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Rys historyczny gminy. Historia gminy Po¶wiêtne jest nierozerwalnie zwi±zana z histori± Podlasia. Nazwa
&bdquo;Podlasie&rdquo; jest nazw± topograficzn±, która by³a zwi±zana z sytuacj± geopolityczn±. Dotyczy³a tak¿e
po³o¿enia tej krainy pod Lachami (Podlachia, Podlasze). Pierwotnie znajdowa³a siê ona w ¶rodku krain polskich i by³a
wschodni± czê¶ci± Mazowsza, po³o¿on± w k±cie zbiegu trzech dzia³ów wodnych: Wis³y, Niemna i Prypeci. Na jej
obszar sk³adaj± siê dorzecza Narwi, Le¶nej, Dmuchawca, ¶rodkowego Bugu, Krzny i Nurca. U zarania istnienia
pañstwa polskiego obszar gminy by³ typow± krain± graniczn±, po³o¿on± na skrzy¿owaniu wa¿nych dróg
miêdzynarodowych. Na jej terenie przenika³y siê i ¶ciera³y wp³ywy polskie (mazowieckie), ruskie, jaæwieskie i
krzy¿ackie, a pó¼niej litewskie. Z powodu takiego po³o¿enia toczy³y siê tu nieustanne walki, ludno¶æ dziesi±tkowa³y
zarazy i wojny, a ziemie uprawne porasta³y lasy. Zakoñczony w XV wieku proces tworzenia granicy miêdzy Wielkim
Ksiêstwem Litewskim i Mazowszem wprowadzi³ wzglêdny spokój w regionie. Tym samym rozpocz±³ siê intensywny
rozwój gospodarki rolnej i osadnictwa.
Teren województwa podlaskiego wiele razy zmienia³ przynale¿no¶æ
pañstwow± na przestrzeni wieków. Po pokoju toruñskim w 1411 roku nast±pi³o ustanowienie granicy z pañstwem
krzy¿ackim i uporz±dkowanie administracyjne tego obszaru. Od 1413 roku obszary wschodnie omawianego województwa
wchodzi³y w sk³ad województwa trockiego. W 1513 roku z tego wielkiego województwa trockiego wydzielono województwo
podlaskie wchodz±ce wówczas w sk³ad Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, obejmuj±c swymi granicami ziemiê drohick± z
Brze¶ciem, Mielnikiem i Bielskiem, fragment ziem pojaæwieskich z Rajgrodem, czê¶æ ziem wschodniego Mazowsza z
Tykocinem i Goni±dzem oraz dawn± ziemiê brzesk± z Brze¶ciem Litewskim, Kobryniem i Kamieñcem.
W
historiê Podlasia wpisane s± te¿ dzieje obecnego powiatu bia³ostockiego, w którego granicach administracyjnych le¿y
gmina Po¶wiêtne. Najstarsze dzieje terenów powiatu bia³ostockiego nie s± dok³adnie znane. Od oko³o 650 roku p.n.e.
do pocz±tków naszej ery ziemie te zasiedlali Ba³towie, którzy z czasem zostali wyparci przez ludno¶æ pras³owiañsk±.
Wiadomo jednak, ¿e na terenie gminy Po¶wiêtne ludzie pojawili siê w pó¼nej epoce kamiennej, o czym ¶wiadcz±
liczne znaleziska archeologiczne rozpoznane w dolinie rzeki Lizy oraz w bezpo¶rednim s±siedztwie doliny zlewowej. W
1991 roku odkryto w Starych Grochach cmentarzysko kurhanowe z epoki br±zu, które wskazuje na dobrze rozwijaj±c±
siê sieæ osadnicz± kultury wielborskiej. Ma³o rozpoznany jest okres ¶redniowiecza, jednak liczne ¶lady archeologiczne
wskazuj± na utrzymuj±ce siê zasiedlenie doliny rzeki Lizy oraz stoków pagórków po³o¿onych w pobli¿u mniejszych cieków
wodnych. We wczesnym ¶redniowieczu obszary po³o¿one w rejonie górnej Narwi pozostawa³y pod wp³ywem
osadnictwa zwi±zanego z Rusi±.
Od pocz±tku X wieku tereny powiatu bia³ostockiego zaczê³a zasiedlaæ
nadwi¶lañska ludno¶æ mazowiecka. Jednak w wyniku wypraw jaæwiesko-litewskich oraz najazdów krzy¿ackich nast±pi³o
wyludnienie czê¶ci jego obszaru. Podczas swoich rz±dów na Podlasiu ksi±¿êta mazowieccy sprowadzali ludno¶æ z
g³êbi swojej dzielnicy mazowieckiej (od Ciechanowa, Gostynia, Rawy, Wyszogrodu, Zakroczymia). Ksi±¿êta litewscy
tak¿e chêtnie przyjmowali osadników mazowieckich.
W XVI wieku wzros³o tempo kolonizacji mazowieckiej, która
opiera³a siê g³ównie na drobnej szlachcie i siêgnê³a puszcz podlaskich, powoduj±c powstawanie osad
drobnoszlacheckich, np. w Grochach szlachta herbu Luba, w Dzier¿kach - herbu Nieczuje. Rozwój osadnictwa oraz
przyrost naturalny spowodowa³y powstawanie nowych wsi tzw. przysió³ków. Proces ten najbardziej uwidoczni³ siê w
nazwach. Nowe wsie otrzymywa³y, obok nazwy wspólnej ze star± wsi±, nazwê drug±, np.: Brzozowo Antonie - Chabdy,
Chrzczonki, Korabie. Pierwszy cz³on z³o¿onej nazwy pochodzi od nazwiska rodu, drugi stanowi okre¶lenie ga³êzi
rodu, która dan± wie¶ zasiedli³a. W XVI wieku rody drobnoszlacheckie przyjê³y nazwiska zakoñczone na &ndash;ski od
nazwy wsi, np.: Brzozowski, G±sowski, Grochowski. Jednak czê¶æ rodów pozostawa³a przy swoich ¶redniowiecznych
nazwiskach (Kulesza, Konopna, Tyszka). Do dzisiaj wystêpuj± w tym regionie niespotykane na innych terenach Polski
tzw. wsie gniazdowe, które charakteryzuj± siê wspólnymi nazwami i w wiêkszo¶ci jednakowymi nazwiskami
mieszkañców.
Na ten okres datuje siê tak¿e powstanie miejscowo¶ci Po¶wiêtne, która pierwotnie nosi³a
nazwê Wielkogrzeby (lub Wielkogrzewy) i powsta³a prawdopodobnie przed 1486 rokiem. W tym w³a¶nie roku
nast±pi³o bardzo wa¿ne dla tych okolic wydarzenie natury religijnej, poniewa¿ grunt tej¿e wsi zosta³ darowany jako
uposa¿enie powsta³ej tu filii parafii suraskiej. Pierwszymi darczyñcami mieli byæ Brzozowscy i Dzier¿kowie, tutejsi
drobnoszlacheccy ziemianie. W ci±gu lat 1486-1501 zmiana nazwy musia³a mieæ jakie¶ uzasadnienie. Mo¿liwe, ¿e
wywodzi³a siê ona od faktu przejmowania dóbr ko¶cielnych przez ludzi ¶wieckich (sekularyzacja) &ndash; st±d nazwa
¦wiête i Po-¶wi±tne. Innym wyt³umaczeniem mo¿e byæ te¿ fakt po¶wiêcenia ziemi pod nowy ko¶ció³ w Wielkogrzebach.
Ró¿norodne ¼ród³a, wzmiankuj±ce istnienie miejscowo¶ci Po¶wiêtne, nie pozwalaj± na dok³adne okre¶lenie roku, w
którym po raz pierwszy pojawi³a siê jej nazwa, jak± znamy obecnie. Jedyny taki fakt istnieje przy wykazie uposa¿enia
probostwa suraskiego z 1575 roku, gdzie po raz pierwszy widaæ znan± nam wspó³cze¶nie nazwê Po¶wiêtne. O istnieniu
nazwy Po¶wiêtne mo¿e ¶wiadczyæ tak¿e fakt, ¿e ju¿ w regestrze poborowym sporz±dzonym w 1580 roku przez
poborcê Beniasza Jab³rzka Wysseñskiego spotykamy nazwê Po¶wi±thne Go³êbie. Poza tym w spisie podatku
pog³ównego z lat 1662 - 1676 istnieje parê wybranych rodzin pochodz±cych z parafii Po¶wi±tne, np.: Brzozowscy,
Go³êbiewscy, Grochowscy, za¶ we fragmencie ksiêgi chrztów z parafii Pietkowo z lat 1689-1720 s± wyra¼nie
widoczne miejscowo¶ci filii po¶wiêcieñskiej: Grochy, Brzozowo Chrzczony, Go³êmbie, Wielkowo, Solniki.
Spo³eczno¶æ gminy w du¿ej mierze stanowi³a szlachta za¶ciankowa, ch³opi i robotnicy dworscy. W okresie tym szybko
rozwija³a siê gospodarka folwarczna, utworzono du¿e folwarki w Wilkowie, Marynkach, Turku i Chomi¼nie.
W
wyniku Unii Lubelskiej w 1569 roku w³±czono do Korony czê¶æ dawnego województwa podlaskiego, obejmuj±cego
zachodni obszar dzisiejszego województwa bia³ostockiego. Na Podlasiu wyodrêbni³y siê ostatecznie trzy ziemie:
bielska, drohicka i mielnicka. Od tej pory a¿ do III rozbioru Polski w 1795 roku Po¶wiêtne nale¿a³o do nowego
województwa, podobnie jak i ca³a ziemia bielska, na której terenie siê znajdowa³o. W wyniku III rozbioru Polski
http://www.gminaposwietne.vipserv.org

Kreator PDF

Utworzono 26 April, 2018, 07:34

Gmina Po¶wiêtne

województwo podlaskie zosta³o podzielone wzd³u¿ Bugu na dwie czê¶ci. Po³udniow± czê¶ci± zaw³adnê³a Austria, a
czê¶æ pó³nocn±, czyli ca³y teren dorzecza ¶rodkowej Narwi, zagarnê³y Prusy. Z ca³o¶ci ziem polskich wcielonych do
Prus utworzono now± prowincjê, która nosi³a nazwê Prusy Nowowschodnie. Zosta³a ona podzielona na departamenty:
bia³ostocki i p³ocki. Gmina Po¶wiêtne przynale¿a³a w owym czasie do departamentu bia³ostockiego. Wojny
napoleoñskie i zwi±zane z nimi przesuniêcia granic, spowodowa³y, ¿e z ziem polskich przywróconych spod zaboru
pruskiego, ustanowiono Ksiêstwo Warszawskie. Jednak znaczna czê¶æ departamentu bia³ostockiego, czyli powiaty:
bia³ostocki, bielski i drohicki oraz czê¶æ sura¿skiego i d±browskiego, po traktacie tyl¿yckim w 1807 roku przypad³a
Rosji. Now± jednostkê administracyjn±, le¿±c± w granicach Cesarstwa, nazwano obwodem bia³ostockim. Obwód ten
otrzyma³ prawa Guberni i podlega³ bezpo¶rednio Petersburgowi, a podzielono go na powiaty: bia³ostocki, bielski i
sokólski. Granica przebiega³a wzd³u¿ rzeki Mieni (dop³yw Nurca) i Narwi±. Bielsk, Brañsk i Sura¿ do pierwszej wojny
¶wiatowej znajdowa³y siê na terenie Rosji.
Na ten okres datuje siê te¿ powstawanie gmin wiejskich. S³ownik
geograficzny z tego czasu notuje, ¿e w 1827 roku gmina Po¶wiêtne nale¿a³a do powiatu mazowieckiego, posiada³a
ko¶ció³ parafialny, szko³ê pocz±tkow± oraz urz±d gminy. Na terenie gminy istnia³o w ówczesnych czasach 865 domów,
które zamieszkiwa³o 6548 osób. Granice administracyjne gminy obejmowa³y swym zasiêgiem 29 wsi szlacheckich:
Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzy³y, Brzozowo Panki,
Brzozowo Stare, Dzier¿ki, Dworaki, G±sówka, Go³êbie, Grochy, Kamiñskie, Liza Nowa, £apy Barwiki, £apy Bociany,
£apy Dêbowizna, £apy Go¼dziki, £apy Ko³paki, £apy Korczaki, £apy Le¶niki, £apy £ynki, £apy Plu¶niaki, £apy
Szo³ajdy, £apy Wity, £apy Ziêciuki, Poro¶l
Kije, Poro¶l Wojs³awy i Zdrody. Oraz 6 wsi w³o¶ciañskich:
Dani³owo, Pietkowo, Po¶wiêtne, Stokowisko, Wilkowo i Wo³kany (obecnie Wo³kuny). Przez obszar gminy przebiega³a
tak¿e droga ¿elazna Warszawa - Petersburg - £apy.
Burzliwy przebieg na obszarze obecnego województwa
podlaskiego mia³o powstanie styczniowe w latach 1863 - 1864, kiedy to dzia³ania powstañcze koncentrowa³y siê w
oparciu o kompleksy le¶ne. W okolicy wsi £ukawica oddzia³ Bogus³awa Ejtmonowicza stoczy³ potyczkê z Kozakami,
gdzie kilkudziesiêciu z nich ponios³o ¶mieræ, co poci±gnê³o za sob± ostre represje. Ca³a wie¶, oko³o czterdziestu
rodzin, zosta³a wysiedlona, za¶ jej mieszkañców w³adze carskie zes³a³y w g³±b Syberii, a miejscowo¶æ doszczêtnie
spalono. By³a to zemsta za przegran± walkê i kara za pomoc powstañcom.
Wa¿nym wydarzeniem w historii
gminy Po¶wiêtne by³o uw³aszczenie ch³opów w latach 1861-1864. Uwolnieni od poddañstwa ch³opi, pracuj±cy we
w³asnych gospodarstwach, przyczynili siê do rozwoju gospodarki towarowej oraz rynku regionalnego. Na ten okres
datuje siê utworzenie nowych gmin
w Królestwie Polskim, na podstawie ukazu o urz±dzeniu gmin wiejskich. W ich
sk³ad mieli wchodziæ wszyscy w³a¶ciciele gruntów, posiadaj±cy co najmniej trzy morgi ziemi, niezale¿nie od pochodzenia i
statusu spo³ecznego. Takie pouw³aszczeniowe gminy stanowi³y jednak ograniczon± formê samorz±du poddan±
ingerencji oraz ostremu nadzorowi rosyjskich w³adz pañstwowych, mimo, ¿e mog³y wybieraæ wójta i so³tysów. Ci jednak
nie mieli praktycznie ¿adnej w³adzy. W dniu 24 maja 1864 roku mieszkañcy dotychczasowych gmin Brzozowo, £apy
Ko³paki, £opienie, Pietkowo i Po¶wiêtne w obecno¶ci komisarza do spraw w³o¶ciañskich i miejscowego naczelnika
wojenno - policyjnego, wybrali wójta pouw³aszczeniowej gminy Pietkowo.
O bohaterstwie mieszkañców gminy
Po¶wiêtne, pomimo carskiego ucisku, mo¿e ¶wiadczyæ fakt uformowania siê w maju 1918 roku 10 Pu³ku U³anów
Litewskich, zwanych &bdquo;Dziesi±takami&rdquo;, w maj±tku hrabiów Krasickich w Pietkowie, do którego zaci±gnê³o
siê wielu m³odych mê¿czyzn z tej miejscowo¶ci oraz okolicznych wsi. Pu³k ten zapisa³ chlubn± kartê w czasie wojny
bolszewickiej w 1920 roku, która przynios³a kolejny kryzys, ogromne straty gospodarcze oraz ludno¶ciowe.
Przeprowadzony w 1921 roku spis ludno¶ci wykaza³, ¿e gmina Po¶wiêtne liczy³a wówczas 1033 mieszkañców.
Wielkiego o¿ywienia nie przyniós³ tak¿e okres miêdzywojenny. Wyst±pi³a jednak wyra¼na stabilizacja ¿ycia. Du¿y
maj±tek w Pietkowie dawa³ zatrudnienie mieszkañcom i mo¿liwo¶æ rozwoju wsi. M³yn i generator spalinowy dawa³y
elektryczno¶æ, któr± zasilano dwór, parafiê, ¶wietlicê wiejsk± i kilkana¶cie domów. Pochodz±ca z XIX wieku gorzelnia by³a
jedynym zak³adem przemys³owym na terenie gminy.
W dniu 2 sierpnia 1919 roku, na mocy ustawy sejmowej,
zosta³o powo³ane województwo bia³ostockie, w którego granicach znalaz³o siê dorzecze górnej Narwi. Polityka
prowadzona przez w³adze sanacyjne wyra¼nie hamowa³a rozwój ziem nadnarwiañskich, dla których przyjê³o siê
okre¶lenie &bdquo;Polski B&rdquo;, gdy¿ tereny te cechowa³ niedostatek wyposa¿enia w podstawowe urz±dzenia
o¶wiaty, kultury i s³u¿by zdrowia. Ogromna wiêkszo¶æ tego obszaru pozbawiona by³a tak¿e przemys³u.
Pierwsza wojna ¶wiatowa spowodowa³a ogromne zniszczenia na terenie powiatu bia³ostockiego, najwiêksze straty
wojenne wystêpowa³y w pasie wzd³u¿ Narwi, gdzie najd³u¿ej utrzymywa³a siê linia frontu, zginê³o wielu m³odych
mê¿czyzn z terenu gminy, którzy s³u¿yli w obcych armiach. W wyniku zarówno dzia³añ wojennych, jak i przymusowej
ewakuacji podczas odwrotu wojsk rosyjskich w 1915 roku, liczba ludno¶ci drastycznie spad³a. Niemcy potraktowali
podbity kraj jako ¼ród³o surowca i prowadzili gospodarkê rabunkow±, w tym tak¿e na obszarach le¶nych. Do rozpadu
gospodarki przyczyni³y siê kontrybucje, zarz±dzenia restrykcyjne oraz represje wobec ludno¶ci.
Lata drugiej
wojny ¶wiatowej to okres niezwyk³ego okrucieñstwa w stosunku do miejscowej ludno¶ci. Pocz±tek drugiej wojny
¶wiatowej zapisa³ siê krwawo w dziejach gminy Po¶wiêtne. Okupacja niemiecka trwa³a do 23 wrze¶nia 1939 roku, a
ju¿ nastêpnego dnia na teren gminy wkroczy³y wojska sowieckie. Nowa w³adza szybko rozprawi³a siê z w³asno¶ci±
prywatn±. W maj±tkach Turek, Marynki i Gabrysin utworzono ko³chozy. Pod koniec wrze¶nia 1939 roku, zgodnie z
paktem Ribentrop - Mo³otow, obszar województwa prawie w ca³o¶ci w³±czono do Zwi±zku Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Pod rz±dami w³adzy radzieckiej znalaz³a siê tak¿e gmina Po¶wiêtne i mimo, ¿e trwa³y one niepe³na
dwa lata, zapisa³y siê tragicznie w dziejach regionu. By³o to nieustaj±ce pasmo wszechw³adnych rz±dów NKWD,
aresztowañ oraz wywózek na Sybir. Dowodem na to s± ustne przekazy ludzi, którzy prze¿yli zsy³kê na Syberiê i uda³o
im siê powróciæ w rodzinne strony. Z ich opowie¶ci wynika, ¿e NKWD aresztowa³o ca³e rodziny, zazwyczaj noc± i w
nieludzkich wrêcz warunkach, bydlêcymi
wagonami, przewozi³o w g³±b Zwi±zku Radzieckiego. Wiele kobiet i
dzieci nie prze¿y³o tej podró¿y, a ci, którym uda³o siê powróciæ, daj± ¶wiadectwo prawdy o tamtych czasach, o g³odzie,
chorobach, ponadludzkiej pracy oraz wysi³kom w³o¿onym w przetrwanie.Wobec ostrych represji ze strony okupantów,
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ju¿ w pa¼dzierniku 1939 roku utworzone zosta³y struktury organizacji podziemnej &bdquo;Bataliony Kresowych
Strzelców ¦mierci&rdquo;, które organizowa³y akcje likwidacyjne kierowane g³ównie przeciwko kolaboruj±cym z okupantem
urzêdnikom. Prê¿nie rozwija³a siê tak¿e Armia Krajowa, która stoczy³a wiele potyczek z okupantem na terenie gminy,
m.in. w Brzozowie Korabiach i Lizie Starej. Funkcjê dowódcy plutonu pe³ni³ Kazimierz Kamiñski nosz±cy pseudonim
&bdquo;Huzar&rdquo;, który by³ przewodnikiem dla koncentruj±cych siê w lesie miêdzy £ukawic± i Liz± Star± oddzia³ów
partyzanckich. Jego odwaga i walki z Urzêdem Bezpieczeñstwa odbi³y siê szerokim echem w ca³ej gminie, czym
zas³u¿y³ sobie na miano miejscowego bohatera. &bdquo;Huzar&rdquo; zosta³ podstêpnie zamordowany przez Urz±d
Bezpieczeñstwa ju¿ po zakoñczeniu wojny, a jego symboliczny grób znajduje siê na cmentarzu grzebalnym w
Po¶wiêtnem.Ludno¶æ na tym terenie, tak, jak w ca³ym okrêgu bia³ostockim, by³a nêkana terrorem policyjnym.
Egzekucje, represje i ³apanki po³±czone z wywozem na roboty przymusowe do Rzeszy stanowi³y nieod³±czny element
okupacyjnej rzeczywisto¶ci. W gminie Po¶wiêtne w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku hitlerowcy spacyfikowali kilka
wsi (Gabrysin, Lizê Star±, Wilkowo Stare i Wo³kuny), które po wojnie zosta³y z wielkim trudem odbudowane. Jednym z
nastêpstw wojny by³o niemal ca³kowite zniszczenie gospodarki na obszarze powiatu. W rezultacie znaczna czê¶æ
terenów, stanowi±cych wcze¶niej o¶rodki przemys³owe, utraci³a swój charakter i zaczê³a rozwijaæ siê w kierunku
rolniczym.Po ustaniu dzia³añ wojennych rozpoczêto tworzenie struktur w³adzy komunistycznej. Jednak patriotycznie
nastawione spo³eczeñstwo, pamiêtaj±ce koszmar okupacji, stawia³o czynny i bierny opór przeciwko tym dzia³aniom.
Przez siedem powojennych lat teren gminy by³ miejscem wojny domowej. Opór w³a¶cicieli gospodarstw rolnych sprawi³,
¿e nie przynios³y efektów próby tworzenia rolniczych spó³dzielni produkcyjnych. Oddzia³y partyzanckie w latach 1945 1948 kilkana¶cie razy naje¿d¿a³y Urz±d Gminy w Po¶wiêtnem i niszczy³y dokumenty. W³adza ludowa jeszcze do lat
piêædziesi±tych nie czu³a siê pewnie na tym terenie.
Po 1944 roku utworzono w województwie bia³ostockim
siedem powiatów: augustowski, bia³ostocki, sokólski, suwalski, szczuczyñski, bielski i wysokomazowiecki, do którego
nale¿a³a gmina Po¶wiêtne. W latach piêædziesi±tych nast±pi³y zmiany administracyjne oraz zmieni³y siê granice
powiatów. Gmina Po¶wiêtne znalaz³a siê w tworzonym w sierpniu 1954 roku powiecie ³apskim. We wrze¶niu 1954
roku w miejsce dotychczasowych gmin utworzono gromady, a do sprawowania w³adzy powo³ano gromadzkie rady
narodowe. Na pocz±tku lat siedemdziesi±tych ówczesne w³adze podjê³y decyzjê o reformie podzia³u
administracyjnego w ca³ej Polsce, wskutek czego w województwie bia³ostockim od 1 stycznia 1973 roku zaczê³y
funkcjonowaæ 133 gminy, jednocze¶nie przesta³y istnieæ gromady, a na pewien czas zachowano jeszcze podzia³ na
powiaty, których likwidacja nast±pi³a podczas reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy to w ca³ym kraju
wprowadzono dwustopniowy podzia³ administracyjny. Obok istniej±cych gmin utworzono 49 nowych województw zamiast
17 dawnych, a z dotychczasowego województwa bia³ostockiego utworzono trzy nowe: bia³ostockie, ³om¿yñskie i
suwalskie.
Powy¿szy uk³ad obowi±zywa³ do dnia wprowadzenia reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku,
kiedy to terytorium Polski zosta³o podzielone na 16 województw, 308 powiatów i 2489 gmin. Gmina Po¶wiêtne znalaz³a
siê w granicach województwa podlaskiego, w powiecie bia³ostockim i taka sytuacja istnieje do dzisiejszego dnia.
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