnią rzeki.
A przybysze? Oni stają się „biebrznięci” – tak o sobie mówią
ci, którzy zatrzymali się tutaj na chwilę i od tej pory muszą tu
wracać. Ci, którzy zostali na dłużej, bardzo dbają o Carską:
regularnie organizują gruntowne sprzątanie, często można
też zobaczyć auto, które zatrzymuje się na widok rzuconej
butelki czy puszki. Mówi się, że bagna wciągają. Bagna
biebrzańskie robią to w wyjątkowo pozytywny sposób.

Siedząc na pomoście nad fosą otaczającą dawną twierdzę
Osowiec, Agnieszka Zach opowiada o miejscowych – tych,
którzy mieszkają tutaj z dziada pradziada i tych, którzy
przyjechali tutaj i zostali na dłużej. Niekiedy na bardzo
długo. W nieistniejącej już w zasadzie wsi Budy mieszka
Krzysztof Kaweczyński – Król Biebrzy. W latach 90. XX
wieku zostawił antykwariat w Warszawie i przeniósł się do
leśnej pustelni. Na obszarze 20 hektarów – a może i większym, któż to wie – znalazło się miejsce dla bezdomnych
psów, starych krów, których nikt już nie chciał i niezliczonych zbiorów lokalnego rzemiosła.
Wchodzimy w las, który pochłania pozostałości twierdzy
Osowiec. Porośnięte mchem mury wyglądają jak głazy
narzutowe. Agnieszka, która przecież WIE wszystko,
prowadzi mnie w miejsce jak z wierszy Leśmiana:
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.
Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzył y się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
Na malinach się nie skończyło, był y również poziomki.
Okazuje się, że jedne i drugie smakują najlepiej, gdy
uzbiera się pełną garść, wsypie ją do ust i, przymykając
oczy, chłonie się
pomału aromat i słodycz.
Zapomniałam zupełnie o bosych nogach, gdy nagle coś
szybko i zwinnie wyślizgnęło się spod mojej stopy.

Dojrzałam tylko znikający w norce jaszczurzy ogonek.
– To był padalec – oznajmia Agnieszka. – Mała, beznoga
jaszczurka. Gdybyś szła w traperskich butach, z pewnością
byś go rozgniotła. Dlatego lepiej chodzić boso. Poza tym
dotyk to jeden z najważniejszych zmysłów. Czujesz
wszystko bardziej, wyraźniej, dokładniej. Ziemia opowiada ci swoje historie.
Wchodzimy głębiej w pozostałości fortu czwartego,
zwanego też „nowym”. Czuję bardziej i dokładniej (!)
chłód i wilgoć. Po ściankach murów spł ywa skraplająca się
woda, tworząc maleńkie stalagmity. Bose stopy pomagają
łapać równowagę, w butach łatwiej się poślizgnąć. Bez
większego trudu przeciskamy się przez omszałe szczeliny.
Czuję się prawie jak zdobywca jaskiń. Ale trzeba wracać.
Mamy jeszcze zobaczyć doł y potorfowe, rosiczki, widłaki!

Znów trafiamy na Carską Drogę, a z niej na torfowiska.
Rosną tutaj brzozy, wełnianki, gęste, soczyste mchy.
Idziemy twardą, wydeptaną ścieżką, między dołami
potorfowymi. Powstały dość dawno w miejscach, gdzie
ludzie wybierali torf. Wysuszony służył jako opał. Teraz
doły – niektóre tak wielkie, że czasami topią się w nich łosie
– wypełniła woda i porasta zielony kożuch. W powietrzu
unosi się specyficzny, intensywny zapach.
– To bagno – informuje moja przewodniczka.
– Domyślam się, że bagno – odpowiadam. Bo przecież
jesteśmy na bagnach.
Ale czuję coś specyficznego: zapach przypominający aromat
eukaliptusa, wymieszanego z rozmarynem i sosną, tak
intensywny, że aż lekko kręci mi się w głowie. Nie na tyle
jednak, by zrezygnować z podjadania pięknych borówek
rosnących na wysokich krzewinkach.
– Uważaj – kontynuuje Agnieszka. – Ten zapach to woń
olejków eterycznych wydzielanych przez bagno zwyczajne.
To roślina z rodziny wrzosowatych. Często rośnie w towarzystwie borówki bagiennej, nazywanej też pijanicą,
łochynią, durnicą. Nazwa wzięła się stąd, że gdy borówki
owocują, olejki wydzielane przez bagno osiadają na jagodach. Są trujące, tak jak cała roślina. Powodują zawroty
głowy, odurzenie, halucynacje lub nawet utratę przytomności. Jagody borówki można, oczywiście, jeść, są bardzo
zdrowe, trzeba je tylko wcześniej umyć, by spłukać bagienną truciznę. Nie powinno się też ich zbierać samotnie – czasami bagno tak intensywnie wydziela olejki, że można
zemdleć w lesie, a to nie jest najlepszy pomysł.

Dzień prawie się kończy, lecz Agnieszka ciągnie mnie dalej.
Przed nami spory stawek grubo porośnięty mchem-torfowcem i kępkami wełnianki. Gdzieniegdzie woda odbija
światło i ostrzega, że bynajmniej nie mamy przed sobą
stałego gruntu. Moja przewodniczka ciągnie długi drąg
i wbija go w poduszkę na powierzchni wody. Mimo że drąg
ma chyba ze trzy metry, nie udaje jej się dosięgnąć dna.
– Idziemy – stwierdza. Patrzę na nią z niedowierzaniem.
– No nie bój się, nic ci nie będzie, chodź! – łapie mnie za
rękę i ciągnie za sobą.
Ostrożnie stawiam pierwsze kroki, wrażenie jest takie,
jakbym chodziła po łóżku wodnym. Tylko że w żadnym
łóżku nie młabym wody, w której drąg nie sięga dna pod
stopami! Agnieszka tłumaczy, na jakim mchu nie mam
stawać – ale z wrażenia nie pamiętam, czy na żółtym, czy
na zielonym, w każdym razie docieramy do drugiego
brzegu. Oddycham z ulgą, a jednocześnie czuję niesamowitą ekscytację. Przez chwilę, bo jednocześnie dociera do
mnie, że nie ma innej drogi powrotnej niż ta, którą tutaj
dotarłyśmy. W tym momencie moja przewodniczka, mój
anioł stróż, sprawnymi susami oddala się w stronę tego
właściwego brzegu! Stoję skonsternowana.
– Nic się nie bój! – krzyczy. – Wracasz sama! Przecież już
wiesz jak! Gdybyś zaczęła się zapadać, to przewróć się na
brzuch albo na plecy. Całą powierzchnią się nie zapadniesz
– dodaje ku pokrzepieniu. W nagrodę za wątpliwą, ale
jednak potwierdzoną samodzielnym powrotem odwagę
zobaczę jeszcze rosiczki. Małe, drapieżne roślinki. Bardzo
się cieszę, że są takie małe.

Agnieszka ze swoimi dziećmi mieszka we wsi Kulesze.
Jej dom jest tradycyjny, drewniany i niezwykle
przytulny. Otoczony drewnianym płotem i niewielkim, za to pełnym kwiatów i ziół ogrodem. Pierwsza
wybiega najmłodsza z całej trójki – Daria. Jakoś mnie
nie dziwi, że boso.
Agnieszka kupiła ten dom kilka lat temu. Urodziła się
na Podlasiu, pierwsze lata życia spędziła w Chlebotkach – tuż za Narwią, ale lepiej pamięta Kalinowo
i Lipsk słynący z pięknych, batikowych pisanek.
W Lipsku mieszka jej matka chrzestna, która zajmuje
się zielarstwem. Kalinowo, a później znów Lipsk
wiąże się z babcią. To ona uczyła małą Agnieszkę
rozpoznawać, zbierać i używać zioła. Babcia twierdziła, że dobre rośliny idą za człowiekiem, otaczają jego
domostwo. Pokrzywy, krwawnik, babka zwyczajna
i lancetowata, dziurawiec – rosną zawsze blisko,
wystarczy wyjść z domu. Te śmiercionośne, trujące są
trudniej dostępne, trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać.
I po co…
Agnieszka wrosła w Biebrzę i w Podlasie. Ciągle
pogłębia swoją wiedzę o historii regionu, ma zacięcie
etnografa, badacza przyrody i ogromną ciekawość
świata. Twierdzi, że każdego roku musi zrobić coś po
raz pierwszy w życiu.
Jest licencjonowanym przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym i po Podlasiu, a także
przewodnikiem po trasach podwodnych Biebrzy (bo
również takie są), do czego przyczynił się Mirosław
Kobeszko, założyciel i prezes goniądzkiego klubu
nurkowego Meander. Agnieszka, jak na prawdziwą
wiedźmę przystało, w 2012 roku zdobyła mistrzostwo
Polski w nurkowaniu na orientację, a w lutym tego
roku podczas nocnego zejścia do jeziora Hańcza
zdobyła uprawnienia drivemastera w nurkowaniu,
więc również pod wodą można czuć się z nią bezpiecznie.

Rytm życia nad Biebrzą wyznacza przyroda. Przez
wieki rzeka i las karmiły ludzi i zwierzęta. Naturalne
zjawiska nie zawsze dawał y się wytłumaczyć
w prosty sposób, powstało więc wiele rytuałów,
mających chronić przed złym, odgadywać przyszłość, zapewniać pomyślność, zdrowie, dobre
żniwa czy też płodność. „Czary, gusła, zabobony” to
autorskie warsztaty Agnieszki, podczas których
snuje etnograficzno-magiczną opowieść o życiu
ludzi na Podlasiu. Stół, za którym staje, zastawiony
jest różnymi przedmiotami. Niektóre zwyczajne,
znajome, inne tak dziwne, że trudno określić, do
czego mogły służyć. Najbardziej intryguje mnie
ciężki pręt opatrzony drewnianym, poręcznym
uchwytem. To pieśnia, nazywana też pierzchnią.
Używano jej podczas przeprawy przez zamarzniętą
rzekę. Idący trzymał pieśnię i przy każdym kroku
wbijał ją w lód przed sobą. Na Biebrzy często powstają oparzeliska. W miejscach, gdzie nagromadziło się
więcej materiału organicznego, który rozkładając się
generuje ciepło, lód bywa na tyle miękki, że zapada
się pod człowiekiem jak plastelina. Pieśnia miała

ostrzegać przed takimi miejscami. Gołym okiem ich
praktycznie nie widać, czasami tylko na okolicznych
trzcinach osadza się szadź i ostrzega przed zdradliwym
miejscem.
Kolejne dziwo okazuje się wagą – to bezmian wykonany z
granatu. W tym ubogim regionie nic nie mogło się
zmarnować, a granat miał gwint, co umożliwiało wykonanie z niego poręcznej wagi.
Agnieszka dotyka kolejnych przedmiotów, a opowieść
snuje się, zadziwia, skłania do pytań. Tyle mądrości
w codziennym, prostym życiu i tyle trudów całych
pokoleń. Wiemy o świecie tak dużo, przemieszczamy się
między kontynentami, posługujemy nowoczesną technologią, a jednak ciągle możemy doznać uczucia, jakie łączy
się z odkrywaniem, z robieniem czegoś po raz pierwszy
w życiu. Z zadziwieniem, które jest zarezerwowane dla
dzieci. Bo przecież dorosłego człowieka nic nie powinno
dziwić, jak twierdziła Susan Sontag – jedna w najwybitniejszych myślicielek XX wieku.
Urzekła mnie mydlnica lekarska – niepozorna roślina,
którą można się umyć. Rozcierane w dłoniach liście pienią
się jak mydło. Przy okazji słucham o tym, że mycie
uważano kiedyś za czynność niezwykle intymną i związaną z bliskością pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy żyli
ze sobą.
Przed weselami pieczono korowaje, zwykle z żytniego
ciasta. Od ich jakości zależała pomyślność przyszłego
związku, więc jeśli korowaj opadł, zdarzało się nawet, że
wesele odwoływano. Aby się przed tym zabezpieczyć,
kobiety pilnował y, by chłop w czasie pieczenia do domu
nie wchodził, bo jego obecność mogła ciastu zaszkodzić.
Chata była zaparta (czyli zamknięta), a gdy korowaj
wyrósł tak piękny i wysoki, że z pieca nie można go było
wydostać, rozbierano piec i po sprawie.

Kolejny dzień to wyprawa do twórców
– rzemieślników albo artystów – bo
przecież granica pomiędzy rzemiosłem
a sztuką bywa bardzo cienka. Przed
Agnieszką wszystkie drzwi
stoją
otworem, wszędzie jest witana jak
przyjaciel. Jeśli przyprowadza gości, to
za nich ręczy – jej towarzystwo jest
potwierdzeniem, że i my możemy
wszędzie wejść.
Na początku zajeżdżamy do wsi Budne.
Pan Zygmunt Skubich jak zwykle siedzi
i wyplata kosze. Mają one różne formy i
wiele przeznaczeń. Część z nich jest
ciemna, inne są jasne. Te drugie pan
Zygmunt wyplata z wikli- ny, którą
wcześniej sparzył i okorował. Do
wyrobu koszy wykorzystuje
również
jałowcowe lub
sosnowe
korzenie. Kiedy przed laty uczył się
plecionkarstwa, robił tylko kosze do
ziemniaków. Po latach jego asortyment bardzo się rozszerzył. Przy wyplataniu koszy czas płynie spokojnie,
czasami tylko przed dom zajadą
turyści, by kupić kosz na drewno do
kominka albo mały koszyczek na
pamiątkę.

Najbardziej twórczym stanem jest
nuda. Doświadczył tego Bogdan
Tuszyński, szewc z wykształcenia
i zawodu. Wiele lat pracował w zakładzie obuwniczym w Mońkach. Gdy
zakład zamknięto, zatrudnił się
w szkolnej palarni. Nudząc się szalenie, wyskrobał z drzewa łyżkę, potem
widelec. Pewnego dnia do palarni
trafiły stare podręczniki, a wśród nich
albumy profesora Sokołowskiego – wybitnego ornitologa i rysownika.

Wkrótce powstały pierwsze ptaszki. Pan Bogdan
długo dopracowywał technologię. Bardzo dba o to,
by jego ptaki odzwierciedlały naturę – tak pod
względem wielkości, jak i kolorów. Rzeźbi je już od
kilkunastu lat. Ma stałą wystawę w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, zdobył też sporo
nagród i wyróżnień.
Uwielbia obserwować ptaki, potrafi przemarzniętego
bażanta ogrzać „pod pazuchą” i zwrócić mu wolność. Lubi obserwować maleńkie mysikróliki, które
wystraszone bardzo skutecznie udają martwe
i urocze raniuszki, które zimą zbijają się w zwarte
kulki, ogrzewając się wzajemnie.
Jest upalne południe. Teresa, żona Bogdana, częstuje
nas pysznym zsiadłym mlekiem. Próbujemy też ryb,
które przyrządza Bogdan. Na pamiątkę kupuję
błękitnego zimorodka, chociaż kusi mnie jeszcze
skromny, lecz jakże zadziorny skowronek… W prezencie dostaję jeszcze mysikrólika – jednego z pierwszych ptaków wyrzeźbionych przez artystę. Jest
piękny, chociaż autor utyskuje pod nosem, że jego
warsztat był przed laty dużo słabszy.

się opowieści babci. Czasami myślę, że niektórzy ludzie
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Paweł Piechowski mieszka w Czarnej Wsi Kościelnej,
gdzie tradycja garncarska sięga XVIII wieku. Jest czwartym pokoleniem garncarzy w swojej rodzinie. Specjalizuje się w tworzeniu ceramiki siwej oraz biswitowej.
Ogromnym osiągnięciem Pawła jest stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki
któremu mógł zająć się odtwarzaniem tradycyjnych
wzorów ceramicznych. Pasją zaraził go ojciec, a on
uczynił z niej sposób na życie.

Nie widziałam łosi. Gdy przyjechałam, opuścił y już lasy
i przeniosł y się na bagna. Nie można być nad Biebrzą
i nie wiedzieć łosia! To chyba w ystarczający pretekst, by
znow u tutaj wrócić. Tylko czy potrzeba pretekstu by
znów pod Dobarzem albo gdziekolwiek bądź umówić się
z Agnieszką i pozwolić się porwać, zaczarować, oderwać
na chwilę od świata?
Ona sama odrywa się czasami od ziemi (jest też pilotką
paralotni), robi witraże, organizuje warsztaty. Pracuje
z trudnymi końmi, bo jak nikt inny potrafi je uspokoić.
Słyszałam, jak nawołuje kruki, a one zwabione głosem
odpowiadają jej i krążą coraz bliżej, szukając pobratymca.
Agnieszka równie dobrze czuje się na ziemi, pod wodą,
w przestworzach, wśród ludzi i w samotności. Przez życie
prowadzi ją historia rodziny, pamięć pokoleń i niekończące

rodzą się wolni i takimi już pozostają na zawsze, niezależnie od wszystkiego. Bo wolność to stan ducha. Agnieszka
jest wyjątkowa, bo sama jej nie tracąc, potrafi się nią
dzielić. Podróżując z nią po Biebrzy, wrócimy nie tylko
bogatsi o ciekawe przygody i wiedzę o świecie, ale przede
wszystkim odmienieni wewnętrznie, autentycznie szczęśliwsi. Może nawet wolni.
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