


Recenzje

Ks. Jarosław Sokołowski, Parafe Osowiec w śrdowisku spo
łecznym i przyrodniczym , Episteme 5(2000), AUM, Olecko 
2000, ss 21 2.

Kolejny tom z serii Episteme pt. „Parafia Osowiec w środowisku spo
łecznym i przyrodniczym", opracowany przez ks. Jarosława Sokołowskiego 
ma na celu wydobycie z mroków pamięci fakty i wydarzenia, które mają 
służyć jako podstawowe informacje do charakterystyki środowiska przyrod
niczego, społecznego i religijnego parafii Osowiec. Jest to historia pewnej 
„Małej Ojczyzny" wpisana w dzieje całej Polski, Europy i świata. Opraco
wanie to dotyczy małego terenu, zawartego w granicach wiejskiej parafii. 
Autor przedstawił dokładnie i sumiennie dzieje kościoła stron rodzinnych. 
Tekst ubogacił mapkami, widokami przyrody, kopiami dokumentów, zdję
ciami księży i obiektów sakralnych. Zamierzeniem autora było utrwalenie 
historii, faktów i zdarzeń w parafii Osowiec, zwłaszcza w XX w., a szczegól
nie w jego drugiej połowie.

Ziemia ta bogata w dobra przyrody i niezliczone fakty historyczne pre
historii Polski, oraz wydarzeń historycznych XIX i XX w. jest przedmiotem 
szczególnych zainteresowań przyrodniczych, społecznych i historycznych w 
badaniach naukowych. Powstają także prace naukowe dotyczące Biebrzań
skiego Parku Narodowego, życia społecznego i religijnego, migracji ludno
ści i zmian strukturalnych społeczeństwa tego regionu. Istotne informacje 
dotyczące powstania i historii parafii Osowiec, opracowane w sposób synte
tyczny, mają służyć utrwaleniu w naszej pamięci istotnych wydarzeń z ży
cia religijnego tej Ziemi.

Niniejsza publikacja książkowa obejmuje ogólną charakterystykę położe
nia Osowca, zabytki kultury materialnej, przyrodniczej (Park Narodowy), rys 
historyczny parafii Osowiec, historię budowy drewnianego kościoła w Osow
cu, kalendarium parafii Osowiec, dzieje kościoła w Kapicach i Przechodach, 
proboszczowie parafii Osowiec, biogramy księży pochodzących z parafii Oso
wiec, świadectwa ludzi żyjących o proboszczach i parafii, zasłużeni miesz
kańcy parafii, stan ludności parafii w latach 1950-2000, oraz aktualny skrót o 
parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu.

Książka jest atrakcyjnie wydana, w bogatej szacie graficznej z licznymi 
ilustracjami i obszerną bibliografią. Zawartość książki-212 stron i 14 rozdzia
łów. Książkę tę warto posiadać w swojej bibliotece domowej.
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