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DIAGNOZA

Aleś Pan naiwny!

aksówkami nie jeżdżę na co dzień, 
ale już jak się zdarzy, to lubię pod-
puścić kierowcę. A oto monolog, 
którego wysłuchałem, jadąc trasą 

od ul. Ogrodowej do ul. 27 Lipca:
„Panie, dwadzieścia lat na taksów-

ce jeżdżę, to chyba wiem, jak się przez 
Pieczurki jedzie, nie? Ale dobra, nasz 
klient – nasz pan. Panie, te całe budowy, 
to wykopki jak za Gierka, dziurę w ziemi 
wykopią, staną z łopatą i tyle tej obwod-
nicy będzie, zobaczysz Pan. O, cholera, 
już otworzyli. No to widzisz Pan, dwa 
lata to trwało, ludzie biedni budowali się 
w zieleni, cicho mieli, ptaszki śpiewały, 
a teraz co? Jeżdżą, hałasują, spać nie dają. 
Albo i te galerie. Kiedyś to człowiek brał 
kobitę w niedzielę do Oszołoma, dzieciaki 
koło wózka biegały, znajomych można 
było spotkać. Komu to przeszkadzało, 
Panie? Przez Lipową nie przejedziesz, 
bo rozkopane, rynek to teraz jakiś pu-
sty, knajpy tylko i dzieciaki na deskach. 
A tak było zielono, na ławeczce pod drzew-
kiem można było przysiąść, swojsko jakoś 
tak było. Nie to co teraz. Albo am� teatr…
Panie, ile to ja tam piwa z kolegami wy-
piłem. A teraz operę zrobili. Ludzie tu na 
koncert pójdą, jak jest darmowy, i chłopaki 
z Boysów zagrają. A na operę to chyba ci 
sami pójdą, co w tych knajpach na rynku 
siedzą, jak ich stać.

Że co, że Panu się to podoba? Panie, pan 
jak moja stara gadasz. Co to ma wspólnego 
z Truskolaskim? Aleś Pan naiwny. Panie, 
to wszystko było wcześniej zaplanowane! 
Nie śmiej się Pan, tak było. I dlatego teraz 
to wszystko tak się naraz ruszyło. Co Pan 
myślisz, że te autostrady na Euro to inaczej? 
Tak samo Kaczyniak zaplanował, przygoto-
wał, a teraz śmietankę spijają. Tak, tak. Zo-
baczysz Pan, teraz się to skończy. Stadionu 
nie dobudowali, lotniska nie będzie, Ruskie 
przestali na Kawaleryjską jeździć. Jeszcze im 
ten Truskolaski bokiem wyjdzie, zobaczysz 
Pan. A kryzys idzie, ludzie już o tym gadają. 
Był tu u nas jeden taki, co się dla niego 
przyśniło, że jak Polska wejdzie do Unii, 
to się od Polski Śląsk oddzieli. I patrz Pan, 
jak teraz ta Unia słaba. To może i nas tak 
osłabią, że Śląsk się oddzieli. Zresztą Kaczy-
niak już mówił, że to Niemcy są zakamuf…
zakumu…ukryte znaczy.

Ja to, Panie, za Jagiellonią zawsze by-
łem. Mówili ludzie Probierzowi, żeby tego 
Grzelaka nie brał, że szklane kości ma, 
i patrz Pan – nieprawda? A Probierz teraz 
do Grecji wyjechał, bo się na naszej Jadze 
wypromował. Krzyż mu na drogę. Płakał 
rok temu, że go w tych Salonikach opluli, 
a teraz będzie ich trenował. Ja to go nigdy, 
Panie, nie lubiłem. Czesio Michniewicz, 
o, to jest swój chłopak. I z twarzy taki jakiś 
nasz, i uśmiechnięty. Ponoć rodzinę ma 
gdzieś tu niedaleko, jak Franek. O, widzisz 
Pan, wreszcie się Pan uśmiechasz. Co to 
jest, że jak się o Franku wspomni, to nawet 
przyjezdni chcą rozmawiać. Tu, Panie, 
niedaleko mieszka, serio. Pokazać mogę. 
Pewnie, tu wszyscy o wszystkich wiedzą. 
A Franek to, Panie, taka gwiazda jest, że go 
nawet Smuda do reprezentacji wziął, żeby 
napastników trenował, słyszał Pan? Aha. 

A jak facet kupił dzieciakowi psia-
ka na Kawaleryjskiej od Ruskich i to się 
niedźwiedź okazał, też Pan słyszał? Nie? O, 
to opowiem Panu, to niezła historia jest. 
Jednak nie opowiem. Szkoda, jesteśmy na 
miejscu. To może innym razem. Należy 
się 16 złociszów”.
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????????????miasta naszego regionu

Powyższy tytuł stanowi zagadkę 
łatwą do rozszyfrowania, cho-
dzi oczywiście o Puńsk (Pun-
skas), miasteczko położone 

malowniczo wśród wzgórz i jezior Su-
walszczyzny. Z jednego z nich – z Ju-
dialis (Meldzine) wypływa rzeczka Pu-
nia. Puńsk jest siedzibą nadgranicznej 
gminy, zamieszkałej w 80 proc. przez 
ludność narodowości litewskiej, bro-
niącej swej tożsamości, dbałej o kul-
turę, dumnej z osiągnięć przodków. 
Różnie kształtowały się relacje pol-
sko-litewskie po obu stronach granicy. 
Obecnie granicy nie ma, ale niektóre 
problemy pozostały.

Być mniejszością

Ilu Litwinów żyje na Suwalszczyź-
nie? Od kilku lat powtarza się, że nie 
więcej niż 10 tysięcy, poza Puńskiem 
głównie w rejonie Sejn i w parafii Smo-
lany. Jacy są? Uchodzą za upartych, 
na pewno pracowitych, dbałych o ku-
linaria, skłonnych do śpiewów chó-
ralnych, uzdolnionych artystycznie, 
czego dowodem są chociażby piękne 
rzeźby w drewnie. 

Turystom polecić należy przejście 
szlakiem „Zielona Ruta” od Jeglińca, 
przez Puńsk, Trakiszki, Przystawańce, 
Widugiery, Żegary, do Sejn. W sto-
licy polskich Litwinów Puńsku trze-
ba zwiedzić Muzeum Etnograficzne 
(skansen), „Starą plebanię”, kościół 
pod wezwaniem Wniebowstąpienia 
Najświętszej Panny Marii z 1881 r., 
cmentarz z kapliczkami. Jest tu wiele 
miejsc, z których roztaczają się ładne 
widoki, są zakątki o niepowtarzalnej 
aurze. Wprawne oko dojrzy symbole 
litewskie: konną Pogoń, słupy Giedy-
mina, krzyż Witolda. Litwini to ka-
tolicy, często napotyka się krzyże, wi-
zerunki Matki Bożej Ostrobramskiej, 
świątków. 

W rodzimym języku uczy się 
młodzież, wydawane są podręczniki 

i książki. Szczęśliwie, Litwini w Pol-
sce nie stali się zakładnikami sytuacji 
naszych rodaków w Republice Litew-
skiej, ale chciałoby się, żeby obie spo-
łeczności korzystały z identycznych 
wolności, do czego zobowiązuje rów-
nież uczestnictwo w zjednoczonej Eu-
ropie. Nie słychać, żeby mieszkańcy 
Puńska i okolic włączali się aktyw-
nie w polskie boje polityczne, dbają 
natomiast o samorząd lokalny, mają 
swego wójta.

zawiłe początki

Pomińmy opisy toporków kamiennych 
z okresu kultury ceramiki sznurowej 
i licznych śladów z epoki brązu. In-
tryguje zaś wspomniany już Jegliniec, 
grodzisko uwiecznione w XIX wie-
ku przez Aleksandra Połujańskiego. 
Uchodziło wówczas za litewskie, a ko-
jarzono je z nazwiskiem „fantastycz-
nej Egle”, której właściwym miesz-
kaniem było jezioro. Archeolodzy 
odkryli na grodzisku bruki kamienne, 
liczne przedmioty po mieszkańcach, 
w tym i krzyżyki, świadczące o postę-
pach chrystianizacji. Przypuszcza się, 
że był to kompleks osadniczy z wie-
ków V – VI, zniszczony dopiero pod 
koniec XIII wieku. Jeśli tak, to trzeba 
go wiązać przede wszystkim z bytno-
ścią walecznych Jadźwingów, którzy 
jednak ostatecznie ulegli Krzyżakom. 
W następnych dziesięcioleciach tereny 
porastała Puszcza Merecka, ta przy-
ciągała nielicznych osadników. 

Zmiana nastąpiła dopiero na prze-
łomie wieków XIV/XV, kiedy to, po za-
warciu unii w Krewie, nadciągać poczęli 
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akiej nazwy nie ma obecnie 
wśród miast województwa 
podlaskiego. Jest natomiast 
Nowe Miasto na planie Białe-

gostoku. Nie o nim jednak traktuje ten 
szkic, chodzi o dawne Nowe Miasto, 
podawane i jako Neustadt (Neisztad). 
To jego również dotyczył przywilej 
z 1749 roku, długo odczytywany jako 
dokument, potwierdzający uzyskanie 
praw miejskich przez Białystok. Zatem 
sporo zagadek i komplikacji, a obecnie 
to część tematu BOJARY. 

Przywilej Jana Klemensa 
Branickiego

1 lutego 1749 roku król August III 
złożył podpis pod przywilejem, o który 
zabiegał właściciel miasta Jan Klemens 
Branicki. Wiemy ponad wszelką wąt-
pliwość, że Białystok miał już dużo 
wcześniejszy przywilej lokacyjny. Kiedy 
wydany? Z tym jest problem, bo doku-
ment nie zachował się, a przynajmniej 
nie został odnaleziony. Przyjmujemy, 
na podstawie dowodów pośrednich, że 
stać się tak mogło w 1692 roku, dzięki 


