KRZYSZTOF SADURSKI

HISTORIE RODZINNE.
ŻYCIE FRANCISZKA BRYDYCKIEGO –
WYCHOWANKA KS. KRZYSZTOFA
SZWERMICKIEGO I JÓZEFA KALINOWSKIEGO
Jak daleko sięgam w przeszłość, to pamiętam, jak podczas rozmów
toczonych przy okazji różnego rodzaju spotkań rodzinnych uporczywie
wracano do przeszłości, do okresu syberyjskiego sprzed rewolucji. Jedyny
materialnymi pamiątkami z tamtego okresu życia, pozostały pożółkłe fotografie
i dokumenty. Spisanie wspomnień o przodkach, o których z pokolenia
na pokolenie stopniowo zacierała się pamięć, wydawało mi się jedynym
sposobem ocalenia ich od zapomnienia. Dzięki niezwykłej pamięci mego Taty
Jerzego Sadurskiego, udało się odtworzyć losy wielu osób z naszej rodziny.
Stopniowo z mroków historii wyłaniał się obraz patriotycznej rodziny, od setek
lat ściśle związanej z kościołem katolickim, dla której zasady wiary stanowiły
fundament, na którym budowała ona swą przyszłość. „Rememoramini pristinos
dies” – („Wspomnijcie na minione dni”) – te słowa św. Pawła Apostoła
arcybiskup Zygmunt Zimowski1 przywołał we wstępie napisanej przeze mnie
„Kroniki rodzinnej” – historii kilkudziesięciu osób żyjących na przestrzeni
kilkuset lat w różnych miejscach świata. Jedną z nich był Franciszek Brydycki.
Nie wiadomo jak potoczyłoby się jego życie, gdyby na swojej drodze
nie napotkał marianina ks. Krzysztofa Szwermickiego 2 , który na Syberii
z ogromnym oddaniem prowadził działalność duszpasterską, jednocześnie
w trosce o najmłodsze pokolenie utworzył szkółkę parafialną, umożliwiając
dziesiątkom polskich dzieci zdobycie wykształcenia, dającego szansę na awans
społeczny.

*
W moim rodzinnym archiwum znajduje się zdjęcie młodego mężczyzny,
z dedykacją na rewersie: „Od Fr.[anciszka] Brydyckiego na pamiątkę Lechom
1

Zygmunt Zimowski, (1949-2016) – polski duchowny rzymskokatolicki,
arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny radomski w latach 2002–2009,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie
w latach 2009–2016.
2
E. Niebelski, Józef Szwermicki (1814–1894) – ojciec Krzysztof, marianin,
powstaniec, zesłaniec, misjonarz dalekiej Syberii, Teka Kom. Hist. – Oddział Lubelski
PAN, 2013, X, s.88-103.
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[moim pradziadkom Helenie i Maciejowi – K.S.] 10 lutego 1882 r. Kazań”.
Zdjęcie to, wykonane blisko 140 lat temu, stało się inspiracją do odtworzenia
historii życia tej postaci tak blisko związanej z wieloma najwybitniejszymi
polskimi patriotami. W oparciu o bazę źródłową, na którą składały się przekazy
rodzinne, listy i różnego rodzaju informacje, odbyłem sentymentalną podróż
w czasie na daleką Syberię. Trafiłem do Irkucka, jakże dobrze znanego
z opowiadań mego dziadka Jana Sadurskiego (1880-1967) oraz innych miejsc,
w których przebywał Franciszek – brat mojej prababki Heleny z Brydyckich
Lech. Urodził się w 1860 roku jako piąte dziecko mieszczan irkuckich –
Antoniego Brydyckiego vel Paszkiewicza i Julianny z Lachowskich. Należał
do pierwszego pokolenia naszej rodziny, dla którego Irkuck był rodzinnym
miastem.

Franciszek Brydycki, Kazań 10 lutego 1882 r. (ze zbiorów Krzysztofa Sadurskiego)

Pochodzący z ziemi wileńskiej ojciec Franciszka (właściwe nazwisko
Paszkiewicz, nieznanego imienia) w stopniu pułkownika brał udział
w powstaniu listopadowym. W jednej z bitew został ranny. Wzięty przez
Rosjan do niewoli, został skazany na karę śmierci. Na wykonanie wyroku
oczekiwał w więzieniu i kiedy wydawało się, że nie ma już dla niego ratunku,
dzięki pomocy rodziny udało się dokonać zamiany dokumentów z Antonim
Brydyckim3, śmiertelnie rannym współwięźniem skazanym na katorgę. Dzięki
3
Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że był nim Antoni Brydycki
z folwarku Wojszwidowo gm. Jakimiszki na Suwalszczyźnie poszukiwany przez
władze w 1838 roku z powodu niestawienia się przed komisją. Lista imienna
nieostawiających się z obwodu Maryampolskiego Guberni Augustowskiej, Dziennik
Urzędowy Guberni Augustowskiej, s.203, 07 04 1838 r., Suwałki. Z innej gałęzi tej
rodziny pochodził Maciej Brydycki ur.1805 r. w miejscowości Żerdele, parafii
Gruszkabuda, na Suwalszczyźnie, w rodzinie szlacheckiej. Wstąpił on w 1822 roku
do zakonu karmelitów bosych w Kownie, zmarł w 1886 roku jako administrator
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tej zamianie Paszkiewicz uniknął śmierci i jako Antoni Brydycki zesłany został
na Syberię. Po odbyciu katorgi w końcu lat czterdziestych XIX wieku osiedlił
się w Irkucku. Był wówczas jednym z niewielu Polaków zamieszkujących
to miasto, ich liczba wówczas – według różnych szacunków – mieściła się
w przedziale od 125 4 do 150 osób. 5 Nie udało mi się ustalić, czym się
zawodowo zajmował. Z oczywistych względów do końca życia (zmarł
10 kwietnia 1892 roku) pozostał przy nazwisku Brydycki. Z jego tajemnicą
i prawdziwym nazwiskiem dzieci zaznajamiano dopiero w dorosłym życiu.
Antoni Brydycki vel Paszkiewicz około 1851 roku w Irkucku zawarł związek
małżeński z dużo młodszą Julianną Lachowską (1832 – ?), która przyjechała
do niego z Wileńszczyzny. Z tego związku urodziło się sześcioro dzieci 6 :
Mikołaj (1852 r. –?), Helena z męża Lech (1854 r. – 4.03.1911 r.), Józef (1855 r. – ?),
Antoni (1858 r. – ?), Franciszek (1860 r. – 1903 r.) i Marianna z męża
Pawlikowska (1868 r. – ?7). Dzieci, mimo że urodziły się na krańcach carskiej
Rosji, od dzieciństwa znały słowa: Polska, patriotyzm. Mówiły i pisały
w języku polskim.

.

Wykaz parafian parafii
rzymsko-katolickiej
w Irkucku z 1878 r.

pokarmelitańskiego kościoła w Berdyczowie, źródło: list OCD Czesława Gila
z 08 10 2012 r. do autora tekstu.
4
W. Kiszenia, Rodziny polskie w Irkucku w latach 50-70. XIX wieku,
„Zesłaniec”, nr 70, 2017, s. 26.
5
A. Kijas, Początki polskiej diaspory w Irkucku, [w:] Polacy w Irkucku w XIX
i XX wieku, pod redakcją naukową E. Niebelskiego, Lublin, 2020, s.60.
6
Spis parafian kościoła rzymskokatolickiego w Irkucku z roku 1878.GAIO –
Państwowe Archiwum Irkuckiego Obwodu w Irkucku – Fond 297,op.1, d.91 l. 54.
7
W. Kiszenia, op. cit., s. 27.
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Brat Franciszka – Antoni jr. Irkuck,
lata 90-te XIX wieku
(ze zbiorów Aleksandra Bredickiego)

W 1852 roku, kilka lat po osiedleniu Brydyckiego w Irkucku, przybył
do tego miasta inny zesłaniec – mariawita ks. Krzysztof Szwermicki. Zapewne
właśnie podobieństwo biografii sprawiło, że obaj powstańcy zaprzyjaźnili się
ze sobą. A może znali się wcześniej? Obydwaj przecież pochodzili z ziemi
wileńskiej. Zażyłość była na tyle znacząca, że to ksiądz zaaranżował
małżeństwo córki Brydyckich, Heleny, z powstańcem styczniowym Maciejem
Lechem h. Dołęga, osiedlonym w Irkucku w 1868 roku 8 . Około 1870 roku
ks. Krzysztof Szwermicki zaproponował Brydyckim pomoc w opiece
nad słabowitym synem Franciszkiem. Prawdopodobnie ich problemy
materialne, ale przede wszystkim chęć wykształcenia syna zdecydowały,
że dziesięciolatek zamieszkał na plebanii. Stąd nie można zgodzić się
ze słowami o. S. Adamczyka, który pisał, że był to „opuszczony chłopczyna,
jakich na Syberii wielu…”9. Franciszek otoczony ludźmi bardzo mu życzliwymi
szybko zaadaptował się do nowych warunków.
Niewątpliwie ks. Szwermicki miał duży wpływ na ukształtowanie
charakteru chłopca, któremu zaszczepił głęboką wiarę i religijność. Wiele
epizodów z życia Franka świadczy o tym, że był on jednym z najbardziej
lubianych przez proboszcza wychowanków. Nic dziwnego, że chłopiec
odwzajemniał dobro, jakiego doświadczał, starając się pomagać opiekunowi
na miarę swoich możliwości: służył do mszy jako ministrant, śpiewał w chórze.
8

K. Sadurski, Dzieje Macieja Lecha i jego rodziny w latach 1838-1921,
„Zesłaniec”, nr 54, 2013, s. 3-24.
9
O. S. Adamczyk, Niespokojne serce, Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków, 2016, s. 205.
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Zwrócił na niego uwagę Józef Kalinowski, który był jednym z mieszkańców
plebanii. Sądzę, że religijność Franka stała się fundamentem zbudowania relacji
opartej na przyjaźni między przyszłym świętym a dzieckiem.

Ks.Krzysztof Szwermicki. Podpis na awersie
atramentem: ks. Krzysztof Szwermicki. .
(ze zbiorów Krzysztofa Sadurskiego)

Kościół w Irkucku wybudowany po wielkim pożarze Irkucka w 1879 r.
(ze zbiorów Krzysztofa Sadurskiego)
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Więzi te stały się silniejsze, odkąd w listopadzie 1870 roku proboszcz,
wybierający się w kilkumiesięczną podróż po Syberii, właśnie Józefowi
Kalinowskiemu przekazał opiekę nad Frankiem. Zamieszkali w jednym
pokoju, znajdującym się w skrzydle kościelnym. Kalinowski uczył chłopca
czytania i pisania: „w mieszkaniu nie jestem samotny, wychowanek
ks. proboszcza został ze mną i właśnie przede mną siedzi i kreski stawi” 10 .
Kalinowski bardzo polubił małego Franusia, co zauważył Feliks Zienkowicz:
„Mieszkam zaś jak ci wiadomo, razem z Kalinowskim i jego pupilem
na probostwie, gdzie jest nam bardzo tanio i dość wygodnie” 11 . Kalinowski
i Franuś spędzali ze sobą wiele czasu:
w mieszkaniu, chociaż doskonale opatrzonym, jednak chłód dawał się czuć,
szczególnie w dni postne, a właśnie jesteśmy w adwencie i we środy, piątki
i soboty z mięsem i mlekiem stosunku nie mamy. Wesoło jednak w towarzystwie
z Franusiem ten brak znosimy, wesoło też witając, jak dzisiaj na przykład bułkę
i chleb do herbaty. Resztę dni w tygodniu jemy obficie z mięsem, więc i ciało
ma, co mu potrzeba12.

Chłopiec towarzyszył Kalinowskiemu w odwiedzinach do znajomych,
wspólnie się modlili, wspólnie uczestniczyli w przygotowaniach do nabożeństw:
Franuś, zmęczony zabawą w gościnie, zostawił mnie samego przy posiłku, a sam
się do snu ułożył, chociaż zaledwie godzina ósma. Wczoraj trzymał nas nasz
organista [Hieronim Szumski – K. S.] do godziny jedenastej wieczór z kolędą.
Odmawialiśmy nasze wieczorne paciorki, kiedy się stawił, wzywając Franusia
do spróbowania pieśni Śliczna Panienka, ze zwrotką Wiwat Pan Jezus, wiwat
Maryja, wiwat i Józef, cna kompanija. Pod koniec i ja przyłączyłem się do chóru.

Razem spędzili Wigilię 1870 roku: „po wieczerzy użyliśmy z Franusiem
parę godzin snu, a potem ruszyliśmy w niedaleką drogę, bo tylko przez sień
i zakrystię, na Pasterkę” 13 . W styczniu 1871 roku Józef roku martwił się
o zdrowie wychowanka, informując o jego chorobie swoich rodziców: „Franek
mój (do czasu, do powrotu ks. proboszcza) przeziębił się i od kilku dni w łóżku,
ale dzisiaj już znacznie lepiej, dzięki staraniom dra Czekotowskiego”14. O tym,
że nie był to tylko nic nie znaczący epizod w życiu przyszłego świętego,
świadczyło że interesował się Frankiem już po wyjeździe z Irkucka. Kalinowski
w liście pisanym w 1874 r. do Feliksa Zienkowicza pytał: „Jak Franuś się
prowadził?” 15 . A Franek szybko dorastał. Pomagały mu w tym rozmowy
i dyskusje zesłańców, tłumnie odwiedzających proboszcza, którym chętnie
i z zaciekawieniem się przysłuchiwał. Poznał wielu interesujących i mądrych
ludzi, między innymi: Kazimierza Laudyna, Feliksa Zienkowicza, Benedykta
10

O. Cz. Gil OCD, Ojciec Rafał Kalinowski, Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków, 1984 r, s.112.
11
B. Jędrychowska, Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy
z Syberii 1864-1881,Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław, 2005, s.349.
12
O.S. Adamczyk, Niespokojne serce…, op. cit., s.26.
13
J. Kalinowski List do rodziny Irkuck, z 27 grudnia 1870 r.
14
J. Kalinowski List do rodziców Irkuck, 24 stycznia 1871 r.
15
O.Cz. Gil, Józef Kalinowski listy 1856-1877 , KUL, Lublin, 1978, tom I cz. II,
s.121.
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Dybowskiego, Henryka Wohla 16 czy Mariana Karola Dubieckiego 17 .
O początkach przyjaźni tego ostatniego z Franusiem, która zaczęła się
od zabaw, znajdujemy wzmiankę w liście Józefa Kalinowskiego z 17/29 lutego
1872 roku: „Dubiecki w pokoju obok dusi Franusia” 18 . Po wyjeździe
Dubieckiego z Irkucka w 1874 roku przez lata utrzymywali stały kontakt
korespondencyjny.

Fragmenty listów Franciszka Brydyckiego do Mariana Dubieckiego.
16

A. i R. Młynikowie, Na drodze do świętości, Rafał Kalinowski powstaniec
1863 i karmelita bosy, Lublin, 2008, s. 224.
17
Marian Karol Dubiecki urodził się 26 sierpnia 1838 roku w Zasławiu
na Wołyniu, w powiecie starokonstantynowskim. Pochodził ze szlachty herbu Ogończyk. Jego rodzicami byli Ludwik i Anna ze Sławków. 8 maja 1863 przybył
do Warszawy, gdzie został mianowany sekretarzem Wydziału Rusi Rządu Narodowego.
W czasie dyktatury Romualda Traugutta był pośrednikiem pomiędzy nim a dyrektorem
spraw zagranicznych. Henrykiem Krajewskim. 10 kwietnia 1864 został aresztowany
i osadzony na Pawiaku. Skazano go na karę śmierci, zamienioną na katorgę
z pozbawieniem wszystkich praw publicznych. W 1868 z katorgi przeniesiony
na dożywotnie osiedlenie do Irkucka. W1874 dostał pozwolenie na powrót do Rosji
Europejskiej z wyłączeniem ziem polskich. Osiadł w Jekaterynosławiu. W latach 18801883 przebywał w Odessie. W1883 na skutek amnestii powrócił do Warszawy.
Od 1884 roku mieszkał w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości został członkiem
prezydium Komitetu Obrony Państwowej w Krakowie w 1920 roku. Zmarł w Krakowie
w 1926 roku. Źródło: E. Noiński, Irkuck i Syberia w dorobku naukowym i publicystycznym Mariana Dubieckiego, [w:] Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku,
red. nauk. E. Niebelski, Lublin, 2020, s. 271-284.
18
A. Kuczyński, Syberia, 400 lat polskiej diaspory, Krzeszowice 2016, s. 346.
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Zachowała się tylko część (9) listów Franciszka obejmujących okres
1877-188119, które stały się podstawowym źródłem informacji nie tylko o ich
autorze, ale także o ówczesnej sytuacji społecznej i gospodarczej miasta
widzianej oczami dorastającego młodzieńca. Z tego źródła poznajemy też wiele
szczegółów codziennych, osobistych. Dowiadujemy się o stanie zdrowia
Krzysztofa Szwermickiego. Znajdujemy opisy Kazania i Saratowa, informacje
o problemach szkolnych, później o studiach, a nawet o nieszczęśliwej miłości.
Widać, że Franek przy proboszczu i wszystkich jego przyjaciołach czuł się
szczęśliwy i radosny. Nic dziwnego, że plebanię nazywał domem, a ulicę
Tichwińską, przy której stał kościół i plebania naszą ulicą.

Od lewej Marian Dubiecki, Henryk Wohl, Benedykt Dybowski, Feliks Zienkowicz
i Leon Dąbrowski. Źródło: Kurier Galicyjskikuriergalicyjski.com › rozmaitości ›
7238-jak-polacy-charkow-budowali [data dostępu 14 03 2020]

Po zakończeniu nauki w szkółce parafialnej Franek zdał egzaminy
do irkuckiego gimnazjum (ujezdnoje ucziliszcze), gdzie kontynuował
kształcenie. Jego kolegami szkolnymi byli mieszkający nieopodal plebanii
bracia Popławscy 20 oraz Jan i Józef Krasnogorscy. Lata szkolne upływały
w ponurej atmosferze, znanej każdemu Polakowi z Syzyfowych prac Stefana
Żeromskiego. Ten okres stał się dla niego pierwszym tak trudnym doświadczeniem życiowym. Wychowany w patriotycznej atmosferze, wśród inteligencji
polskiej, trafił do szkoły, gdzie Polacy stanowili wśród 390 uczniów niewielką
9-osobową grupę. Dominowali Rosjanie, a 40 uczniów było Żydami. Wszystko
19

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Rejestr przybytków rękopiśmiennych.
Korespondencja Mariana Dubieckiego (1838-1926), t.1., cz.1. Przyb.8/67.
20
W. Kiszenia, op. cit., s. 26-27. Ojciec gimnazjalistów Józef Popławski radca
dworu, był naczelnikiem akcyzy wódczanej, Rodzina stanowiła wzór rodziny polskiej,
byli religijni, pomagali innym. Ich dom stał niedaleko plebanii.
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stało się inne niż dotychczas, w rozmowach używano wyłącznie języka
rosyjskiego, koledzy wyznawali inne religie i zwyczaje. Co najgorsze, władze
szkolne miały nieprzychylny stosunek do uczniów. Masowe ich relegowanie
ze szkoły lub bezpodstawne pozostawianie na drugi rok były nagminne.
W 1877 roku, co skrupulatnie policzył Franciszek, przed terminem zakończenia
nauki odeszło ze szkoły aż 74 uczniów. Kiedy zaczynał naukę w gimnazjum,
uczyło się w nim 390 uczniów, po kilku latach pozostało ich tylko 200.
Zdarzało się, że pokrzywdzeni niesprawiedliwymi decyzjami władz szkolnych
uczniowie popełniali samobójstwa. Jedną z ofiar był Gulajew, który w sklepie
z bronią Ditmitrijewa pod pretekstem zakupu zastrzelił się z oglądanego
rewolweru.
Franek był zdolnym uczniem, lecz początkowo do nauki nie przykładał
się zbyt mocno. Zmiana nastawienia nastąpiła w 1877 roku, kiedy na skutek
choroby nie mógł przystąpić do egzaminów rocznych. Podania o zgodę
na zdawanie egzaminów po wakacjach, popartego zaświadczeniem lekarskim,
dyrektor nawet nie rozpatrzył i pozostawił go w VI klasie na drugi rok.
Nie chcąc przysparzać proboszczowi dalszych problemów, Franek zaczął
przykładać się do nauki, co zaowocowało na tyle dobrymi wynikami, że sam
zaczął udzielać korepetycji. O swoich wynikach w nauce z dumą informował
Dubieckiego:
lekcje idą mi dobrze, mam parę korepetycji w Gimnazjum i Powiatowej Szkole
[…] co się tyczy prowadzenia w gimnazjum nigdy nie mam mniej jak 5.
W domu ks. Proboszcz kontent, czas swobodny spędzam po większej części
w domu na czytaniu rozmaitych ruskich i polskich autorów; ponieważ od 3-ciej
klasy przechodziłem tylko francuski, a niemiecki zarzuciłem, więc teraz
zacząłem powoli przypominać go sobie21.

W wolnym czasie pomagał proboszczowi w pracy duszpasterskiej, także
poza Irkuckiem. Wakacje 1877 roku spędzili razem na wsi syberyjskiej.
W następnym roku odwiedzili między innym Polaków z górniczego Czeremchowa:
List niniejszy piszę nie z Irkucka, lecz z Czeremchowa, bo 23 czerwca
wyjechałem z ks. Proboszczem na Angarski i Moskiewski Trakt. Już prawie
miesiąc minął od dnia wyjazdu, ks. Proboszcz zdrów22.

Lektura tej korespondencji uświadamia, jak ważną osobą w życiu tego
młodego człowieka był ks. K. Szwermicki. Wzmianka o nim znajduje się
w każdym liście. Franciszek pisał o jego zdrowiu: „ksiądz proboszcz zdrów,
będąc w Usolu przyjmował solne wanny, które mu bardzo pomogły, bo prawie
już nie czuje reumatyzmu” 23 . Pisał też o jego podróżach: „ks. Proboszcz
wyjechał do Jakucka 19 listopada 1877 roku, o zdrowiu jego w drodze nie mogę
powiedzieć, bo jeszcze nie otrzymaliśmy żadnego listu z drogi”24.
Ożywionej korespondencji sprzyjał fakt, że Dubiecki po wyjeździe
z Irkucka wciąż interesował się życiem miasta i losami swoich bliskich

21

List do M. Dubieckiego z 11 stycznia 1878 r. Irkuck.
List do M. Dubieckiego z 12 lipca 1878 r. Czeremchów.
23
List do M. Dubieckiego z 8 sierpnia 1877 r. Irkuck.
24
List do M. Dubieckiego z 14 stycznia 1878 r. Irkuck.
22
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znajomych – panów Wyhodowskiego25 i Geniusza, o których pytał w listach
do Franciszka. Ten w odpowiedzi informował:
p. Wyhodowski żyje, zdrów, bardzo był uradowany, gdy ja powiedziałem,
że Pan kłania się, on prosił, żebym ja Panu nie zapomniał podziękować
za pamięć o nim26.

Podobną wzmiankę znajdujemy w następnym roku:
P. Wyhodowski zdrów i dziękuje Panu za pamięć o nim” 27 . O drugim
znajomym dowiadujemy się, że: „starzy Geniuszowie mieszkają na Charłampijewskiej ulicy, sam Geniusz jest pismowoditielem (sekretarzem – K.S.)
w Gimnazjum, bierze 400 rs. pensji i wkrótce będzie miał skarbową kwaterę,
syn ich Tadeusz 28 wyjechał i dostał podobno dobre miejsce.

Listy świadczą też o tym, że Franciszek był wnikliwym i bacznym
obserwatorem. Szczegółowo opisywał kataklizmy, które w latach siedemdziesiątych XIX wieku nawiedzały Irkuck. W sierpniu 1877 roku
wezbrane wody Angary zniszczyły 7 domów, zmieniły bieg rzeki
i unicestwiły znajdującą się na niej wyspę. Ogromnym problemem
miasta, gęsto zabudowanego drewnianymi domami, były często wybuchające pożary. W 1878 roku władze wszelkimi sposobami starały się
zminimalizować zagrożenia związane z możliwością zaprószenia ognia,
oddelegowując żołnierzy do pełnienia dyżurów. Rozstawieni co dziesiąty
dom, mieli w razie zauważenia pożaru wszczynać alarm oraz
przystępować do gaszenia. Mieszkańcy od godziny 9 wieczorem mogli
chodzić tylko środkiem ulicy, a od godziny 11 w nocy wprowadzono
całkowity zakaz wychodzenia z domu. Nie przestrzegający tego
postanowienia byli odprowadzani na posterunek policji, skąd zwalniano
ich dopiero na podstawie osobistej decyzji generał gubernatora29. Jak się
później okazało te wszystkie działania nie ustrzegły miasta przed wielkim
pożarem jaki, wybuchł w 1879 roku. Franciszek cieszył się też
z pozytywnych przemian w Irkucku, opisywał zmianę wyglądu głównej
ulicy miasta – Bolszoj, gdzie miejsce małych drewnianych domów
zajmowały dwu i trzypiętrowe murowane budynki. Wyobrażał sobie, jak
po wybudowaniu dużej cerkwi, w sąsiedztwie katolickiego kościoła,
w okresie świąt będzie brzmiał jeszcze donośniejszy dźwięk dzwonów
ze wszystkich świątyń miasta. Był zachwycony Irkuckiem. Inne znane
25

Wyhodowski pochodził z Wołynia, był sekretarzem wicegubernatora Wołynia
księcia Fryderyka Lubomirskiego. Był jednym z dwóch Polaków osadzonych za udział
w spisku przeciwko carowi. Przebywał w Surgacie (nad rzeką Ob). Umarł w wieku
„zgrzybiałym” w Irkucku. źródło: A. Szarłowski, Od absolutyzmu do konstytucji
w Rosji (1548-1905: https://sites.google.com/site/xatachytalnya1/pismenniki-prikar patta/
alojzy-szarlowski/od-absolutyzmu-do-konstytucji-w-rosji [data dostępu 20 04 2020].
26
List do M. Dubieckiego, 8 sierpnia 1877 r. Irkuck.
27
List do M. Dubieckiego, 8 maja 1878 r. Irkuck.
28
Tadeusz Geniusz był jednym z uczniów szkółki parafialnej prowadzonej przez
ks. K. Szwernickiego, kolegą Franciszka.
29
List do M. Dubieckiego, 8 maja 1878 r. Irkuck.
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mu miasta, takie jak Kazań, Saratów, w porównaniu z tym miastem
wypadały w jego ocenie dużo gorzej. Na przykład o Saratowie pisał tak:
Saratów nie podobał mi się, daleko gorszy od Kazania, ani jednej ulicy
nie ma porządnej i czystej, najlepszą ulicą to się liczy Niemiecka, poszedłem
ją obejrzeć i cóż? Obok dużego, murowanego domu stoi obdarta, pochylona
drewniana chałupka, którą pierwszy lepszy wiatr rozniesie po polu, obok dużego
bogatego magazynu stoi najbrudniejszy w świecie dom spożywczy. Franciszek
brał udział w mszach świętych w tamtejszym kościele katolickim, gdzie
wysłuchał wygłoszonego po niemiecku kazania. Wystrój kościoła mu się
podobał, a śpiew chóru określił jako całkiem niezły. Zauważał, wiele
szczegółów, pozwalających dziś wyobrazić sobie ówczesną codzienność: na
przykład dowiadujemy się od niego, że za 15 rubli miesięcznie można było
wynająć 4 lub 5-pokojowe mieszkanie, dużo taniej niż w Kazaniu. Narzekał
natomiast, że za najskromniejszy obiad trzeba zapłacić 30 kopiejek30.

Podpis Franciszka Brydyckiego na dokumencie
sporządzonym przed ślubem Macieja i Heleny Lech
30

List do M. Dubieckiego, 8 czerwca 1881, Saratów.
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Niegdysiejsze zamieszkanie na plebanii nie osłabiło więzi z rodziną,
Franek był z nią w stałym kontakcie. Uczestniczący w nabożeństwach rodzice
i rodzeństwo cieszyli się, widząc go, jak służy do mszy, śpiewa
w chórze. Był dumą rodziny. Nic dziwnego, że jako jedenastolatek wraz
z organistą i zakrystianem Hieronimem Szumskim31 został świadkiem na ślubie
swojej siostry Heleny z Maciejem Lechem. Ślubu udzielił ks. Krzysztof
Szwermicki. Na tę uroczystość, która miała miejsce 18 maja 1871 roku,
przyszedł wraz z Józefem Kalinowskim. Niewątpliwie był na chrzcie swego
siostrzeńca Stanisława Lecha32, który odbył się 11 kwietnia 1872 roku. Dziecko
ochrzcił ks. Krzysztof Szwermicki, a rodzicami chrzestnymi byli Jan Wojucki
i Karolina Kisielewska, przy udziale Piotra Szwermickiego – bratanka
proboszcza.

Siostra Franciszka – Helena Lech z synami przed własnym domem w Irkucku
przy ul.1 Sołdackiej 10. (ok.1910 roku.). Ze zbiorów Krzysztofa Sadurskiego
31

R. Bender, Popowstaniowa działalność Józefa Kalinowskiego (o. Rafała od
św. Józefa Karmelity Bosego) 1864-1907, „Roczniki Humanistyczne”, Tom XXIII ,
zeszyt 2 , KUL, 1975, s. 249. Mieszkając na plebanii toczył Kalinowski boje z organistą
Szumskim na temat muzyki kościelnej. Nie posiadał odpowiedniego przygotowania
muzycznego. Był więc przeciwnikiem muzyki poważnej, zwłaszcza często granych
przez organistę utworów Mendelssohna. Żądał od niego bezskutecznie tradycyjnej
muzyki kościelnej, umożliwiającej wiernym śpiew.
32
W dorosłym życiu Stanisław Lech w latach 1905-1917 pełnił funkcję
naczelnika powiatu w Pietropawłowsku na Kamczatce. Został zabity w Nikołajewsku
nad Amurem przez bandy bolszewickie w 1920 r.
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W latach późniejszych rozsądny, mądry, religijny, a po zdobyciu
dyplomu lekarza zajmujący wysoką pozycję społeczną Franciszek był idealnym
kandydatem na ojca chrzestnego, dlatego rodzeństwo chętnie widziało go w tej
roli. U siostry Heleny Lech został nim u trojga dzieci: Kacpra (1876), Tekli
(1877) i Józefa (1884), a u brata Antoniego – jego córki Zofii (1885). Spokojne
życie Franciszka zakłócił nieszczęśliwy wypadek. Na plebanii 29 października
1877 roku podczas zabawy rewolwerem ranił wystrzałem Darię Sokołową,
która w wyniku postrzału zmarła. 33 Prawdopodobnie z racji młodego wieku
nie poniósł jednak z tego powodu konsekwencji prawnych.

Franciszek Brydycki. Kazań, 25. 09. 1879 roku. (ze zbiorów PAN w Krakowie)

Instytut Weterynaryjny w Kazaniu. (pocztówka)
33

E. Niebelski, Józef Szwermicki (1814–1894) – ojciec Krzysztof, marianin,
powstaniec, zesłaniec i misjonarz dalekiej Syberii, „Teka Komisji Historycznej
O.L. PAN”, 2013, s. 89.
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Rok 1879 przyniósł istotne zmiany w życiu Franciszka. Po ukończeniu
gimnazjum, pełen nadziei na zdobycie nowych doświadczeń życiowych,
wyjechał do Kazania, gdzie podjął studia w Instytucie Weterynaryjnym. Zaraz
po przyjeździe u miejscowego fotografa zrobił sobie zdjęcie, które wysłał
Marianowi Dubieckiemu wraz z dedykacją na odwrocie „Szanownemu Panu
Marianowi na pamiątkę od Fr. Brydyckiego 25 września 1879 r. Kazań” 34.
W czasie studiów brał udział w buncie studentów przeciwko despotycznym rządom kazańskiego inspektora oświatowego Akwiljanowa, osoby o złej
reputacji, wcześniej wydalonego z policji za kradzież, który nową pracę uzyskał
dzięki koneksjom rodzinnym. Franciszek na szczęście nie został objęty
represjami, jakie spotkały wielu studentów, z których 20 wydalono z uczelni,
a 55 pozostawiono warunkowo.35
Czas studiów to również pierwsza, wielka miłość – do Jadwigi (nie jest
znane jej nazwisko). Z tą znajomością wiązał ogromne nadzieje. Sądził,
że stanie się dla niej tym jedynym, z którym będzie chciała spędzić całe życie.
W rzeczywistości okazała się ona osobą wyrachowaną. Kiedy poznała bogatego
Jana Drelinga, uznała, że jest to idealny kandydat na męża. Zerwała
z Franciszkiem i wkrótce została mężatką. Zrozpaczony pisał:
Tu doświadczyłem stałości tej, której oddałem był całą swoją pierwszą
miłość i która tak haniebnie sprzedała siebie za pieniądze. Bóg z Nią. Niech ona
będzie szczęśliwa ze swoim mężem, niech Ją uszczęśliwi tysiącami, a dla mnie
to rozstanie jak sądzę na całe życie. Niemniej drogi Panie Marianie wyrzucić ją
ani z głowy, ani z serca, przy każdym wspomnieniu jakby coś rozrywało się
w sercu i smutno i tęskno się robi, tak że doprawdy czasem przychodzi
do głowy, czy będę w stanie zapomnieć o niej na zawsze? Wątpię. Czuję całą
nieuczciwość Jej postępku jednak nie mogę o niej wspominać ze złej strony36

Zapomnieć o niej było mu bardzo trudno. Co więcej śledził jej dalsze
losy, pisał z sarkazmem:
Państwo Drelingowie wyjechali nad Lenę, żyją podobno dobrze, ona wesoła
i szczęśliwa w swoim nowym położeniu, dla jej szczęścia okazało się dać złota,
srebra i jedwabiu.

Na szczęście ta osobista porażka nie miała wpływu na postępy w nauce.
Był dobrym studentem, egzaminy na drugim roku studiów zdał w terminie,
otrzymując dwie „3”, trzy „4” i cztery „5”. Jak pisał, z 26 studentów dopuszczonych do egzaminów, w pierwszym terminie wraz z nim zdało tylko 14.
W Kazaniu tak wiele miejsc przypominało mu szczęśliwe chwile spędzone
z ukochaną, że planował nawet przenieść się na III rok studiów do Petersburga
lub Charkowa, o czym poinformował proboszcza ks. K. Szwermickiego.
Prawdopodobnie za jego radą jednak pozostał jednak w Kazaniu, dalej
przeżywając rozstanie z Jadwigą. Jak pisał jesienią 1881 r.:
nadzieje wszelkie pękły, przeszłość przeszła w przyszłość – nic pocieszającego
nie widać, jakiż może być mój stan teraźniejszy, znużenie i słabość fizyczna
i moralna, apatię czujesz do wszystkiego37.
34
Zdjęcie znajduje się w zbiorach specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie. Nr inwentarza BZS.RKPS.79779/1.
35
List do M. Dubieckiego, 13 05 1881, Kazań.
36
List do M. Dubieckiego, 13 05 1881, Kazań.
37
List do M. Dubieckiego, 03 11 1881, Kazań.
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Cały czas borykał się z problemami zdrowotnymi: „zdrowie moje żeby
bardzo złem było nie powiem, ale i do dobrego bardzo daleko, nogi włóczę
za sobą” 38. Z kolejnego listu39 dowiadujemy się, że:
zdrowie mi zaś nie bardzo służy, załapałem reumatyzm w krzyżu i prawej nodze;
w czasie egzaminów zawiało mi głowę, tak że głowa bardzo często boli
i ogłuchłem trochę. W Usolu trzeba będzie przyjąć kilkanaście wanien solnych
z siarką.

Będąc w Saratowie, dla poprawy zdrowia wypijał dużo mleka, które
wkrótce ku jego niezadowoleniu zdrożało z 13 do 15 kopiejek za krynkę 40 .
Pomyślnie ukończył studia i z dyplomem lekarza weterynarii wrócił do Irkucka.
W 1884 roku ożenił się z urodzoną w 1867 roku Zofią Brzozowską c. Jana
(ros. Bierezowska), z którą miał troje dzieci. W 1885 roku urodził się
pierworodny syn, Mikołaj. Nie są znane jego losy. Więcej jest wiadomo
o dwóch pozostałych synach. Drugi z synów – Wiktor, po ukończeniu studiów
w szkole rysunku Petersburskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Petersburgu uczył rysunku w seminarium nauczycielskim w Strieteńsku
na Zabajkalu 41 . Po rewolucji wyjechał z Rosji, zamieszkał w Stanach
Zjednoczonych w San Francisco, gdzie był komandorem Rosyjskiej Gwardii
Narodowej w Kalifornii. Kierował także Rosyjsko-Amerykańską Ligą do Walki
z Komunizmem. Ożenił się z Jewdofią (? –1965), z którą miał córkę Galinę
(1920-1928). Zmarł 20 czerwca 1958 roku w San Francisco 42 , gdzie został
pochowany na Serbskim cmentarzu. Trzeci syn – C. Brydycki (pełne imię
nieznane), jako młodszy lekarz 16 Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego brał
udział w walkach na początku I wojny światowej. W 1915 roku został ranny
i ewakuowany do Petersburga. Następnie walczył jako starszy lekarz
w wojskach białych na froncie północnym. W 1920 roku uczestniczył
w starciach w Finlandii 43 . Od 1924 roku był lekarzem wojskowym
Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego44. Na temat jego dalszych losów brak
jest informacji.
Dnia 2 maja 1886 roku Franciszek wziął udział w spotkaniu Towarzystwa Lekarzy Wschodniej Syberii, na którym omawiano kwestię poprawy
stanu sanitarnego Irkucka. Na tym zebraniu wraz z lekarzami: A. G. Kurkutowem, A. P. Sołonowem, L. S. Zismanem i W. P. Puciłłą został wybrany
do komisji kontrolnej. 45 Był urzędnikiem państwowym, o czym świadczy
38

List do M. Dubieckiego, 8 06 1881, Saratów.
List do M. Dubieckiego, 12 07 1878, Czeremchów.
40
Krynka – wysokie gliniane naczynie na mleko i produkty mączne.
41
М.И. Николаевнана, Забайкальские учительские семинарии (1900–1921 гг.),
Чита 2006, c. 46.
42
Е. А. Александров, Руские в Северной Америке Биографический Словар,
Конгрес Руских Американцев Хсмден, Сан Франциско, Санкт Петербург, 2005, s. 75.
43
Участники Белого движения в России – Бр-Бу | Погибшие.рф погибшие.рф › Списки › Гражданская (1917-1922) › Белое движение, c.583, [data
dostępu 03 04 2020]
44
Врачебнaя Корпорация Восточной Сибири, History.bgu.ru/dl.ashx?d=2600,
c. 458 [data dostępu: 10.08.2018].
45
Irkipedia.ru/content/1886-may/ [dostęp: 10.10.2018].
39
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posiadany w 1893 roku stopień tytularnego sowietnika (9 stopień w tabeli rang).
10 kwietnia 1892 roku zmarł jego ojciec, który został pochowany w katolickiej
części jerozolimskiego cmentarza w Irkucku46. Dwa lata później, w 1894 roku
zmarł opiekun, ks. Krzysztof Szwermicki. Być może śmierć najbliższych mu
osób zaważyła na podjęciu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania. W 1894 roku
wraz z rodziną opuścił Irkuck i wyjechał do Troickosławia w Buriatii, tuż przy
granicy z Mongolią, Tam podjął pracę na stanowisku weterynarza rejonowego.
Został członkiem miejscowej biblioteki publicznej oraz członkiem oddziału
Troickosławskiego i Kiachtyńskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.47 Nazwisko Franciszka Brydyckiego pojawiło się w dwóch czasopismach
– w piśmie „Байкал” nr 12 i 26 z 1897 roku i w piśmie „Вестник
общественной ветеринарии” nr 19 z 1903 r., s. 880. 48 Franciszek zmarł
młodo, w 1903 roku, w wieku zaledwie 43 lat. Miejsce pochówku nie jest
znane.

*
Kilkanaście lat później, w czasie rewolucji rosyjskiej, niektórzy
z członków naszej rodziny stracili życie, część uległa rozproszeniu po całym
świecie. Ci co osiedlili się w Polsce żyli z przeświadczeniem, że w Irkucku przy
życiu nie pozostał nikt z rodziny. W 2020 roku dzięki profesorowi
Eugeniuszowi Niebelskiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II oraz dr Lidii Potapowej z Uniwersytetu w Irkucku udało mi się
nawiązać kontakt z potomkami Antoniego i Julianny Brydyckich. Noszą oni
zmienione nazwisko na Bridicki lub Bredicki. Mieszkają w Irkucku. Nie znają
języka polskiego, ale pamiętają o swoim polskim pochodzeniu. Niestety
pamiątki i dokumenty świadczące o polskości rodziny zostały w okresie
stalinowskim zniszczone. W posiadaniu Aleksandra Bredickiego pozostało
zaledwie kilka fotografii, w tym odbitka tej ofiarowanej przez Franciszka
Brydyckiego moim pradziadkom. Do najmłodszego pokolenia należy Wiktor
Bredicki, syn Alberta i Larysy, który jest praprawnukiem Antoniego –
rodzonego brata Franciszka. Jest absolwentem uniwersytetu w Irkucku
i Uniwersytetu Jagiellońskigo. Jako jedyny z rodziny włada biegle językiem
polskim. Od ośmiu lat mieszka w Polsce, obecnie w Warszawie.

46

ГАИО, фонд 297, опись 1, д. 87а, связка 8 Метрическая опись смертей
1875-1892 гг.
47
O. Polyanskaya, Деятельность поляков – членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских
народов, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, nr 22(2018), s. 179-193
48
Е. Петряев, Реальность в документах, фактах, фотографиях – 6.
https://azarovskiy.livejournal.com,[data dostępu: 10.02 2021].

