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Tykocin - moja mała ojczyzna
Tykocin - tak, to tu właśnie chodzę do szkoły. To piękne, zabytkowe miasteczko, można by rzec Diament Podlasia. Kocham je, znam jego historię, więc postanowiłam podzielić się nią z innymi, a ten konkurs to wspaniała ku temu okazja.
	Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, dolinami, rzekami, jeziorami i szumiącymi strumykami w grodzisku nad lewym brzegiem Narwi żyło potężne plemię słowiańskie, którego władcą był Boguchwał. Rządził on surowo, lecz sprawiedliwie, bardzo dbał o swoich poddanych. Był postrzegany jako władca idelny, a mieszkańcy go wprost uwielbiali. Posiadał on córkę tak piękną, jak zachód słońca nad rozlewiskiem Narwi, a nazywała się ona Boginka. Poddani zwykli mówić, że tak cudowna istota bez wątpienia musi pochodzić od samego Boga. Jej twarz zdobiły tysiące pocałunków słońca, a łagodne lica twarzy dodawały jej delikatności.
	Po drugiej stronie polskiej Amazonki żyło plemię Jaćwingów, utrzymujące się głównie z polowań. Zamieszkiwali oni tereny wśród dzikich puszcz, kniei i moczarów, niedostępne dla zwykłych osadników. Ich władcą był potężny wódz, który obrał imię Joc. Plemię Jaćwingów budziło zgrozę i przerażenie, ogromny strach i wrogość w oczach innych. Postrzegane było jako wywołująca wstęt i odrazę grupa bezwstydnych złodziei. Mieszkańcy okolicnych grodów bali się konfrontacji z Jaćwingami. Tak było od zawsze, od niepamiętnych czasów. Te dwa potężne ludy toczyły między sobą ciężkie, często krwawe boje. Zazwyczaj wynikały one z grabieżczych wypraw ludu Joca na wiądących spokojne życie Słowian. Bandyci niszczyli ich domostwa, rabowali majątki. Przodkowie obecnych mieszkańców Tykocina nie mogli więc zaznać spokoju, żyli w ciągłym strachu, w obawie nad nadchodzącym niebezpieczeństwem. 
	Władca stwierdził, że tak dłużej być nie może. Zorganizował więc wyprawę przeciwko poganom. Przygotowana grupa hardych wojownikow wyruszyła o świcie. Po długiej wędrówce poprzez bagna i moczary dotarli do celu. Doszczętnie spustoszyli teren pogan i porwali Jura - jedynego syna potężnego Joca. Jaćwingowie poczuli się tym wydarzeniem mocno dotknięci. Bali się, że ich bóstwo zemści się na nich za niedopilnowanie ich jedynego potomka - dzielnego wojownika, który - według nich - był w stanie odmienić losy nieuznających Boga pogan. Nastały dla nich okrutne czasy, zaczynało brakować jedzenia i wody, a ciężkie chory coraz częściej dawały się im we znaki. Ponadto ich armia nie była juz tak silna jak niegdyś. Ponosili klęski nawet w najmniejszych potyczkach. Joc nie mógł już dłużej znieść swojej niemocy, postawnowił zaryzykować wszystko, co ma, aby ratować się przed nadchodzącym końcem. Po tygodniu ciężkich rozmyślań ułożył plan napadu na nadnarwiański gród. Największą przeszkodą okazała się być fosa biegnąca wokół zamku. Po długich poszukiwaniach Jaćwingowie znaleźli miejsce, w którym woda " NIE CIECE" ( tak powstała wieś Nieciece należąca do gminy Tykocin) i w ten sposób przeprawili się na drugą stronę rzeki. Gdy nadszedł wyczekiwany dzień, wojsko Joca ruszyło na gród Boguchwała. Stoczyła się krwawa bitwa, w której ucierpieli nawet niewinni. Widok zakrwawionych ludzi przyprawiał o dreszcze.  Każdy walczył o swoje życie, nikt nie zamierzał odpuścić, wstydem bowiem było poddać się i stchórzyć.  Gradu strzał i ciosów sztyletów nie było końca. Obaj władcy walczyli do upadłego. Jocowi udało się uwolnić syna, jednak podczas próby uczieczki on sam został raniony strzałą z rąk jednego ze Słowian. Na skutek wycieńczenia zmarł na polu bitwy. Zrozpaczony Jur, widząc, że jego wojsko całkowicie poległo nad liczniejszym gronem Słowian, postanowił pomścić śmierc ojca. Nie zastanawiajac się długo, ruszył z mieczem o ostrzu ostrym jak brzytwa na Boguchwała. Rozwścieczony zaczął krzyczeć, że to nie koniec wielkiej wojny, że z potężnego grodziska " TYKO CIŃ, TYKO CIŃ, TYKO CIŃ zostanie" ( po jaćwińsku oznacza to: tylko cień). Jednak oddając ostatni cios chybił i runął na ziemię, po czym został stratowany przez własnego konia, a na skutek poniesionych ran wyzionął ducha. 
	Dla uczczenia zwycięstwa, a także ku przestrodze ewentualnych odwetów, nazwał Boguchwał swój gród TYKOCINEM (od słów Jura "TYKO CIEŃ"). A Joca i jego potomka, pomimo krzywd, jakie mu wyrządzili, postanowił godnie pochwać. Ich ciała zostały przewiezione na drugi koniec lasu i przysypane wielkim kurhanem piachu. A miejsce, w którym spoczywają do dziś nazywane jest przez mieszkańców gminy Tykocin Jocą Górą. 
	Chcecie to wierzcie, a jeśli nie, to nie, ale Tykocin istnieje do dziś... Jest to naprawdę piękne, malowniczo położone, godne odwiedzenia miasteczko, popularnie nazywane również Perłą Baroku. Serdecznie zachęcam Państwa do dokładniejszego poznania historii mojej  kochanej, małej ojczyzny - Tykocina. Zapewniam, że nikt z Was na pewno tego nie pożałuje.

