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AVA GUARANI PARANAENSES

(INDIANIE AMERYKI POŁUDNIOWEJ MIESZKAJĄCY GŁÓWNIE
W PARAGWAJU, ALE TEŻ W BRAZYLII, BOLIWII I ARGENTYNIE)

Zapora wodna Itiapú zbudowana na rzece Parana,
która oddziela Brazylię od Paragwaju, jest obecnie
drugą co do wielkości elektrownią wodną na świecie,
która wykorzystuje spadek wody na zatopionych
w wyniku tej inwestycji wodospadach Guairá.
Warto w tym miejscu dodać, że znajduje się ona w
pobliżu słynnych wodospadów Iguaçu. Chociaż ten
gigantyczny obiekt umiejscowiony jest w brazylijskim
mieście Itiapú (nazwa pochodzi od słowa ‘tupi’- co
w języku Indian Guarani oznacza „ptasi śpiew”), to
jest też bardzo ważną inwestycją dla Paragwaju. W
zasadzie jest to wspólne przedsięwzięcie obu krajów.

26 kwietnia 1973 roku te dwa rządzone wówczas przez
dyktatorów kraje, czyli Brazylia i Paragwaj, doszły
do tajnego porozumienia dotyczącego budowy tamy
Itaipú, które doprowadziło do diametralnej zmiany
w życiu plemion tubylczych Ava Guarani i Aché,
objętych we wcześniejszych wiekach tzw. redukcjami
jezuickimi. W wyniku tego porozumienia rzeka
Parana jakby utraciła swoją tożsamość, a wraz z nią
wszyscy ci, którzy z niej żyli i sprawowali nad nią
pieczę, czyli rdzenne plemiona Guarani. Dziś patrzą
oni z nostalgią na te rozległe tereny i z rozrzewnieniem
wspominają, jak bardzo urodzajne niegdyś było to

„Rzeka Parana była naszym ŻYCIEM, bo aż roiło się w niej od ryb, a
otaczające nas górzyste wzniesienia obfitowały w zwierzynę, tak więc
mieliśmy wszystkiego o wiele więcej niż potrzebowaliśmy. Takie było to
nasze życie nad brzegami rzeki Parana”
wspomina Carmelita Benitez y Cristóbal Martinez
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środowisko okalające brzegi rzeki, jak
fantastyczne były to widoki, gdzie bujna
roślinność poprzeplatana była wąskimi
strumykami spływającymi z cichym
pomrukiem z górzystych terenów i
wpadającymi do wartkiego nurtu rzeki
Parana, a spadająca ze skał z głośnym
szumem krystaliczna woda, tworząca w
ten sposób cały łańcuch malowniczych
wodospadów Guairá, dodawały jakby
splendoru do tego niezwykłego krajobrazu.
Okoliczni mieszkańcy powiadają, że to
święte miejsce, bo dobry Bóg i Ojciec
obdarzył ich tymi wspaniałościami,
aby mogli już od najdawniejszych czasów wieść
szczęśliwe życie na tej życiodajnej ziemi uprawiając
kukurydzę, maniok, słodkie ziemniaki, fasolę, orzeszki
ziemne, banany……, troszcząc się o nią i mając pod
dostatkiem ryb, górskich zwierząt i wszystkiego czego
było im potrzeba.

natychmiast wyruszali na polowanie, aby ugościć
przybyszów upolowaną zwierzyną. Natomiast
rolą kobiet było przygotowanie tradycyjnego
posiłku, w skład którego zwykle wchodziła
specjalna potrawa zwana ‘chichi’. A wszystko to
się odbywało pod czujnym okiem miejscowego
szamana – pół lekarza, pół czarownika i zarazem
duchowego przewodnika, którego obowiązkiem
było dopilnowanie, aby nikomu niczego nie
zabrakło”.

Indianie Guarani - to ludzie niezmiernie wrażliwi na
piękno, dlatego w ich plemienne rytuały zawsze są
wplecione elementy sztuki, takie jak: rzeźbiarstwo,
malarstwo, muzyka, taniec, czy śpiew, a ich wierzenia
zakorzenione głęboko w tamtejszej tradycyjnej,
przekazywanej z pokolenia na pokolenie kulturze,
czego wyrazem były na przykład comiesięczne
spotkania położonych wzdłuż rzeki Parana wspólnot
plemiennych, w czasie których oprócz spotkań
towarzyskich, jakbyśmy dzisiaj to określili, oddawano
cześć Najwyższemu Bogu (Nande Ruvusu). Jeden z
uczestników tak to wspomina:

Dla rdzennych mieszkańców tych okolic sam pomysł
budowania zapory na ich rzece, która zawsze była dla
nich świętością, był absolutnie nie do przyjęcia i był
równoznaczny z popełnieniem ciężkiego przestępstwa
przeciwko dziełu Stwórcy. Z jednej strony jakby
instynktownie przeczuwali niebezpieczeństwo, ale z
drugiej byli przekonani, że Nande Ruvusu (Najwyższy
Bóg) nie dopuści do nieszczęścia. Niektórzy na
różne sposoby próbowali protestować kierując swoje
petycje do władz lokalnych i państwowych, ale w
ostateczności nie zdołali powstrzymać decydentów
tego przedsięwzięcia i w końcu nastąpiło to, czego się
obawiali. Cresecncio Diaz de Jukry w taki oto sposób
opisuje ten dramat:

„Kiedy przybywaliśmy na przykład do jakiejś
wioski, to zwykle miejscowi mężczyźni

„Poziom wody w rzece zaczął stopniowo
wzrastać, aż wreszcie doszedł do stanu
krytycznego. Wtedy już nic nie można było
zrobić, a jedynym rozwiązaniem była ewakuacja.
Dlatego postanowiliśmy z bólem w sercu opuścić
nasze domy i udać się w nieznane”.

Jednak poczucie krzywdy było tak głębokie, że
doprowadziło ich w pewnym sensie do duchowego
kryzysu. Dla ludzi
z plemienia Ava Guarani
wszystko to, co się wokół nich działo, było tak wielkim
zaskoczeniem, że wpadli w totalne osłupienie a zarazem
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ogromne przerażenie, w wyniku czego ich duchowi
przywódcy zostali zdyskredytowani, a Nande Ruvusu
stracił w ich oczach swoje pierwotne znaczenie. Sergia
Cardozo de Pirai, Pto Adela ze smutkiem stwierdziła, że
właściwie to nie mieli gdzie się podziać, gdyż wszędzie
dokąd się udali traktowani byli jak obcy w najlepszym
przypadku, ale przeważnie ich los był gorszy od
zwierząt, gdyż uratowane z powodzi zwierzęta
otoczono szczególną troską, zadbano też o gatunki
roślin, aby mogły odtworzyć swoje siedliska w nowych
warunkach, ale dla wysiedlonych Indian Guarani nie
było już godziwego miejsca na ich ojczystej ziemi.
Od momentu kiedy zbudowano tamę na Paranie,
wartki lecz spokojny nurt rzeki stał się niezwykle
gwałtowny i niebezpieczny. Wzburzona woda
wdzierała się dosłownie wszędzie, niszcząc z impetem
cokolwiek tylko napotkała na swej drodze. Najbardziej
jednak smutną rzeczą było to, że 38 przesiedlonych
tubylczych wspólnot zostało pozostawionych samym
sobie, bez żadnego wsparcia ze strony władz lokalnych
i państwowych, a ci wspaniali ludzie, jakby wrośnięci
w swoją ziemię przez pokolenia, a później siłą wyrwani
ze swego środowiska, nie potrafili już przystosować
do nowej sytuacji, która ich po prostu przerosła.
Tak mocno przywiązani byli do swojej pierwotnej
tradycji, zwyczajów, wierzeń i stylu życia, że w innych
warunkach społeczno-środowiskowych, jakby zaczęli
powoli umierać. Pojawiły się wśród nich choroby,
których wcześniej nie znali. Bardzo przeżywali to,
że ich ziemia albo znalazła się całkowicie pod wodą,
albo została zamieniona na obozy dla uchodźców i
doskonale zadbane rezerwaty dla roślin i zwierząt.
Nigdy nie otrzymali żadnej rekompensaty za utracone,
przecież nie z ich winy, mienie. Nie otrzymali w zamian
żadnej ziemi na własność, a przecież mieli przedtem
własną ziemię odziedziczoną po przodkach, z której
żyli przez pokolenia. Wraz z jej utratą praktycznie
zostali pozbawieni środków do życia. W jakże brutalny
sposób zostali wywłaszczeni nie otrzymując nawet
najmniejszego odszkodowania. Według przepisów
obowiązujących w krajach członkowskich ONZ, mieli
i nadal mają do tego pełne prawo - (Porozumienie nr
107 Międzynarodowej Organizacji Pracy). A przecież
Paragwaj jest członkiem ONZ i swego czasu przez
Paragwaj ten dokument został podpisany!

postanowiły odbudować swoje życie w nieco innym
miejscu, lecz w pobliżu terenów, gdzie do tej pory
mieszkali. Otrzymawszy informację, że niedaleko
Rezerwatu Przyrody w Limoy znajduje się odpowiedni
teren do zagospodarowania, będący własnością
państwową – co ze względów prawnych było bardzo
istotne, postanowili właśnie tam się osiedlić. W ten
sposób po raz pierwszy od 40 lat udało się przełamać
barierę, która odgradzała tubylców od ich ziemi.
Wkrótce po swoim przybyciu, rozpoczęli budowę osady,
w swoim pierwotnym stylu, czyli najpierw w samym
centrum zbudowali świątynię, a następnie zbudowali
swoje domy oraz szkołę. Jednak radość ze zdobytego z
wielkim trudem kawałka ziemi nie trwała długo, gdyż
rok później zostali skazani na eksmisję. Dlaczego?
Ponieważ nagle znalazła się osoba, która rościła prawo
akurat do tego skrawka ziemi. A wszystko to odbyło się
legalnie łącznie z eksmisją, czyli zostały przedstawione
odpowiednie dokumenty, które decyzją sądu cywilnego
przyznawały tej tajemniczej osobie prawo własności.
Zbieg okoliczności, czy raczej czyjaś precyzyjna, ale
ewidentnie diabelska gra zmierzająca w określonym
celu?

Przekroczenie barier
Skoro więc wiele prób odzyskania swoich posiadłości
spełzły na niczym, wysiedlone wspólnoty Guarani

3

Eksmisja

ze sobą zabrać. Natomiast to co mogli, zabrali jako
łupy wojenne. Ładowano więc bez skrupułów na
ciężarówki: kury, kurczaki, kaczki, perliczki…….,a także
dwa motocykle, których tubylcy nie zdołali zabrać w
czasie swojej ucieczki. W końcu wszystko co pozostało
spalili i odjechali.

Sam przebieg eksmisji był przerażający. W czasie
nieobecności mieszkańców, którzy spodziewając się
przebiegu wydarzeń pośpiesznie opuścili wioskę, w
wieczór poprzedzający tę akcję i następnego dnia rano,
czyli 30 września 2016 roku, na miejscu pojawił ciężki
sprzęt oraz osoby potrzebne do wywiezienia tubylców
i całego ich dobytku. Następnie przybyły radiowozy
pełne policjantów, policja konna oraz dwie ciężarówki
(na które prawdopodobnie mieli być zabrani „niesforni
tubylcy”). Wyglądało to tak, jakby miano ewakuować
niebezpieczne grupy przestępcze. Jednak ku zdziwieniu
wszystkich przybyłych, na miejscu nie znaleziono
nikogo oprócz dwóch sióstr SSpS - Ángeli Balbueny
i Mariablanki Barón, których zadaniem było
prowadzenie negocjacji ze stroną rządową. Nie udało
się jednak do niczego pozytywnego doprowadzić. Może
tylko tyle, że te dwie siostry mogły na własne oczy
zobaczyć, co się tam działo w tym czasie. A więc w
sposób równoległy nastąpiło niszczenie domów i
wszystkiego tego, czego ci „barbarzyńcy” nie mogli

Warto zaznaczyć, że osada Indian zajmowała mniej niż
jeden hektar powierzchni ziemi łącznie z Rezerwatem
Przyrody w Limoy. Powierzchnia całego rezerwatu
wynosi 14, 842 hektarów, nie wliczając w to skrawka
ziemi będącej własnością Indian, gdzie grzebali
swoich zmarłych. Natomiast cały dystrykt Itáipu
zajmuje powierzchnię 234,619 hektarów. Oprócz tego
cmentarza nie mieli więc już nic. Nawet ten hektar,
gdzie zbudowali swoją osadę, musieli opuścić. Rzeka
Parana też nie jest ich własnością, a starsi Guarani
z przykrością stwierdzają, że nawet duchy opiekujące
się dotychczas ich świętą własnością, zeszły gdzieś do
podwodnych otchłani i nie reagują na ich wołanie o
pomoc. To co jeszcze pozostało w tych ludziach to
wiara, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że powstaną z
upadku i przywrócą sprawiedliwość.

Refleksja
To opowiadanie przypomina nam o wielu innych
sytuacjach, w których znajduje się rdzenna ludność w
wielu zakątkach dzisiejszego świata. Są tu pokazane
specyficzne elementy tożsamości plemion tubylczych,
które nawet antropologom niezwykle trudno jest je
jednoznacznie zdefiniować. Aczkolwiek powyższa narracja dość wyraźnie wskazuje na jeden element, który
jakby spina wszystko w jedną całość, a jest nim poczucie niesprawiedliwości społecznej. Poza tym są jeszcze
takie elementy, które prowadzą nas do wyciągnięcia

wniosku, że rdzenna ludność lub tzw. aborygeni mają
silny związek z ziemią, na której żyją i z której żyją, a
także silne poczucie wspólnoty, swoisty sposób poczucia czasu, silny związek z przodkami. Mają też pewien szczególny sposób przeżywania wiary, związek z
Kościołem instytucjonalnym, teologią itp. Można tu
posłużyć się przykładem poszczególnych szczepów
Guarani, którzy w przeszłości byli ewangelizowani
przez zakon Towarzystwa Jezusowego.
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kto misyjność ma jakby wpisaną w
swoją tożsamość?

Nasuwa się tu pytanie, które chyba rzadko sobie
samym zadajemy, nie mniej jednak niezwykle istotne,
gdyż odpowiedź na nie pomogłaby nam zdefiniować
nasz sposób bycia. - Jak rozumiem słowo ‘inny’, czyli
ktoś z poza mojego kręgu (rodzina, wspólnota, kraj,
naród…)
e

w którym się obracam?

e

Jak postrzegam tych innych jako
siostra misyjna, czyli jako ktoś,

e

Jaki rodzaj teologii leży u podstaw
mojej posługi misyjnej?

Jest to bardzo ważne, aby być świadomym swojej
teologicznej podbudowy, na której opieram swoją
działalność misyjną, gdyż pomoże mi to popatrzeć
z szacunkiem na inne kultury. Ewangelia bardzo
wyraźnie precyzuje nakaz misyjny : - „idźcie i
nauczajcie wszystkie narody!”.

Jezus jest naszym wzorem
Jezus jest dla nas wzorem do naśladowania,
który poprzez tajemnicę Wcielenia stał się
człowiekiem. Jednak pochodzenia Jezusa jako
Syna Bożego nie należy rozumieć w takim
sensie, że skoro przyszedł do wszystkich ludzi,
to był jakby obywatelem całego świata. Jezus
będąc człowiekiem żył w określonym czasie
i miejscu na ziemi, w żydowskiej rodzinie
i wychowywany był w konkretnej, czyli
żydowskiej tradycji, religii i kulturze. Urodził
się w pierwszym wieku naszej ery w Palestynie,
która była okupowana w tamtym czasie przez
Rzymian. Posługiwał się językiem aramejskim
z powszechnie pogardzanym akcentem,
charakterystycznym dla mieszkańców regionu
Galilei. Nie jadł wieprzowiny i innych
pokarmów zabronionych przez Torę. Wierzył
w to, że ziemia jest płaska i jest centrum
wszechświata, a słońce krąży wokół niej, czyli stał się
podobnym do współcześnie mu żyjących ludzi, jednym
z nich, o czym jest mowa w Liście do Filipian (2:6:8).

V Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki
Łacińskiej i Karaibów w Aparecida - Brazylia maj
2007 r.

Jeśli przyjmiemy do serca taki rodzaj Wcielenia, który
zaproponował nam sam Bóg, to konsekwencją tego
powinna być nasza zgoda na taki właśnie sposób
Bożego działania w naszym życiu, co powinno też
stać widoczne poprzez naszą posługę misyjną. Jest to
właściwie jedyny sposób, w jaki możemy przemieniać
rzeczywistość w której żyjemy, pozwalając Bogu
działać w nas i przez nas.

Ten Jezus, należący do określonego kręgu kultury,
mówi nam coś bardzo ważnego o Bogu. Bóg posłużył
się ‘niedoskonałą’ kulturą, aby objawić siebie. S. D.
Gordon kiedyś wypowiedział się w następujący sposób:
„Jezus jest Bogiem, który posługuje się
zrozumiałym przez nas językiem, aby objawić
nam siebie”.

Społeczna Nauka Kościoła nie opracowała jeszcze
do tej pory konkretnego dokumentu dotyczącego
ludności tubylczej, ani też nie sprecyzowała
jednoznacznej teorii odnośnie tej grupy społecznej.
Zdaje się że z tej prostej przyczyny, że Kościół jest
rzeczywistością uniwersalną obejmującą cały lud

Tym językiem może być właśnie kultura.

„Słowo Boże przyoblekając się w Ciało Jezusa
Chrystusa, weszło tym samym w historię i
kulturę poszczególnych narodów” – słowa papieża
Benedykta XVI wypowiedziane na rozpoczęcie
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mieszkańców z ich tradycjami kulturowymi. Nie
są oni zwykłą mniejszością wśród innych, ale
przeciwnie, muszą się stać głównymi partnerami,
zwłaszcza gdy chodzi o duże projekty dotyczące
ich terenów. Dla nich bowiem ziemia nie jest
dobrem gospodarczym, lecz darem Boga i ich
przodków, którzy w niej spoczywają, jest świętym
miejscem, z którym muszą współpracować,
aby zachować swoją tożsamość i wartości. Jeśli
pozostają na swoim terytorium, to właśnie oni
potrafią o nie najlepiej zadbać. Jednakże w
różnych częściach świata są poddawani presji,
by porzucili swoje ziemie, aby można było na
nich swobodnie rozwijać projekty wydobywcze,
rolnicze lub hodowlane, które nie zwracają uwagi
na degradację przyrody i kultury”. (‘Laudato S’i nr

Boży, która jest oparta na jednakowej dla wszystkich
antropologicznej wizji godności każdej poszczególnej
osoby. Aczkolwiek poszukując materiałów na ten
temat, możemy je znaleźć przeglądając dokumenty
papieskie począwszy od 1891 r. zgromadzone według
odpowiednich kategorii, jak na przykład ‘wykluczenie’,
a także w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Są
też bardziej szczegółowe zasoby archiwalne związane
z wizytami duszpasterskimi różnych papieży do
krajów posiadających rdzenną ludność.
A zatem widzimy, że Kościół już od dawna podjął
kroki zmierzające w kierunku tzw. Inkulturacji, którą
można – za encykliką Jana Pawła II Redemptoris
Missio – określić jako „wewnętrzne przekształcenie
autentycznych wartości kulturowych przez ich
integrację w chrześcijaństwie i zakorzenienie
chrześcijaństwa w różnych kulturach. Jest to zatem
proces głęboki i całościowy... Jest to również proces
trudny, ponieważ nie może naruszyć w żadnej mierze
specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej”.
(RMis 52)

146)

Kilka testów biblijnych, które mogą nam pomóc w
naszej refleksji

Pwt.10:19
„Wy także miłujcie przybysza, bo sami
byliście przybyszami w ziemi egipskiej”

Całkiem niedawno papież Franciszek zwrócił naszą
uwagę na to że:

Rdz: 18:18

„Proces degradacji środowiska ludzkiego
i środowiska przyrodniczego zachodzi
jednocześnie i nie poradzimy sobie z degradacją
środowiska naturalnego, jeśli nie zwrócimy uwagi
na przyczyny związane
z degradacją
człowieka i społeczeństwa. W istocie degradacja
środowiska i degradacja społeczeństwa
wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym
mieszkańcom naszej planety”. (‘Laudato Si’ nr 48)

„Przecież ma on stać się ojcem wielkiego i
potężnego narodu i przez niego otrzymają
błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”.

Iz. 56:7

„….przyprowadzę na moją świętą górę
i rozweselę w moim domu modlitwy.
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na
moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany
domem modlitwy dla wszystkich narodów.”

Kościół chroni własność prywatną jednocześnie
przypominając nam, że zawsze istnieje obowiązek
społeczny. (‘Laudato Si’ nr 93)

1Krl.21:1-43

„Trzeba uwzględnić perspektywę praw
narodów i kultur, aby zrozumieć, że rozwój
pewnej grupy społecznej zakłada proces
historyczny w określonym kontekście
kulturowym i wymaga stałego udziału
lokalnych podmiotów społecznych,
poczynając od ich kultury…….”. (‘Laudato Si’ nr

„W tym kontekście konieczne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na wspólnoty rdzennych

Król Achab i winnica Nabota

Ga. 3:28

„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już
niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem
jesteście kimś jednym w Jezusie Chrystusie”.

144)
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Punkty do rozważenia

1

Mając w pamięci temat naszej XIV
Kapituły Generalnej „Z mocą Ducha
Świętego dzielimy się Dobrą Nowiną
pośród narodów”, zadajmy sobie
pytanie nawiązujące bezpośrednio
do tego tematu: W jaki sposób chcę
rozprzestrzeniać Dobrą Nowiną pośród
narodów?

Jesteśmy Guarani - to pieśń o dzielnym ludzie
Guarani. Wyraża się w niej tęsknota za tym
co przeminęło, ale co może jeszcze powrócić.
Przyłączcie się do nas wy wszyscy, którzy
jesteście z innych stron świata. Wspólnie
zaśpiewajmy tę pieśń, bo przecież wy też
jesteście naszymi braćmi.

W jakim stopniu jesteśmy
zaangażowane jako wspólnoty,
prowincje/regie w udzielanie pomocy
rdzennej ludności. Co mówi Nauka
Społeczna Kościoła nam na ten temat?

W jaki sposób włączamy
wykluczonych, zwłaszcza rdzenną
ludność, do kręgu współczującej i
wszechogarniającej Bożej Miłości?

5

Tekst zaczerpnięty z utopijnego poematu „Ziemia
bez zła” autorstwa hiszpańskiego katolickiego
biskupa posługującego w Brazylii, walczącego
o prawa ludności tubylczej jednocześnie będąc
zwolennikiem tzw. teologii wyzwolenia – Pedro
Casaldáliga

2

Kim są rdzenni mieszkańcy w kraju,
w którym przebywasz lub pełnisz
posługę misyjną? Jakie kroki podjął
Kościół, aby zbliżyć się do tej grupy
społecznej?

3

Pieśń o Guarani

Wsłuchajcie się w jej melodię i słowa, w
które wpisana jest nasza wielowiekowa
kultura - tak stara jak słońce, jak góry i jak
rzeki naszej matki ziemi Lacta. Jesteśmy
wrośnięci w tę ziemię jako jej synowie i córki.
Jesteśmy jak ziarna zboża i manioku, które z
niej wyrastają. Śpiewajmy przy wtórze fletu,
tańczmy odziani w księżyc i przyozdobieni
wielobarwnymi piórami rajskich ptaków. O
jakże wspaniała jest nasza kultura tworząca
doskonałą harmonię z naszą matką naturą.

4

Jaką przyjmujemy postawę w
sytuacji, gdy rdzenni mieszkańcy
walczą o odzyskanie swojej
własności, zwłaszcza jeśli chodzi o
ziemię ich przodków?

Czy my, jako wspólnota, potrafimy
przeciwstawić się działaniom
wszelkiego rodzaju decydentów,
którzy jakby z zasady niszczą lub
spychają na margines życia społecznego
wszystkich tych, których ogólnie
określamy jako rdzenną ludność. Czy
staramy się wejść we współpracę z takimi
międzynarodowymi organizacjami
jak np. VIVAT, aby wzmocnić nasze
działania zmierzające w kierunku
poprawy sytuacji bytowej ludności
tubylczej?

O jakże wielki pokój mnie ogarnia, kiedy
spoglądam na tę świętą ziemię.
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Tłumaczenie z j.angielskiego :
s. Julia Michałowska, SSpS
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