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 Gród – Gródek
ADAM 

CZESŁAW DOBROŃSKI

 nazwą sprawa jest prosta, ale 
z  chronologią zdarzeń bywają 
trudności. Nie przeprowadzo-
no rozległych badań arche-

ologicznych i  źródłowych, nie napisano 
monografii. Kiedy więc powstał w  tym 
miejscu pierwszy gród? W XII wieku, co 
najbardziej prawdopodobne, czy już w IX 
wieku, jak piszą niektórzy? Kto go założył, 
a kto niszczył? I jak mieszały się na tych 
terenach nacje oraz wyznania? Jakie bar-
wy dominowały? Pora najwyższa, by le-
piej spopularyzować wiedzę o tej ciekawej 
miejscowości.

Ustalenia mistrza 

Miło mi, że to właśnie prof. Stanisław 
Herbst, mój opiekun naukowy z Insty-
tutu Historycznego Uniwersytetu War-
szawskiego, napisał cenny przyczynek 
do dziejów Gródka. Profesor zwrócił 
uwagę na wpływ przebiegu szlaków 
na pomyślność tej miejscowości. Do-
brze rokowało przecinanie się na skraju 
Puszczy Grodzieńskiej dróg wiodących 
z Bielska przez Narew do Grodna i Wil-
na oraz z Suraża przez Wołkowysk do 
Mińska. Z  czasem jednak większego 
znaczenia nabrała „droga witoldowa” 
z  Grodna przez Sokółkę, a  od prze-
łomu XVII/XVIII wieków szosa wio-
dąca przez Białystok. Nowe nadzieje 
wzbudziły zmiany w  drugiej połowie 
XIX stulecia, zwłaszcza uruchomienie 
w  1886 roku linii kolejowej Białystok 
– Wołkowysk – Baranowicze i stąd do 
Moskwy. Niestety, po II wojnie pociągi 
dojeżdżały tylko do Zubek Białostoc-
kich (w sezonie woziły głównie grzybia-
rzy), a obecnie cały polski odcinek linii 
wypadł z rozkładów jazdy. 

Dobrodziejami Gródka stał się 
ród Chodkiewiczów, zwłaszcza Alek-
sander (syn Iwana) i Grzegorz. Pierw-
szy wzniósł tu zamek, który S. Herbst 

z  przesadą określił jako renesansowy, 
murowany pałac. Możny i  utytułowa-
ny Aleksander w  1498 roku sprowa-
dził również prawosławnych mnichów, 
którzy jednak poprosili o przeniesienie 
w bardziej ustronne miejsce, i taka jest 
geneza monastyru supraskiego. 

Miasto

Kiedy Gródek został miastem? Wciąż 
nie można podać dokładnej daty, 
zgodnie jednak wskazuje się w  tym 
względzie na zasługi Grzegorza Chod-
kiewicza. S. Herbst opowiedział się za 
początkiem XVI w., bo w  tym okre-
sie miastami stały się także: Krynki 
(1509 r.), Narew (1514 r., 1529 r.), Mi-
lejczyce (1516 r.), Kleszczele (1523 r.). 
Ostrożniejsi popularyzatorzy dziejów 
lokalnych (m.in. Jerzy Chmielewski) 
pisali o połowie XVI w., kiedy to mia-
stami zostały Kuźnica (1546  r.) i  Za-
błudów (1553 r.). 

Rozległy rynek w  Gródku miał 
nietypowy kształt, zbliżony do trójką-
ta (podobnie jak białostocki), a  to ze 
względu na bieg traktów z Narwi i Za-
błudowa. Przy rynku naliczono około 
40 działek o szerokości 15 metrów. Na 
środku zaś stała cerkiew drewniana pw. 
św. Jana Złotoustego z kopią ikony Ho-

digitrii wileńskiej, przywiezioną z Mo-
skwy, a wcześniej z Bizancjum przez Zo-
fię Paleolog. Podkreśla się, że ta cenność 
trafiła na tereny litewskie z wianem He-
leny (moskiewskiej), żony Aleksandra 
Jagiellończyka. Ładną oprawę Gródka 
stanowiły kompleksy leśne i  wijąca się 
rzeka. Trudne zaś warunki mieli ci, któ-
rzy chcieli zajmować się uprawą ziemi. 

Kilka razy natknąłem się na zapisy 
o  Gródku, jako jednym z  najstarszych 
ośrodków osiedleńczych na Podlasiu. Co 
do metryki, to zgoda, ale miasto i okoli-
ce należały do województwa trockiego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie 
weszły w  okresie staropolskim w  skład 
województwa podlaskiego i tym samym 
do Korony Polskiej. Po Chodkiewiczach 
zaznaczyli tu swoją obecność między in-
nymi Pacowie, Potoccy, Radziwiłłowie. 
Jednak nie były to dla nich tereny tak 
ważne, jak dla Chodkiewiczów. Nie przy-
nosiły też większych dochodów, zwłasz-
cza po zniszczeniach w okresie „potopu”. 
Zamek spalony został w  czasach wojny 
północnej (pocz. XVIII w.) 

Żydzi

Z pewnością pierwszymi stałymi miesz-
kańcami Gródka byli wyznawcy prawo-
sławni, do nich dołączali niezbyt licznie 
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katolicy. Ten podział zmienił się zasad-
niczo po Unii Brzeskiej, kiedy przewagę 
wśród chrześcijan zdobyli grekokatolicy 
(unici). A  kiedy pojawili się wyznawcy 
mojżeszowi? Pierwsza wzmianka o  ich 
gminie (kahale) pochodzi z  1614 roku. 
Kolejne dane poświadczają wzrost lud-
ności żydowskiej. Na przełomie wie-

ków XVIII i XIX Gródek pod zaborem 
pruskim (miasto szlacheckie w  pow. 
białostockim, 2 ulice, 69 dymów, młyn 
wodny, szynk) liczył około 470 osób, 
w tym ponad 90 Żydów, czyli 20 procent. 
Wymieniono 11 rzemieślników, dwóch 
duchownych, urzędnika magistrackiego. 
W 1807 r. tereny te przeszły pod panowa-
nie Rosji i do 1843 r. należały do obwodu 
białostockiego, a  następnie do guberni 
grodzieńskiej. Władze stopniowo nasila-
ły rusyfikację, w 1839 r. nastąpiła likwi-
dacja parafii unickiej.

W  tym okresie niespodziewanie, 
po wprowadzeniu granicy celnej między 
Cesarstwem Rosyjskim a  Królestwem 
Polskim, zaczął się kształtować białostoc-
ki okręg przemysłu włókienniczego, co 
przyspieszyło napływ ludności żydow-
skiej. W 1861 r. Gródek liczył ponoć już 
3,2 tys. mieszkańców, w tym ponad 2,5 
tys. Żydów. Dane te uważam za zawyżo-
ne. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
przeważali już „Litwacy”, czyli zrusyfi-
kowani wyznawcy mojżeszowi, przybyli 
ze wschodu i  oni to zmieniali wygląd 

miasta. Natomiast w  okolicznych wio-
skach trwali Słowianie wschodni. Wyjątek 
stanowiły drobnoszlacheckie Wierobie, 
także Janopol (Królowy Most) należał do 
katolickich Sakowiczów, którzy tu w poło-
wie XIX wieku zbudowali kościół.

Przemysł 

Kto rozpoczął produkcję włókienniczą 
w Gródku? I w tym przypadku trudno 
o  jednoznaczną odpowiedź. Manu-
fakturę założyła hr. Niesiołowska, za-
trudniając z pewnością chłopów pańsz-
czyźnianych. Lepsze wyniki osiągnęli 
właściciele warsztatów, z nich chyba jako 
pierwszego trzeba wymienić Niem-
ca – Johanna Trangolca. Wnet jednak 
wyraźną dominację zyskali przedsię-
biorcy żydowscy, a  ich wykaz rozpo-
czął prawdopodobnie Srul Wileńczyk. 
W 1857 roku wykazano w Gródku już 
5 „mieszczańskich fabryk” (zakładów) 
z  15 warsztatami i  50 zatrudnionymi 
w  nich osobami. W  latach sześćdzie-
siątych i  siedemdziesiątych XIX wieku 
powiększał się potencjał produkcyjny 
(12 zakładów w  1879 r.), w  czym naj-
większą zasługę mieli Jehuda Kronen-
berg i Hirsz Łuński. Odnotowano także 
inicjatywy typu przemysłowego I. Sza-
piry, S. Wajniłowicza, G. Wileńczyka, 
L. Rewelskiego oraz kolejnych przedsta-
wicieli rodziny Łuńskich. Produkowano 
przede wszystkim na ręcznych warsz-
tatach (ponad 200) pośrednie gatunki 
sukna. Momentem przełomowym sta-
ło się wspomniane już uruchomienie 
kolei Białystok – Baranowicze. Szybko 
przybywało odtąd warsztatów, na mia-
no fabrykantów zasłużyli, m.in.: Baruch 
Łuński, Judel Kronenberg, Aron Łuński, 
Jankiel Selpicki i  Jan Degentisz, jedyny 
chrześcijanin w  tym gronie. Apogeum 
rozwoju, przerywanego kryzysami, 
przypadło na koniec XIX wieku. Dzia-
łały 22 zakłady włókiennicze, produ-
kujące głównie korty, z 676 robotnika-
mi, w  części wyposażone w  maszyny 
parowe. Podobną produkcję podjęto 
również w  Pieszczanikach, Królowym 
Moście, Świniobrodzie.

Niestety, wzrostowi produkcji 
wszędzie towarzyszył okrutny wyzysk 
robotników. Dzień pracy trwał od 
godz. 6.00 rano do 22.00 z  półtora- 
godzinną przerwą na obiad. Zatrud-
niano także małoletnich, nawet 12-letnie 
dziewczynki. Przybywający tu inspektorzy 

odnotowywali tragiczne warunki pracy, 
panujące w fabrykach i izbach rzemieślni-
ków (chałupników). Nic więc dziwnego, 
że posłuch znajdowały hasła radykalne. 
Powstały zaczątki partii socjalistycznych 
i anarchistycznych, powtarzały się strajki.

Powstanie

Po klęsce Rosji w  wojnie krymskiej 
narosła krytyka rządów carskich. 
Najwybitniejszym budzicielem miej-
scowego ludu był urodzony w  1838 
roku w Mostowlanach Konstanty Ka-
linowski – Kastuś Kalinauski, działacz 
obozu „czerwonych”. Legenda głosi, 
że w podgródeckich lasach i bagnach 
Kalinowski drukował pierwszą gazetę, 
opatrzoną tytułem „Mużyckaja Prau-
da”. Rozstrzelany w marcu 1864 roku, 
stał się postacią symboliczną, wszedł 
do panteonu bohaterów białoruskich 
i polskich.

W  połowie kwietnia 1863 roku 
nastąpiła koncentracja ochotników bia-
łostockich, bielskich, sokólskich i  swi-
słockich. Łącznie zebrało się około 300 
powstańców. Dowodził nimi płk Onu-
fry Duchiński, szefem sztabu i „duszą” 
całego zgrupowania był Walery Wró-
blewski. Niestety, wskutek zdrady 29 
kwietnia 1863 roku, w  pobliżu Walił, 
Polacy zostali zaskoczeni przez Rosjan, 
którzy mając przewagę ogniową, roz-
proszyli szyki „leśnych”. Wprawdzie 
większość powstańców zdołała ujść 
z  życiem i  ponownie zebrała się w  la-
sach Sokólszczyzny, ale stracono tabo-
ry, kasę, pieczęć wojenną województwa 
grodzieńskiego. Pozostało odczucie 
zmarnowanej szansy, a  do dziś mogi-
ła i  opowieści o  zakopanych skarbach 
w uroczysku Pierieciosy (ostęp Komo-
towszczyzna). Od Sokółki przez piękne 
lasy (rezerwat Pieszczana Góra) do sta-
cji w Waliłach wiedzie szlak turystyczny 
„Śladami Powstania Styczniowego”. Jed-
ną z  jego atrakcji stanowi Arboretum 
im. Powstańców 1863 roku w  Kopnej 
Górze. Okazało się jednak, że była tam 
mogiła żołnierzy z 1831 roku i czekamy 
właśnie na urządzenie pod wsią Sokoł-
da cmentarzyka wojennego. Z tego wy-
nika, że szlak powinien przypominać 
o obu powstaniach. Trzeba przywrócić 
pamięć o walce pod Waliłami, choć wie-
lu krytycznie odnosi się do kariery gen. 
W. Wróblewskiego, późniejszego boha-
tera Komuny Paryskiej.  
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Gródek międzywojenny

„Jadąc traktem poleskim z Białegostoku 
trzeba minąć stację Waliły. Przed woj-
ną miejscowość ta była ważnym pun- 
ktem łączącym mieszkańców okolicz-
nych miejscowości z szerokim światem. 
Stąd masy chłopstwa wysyłały swe pro-
dukty na jarmarki do wielu miast całej 
Polski. Od traktu odchodziła dobrze 
wybrukowana szosa, którą podczas 
świąt spacerowały pary zakochanych, 
marząc o swojej przyszłości, o piękniej-
szym życiu. Owa szosa wiodła prosto 
do Gródka, nazywanego czasem Ma-
łym Białymstokiem. Tak jak wszystkie 
małe miasteczka w Polsce, Gródek żył 
tradycyjnym żydowskim życiem, ale 
było w  nim coś wyjątkowego. Obraz 
życia w miasteczku miał w sobie wiele 
ze stylu wielkomiejskiego” (J. Haskie-
lewcz, Argentyna). 

Sentymentalne wspomnienia publi-
kowały „Wiadomości Gródeckie” („Ha-
radockija Nawiny”), czerpiąc je z „Księgi 
pamięci gminy Gródek k. Białegostoku”, 
zestawionej przez Mosze Siemiona, a wy-
danej w  Izraelu w  1963 roku. Gródek 
podzielił się na dwie części rozdzielone 
rzeką. „Na Piaskach” z głównymi ulica-
mi Fabryczną i Zarzeczną dymiły komi-
ny, zaś w „Miasteczku” z ulicą Kolejową 
i  Michałowską pozostał rynek z  cer-
kwią na środku. Najubożsi mieszkali 
przy usytuowanej nad Supraślą uliczce 
„Pierwszy wygon”. Nie tylko w  sza-
bas i wielkie święta wypełniały się trzy 
domy modlitw (bejt ha-midrasz), dwie 
bożniczki chasydów i  jedna synagoga. 
W 1933 r. zaczęto budowę kościoła, bo 
wcześniej tutejsi katolicy należeli do pa-
rafii w Michałowie.

Nie zawsze dobrze działo się 
w  Gródku przed II wojną światową. 
Pisze się wprawdzie aż o 13 fabrykach, 
w  tym sześciu włókienniczych, ale te 
traciły zamówienia. Działo się tak, 
choć dobra woda z Supraśli podnosi-
ła jakość materiałów włókienniczych. 
Według spisów ludności z 1897 roku, 
w Gródku mieszkało 3,2 tys. osób (Ży-
dzi stanowili 78 proc.), w  1921 roku 
– 2,1 tys. (72 proc. Żydów), a w 1931 
roku – 2,3 tys. (59 proc. Żydów). Za-
znaczała się silna emigracja, zwłaszcza 
wyznawców mojżeszowych. Ciężko 
żyło się i w pobliskich wioskach, gdzie 
byli „bieżeńcy” (uchodźcy do Rosji 

Efekt motyla
ryzys w  Eurolandzie nie mi-
nął, ale jakoś temat ten nie 
trafia ostatnio na czołówki ga-
zet. Nic dziwnego, w końcu na 

roponośne tereny krajów Maghrebu za-
witała „zima ludów”. Zachód ma z tym 
zjawiskiem ten sam kłopot, co człowiek 
z  dowcipu, któremu teściowa spadła 
w  jego nowym Mercedesie do przepa-
ści i nie bardzo wie, czy się cieszyć, czy 
smucić.

Bo my, kochani powstańcy, zasad-
niczo bardzo popieramy demokrację, 
ale jak ropa zdrożeje, to ta demokracja 
poprzewraca nasze rządy. Zarówno więc 
Stany Zjednoczone, jak i Unia Europej-
ska wiją się, by tak poprzeć słuszne prze-
cież protesty Egipcjan czy Libijczyków, 
aby nie za bardzo zdenerwować rządzą-
ce w  tych krajach reżimy. Demokracja 
na Bliskim Wschodzie wyglądała do tej 
pory tak, że pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory były też ostatnimi. W gło-
sowaniu wygrywały ugrupowania, które 
demokrację uważały za szatański wymysł 
Amerykanów, służący im jedynie do 
kontroli pól naftowych. Ma więc pro-
blem Obama, mają go też Sarkozy i Mer-
kel, o  Berlusconim nie wspominając. 
Zakłócenia w  dostawach libijskiej ropy 
mogą doprowadzić do tego, że bunga – 
bunga zrobią temu ostatniemu włoscy 
wyborcy. Cieszyć się może jedynie Putin, 
któremu droga ropa pozwoli na powrót 
do imperialnych marzeń. Komplikuje 
się nam świat strasznie i tylko cud może 
sprawić, że nie odczujemy tego w portfe-
lach. 

Przeciętny Polak patrzy na ceny 
i coraz bardziej martwi się, że nie po-
jedzie na wczasy do Hurghady. A tam 
cena kilograma chleba ściga się z ceną 
litra benzyny. Takiemu wyścigowi trud-
no się kibicuje, więc i premier ma zgryz. 
Ogólnie wygląda to tak, jakby wszystko 
sprzysięgło się przeciwko niemu. Wy-
borcy, którzy do tej pory sporo mu wy-
baczali, zaczynają się odwracać i robią 
to niekiedy dość ostentacyjnie. Z  cza-
sem jednak, co poniektóry wyborca 
dochodzi do wniosku, że ekipie Tuska 
brakuje nie tyle kompetencji, ile szczę-
ścia. Racjonalne to może do końca nie 

jest, ale już Napoleon zwykł był pytać 
swoich ludzi, czy sprzyja im Fortuna.

Ta, niestety, spuściła na Polskę pod 
rządami PO: kryzys światowy, powo-
dzie, katastrofę smoleńską – że o więk-
szych problemach nie wspomnę. Szczę-
ścia więc premier Tusk nie ma. Może 
więc będzie je miał kto inny. Jesienią się 
przekonamy, kto.

Szykuje się nam więc rok z kolej-
nymi wyborami, prezydencją, kryzysem 
światowym, rewolucjami i  szalonymi 
skokami cen. Kiedy Fukuyama otrąbił 
koniec historii, wielu było takich, którzy 
w to uwierzyli. Teraz można by się z tego 
śmiać, gdyby nie to, że wszyscy jedziemy 
na tej samej globalnej karuzeli. Kiedy 
susza w  Chinach powoduje, że zbiory 
pszenicy są mizerne, państwo to sku-
puje zboża z rynków światowych. Ceny 
zboża rosną, a głodna arabska ulica wrze 
i obala kolejne reżimy. Ten efekt motyla 
to pierwszy chyba przypadek, w  któ-
rym globalizacja pokazała nam w całym 
swym majestacie, że wszystkich nas ma 
już w swoim władaniu. Poza – być może 
– Koreą Północną – nie ma już kraju, 
który byłby odporny na kryzysy impor-
towane z drugiego końca świata. W na-
szym przypadku zaś gospodarka zależy 
od kondycji Niemiec, prawodawstwo 
w ponad 50 procentach od prawa unijne-
go, a bezpieczeństwo od sojuszu z USA. 

A nam się ciągle wydaje, że kiedy 
idziemy głosować, to wybieramy swój 
los.
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polityczne nowalijki

To było już czwarte moral-
ne zwycięstwo z rzędu. Nikt 
nie potrafi wygrywać tak, 
jak On – skłócić, podzielić, 

przyczaić się, nałożyć kolejną maskę, 
dostać lanie od wyborców, a potem 
dumnie ogłaszać, że ta victoria nie 
ma sobie równych. Jest w tym pew-
ne podobieństwo do metod stosowa-
nych przez naszych piłkarzy, choć 
oni praktykują je już od kilku dekad 
i doszli w tym do perfekcji. Wódz 
dopiero się uczy i jeszcze czasem 
grymasem twarzy, jakimś delikat-
nym fuknięciem na dziennikarzy da 
znać, że jednak chciał 
wygrać, że mu zależa-
ło. To w sumie nawet 
smutne, kiedy widzi się 
w jego oczach świado-
mość przegranej. Nie 
pomogły: mizdrzenie 
się do Napieralskiego, 
lewicowość, trzyma-
nie języka na wodzy 
przez miesiąc, złago-
dzenie oblicza, bezsilne 
patrzenie na Palikota, 
śpiewającego na piętro-
wym autobusie, że „nie 
zagłosuje na Jarka”... 
Wszystko na nic. Nic 
dziwnego, że Wódz 
odbija sobie teraz 
to wszystko z nawiązką 
i wali na odlew wrogów 
rzeczywistych i do-
mniemanych. Nawet 
nie ukrywa, że celem 
są już następne wybo-
ry, w których znowu za-
pewne wygra moralnie 
i wzmocni swoją władzę 
w partii. Nic przecież 
nie umacnia szefa par-
tii tak, jak piąte z kolei 
przegrane wybory. 

Ale to nie rozter-
ki i zmartwienia Wodza są w pod-
sumowaniu kampanii prezydenckiej 
najważniejsze. Byliśmy świadkami 
kampanii innej niż wszystkie i to nie 
dlatego że była skrócona, nieplano-
wana, przebiegała w cieniu tragedii 
smoleńskiej i powodzi. Ta kampania 
przejdzie do historii, jako przykład 
bezprecedensowej na skalę europej-
ską manipulacji, PR-owskiej opera-
cji, przeprowadzanej na żywej tkance 
społecznej pod hasłem „wszyst-
kich nas zmieniła tragedia smoleń-

ska”. Kant dwudziestolecia wsparty 
szantażem moralnym, który każ-
dego, kto miał wątpić w przemia-
nę „Hioba polskiej polityki”, kazał 
wyklinać od Palikotów i odżegny-
wać od polskości. Nowe twarze PiS-
-u, przyobleczone w żałobną czerń, 
mówiły nam: „Ta niesprawiedli-
wa nagonka, którą media urządziły 
na śp. Pana Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego dotknęła nas również, 
patrzcie, jacy jesteśmy naprawdę – 
to przecież uśmiechnięty melancho-
lijnie Poncyliusz, to śpiewający Give 

peace a chance Migalski, reprezen-
tują prawdziwy PiS, partię poko-
ju i przyszłości”. Medialni bulterie-
rzy, kupieni za pieniądze publicznej 
telewizji i radia, grzmieli przeciwko 
Wajdzie, Bartoszewskiemu i Kutzo-
wi, którzy, po jednym zdaniu rzu-
conym przeciwko Kaczyńskiemu, 
stawali się nagle synonimami agresji 
w polityce. To już nie byli żołnie-
rze AK, powstańcy, ludzie o ogrom-
nym dorobku życiowym – to byli 
„nienawistnicy, straszący rzekomym 
powrotem prawdziwej twarzy PiS-
-u i IV RP”. Ciemny lud zaczynał 

to nawet kupować...
Ale nie kupił 

do końca. I co się 
okazało? Oburzony 
do granic możliwo-
ści na Bartoszewskie-
go, mówiącego o poli-
tycznej nekrofilii, red. 
Semka jakoś zniknął, 
kiedy tym samym sło-
wem określiła prezy-
denta elekta Pani Klu-
zik-Rostkowska, owa 
medialna twarz odro-
dzonego i odmienione-
go PiS-u. Panowie Ma-
cierewicz i Brudziński, 
którzy z rozkazu Wo-
dza zniknęli na okres 
kampanii, ryczą o „ru-
skiej trumnie” i „zbrod-
ni”, posłanka Kempa 
zawodzi płaczem na ko-
misji hazardowej, a nie-
zrażony poseł Kamiński 
przekonuje, że to tylko 
oczywista po zakończe-
niu kampanii „zmiana 
narracji”.

Tym razem Wódz 
przeliczy się jednak. Po-
gardzany przez niego, 
żelazny elektorat Pi-

S-owski nie takie rzeczy kupi, wie-
rząc, że „Jarek wie lepiej”. Ale ci wy-
borcy centrowi, którzy dali się nabrać 
na „zmianę” i przerzucili na niego 
swoje głosy, tak łatwo mu tego oszu-
stwa nie zapomną. A od 2007 roku 
wiadomo, że wybory w Polsce wy-
grywają miasta, a nie wieś i Kościół, 
jak to do niedawna bywało. Polska 
się zmieniła, a Wódz nie. 

Ciekawe, jak długo potrwa, za-
nim przyjmie to w końcu do wiado-
mości?

adaM HerMaNoWIcz 

Jarek
wie
lepiej
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