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Jerzy Puciłowski, ps. „Robert” – ur. w 1927 roku w Białymstoku, w rodzi-
nie z  tradycjami rzemieślniczymi. W  czasie wojny był żołnierzem Armii 
Krajowej, członkiem Szarych Szeregów. Uczył się na tajnych kompletach. 
Aresztowany 28 listopada 1944 roku, po brutalnych przesłuchaniach zo-
stał zesłany do łagru w Stalinogorsku (obwód moskiewski), gdzie praco-
wał w kopalni węgla. Po wojnie wrócił do Polski, zdał maturę i ukończył 
SGH. Pracował w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego CIECH, potem 
w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego CEKOP.
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Pami!ta pan, gdy weszli?
Po dwa razy wchodzili. I!Niemcy, i!ruscy. 

Ruscy wyzwolili.
W!propagandzie wyzwolili, w! rzeczywisto"ci zniewolili. Przez 

nich wojna sko#czy$a si% dla mnie dopiero w!styczniu 1946 roku. 
Wtedy wróci$em z!Sybiru, z!sowieckiego $agru. Wyko#czony, cho-
ry dziewi%tnastolatek. 

Oni znowu wywo"#. 
Wiem. Rosjanie znowu wywo&' na Sybir. W! moim $agrze 

by$a du&a grupa Ukrai#ców. Pracowali"my niekiedy razem. Dzi%-
ki Ukrai#com widz%. W!kopalni, na dole $adowali"my piasek po 
powodzi na wagoniki. Straci$em równowag% i!upad$em na stalo-
w' lin%. Wys$u&on'. O!grubo"ci pó$tora palca. Zwijan' z!drutu. 
Stercza$y z!niej takie cienkie druciki. I!w$a"nie na nie si% nadzia-
$em. Wbi$y si%!w!okolice oka. Ruski dziesiatnik, który zawiadywa$ 
dziesi'tk'!ludzi, mówi, &e nic mi nie b%dzie. No to najpierw jeden 
Ukrainiec do niego podszed$. Nic. Ruski nie chcia$ nawet rozma-
wia(. Potem kilku podesz$o. I!wymogli, &eby wywie)( mnie na 
gór% i!za$o&y( mi opatrunek, bo przecie& krew mi zalewa$a oko, 
ca$' twarz mi zalewa$a. Nic nie widzia$em. Uratowali mnie.
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272 Niewygodni

W$sierpniu 1939 roku mia% pan prawie trzyna&cie lat. 
Ale jak si%!ma trzyna"cie lat, to ju& si% nie jest dzieckiem. At-

mosfera by$a taka, &e wszyscy jeste"my silni, zwarci i!gotowi. Potem 
ojca zmobilizowano… Wrzesie# 1939 roku, na Polsk% napadaj' 
Niemcy. Siedz'!w!Bia$ymstoku siedem albo dziesi%( dni. I!w!my"l 
porozumienia z!Sowietami si% wycofuj'. Jednak w!ci'gu tych dzie-
si%ciu dni wystrzelali ca$kiem sporo Polaków. 

17 wrze&nia 1939 roku do Bia%egostoku wchodz# Rosjanie.
Do Polski wchodz'. Bolszewicy. 

Ulga?
Nie. Poza tym nie mówili"my „Rosjanie”. Mówili"my „kaca-

py”. I!wie pani, do tej pory tak o!nich my"l%. T$uszcza. Nic si% nie 
zmienili. S' tacy sami i!teraz. 

Zaraz pan powie: swo%ocz, dzicz.
„T$uszcza” to polskie s$owo. „Swo$ocz”!– rosyjskie. Dzicz, tak, 

dzicz. To, co robi' w!Ukrainie, jak morduj', jak gwa$c', jak rabu-
j'!– t$uszcza, swo$ocz, dzicz. Jak ich inaczej nazwa(, no jak? Dla 
mnie oni wtedy nie przypominali ludzi, ich zachowanie nie przy-
pomina$o zachowa# ludzkich. Biegali od sklepu do sklepu, kradli. 
Cz%sto widzia$em, jak pytali: „A!gdzie u!was awtoruczki?, Gdzie 
u!was awtoruczki?”. Chodzi$o o!pióro wieczne.

Po co?
A!po co by$y im zegarki? Po trzy na jednej r%ce? Po co? Wstyd 

si% przyzna(, ale my"leli"my o!nich, &e to podludzie. Moja matka 
opowiada$a mi o!nich. Chodzi$a do szko$y w!Grodnie, gdzie za 
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u&ycie j%zyka polskiego bito po twarzy. Rosjanie mówili, &e pol-
ski to przekr%cony rosyjski j%zyk. Jak pani wspomnia$a, mia$em 
dopiero trzyna"cie lat, ale te& "wiadomo"(, &e to wróg, oprawca, 
najazd Hunów, jakich" takich cywilizacyjnie zacofanych. 

Bali&cie si!?
Tak, ale to jeszcze nie by$ paniczny strach. Do 10 lutego 1940 

roku, do pierwszej wywózki na Sybir, to jeszcze nie by$ ten strach. 
Jak wesz$a ta ich wielka armia, to wielu bia$ostockich *ydów i!Po-
laków komunistów zrobi$o im bram% powitaln'. Poszed$em to zo-
baczy(. Numer naszego domu by$ 35, a!dziadków!– 21, tam by$a 
nasza piekarnia. Id% do dziadków, patrz% naprzeciw, przy ulicy 
Traugutta stoi ta brama z!czerwonymi sztandarami i!gromad'!lu-
dzi wykrzykuj'cych powitalne has$a. 

Ile osób?
Oko$o setki. Patrz%, idzie kolumna. *a$osny widok. Obdartusy 

po prostu. Widzieli"my wcze"niej polskie wojsko. Pi%kne mun-
dury jak z!wystawy. A! ruscy? Najpierw idzie piechota. Ju& z!da-
leka s$ycha( dziwny d)wi%k, jakby &elazo o!&elazo t$uk$o. Z!bliska 
by$o wida( co to. U!nas bagnety by$y nak$adane, wciskane na luf%, 
a!u!nich takie jakby $amane, trójgraniaste. Do tego ruskie wyko-
nanie. Wali$y, jeden kawa$ek metalu o!drugi, wi%c ruscy wi'zali to 
sznurkami. Dalej idzie kawaleria. Kawaleria!

'mieje si!$pan.
+miej%! si%, bo oni nogami si%gali ziemi. Te konie to by$y sy-

beryjskie kucyki. A!potem ma$e wozy, takie ko$chozowe furma-
neczki. Naprawd% &a$osny widok. Jeszcze do tego strasznie od nich 
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274 Niewygodni

"mierdzia$o. Wszy mieli wszyscy, wi%c smarowali si% dziegciem, 
smarem takim "mierdz'cym. Trzeba wiedzie(, &e sowiecka go-
spodarka znacjonalizowa$a ca$' w$asno"( prywatn'. Dotyczy$o to 
i!domów. Najpierw zabrali nam jeden pokój, potem dwa nast%pne. 
Pierwszy lokator od nich powiedzia$, &e dosta$ nakaz zamieszkania 
u!nas. Ale jak to, dlaczego? Dla nas to by$o ogromne zaskoczenie. 
Po nim przyszed$ major artylerii. Jego nami%tno"ci' by$o polowa-
nie. Co kilka dni przynosi$ ró&ne okazy i!rzuca$ na pod$og%. Raz 
przyniós$ wilka, idiota. Po nim nasta$a rodzina Gapiejewów. Oj-
ciec Gapiejew to by$ prawdziwy enkawudzista. Jedyny, który u!nas 
mieszka$, taki napompowany propagand'!– wychodzi$a na ka&-
dym kroku, w!jego ka&dym zdaniu. Mówi$: „U!was nie ma &adnej 
kultury”. Ojciec zapyta$, dlaczego tak uwa&a. A!on, &e u!nas nie 
ma zegarów na ulicach. Ojciec na to, &e nie potrzebujemy na uli-
cach, bo mamy na r%kach. A!on, a!gdzie u!was odwszalnie? Ojciec 
mówi, &e ludzie u!nas nie maj' wszy, &e jest czysto, nie ma potrze-
by organizowania odwszalni. Tamten nie daje za wygran' i!mówi: 
„A!po co wam takie wielkie konie?”. Ten ich odwrócony sposób 
my"lenia by$ niesamowity. Potem jeszcze wiele razy mia$em z!nim 
do czynienia. W!Bia$ymstoku by$ sklep Spo$em. ,adny, elegancki. 
Jak ruscy weszli, to od razu go zamkn%li i!o!6.00 rano trzeba by$o 
stan'( w!kolejce z!w$asnym opakowaniem, &eby kupi( na przy-
k$ad taki &ó$ty, )le rafinowany cukier. Ruskich ci'gle przybywa$o. 
A!Polaków ubywa$o. 10 lutego 1940 roku na lekcj% do mojej klasy 
nie przysz$a jedna czwarta kole&anek i!kolegów. Jakby znikn%li. To 
by$a pierwsza wywózka na Sybir. 

Wiedzieli&cie o$tym, "e ich wywieziono?
Nie, pocz'tkowo absolutnie nic nie by$o wiadomo. 
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Co si! mówi%o?
Nic. Wiedzieli"my tylko, &e ruscy wchodz' do domu i!mówi': 

„Zbierajcie si%”.

„Macie dwadzie&cia minut”.
Czas na spakowanie zale&a$ od naczelnika konwoju, który z!re-

gu$y by$ oficerem NKWD. Jedni dawali dwadzie"cia minut, tacy 
bardziej liberalni!– godzin%. Niektórzy nawet doradzali, co wzi'(. 
A!byli te& tacy, którzy poganiali, byle szybciej, byle wi%ksze nerwy, 
byle niepokój, panika. Po tej wywózce mama zacz%$a gromadzi( 
tobo$y. Na wszelki wypadek. S$ysz%, &e teraz wielu Ukrai#ców, 
Ukrainek mia$o spakowan' walizk%, torb% na wypadek wojny. 
U!nas jeden pokój by$ praktycznie zawalony tymi tobo$ami. Oj-
ciec si% "mia$, mówi$ do mamy: „My"lisz, &e ci pozwol' tyle za-
bra(?”.

(ycie w$takim strachu, "e wejd#,$"e ka"# si! zbiera), jest… 
Straszne. Pami%tam to napi%cie, ten l%k. W!ich ustroju tak zwa-

nej sowieckiej demokracji, w!której panowa$ wszechobecny terror, 
wymy"lono szata#ski powszechny system nadzoru nad mieszka#-
cami!– wprowadzono tak zwane paragrafy, reguluj'ce miejsce za-
mieszkania ka&dej rodziny. Mieli w! tym dwa cele. Chodzi$o im 
o!znalezienie miejsca dla swoich, przybywaj'cych tysi'cami do Bia-
$egostoku, a!przede wszystkim o!rozbicie polskich rodzin. W!my"l 
ró&nych paragrafów, a!by$o ich wiele, ka&da rodzina musia$a si% 
wyprowadzi( o!pi%(, dziesi%(, pi%tna"cie, a!nawet pi%(dziesi't ki-
lometrów od miejsca zamieszkania. Do nas przyszed$ milicjant 
i!nakaza$ rodzicom stawi( si% w!komisariacie. Po czym dostali na-
kaz meldowania si% co trzy dni i!czekania na ustalenia paragrafu. 

Niewygodni_wnetrze.indd   275 7/26/22   4:34 PM



276 Niewygodni

Ojciec jeszcze wtedy usi$owa$ prowadzi( piekarni%. Gdzie" w!mar-
cu albo w!kwietniu 1940 roku jeden z!tych Rosjan mieszkaj'cych 
u!nas, enkawudzista Gapiejew, powiedzia$, &e piekarnia to!– uwa-
ga!– brudna sprawa. I!&e prowadzenie prywatnej dzia$alno"ci jest 
bardzo )le widziane. Zaproponowa$, &e za$atwi ojcu prac% u!nich, 
w!piekarni w!koszarach 42. Pu$ku Piechoty. Mówi$, &e u!nich li-
czy si% tylko praca, a!nie w$asno"(, bo to nie jest taka zwyk$a ro-
bota, i! &e musi za ojca por%czy(. Mówi$em ju& wcze" niej, &e to 
by$ "wiat wywrócony do góry nogami. Ojciec po pracy chodzi$ 
tam na jakie" szkolenia. Przechowywa$ jakie" idiotyczne dyktanda, 
w!których pisa$, &e &yjemy pod s$o#cem stalinowskiej konstytucji. 
Straszne banialuki. Patrz% na to te& z!innej strony: &e ten komuni-
sta z!wypranym mózgiem mia$ ludzkie odruchy, doradzi$, &eby nie 
prowadzi( piekarni, nie piec ludziom chleba, bo to niebezpieczne 
i!niemoralne!– i!w!ten sposób nas uratowa$. Co "wiadczy o!tym, &e 
nie by$ tylko stalinowskim oprychem. Po Gapiejewach zamieszka-
$a u!nas rodzina z!Worone&a. On zawsze elegancko ubrany, w!d$u-
gim szynelu. Pi%knie mówi$ po rosyjsku. A!&ona robi$a wra&enie 
co najmniej arystokratki. Wyra)nie ró&ni$a si% od innych. Cz%sto 
przychodzi$a na pogaduszki do mojej matki. Mieli"my drugi dom 
w!Bia$ymstoku, który ojciec zbudowa$ z!materia$ów po drewnia-
nym ko"ciele w! Szudzia$owie. Przed wojn' kupi$ je od tamtej-
szego ksi%dza. Ksi'dz chcia$ zrobi( miejsce pod budow% nowego 
ko"cio$a. W! tym nowym domu przed wojn' rodzice wynajmo-
wali mieszkania dziesi%ciu rodzinom. Kiedy weszli Rosjanie, wy-
najmowa( ju& nie mo&na by$o, bo to niesprawiedliwo"( przecie&. 
Zreszt' dokwaterowywali tam swoich. W! jednym z!mieszka# na 
pierwszym pi%trze osiedli$ si% komandir ze swoj' &on' urz%dnicz-
k'. Jak si%!pó)niej okaza$o, wysoko postawion' urz%dniczk'. By$a 
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Bia$orusink', pochodzi$a z!Borysowa. I!mi%dzy moj' mam' a!ni' 
wytworzy$o si% jakie" takie s'siedzkie kole&e#stwo. 

Przychodzi%a do was, rozmawia%a szczerze?
Nie, nie. *adne polityczne tematy, wszystko ostro&nie, bez 

podtekstów. Bali"my si%!przecie&. Nad nami mieszka$ niejaki pan 
Le"niak, który chyba pracowa$ w!naszym wywiadzie. Mia$ dwo-
je ma$ych dzieci. Na moich oczach ich sprowadzali. Pami%tam 
ten widok!– makabryczny. Ca$y czas kto" znika$. Nasz'! rodzin% 
zza Sokó$ki zes$ano. Do dzi" nie wiadomo, co si% z!nimi sta$o. 
W!1941 roku mama powiedzia$a, &e by$a u!nas Bia$orusinka, zo-
baczy$a nasze tobo$y w!jednym z!pokojów i!powiedzia$a: „B'd)cie 
spokojni, Leokadio Aleksandrowna, was nie wywioz'”. Mama za-
pyta$a, sk'd wie, a!ona, &e pracuje w!miejskim komitecie partyj-
nym. W!ich systemie do list wywozowych NKWD potrzebny by$ 
akcept partii, a!ona pracowa$a w!niej na jakim" eksponowanym 
stanowisku. 

Potem si% okaza$o, &e nasza rodzina by$a ju& na li"cie do wy-
wózki i! &e ona nas wykre"li$a. Powiedzia$a tylko, &e mamy si% 
z! tego nie cieszy(, nie okazywa( &adnej rado"ci. Ba, mamy by( 
nadal pos%pni. Nam przed t' ostatni', czwart' wywózk' wróci$o 
&ycie. Dos$ownie wróci$o.

'ciskali&cie si!, przytulali&cie?
Tak, byli"my szcz%"liwi, &e zostajemy, &e nie jedziemy. 

Czuje pan wdzi!czno&) do tej Bia%orusinki?
Ogromn'. Jaki" czas temu wyczyta$em, &e sp$on'$ ko"ció$ 

w! Borysowie i! &e szukaj' "rodków na odbudow%, to od razu 
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wys$a$em jakie" pieni'dze. Tylko tak mog% si% odwdzi%czy(, bo 
wstyd si% przyzna(, ale nie pami%tam jej nazwiska. Szkoda. Pami%-
tam tylko ten Borysów. 

Rozumiem, "e kiedy pod koniec czerwca 1941 roku do Bia%e-
gostoku weszli Niemcy, to ulga?

Ulga. Cieszyli"my si%, jak Niemcy weszli. Przez chwil%, ale si% 
cieszyli"my. Wi%kszo"( si% cieszy$a, nie tylko moja rodzina. Szum, 
a!nad g$owami leci armada, patrz%!– czarne krzy&e. Czterdzie"ci 
sze"( samolotów. Tak, poczuli"my ulg%. 

(e ruskich nie b!dzie?
*e nie b%dzie wywózek. Szczególnie &e dwa dni przed ata-

kiem Hitlera na ZSRR nast'pi$a kolejna du&a wywózka Polaków 
na Sybir. Po chwili ju& getto, wywo&enie do obozów, na roboty. 
W! szkole powszechnej mia$em dwie kole&anki *ydówki! – Zo-
si%!Ukowick'! i!Sabin% Mittelsbach. Pewnego dnia znikn%$y. In-
nego dnia przelatuje samolot, na miasto wysypuj' si% ulotki, a!na 
nich napisane: „W! zwi'zku z! akcj' bandytów zarz'dzi$em roz-
strzelanie tysi'ca polskich zak$adników”. Ci „bandyci” to oczywi-
"cie &o$nierze Armii Krajowej. Genera$ Fromm z!SS tak zarz'dzi$. 
Potem likwidacja getta w!1943 roku i!praktycznie zrównanie go 
z!ziemi'. Rok pó)niej, jak Niemcy palili ca$y Bia$ystok, to byli"my 
w!miejscowo"ci Izbiszcze. Ojciec wydelegowa$ swojego kuzyna, 
który z!nami tam pojecha$. Kuzyn pracowa$ w!firmie zajmuj'cej 
si% skupem mleka. A!w! tych Izbiszczach najwa&niejszy i!naj$ad-
niejszy, du&y, murowany budynek to by$o miejsce, gdzie skupo-
wano mleko i!wst%pnie je przetwarzano. Oddzielano "mietan% od 
mleka. Robiono sery. Mieszkali"my na strychu, razem z! trzema 
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