
„Brześć był piękny i radosny, społeczność nasza mimo że składała się też z innych na-
rodowości, ale żyliśmy w przyjaźni, i z Rosjanami i Białorusinami i Żydami i Ukraiń-
cami – i wszystko to jakoś w harmonii dużej.
Jak tata przychodził ze służby to przynosił nam z cukierni ciasto. Nawet pamiętam 
nazwisko tego cukiernika. Łęcki się nazywał. Bardzo smaczne ciasta wypiekał. Tata 
przywoził też owoce i inne owoce, które chował po katach i kazał nam szukać.
W chwili wybuchu wojny miałam 6 lat. Już byłam przygotowana do szkoły, nawet 
byłam w szkole, już ławkę swoją obejrzałam, miałam przygotowany tornister. No ale 
niestety 1 września zastał nas na Twierdzy.”

Opracowanie: Aleksandra i Antonii Borsuk

Emilia Maćkowiak
Niezłomny świadek historii

Wspomnienia z lat dziecinnych
w  przedwojennym Brześciu.

Defilada batalionu w cytadeli 
Twierdzy Brzeskiej 12 grudnia 1935 

Dzieci i młodzież na paradzie 
wojskowej w Brześciu 

Przedszkole Pani Emilii

Pierwsza komunia święta

Matka
Nadzieja Malinowska

Ojciec Wojciech Malinowski
aspirant Policji Państwowej

Rodzice
Nadzieja i Wojciech Malinowscy

Stryj Józef Malinowski
LegionistaRodzina Malinowskich 1938 rok Spacer po Brześciu

Powrót z kościoła w Brześciu.
Trzecią dziewczynką od lewej mała Emilia



PRADZIADKOWIE SĄ PRAWDZIWĄ LEGENDĄ
Stanisław Jarocki urodził się jeszcze w XIX wieku – 1899 
r. Na początku XX wieku urodziła się zaś w rodzinie Ma-
ciejkowiczów w Wilnie moja prababcia Helena.
Pradziadek Stasiu był zawodowym żołnierzem  i rodzi-
na mieszkała tam, gdzie akurat stacjonowała jednostka 
dziadka. Była to wieś Podbrodzie, ok. 40 km od Wilna. 
Ale oczywiście bardzo często odwiedzali Wilno, bo tam 
mieszkała dalsza część rodziny. I w Wilnie w szpitalu 
wojskowym rodziły się dzieci Stanisława i Heleny, czyli 
między innymi moja babcia Aldonka.
Gdy w 1939 r. wybuchła wojna pradziadek Stasiu jako 
zawodowy podoficer walczył z Niemcami. Po przegra-
nej kampanii wrześniowej wrócił pewnej nocy do domu 
do Podbrodzia. Ale Wileńszczyzna była wtedy już pod 
okupacją rosyjską, sowiecką. I pierwszej nocy  żydow-
scy sąsiedzi przyprowadzili do nich NKWD (to była tak 
tajna policja sowiecka) i pradziadek, który był legionistą 
i walczył w wojnie polsko–sowieckiej w 1920 r., został 
aresztowany i zabrany do więzienia w Wilnie na Łukisz-
kach. Tam było już dużo polskich patriotów.
Pradziadek został przez Rosjan wywieziony w głąb Rosji, 
gdzieś na Ural, gdzie pracował przy wyrębie lasu. Tam 
udało mu się wstąpić do tworzonej armii Andersa.
W 1947 r. wszyscy spotkali się w Gdyni

Opracowanie: Antonii Urbański

Babcia Aldonka i ciocia Danusia

Pradziadek Stasiu na Obczyźnie



Bajeczka o Kopciuszku
napisana poezją w 1936 r.

Pani Stanisława Girsztoft, urodziła się 
w Kownie w 1934 r. Od 1954 r. Pani 
Stanisława mieszka w Pruszczu Gdań-
skim, do którego przyjechała z Syberii, 
z obwodu krasnojarskiego. W wieku 16 
lat została tam przymusowo osiedlona  
i spędziła 8 lat i 8 miesięcy.

Opracowanie 
Dawid Benkowski

Dykteryjka

Syberia 1953 r.



WSPOMNIENIE 
Z BRYGIDEK

Pani Jadwiga Mężyńska 
urodziła się 19 maja 1922 
r. w Białymstoku.
W 1927 r. jej rodzice prze-
nieśli się do Brześcia Li-
tewskiego. Tutaj ukoń-
czyła szkołę podstawową 
i gimnazjum. Wspomi-
na szczęśliwe dzieciństwo  
i młodość na Polesiu .
Jako osiemnastoletnia 
dziewczyna została skaza-
na przez sowiecki sąd na 
karę więzienia za przyna-
leżność do młodzieżowej 
organizacji „Promyk”.
Została osadzona w Twier-
dzy Brzeskiej, gdzie spę-
dziła 13 miesięcy kary. 
Przed deportacją na Sybe-
rię uchroniła ją, jak i po-
zostałych więźniów, na-
paść Hitlera na ZSRR.
Przekazuję Państwu rela-
cję -wspomnienia spisane 
przez Panią Jadwigę, jak 
przebiegała ostatnia noc 
22 czerwca 1941 r. w brze-
skich Brygidkach.
Z ustnej relacji Pani Ja-
dwigi wynika, że podczas 
opuszczania Twierdzy je-
den z więźniów – Bog-
dan Smyła z Białegostoku, 
przekazał jej zbiór swoich 
poetyckich zapisków. Pani 
Jadwiga zachowała je i pie-
czołowicie spisała w swo-
im zeszycie z 1939 roku. 
Jest to zbiór 23 utworów 
pt. „Zaryglowane bramy. 
Garść wspomnień z brze-
skiego więzienia” , nie-
które z nich opatrzone są 
ilustracjami. Z notatek 
wynika, że zapiski te po-
wstały między 23.05 1940 
r a 22.06.1941 r.

Opracowanie: 
Maja Wysokińska



JUCHNIEWICZE – Z LITWY 
PRZEZ WOŁYŃ NA POMORZE

8 maja 1871 r., jako trzecie dziecko Jana i Bronisła-
wy, urodził się mój prapradziadek Stanisław. Od naj-
młodszych lat towarzyszył ojcu w pracy leśnej i po-
lowaniach. W czasie jednego z nich, w miejscowości 
Wołodkowszczyzna poznał swoją przyszłą żonę Ma-
rię Blinstrum. Rodzina ta była pochodzenia niemiec-
kiego, najprawdopodobniej z Litwy. Małżeństwo to 
było mezaliansem. Rodzina Marii była zamożna i nie 
chciała zgodzić się na ślub z biedniejszym kawalerem. 
Jednak Stanisław był przystojny i potrafił zaimpono-
wać przyszłej małżonce. 16 lutego 1897 r., w Wiszen-
kach ks. Jan Nazarewicz udzielił im ślubu. Młoda para 
zamieszkała w Boratyniu, w parafii Torczyn, gdzie 
Stanisław objął funkcję gajowego.
Główne zajęcia rodziny to zawód gajowego i praca na 
roli. Co najmniej sześciu członków rodziny było gajo-
wymi: prapradziadek Stanisław, jego synowie - Alek-
sander, Cezary i Kazimierz, ich kuzyn Karol oraz mąż 
siostry pradziadka, Wacławy – Józef Kisiel.

Opracowanie: Karol Juchniewicz

Stanisław i Anastazja lata 20-te

Kazimierz Juch-
niewicz lata 30-
te jako gajowy

37-28 lipca 1947 r. 
wesele Władysław i 
Maria Juchniewicz



SZLAKIEM PRZODKÓW Z WILEŃSZ-
CZYZNY DO TRÓJMIASTA

Działo się na Wileńszczyźnie w XIX wieku. Niejaki Ta-
deusz Milewski dowodził oddziałem powstańców w 
1863 roku. Po upadku powstania styczniowego ukazem 
carskim dostał zakaz osiadania w miastach stołecznych. 
Zamieszkał w Rudnikach na południe od Wilna.” - tak 
było przekazywane z pokolenia na pokolenie. W Rud-
nikach ok. roku 1870 urodziła się jego pierwsza córka 
– Stefania, moja prapraprababcia.
Tadeusz miał jeszcze dwie młodsze córki. Wcześnie 
owdowiał. Stefania miała wówczas 12 lat. Tadeusz oże-
nił się po raz drugi. Niestety macocha nie była przy-
chylna pasierbicom, dlatego Stefania nie miała lekkie-
go życia. Z opowieści rodzinnych wiem, że była osobą 
niezwykle zdecydowaną, budziła respekt, ojciec oraz 
jej mąż liczyli się bardzo z jej zdaniem, co nie było w 
owych czasach często spotykaną rzeczą. Uwielbiała też 
czytać.
Stefania Milewska poślubiła Antoniego Zmitrowicza 
właściciela ziemskiego mieszkającego w zaścianku 
Prutku. Urodziło im się ośmioro dzieci. Czworo synów 
i cztery córki. Jedną z nich była moja praprababcia Fe-
licja, która urodziła się 26.02.1896 roku. Felicja była 
niezwykle pogodną osobą. Uwielbiała towarzystwo i 
często była zapraszana na sąsiedzkie zabawy tanecz-
ne, gdzie udawała się wraz z młodszą siostrą Heleną. 
Ponadto była osobą, która potrafiła zjednywać sobie 
przychylność rodziców, mimo różnych zawadiackich 
pomysłów. Częstym zwrotem, którym posługiwała się 
Felicja, było powiedzenie: „Mój szlachecki honor mi 
na to nie pozwala!”. Najczęściej korzystała z niego, gdy 
zmuszano ją do czegoś, na co nie miała ochoty.

Opracowanie: Karol Śmigielski



DEPORTACJE MUNDUROWYCH
Była ciepła, czerwcowa niedziela 1945 roku. Dziewięt-
nastoletnia Pola Capelik siedziała w ogrodzie i wpa-
trywała się ze smutkiem w toń przydomowego stawu. 
Z drzwi ich drewnianego, ślicznie zdobionego domu 
ze złością wybiegł ojciec - Albin. Rodzice od jakie-
goś czasu niemal codziennie się kłócili. Mama - Anna 
Subocz - chciała wyjechać na Zachód. Jak mogła! 
Chciała opuścić ich ukochane Daszki, zostawić dom 
nad stawem, pola, ogród, rozdzielić się z przyjaciół-
mi, rodziną. Uparła się, że nie podpisze obywatelstwa 
radzieckiego za nic na świecie, więc nie zostanie tutaj 
na naszej ziemi, choć już nie naszej. 
Tata, zdecydowanie się temu sprzeciwiał. Nie zostawi 
ojcowizny, gospodarstwa, na którym od lat pracowali 
z całą rodziną. On, bogaty właściciel sporego kawałka 
ziemi, nie pojedzie na "ziemie odzyskane', nawet jeśli 
faktycznie to kraina mlekiem i miodem płynąca. Nie 
chce tam odbudowywać Polski, chce tę Polskę zacho-
wać tu, na własnej miedzy, chce tu uczyć wnuki pol-
skiego i żadne układy republikańskie tego nie zmie-
nią. Jego Daszki w powiecie Postawy w województwie 
wileńskim pozostaną jego małą Polską! Choćby w 
Związku Radzieckim.

***
Józek Szczepaniak (mąż Poli) był synem leśnika. 
Mieszkał z rodziną w Mańkowiczach, w powiecie Po-
stawy, w województwie wileńskim. Kilkunastoletnia 
Pola, o której nawet mu się wtedy jeszcze nie śniło, 
była więc jego oddaloną co prawda o 150 km, ale jed-
nak sąsiadką. Gdy ona pracowała w polu, on myślał o 
wstąpieniu do wojska i studiach na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Nie wiedział, że już w grud-
niu 1939 w Moskwie padł na rodziny leśniczych, gajo-
wych, policjantów i wojskowych wyrok w postaci za-
rządzenia w sprawie deportacji Polaków podpisanego 
między Stalinem a szefem NKWD. Kresy miały zostać 
„oczyszczone ' z Polaków. W środku nocy, 10 lutego 
1940r. dziewiętnastoletni Józef zamiast na akademię 
trafił do taboru wywożącego Polaków na Syberię. Sen 
o sztuce skończył się, gdy wraz z rodzicami i dwiema 
siostrami zostali zamknięci na trzy doby w zamarz-
niętym pociągu stojącym w oczekiwaniu na pozosta-
łym wysiedleńców.

Opracowanie: Zuzanna Subocz



OCALENI OD ZAPOMNIENIA: 
HELENA BAŃKOWSKA

Zarys historyczny o Helenie Bańkowskiej jest przykła-
dem polityki radzieckiego reżimu totalitarnego wobec 
Polaków. Urodziła się w 1893r. we wsi Jasiniec na Wo-
łyniu. Rodzina Bańkowskich posiadała trzy dziesięci-
ny roli, a w wolnym czasie ojciec zajmował się stolar-
ką. Z powodu trudnej sytuacji finansowej Helena nie 
uzyskała wykształcenia podstawowego i od młodości 
pracowała u różnych pracodawców. 
W 1919r. przeprowadziła się do Lublina, gdzie również 
nie mogła znaleźć pracy. Wówczas w Lublinie tworzo-
no Legion kobiet, który bezpośrednio podlegał admi-
nistracji lokalnej policji. Pewnego razu, po spotkaniu 
na ulicy młodych legionistek, Helena postanowiła do-
łączyć do tej formacji i już po kilku dniach w gronie 30 
osób wyruszyła do Warszawy do centrum szkolenio-
wego. Służba w Legionie zakładała podpisanie zobo-
wiązań, według których dziewczyna miała służyć bez 
przerwy przez 6 miesięcy. 
Po niedługim szkoleniu wraz z innymi 150 dziewczy-
nami z całej Polski, Helena Bańkowska otrzymała mun-
dur wojskowy, broń i rozpoczęła służbę, która polegała 
na zachowaniu prawa i porządku na ulicach miasta, 
straży na ważnych obiektach strategicznych, takich jak 
stacja kolejowa czy magazyny amunicji, oraz dyżury 
na posterunkach policyjnych.

Opracowanie: Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kresowian w Rodowie.





POMORSKIE
KORZENIE KRESOWE
HISTORIA O NASZYM TACIE, O CZŁOWIEKU KTÓRY ZAMKNĄŁ 
ROZDZIAŁ TUŁACZKI SWOICH DZIADKÓW I RODZICÓW. OTO 

HISTORIA RODZINY NASZEGO TATY-MIKOŁAJA KUŁAKOWSKIEGO.

1936 - 2019

Rok 1920. Urodziła się nasza prababcia Emilia Bombk. Wieś Tesnivka-zachodnia Ukraina, ale już pod rządami Związku Radzieckiego.

Rok 1936. Na rozkaz Stalina naszą prababcię wraz z całą rodziną deportują na Syberię. Z opowiadań swojej babci nasz tata 
dowiaduje się, że po drodze na Syberię umierają jej rodzice. Ją rozdzielają z jej rodzeńtswem. Ona wraz z rodziną swojej ciotki 

zostaje wywieziona do Kazachstanu. Z kolei jej brat z siostrą zostają wywiezieni na Ałtaj.

Dworzec kolejowy Tajynsza w północnym Kazachstanie. To tutaj 
przywieziono naszą prababcię Emilię, a także prababcię Józefę. Mój 
tata pamięta ten dworzec. Będąc dzieckiem przyjeżdżał do swojej 
cioci na wakacje. Wysiadał na tym dworcu i później jeszcze półtorej 
godziny jechał autobusem do wsi Krasnodolsk, gdzie w 1936 roku 
finalnie przewieziono naszą prababcię Emilię i wysadzono w gołym 
stepie.

Tablica zawieszona na ścianie dworca w Tajynszy. Upamiętnia tamte 
ciężkie czasy. Zesłańcy są bardzo wdzięczni narodowi Kazachstanu 

za ich współczucie okazane im w tamte trudne chwile.

Nasza prababcia Emilia z pierwszymi wnukami:
śp. Marią Kułakowską (siostra naszego taty) 

i śp. Wiktorem Kuklinowskim (kuzyn naszego taty)

Z opowiadań taty wiemy, że nasze prababcie były osobami bardzo 
pobożnymi. w czasach głębokiego komunizmu dbały o to, żeby dzieci 

zostały ochrzczone i przyjęte do pierwszej komunii. Nasza  druga 
prababcia Józefa (mama naszego dziadka) nauczyła naszego tatę 

pierwszej modlitwie „ojcze nasz...” po polsku, chociaż ani pisać ani 
czytać po polsku nie umiała.

Rok 1984. Zdjęcie wykonane w Karagandzie.

GÓRNY RZĄD (od lewej): Zofia Bezkiedewicz (ciocia naszego taty), 
Eugeniusz Kułakowski (brat naszego taty), Antoni Kułakowski (nasz 

dziadek), Mikołaj Bezkiedewicz (kuzyn naszego taty).

DOLNY RZĄD (od lewej): Emilia Kuklinowska (nasza prababcia), 
Mikołaj Kułakowski (nasz tata), Bronisława Kułakowska (nasza babcia)

Nasz tata (chłopczyk ze 
złożonymi rękoma) ze swoją 
babcią Emilią, śp. wujkiem 

Stanisławem, kuzynem 
Mikołajem i ciocią Zofią.

Tata uwielbiał jeździć na wakacje do 
swojej cioci. Ona wciąż mieszka we wsi 
Krasnodolsk wraz z rodziną syna. Obecnie 
ta wieś jest w strasznym upadku. 
Krasnodolsk od podstaw był zbudowany 
przez zesłańców. Mieszkali tam tylko 
polacy i niemcy.

Zdjęcie pokazowe

ŚWIADEK WIARY-BŁ.KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

Błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński był duszpasterzem całego 
Kazachstanu. Rodzina naszego taty dobrze go znała. Nasza druga prababcia 
Józefa Kułakowska często go przyjmowała mimo, że mogła być wysłana za to do 
łagrów. Pomogała mu odprawiać msze święte jak również inne obrzędy rzymsko-
katolickie. Nasi dziadkowie byli przez niego ochrzczeni i przyjmowali u niego 
pierwszą komunię. W  grudniu roku 1974, nasz dziadek Antoni Kułakowski był 
jednym z nielicznych śmiałków, ktory w siarczysty mróz kopał grób, gdzie został 
pochowany bł. ks. Władysław Bukowiński. A było to w dniach 3-4 grudnia 1974r. 
w Karagandzie.

Nasz tata mówił nam, że w książce „Brzemię” autorstwa 
Przemysława Słowińskiego wspominają o domu naszego 
dziadka. W tej opowieści autor opisuje częste spotkania 
bł.ks. Bukowińskiego z wiernymi w domu Kułakowskich. 
Dom naszego dziadka czyli ojca naszego taty znajdował 
się na ostatniej ulicy Uglesboroćnaja dzielnicy Stancyja 
Bolszaja Mihajlowka. Jest to dzielnica Karagandy, która 
została  zbudowana zesłańcami przy odkrywkowej 
kopalni węgla. Za nią jest już tylko długi i szeroki step 
Kazachstanu. To tam w tym domu, przy zamkniętych 
drzwiach i zasłonach odbywały się msze święte w języku 
polskim, udzielano ślubów kościelnych, chrzczono dzieci 
i przyjmowano do pierwszej Komunii Świętej. I wszystko 
to odbywało się w wielkiej tajemnicy...

Zagónik. W tej małej miejscowości dzięki wysiłkom ks. Jana Nowaka zostało otwarte centrum 
ks. Władysława Bukowińskiego

W Zagórniku została odsłonięta tablica pamięci wszystkich zesłańców Kazachstanu, którzy wspierali i znali księdza. Jest to tablica upamiętniająca osoby, którym 
on tak wiernie służył i był ich duchpasterzem. Na niej są nazwiska naszych pradziadków. Tata mówi, że gdyby nie wiara jego dziadków i nie ksiądz Bukowiński, 
to zesłańcy by nie przetrwali na tamtej ziemi. Dzięki wierze i zachowaniu swych tradycji oni przetrwali i zdołali przekazać najlepsze wartości naszemu tacie. 
Większość ludu sowieckiego wierzyło w partię, wtedy jak rodzina naszego taty w ukryciu chodziła na msze, świętowała Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także 
pozostałe Święta Kościelne. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że modlitwy odmawiano po polsku bez dobrej znajomości języka polskiego. 

To zdjęcie również przedstawia rodzinę naszej prababci Emilii. 
Z kolei tutaj są jej dorosłe dzieci, synowa, zięć i swacha.

To zdjęcie przedstawia rodzinę naszej 
prababci Emilii. Siedzą: Emilia 
Kuklinowska z małą Bronisławą 

Kuklinowską, Hipollit Kuklinowski. Stoją: 
Zofia Kuklinowska, Eduard Kuklinowski. 

Rok 1952, Krasnodolsk

Dolny rząd (od lewej): 
śp. Emilia Kuklinowska, śp. Stanisław Bezkiedewicz (zięć Emilii), śp. imię pani nie jest znane. 

Górny rząd (od lewej): 
Zofia Bezkiedewicz (z domu Kuklinowska), Bronisława Kułakowska (z domu Kuklinowska),

śp. Eduard Kuklinowski, śp. Cezia Kuklinowska (z domu Nicewicz). 
Data ani miejsce zdjęcia nie są znane.

To zdjęcie również przedstawia rodzinę naszej prababci Emilii. 
Z kolei tutaj są jej dorosłe dzieci, synowa, zięć i swacha.

To zdjęcie przedstawia rodzinę naszej 
prababci Emilii. Siedzą: Emilia 
Kuklinowska z małą Bronisławą 

Kuklinowską, Hipollit Kuklinowski. Stoją: 
Zofia Kuklinowska, Eduard Kuklinowski. 

Rok 1952, Krasnodolsk

Dolny rząd (od lewej): 
śp. Emilia Kuklinowska, śp. Stanisław Bezkiedewicz (zięć Emilii), śp. imię pani nie jest znane. 

Górny rząd (od lewej): 
Zofia Bezkiedewicz (z domu Kuklinowska), Bronisława Kułakowska (z domu Kuklinowska),

śp. Eduard Kuklinowski, śp. Cezia Kuklinowska (z domu Nicewicz). 
Data ani miejsce zdjęcia nie są znane.

Nasz tata przyjechał do Polski na studia w 
1997 roku. W 2000 roku nasza prababcia 
Józefa Kułakowska przeprowadziła się do 
Polski wraz z rodziną swojej córki. Pra-
babcia Emilia nie dożyła momentu swoje-
go powrotu do Polski. Nasi rodzice zdołali 
dokonać wszelkich formalności, żeby nasi 
dziadkowie mogli powrócić  do Polski na 
stałe  i zamknąć rozdział deportacji naszej 
rodziny.            

Opracowanie: Eliza i Emil Kułakowscy






