Biebrzańska Wiedźma przeprowadzi przez bagno, pokaże drogę do siebie
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Agnieszka Zach (Fot. Archiwum prywatne)

Agnieszka Zach to nie jest zwykły przewodnik po biebrzańskich okolicach. To zielarka,
artystyczna dusza zakochana w etnografii i witrażach, która potrafi pokazać świat natury z
innej perspektywy, czasem turystom każe w lesie klękać, by lepiej dostrzec całe bogactwo
przyrody.
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Monika Kosz-Koszewska: Co to znaczy być biebrzniętym?
Agnieszka Zach: - To słowo wymyślone przez Katarzynę Ramotowską, o kimś,
kto zakochał się w Biebrzy. Tak mówi się o osobie, która tu wraca, ta rzeka płynie
w jego krwi, jest jak narkotyk. Mogłam żyć w różnych miejscach, szkolić konie, ale
odkąd jestem tutaj, wiem, że to moje miejsce - jedyne w Polsce, które ma
turystyczny szlak podwodny „Po Drugiej Stronie Lustra", a ja jestem
przewodnikiem po nim. To wielka zasługa Mirka Kobeszko z Biebrzańskiego Klubu
Płetwonurków, który stworzył ten szlak podwodny i jest moim mentorem oraz
Stowarzyszenia „Ptaki Polskie", które zadbały o fundusze. Warto nim spłynąć - są
tam sumy, gąbki słodkowodne, Biebrza to żywa, dzika rzeka.
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Jak to się stało, że odkryła w sobie pani wiedźmę?
- Wiedźmowanie zaczęło się od żartu, a skończyło na faktach. Któregoś razu
przyjechała do mnie Telewizja Polska, która chciała nakręcić łosia. To był chyba
drugi rok mojego przewodnictwa, łoś stał w krzakach i operator kamery zaczął
marudzić, że kamera nie wyostrzy. Zażartowałam, czy mam go jeszcze z tych
gałęzi wyprowadzić. "Telewizornia" - że oczywiście. Zagadałam coś do łosia po
swojemu i łoś ruszył. Mówię im, żeby zostali z tyłu - łoś przyspieszał, jakby za mną
szedł. Poprosili, żeby go zatrzymać, to znów "zaględziłam" i w tym momencie
klempa ładnie się ustawiła, kamerzysta nagrał, powiedział "mam to", a potem
stwierdził: "wiedźma, normalnie wiedźma". Pomyślałam, że skoro wiedźma, to co
ja się będę przed tym bronić. Raz, drugi ktoś tak powiedział i przykleiło się to do
mnie. Ta prawdziwa wiedźma pojawiła się we mnie później. Pasjonuje mnie
etnografia, zielarstwo, przyroda, ciotka była zielarką, babcia się tym zajmowała, a
prababka była znachorką i szeptuchą, a w tym pokoleniu wypadło na mnie. To z
babcią chodziłam już jako pięciolatka po łąkach nad Biebrzą. To ona mnie uczyła co do czego służy, czego nie dotykać. Uczyła mnie też inaczej na świat patrzeć.
Prostowała rzeczywistość, zawsze mówiła stój - zanim ocenisz i patrz...
Już w dzieciństwie działy się w moim życiu dziwne rzeczy, ale wtedy nie
wiedziałam, że inni tak nie mają. Dostrzegałam coś więcej w drugim człowieku, to
nawet kwestia innego sposobu komunikacji. Z mamą nie musiałyśmy nawet
werbalnie się porozumiewać, wystarczyło powiedzieć coś w trzech słowach, a
nawet bardziej skomplikowane kwestie były jasne - zawsze wiedziała, co myślę i
co się ze mną dzieje. Często robiłam masaże znajomym, mówili, że świetnie się
po nich czują, a ja dotykając tych ludzi, widziałam pewne rzeczy z ich życia, choć
szczeniąt i w dodatku same suczki. Mama mówiła, że w dzieciństwie ptaki siadały
mi na ramionach, kiedy byłyśmy na polu, koń, który poturbował już wiele osób
choć plątałam mu się pod nogami, nigdy nie kopnął. Myślałam, że to jest
normalne, ale to była błoga nieświadomość.
Co taka wiedźma może dać współcześnie ludziom, którzy dość mocno
odsunęli się od natury?
- Jestem przekorna, w tym, co staram się ludziom przekazać. Bawię się trochę w
adwokata diabła, by człowiek się zatrzymał i pomyślał, dlaczego robi coś, czego
nie chce robić. Pokazuję drogę do siebie. Chwalę zarówno przyjaciół, jak i tych,
którzy nimi nie są, jeśli zrobią coś dobrego. Pomagam też ludziom, którzy nie
mogliby się tego po mnie spodziewać. Obalam wiele mitów o wilkach, łosiach, o
zachowaniach zwierząt, bo człowiekowi wydaje się, że to on jest takim
ekstrastworem na tej ziemi. A tak naprawdę poza wyższą inteligencją u ludzi, życie
nas wszystkich oparte jest na instynktach. Tłumaczę często, że wilcza wataha to
nie jest banda zabójców, ale rodzina, w której są pewne relacje. Sławnym już się
robi moje powiedzenie: "na kolana" i wtedy z bliska obserwujemy ten świat z
poziomu mrówki. Klęczymy i widzimy całą różnorodność natury, gdy pokłonimy się
pani malinie, pokaże całe bogactwo. Uczy to pokory życia i to też przekazuję
ludziom.
Nie tylko na kolanach, ale i boso - to też dla pani naturalny sposób kontaktu
z naturą, który poleca pani innym.
- Jak już zdejmę buty, to już tak chodzę. Nie chodzi tylko o lepszy kontakt z
naturą, ale to praktyczne, bo często wchodzę i wychodzę z wody, w gumowcach
latem ciężko by było, buty trzeba by zdejmować i wkładać. Kiedyś cała klasa
gimnazjalistów zechciała tak jak ja iść boso, na piasku było pięknie... Ale na
drodze fortecznej jest tłuczeń z kamienia polnego - dość ostry. Moja babcia
palcami wrzucała płonące węgle, jeśli wypadały z pieca. Pytałam, czemu ją to nie
parzy. A ona odpowiadała, że jeśli coś szanujesz, to cię nie skrzywdzi. Tak samo
jest z chodzeniem na boso, ziemię trzeba szanować, to nie ukrzywdzi. Tym
bardziej że mam wzrok słabszy i od najmłodszych lat pracowałam ciężko w polu
pochylona, dźwigałam kosze i skrzynki, dlatego używam innych zmysłów, które
bardziej się wykształciły. Dotyk jest dla mnie bardzo ważny. Zaskrońca czy
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padalca wyczuję pod stopą, a butem bym go zdeptała, dlatego często proszę
turystów, by buty zdjęli na wydmach, mchu albo dołach torfowych Dla wielu osób
chodzenie boso jest bardzo silnym przeżyciem. Na co dzień jesteśmy ubrani w
różne ochraniacze, grube ubrania, bo boimy się pająków, żmij czy kleszczy.
Jestem w lesie codziennie i jakoś nie mam z tym problemu. Nie używam też
żadnych chemicznych środków na komary, choć na początku doprowadzały do
szału, nad Biebrzą jest ich dużo, ale teraz ich nie zauważam.
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Jak nauczyła się pani rozpoznawać zioła?
- Mama była agronomem, późno wracała z pracy, więc opiekowała się mną głównie
babcia i matka chrzestna. Babcia gdziekolwiek szła, brała mnie ze sobą.
Tłumaczyła, że ta mięta będzie dobra, bo to pieprzowa, a inna jest niedobra, bo to
psia, co jest dobre na kurzajki, jaką roślinę należy rwać tylko z rana, że centuria,
czyli tysięcznik, jest dobra na brzuch i odtruwa i wiele innych rzeczy. Jak
marudziłam, że chcę pić, wyrywała tatarak i kazała żuć. Do każdej z roślin miała
swoje legendy, jak ta o firletce poszarpanej, kiedy to Matka Boska chciała
podetrzeć pupę małemu Jezuskowi i tylko ta roślinka ofiarowała swoje płatki,
dlatego są poszarpane. U mojej babci nie pamiętam normalnego zdania, wszystko
było jakąś opowieścią, sporo było powiedzonek. Non stop mówiła wierszem, była
rozśpiewana. Te przypowiastki to także sposób przekazywania wiedzy.
Czy już w dorosłym życiu pogłębiała pani tę wiedzę zielarską w bardziej
naukowy sposób?
- Miałam dwa etapy stosunku do tego zielarstwa. Najpierw była negacja, kiedy
uczyłam się w szkole rolniczej, ale tam była mowa raczej o roślinach
hodowlanych. Ale potem przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy, którą mam od
babci. Zaczęłam szukać wiedzy w zielnikach, niektóre rzeczy pasowały, ale były
też takie, które się nie pokrywały. I wtedy jeszcze mocniej zaczęło mnie to
interesować, zwróciłam się do ludzi, którzy się tym zajmują, i to mi dało szerszy
ogląd.
Mówi pani wiele o tym, co zawdzięcza więziom rodzinnym, a jaką mamą jest
wiedźma?
- Moje dzieci kompleksów nie mają. Ich koledzy opowiadają, że ich mamy pracują
tu i tu, moje - że mama lata paralotnią, nurkuje, zajeżdża konie, jeździ
motocyklem, robi witraże, jest Mistrzynią Polski w nawigacji podwodnej. Jestem
matką raczej zimnego chowu, bo dzieci muszą sobie poradzić. Nie rozczulam się,
gdy któreś skaleczy palec. Uczę tego, że każda rzecz ma pewną wagę i nad byle
czym nie ma co się rozklejać. Jestem matką wymagającą w pewnych rzeczach,
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zabieganą i nie mam tyle czasu, aby natrząsać się nad dziećmi. Ale jestem z nich
bardzo dumna, przede wszystkim dlatego, że nie są wyrachowane. Opowieści o
dawnych czasach były przekazywane ustnie i to jest właśnie pamięć pokoleń i my
też dużo sobie opowiadamy, moje dzieci mówią o wojnie, tak jakby ją przeżyły.
Prowadzi pani warsztaty zielarskie, ale też takie o gusłach. Jak to możliwe,
- My jeszcze mamy czas na tej ścianie wschodniej, tu się jeszcze widzi człowieka.
Nikt nikomu na plecy nie wskakuje, mamy czas widzieć, słuchać, reagować na
naszą intuicję. Nie jesteśmy szczurami, które biegną, bo szef kazał. Tu są jeszcze
ludzie, którzy mogą być biedni, ale mają swoją dumę i pieniądz im świata nie
przesłonił.
Pewne praktyki, nie powiem, że magiczne, może wykonać każdy człowiek. Trzeba
mieć tylko czas i można rozwijać pewne rzeczy. Kiedy nie ma tej gonitwy, człowiek
lepiej widzi siebie. W babkowaniu czy szeptuszeniu najważniejsze jest wierzyć, bo
wiara przenosi góry. Wiadomo tylko, że szeptucha jest silnie wierzącą, jedne
modlą się do Jezusa, inne do Maryi czy Boga, a inne modlą się do czegoś innego.
Jedne szeptuchy są prawosławne, inne nie. To, co je łączy to silna wiara - jeśli
czegoś pragniesz, jest to możliwe.
Jak to się stało, że osiadła pani w Kuleszach nad Biebrzą?
- Z tym było dość śmiesznie. Kiedy się rozwiodłam, pracowałam wówczas przy
koniach i witrażach, to są niezłe pieniądze, postanowiłam zainwestować w siebie.
Zrobiłam prawo jazdy, kupiłam samochód, któregoś razu wybrałam się do
Kiermus, a potem do Carskiego Traktu, a tam nie ma żadnego menu, kobietka
podaje mi pierogi i mówi - jedz robaczku. To Ela, do dziś matkuje mi nad Biebrzą.
Była u niej Krysia Berendt - pyta, czy byłam u króla Biebrzy. Mówię że nie - od
słowa do słowa z innymi turystami dotarłam do tego króla Biebrzy. Krzysiek
Kawenczyński opowiada o wszystkich etnograficznych zbiorach, a ja od razu
wiedziałam, do czego dany przedmiot jest, choć nie każdy znałam. Zaczął
opowiadać o przewodniczce nad Biebrzą, że umie zapalić ogień bez pomocy
zapałek, a ja mówię, że też umiem, bo kiedyś miałam wypadek w górach,
skręciłam kostkę i musiałam jakoś przetrwać. Byłam u niego jeszcze kilka razy i
zapytał, dlaczego nie zostanę przewodnikiem, skoro mam taką wiedzę.
Pomyślałam sobie - jaką wiedzę? Ale on mi mówi, że są nawet ludzie, którzy
myślą, że jelenie cały czas noszą to samo poroże. Zrobiłam uprawnienia na
przewodnika, trochę dla żartu. Najpierw na Podlasie, potem po Biebrzy.
Któregoś razu na carskiej drodze, widzę chłopaka i bezsens w jego spojrzeniu.
Była wtedy wczesna wiosna, śnieg zszedł, były rozlewiska. Okazało się, że to
obcokrajowiec, który chce zobaczyć łosia. Mówię mu łamanym angielskim, chcesz
zobaczyć łosia, to chodź. Akurat widziałam go niedaleko. Wzięłam go za łapę,
spojrzał, zdziwiony, a tam w krzakach siedziała klępa Matylda, ale ciężko było
zrobić zdjęcie, więc wyjęłam mapę i zaczęłam tłumaczyć, gdzie ma jechać, by coś
zobaczyć. Nagle inne auto ostro hamuje - o już klępa na drodze! Fotograf
wyciągnął aparat, ale obiektyw był za duży, panika - to mówię - idź zmień,
poczeka. Potem zabrałam go na Biały Grąd. Bagna w tym czasie są błękitnozłote, to najpiękniejszy czas dla fotografów. Kazałam mu jechać drogą, gdzie na
wodzie był cienki lód, a czasem widać było płynącą bystro wodę, ominęliśmy
dziury. Po wszystkim mówił, że jeździł po Azji, był nad Amazonką, ale to było
najwspanialsze przeżycie. To był mój pierwszy turysta - jeszcze latami przyjeżdżał
z przyjaciółmi. Postanowiłam więc w tej okolicy wynająć jakiś dom, trochę
mieszkałam w takim po pożarze pod Trzciannem. Ale cały czas była myśl - mój
dom, moja twierdza. W końcu dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi kupiłam,
ceglany, malutki domek w Kuleszach, który był spełnieniem marzeń.
Ale oprócz kontaktu z biebrzańską naturą, jest też w Kuleszach możliwość
kontaktu z kulturą, bo macie artystyczną Stodołę Snów, gdzie odbywają się
m.in. koncerty.
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- Rosły w niej drzewa, do pół ściany zasypana była gruzem i śmieciami. Dach
zrobił kolega - pomogli przyjaciele to, co zaczęło się tam dziać, to wszystko dzięki
marzeniem była pracownia witraży, przestrzeń na warsztaty, a dzięki Rumiankowej
głowie i jego tytanicznej pracy stało się miejscem, gdzie przyjeżdżają muzycy. W
tamtym roku mieliśmy Biebrzańską Jesień z Piosenką, a 23 kwietnia będzie
Biebrzańska Wiosna z Piosenką.
Turyści spoza Podlasia odwiedzają często Puszczę Białowieską czy
Knyszyńską, Suwalszczyznę, ale Biebrza wydaje się niedoceniona.
- Biebrza nie jest dla każdego. To przyrodniczy i etnograficzny raj, przez co jest
specyficzna. Są łosie, storczyki, bobry i wilki, ale nie ma takiego szwędactwa jak w
Bieszczadach. Biebrza jest dla pewnego rodzaju wariatów przyrodniczo
zakręconych, ornitologów czy przyrodników.
Czyli raczej nie dla turystów, którzy wyjazd kojarzą ze SPA?
- To wysiłek, czas, odległości, to błoto o zapachu siarkowodoru, gzy i komary, ale
śmiem twierdzić, że biebrzańskie błota to niezłe SPA. Stosuje je ze sporymi
sukcesami.

Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze
Jesteśmy też na Facebooku. Dołącz do nas i dziel się opiniami.
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