
 

 
 
 
 
 

KRZYSZTOF SADURSKI 

 

DDZZIIEEJJEE  MMAACCIIEEJJAA  LLEECCHHAA  II  JJEEGGOO  RROODDZZIINNYY    

WW  LLAATTAACCHH    11883388--11992211  
 

 
Umarłych wieczność dotąd trwa, 

Dokąd pamięcią im się płaci. 

Wisława Szymborska 

 

Syberia to jedno z pierwszych słów, jakie pamiętam z mojego dzieciń-
stwa. Słyszałem je od najbliższych, dalekich kuzynów i przyjaciół rodziny. 
Pojawiało się nieomal przy każdej okazji. Z czasem zdałem sobie sprawę, jak 
wiele znaczyła Syberia dla mojej rodziny. Zesłańcami byli mój prapradziadek  
i dwóch pradziadków. Na Syberii urodziło się, pracowało i mieszkało kilkadzie-
siąt osób z naszej rodziny. I co najsmutniejsze, pozostało tam wiele grobów, po 
których nie ma dziś żadnego śladu. 

Przy okazji spotkań babcia i dziadek opowiadali o przodkach, Syberii, Ir-
kucku, wojnie rosyjsko-japońskiej i rewolucji. Babcia mówiła ze wschodnim 
akcentem, dziadek opowiadając jakieś zdarzenia – chwilami przechodził na 
rosyjski. Używał tytułów i zwrotów, które z racji swej anachroniczności, mnie 
małego chłopca, śmieszyły. Wszystko to, co przeżyli i zobaczyli, było inne od 
otaczającej mnie rzeczywistości, chwilami straszne i przerażające, z drugiej 
strony nadzwyczaj ekscytujące.  

Widziałem ich oczami Syberię, białą zimą, bajecznie kolorową latem. 
Angarę, w której odbijały się kopuły pokrytych złotem cerkwi. Wyobrażałem 
sobie, że na początku zimy stoję nad jej brzegami i patrzę, jak na oczach wi-
dzów zamarza. Chodziłem po drewnianych irkuckich chodnikach, mijając „pol-
ski kościół”, „Biały Dom”. Stawałem przed monumentalnym gmachem teatru. 
Widziałem jaśniejące jego wnętrze, do którego wchodziły pięknie ubrane panie 
i panowie. Wszędzie mężczyźni w mundurach, brodaci popi. Jakże chciałem tak 
jak oni, jechać koleją transsyberyjską czy płynąć parowcem po Pacyfiku. My-
ślałem o przodkach, którzy walczyli z Rosjanami, a później w kajdanach prze-
mierzali tysiące wiorst, jak mówił dziadek, w drodze na zesłanie. 

Niejako kontynuacją słuchania opowieści moich dziadków było czytanie 
opowiadań Antoniego Czechowa, którego „odkryłem” po ich śmierci. Już jako 
młody człowiek posiadałem dużo wiadomości o Rosji, których jednak nie mia-
łem komu przekazywać. W czasach szkolnych mówienie o XIX i XX-
wiecznych zesłańcach nie było dobrze widziane. Kiedy przy okazji omawiania 
lektur Żeromskiego powiedziałem o moim pradziadku – powstańcu stycznio-
wym, reakcja nauczycielki była na tyle niesympatyczna, że przez długie lata nie 



KRZYSZTOF SADURSKI 4 

wracałem do tego tematu. Zasłyszane, lecz nie zapisane fakty z biegiem czasu 
uległy zatarciu. Stopniowo też odchodzili ludzie pamiętający Syberię. Ulegały 
zniszczeniu lub rozproszeniu nieliczne pozostałe dokumenty i fotografie. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pojechaliśmy z żoną do Ki-
jowa. Z okiem pociągu patrzyłem na stojące w oddali malutkie domki, pastu-
chów w kożuchach pasących bydło, babcie na peronach stacji sprzedające towa-
ry. Byliśmy w Pieczerskiej Ławrze, gdzie przetrzymywano przed wywozem na 
Syberię powstańca Macieja Lecha i setki jego towarzyszy walki. Sceneria od-
powiadała obrazom sprzed 100 lat. Wróciły rodzinne wspomnienia i opowieści. 
To przecież w Trypolu, 40 kilometrów od Kijowa mieszkał dziesięć pokoleń 
wcześniej mój daleki przodek Jan Trypolski. 

Zaraz po powrocie z Ukrainy, wraz z moim tatą, postanowiliśmy spisać hi-
storię rodziny. Powodem, dla którego podjęliśmy się tego nadzwyczaj trudnego 
zadania, o czym dopiero później miałem okazję się przekonać była chęć przywró-
cenia pamięci o ludziach, którzy pozostali na bezkresnych terenach Rosji. Była to 
ostatnia chwila, aby zidentyfikować osoby na nielicznych zachowanych fotogra-
fiach. Żyli bowiem jeszcze ostatni krewni, którzy urodzili się w Irkucku. 

Historia rodziny Lechów odtworzona została na podstawie wspomnień 
Anny i Jana Sadurskich, ich dzieci Joanny Sadalskiej, Albiny Jarmołowicz, 
Zdzisława, Leonarda, Jerzego oraz dokumentów będących w moim posiadaniu. 
Wiele lat później otrzymałem z archiwów w Irkucku i Żytomierzu oraz Mu-
zeum w Pietropawłowsku Kamczackim

1
 kserokopie licznych dokumentów, 

które nie tylko potwierdziły prawdziwość opisanych faktów, ale i wniosły wiele 
nowych informacji o ludziach, którzy przewinęli się przez irkuckie domy rodzi-
ny Lechów i Sadurskich. Szczególnie interesujące jest bogate archiwum domo-
we Stanisława Lecha – syna Macieja znajdujące się w Kamczackim Krajowym 
Muzeum, który pozostawił po sobie wiele fotografii i dokumentów, w tym aż  
27 listów od rodziców i rodzeństwa. Ale o tym dowiedziałem się dopiero na 
początku 2012 roku. Wszystkie prezentowane zdjęcia z okresu pobytu rodziny 
w Rosji były własnością Macieja Lecha i mojej babci Anny Sadurskiej. 

Rozpoczynając pracę nad historią rodziny nie sądziłem, że kiedykolwiek 
o jej członkach będę mógł przeczytać w innych aniżeli moje opracowaniach.  
A tak się stało. O Franciszku Brydyckim – bracie mojej prababki napisał wielki 
człowiek wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II Rafał Kalinowski

2
, 

zdjęcie i biografię mojego pradziadka Macieja Lecha opublikowało Muzeum 
Historyczne m. st. Warszawy

3
, a o jego synu Stanisławie Lechu napisano na da- 

lekiej Kamczatce
4
. 

PPiieerrwwsszzyy  ookkrreess  żżyycciiaa  MMaacciieejjaa  LLeecchhaa  

Mój pradziadek – Maciej Lech s. Teodora i Marii (?) urodził się w 1838 
r. w Gorbaczach w guberni żytomierskiej, w powiecie owruckim. Ochrzczony 

                                                 
1
 S.W. Gawriłow, Naczalnik ujezda. Kraewiedczeskije zapiski, „Kamczackij Kra-

jowoj Objediniennyj Muziej” 2011. 
2
 O. Cz. Gil OCD, Ojciec Rafał Kalinowski, Kraków 1984, s. 112.; A. i R. Mły-

nikowie, Na drodze do świętości Rafał Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy, 
Lublin 2008, s. 224. 

3
 Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, cz. II, oprac. Elżbieta Kamińska, 

Warszawa 2005, s. 315. 
4
 S.W. Gawriłow, op. cit. 
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został w kościele pod wezwaniem św. Tekli w Narodyczach. Pełnej informacji 
na temat rodziny dostarcza „Rodowód i potwierdzenie pochodzenia szlacheckie-
go”, gdzie pod numerem 439 znajduje rodzina Lechów. Spis szlachty z 2 stycznia 
1861 r. wymienia Teodora, syna Michała mojego prapradziadka urodzonego  
w 1799 r., z synami Michałem i Maciejem oraz jego brata – Józefa urodzonego 
1816 r., z synami Pawłem i Janem

5
. Michał Lech był synem Stanisława, którego 

ojcem był Stefan. Z kolei ojcem Stefana był Antoni Lech, żonaty z córką Jana 
Trypolskiego, herbu Gozdawa. Lechowie legitymowali się herbem Dołęga. 

 
 
 
O latach dzieciństwa i młodości Macieja wiadomo tylko tyle, że mieszkał 

wraz z bratem i ojcem w Gorbaczach w powiecie owruckim. Podobnie jak 
większość okolicznej młodzieży szlacheckiej Maciej uczestniczył w 1863 r.  
w ruchu spiskowym i walkach powstańczych, na rodzimym Wołyniu. W dniu  
5 maja 1863 r. owruckie ugrupowanie wojsk powstańczych, w którym się znaj-
dował toczyło walki z rosyjskim oddziałem Kriemienczukskiego Pułku Piecho-
ty. Raniony nie zdołał się ukryć. Został wzięty do niewoli i osadzony w nieod-
ległym od miejsca zamieszkania miejskim więzieniu w Owruczu. Jest wymie-
niony pod poz. 10 w wykazie 32 powstańców polskich aresztowanych i prze-
trzymywanych za przestępstwa polityczne w szpitalu przy tym więzieniu do  
1 lipca 1863 roku

6
. Wśród osadzonych w tym więzieniu byli między innymi: 

                                                 
5
 Dierżawnyj Archiw Żytomirskoj Obłasti, fond 146, op.1, spr. 3411, ark. 89. 

6
 Dierżawnyj Archiw Żytomirskoj Obłasti – Wykaz przestępców politycznych  

i podejrzanych przetrzymywanych w więzieniu w Owruczu od 1. 05.-1. 06. 1863 r. 

Maciej Lech (1838-1921) 
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Aleksander Pawsza, s. Adama, Ksawery Baranowski, s. Piotra, Stanisław Wisz-
niewski, s. Jana, Dominik Baranowski, Franciszek Rabsztyński, s. Andrzeja, 
Nestor Kaleński. Przesłuchiwany był przez kierownika policji powiatu owruc-
kiego. Następnie przewieziono go do Kijowa, gdzie został osądzony. Karą za 
udział w powstaniu było 5 lat ciężkich robót na Syberii.  

Nieznana jest jego droga na Syberię, wiadomo jedynie, że przebył ją 
ostatkiem sił – być może doskwierały mu nie do końca wyleczone rany. Po 
przybyciu do katorgi nerczyńskiej został skierowany do kopalni Ałgacz. W 
1868 r. na mocy ukazu carskiego został podobnie jak wielu zesłańców uwolnio-
ny, jednak bez możliwości powrotu w rodzinne strony. Osiedlił się w Irkucku. 
Tu poznał Helenę – córkę Paszkiewicza, powstańca listopadowego, który prze-
bywał w Irkucku pod przybranym nazwiskiem Antoniego Brydyckiego. 

 
 

Helena i Maciej Lech. Irkuck, 21. VII. 1881 r. 
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Rodzina Paszkiewiczów 

Z Syberią nasza rodzina wiązała swe życie od lat trzydziestych XIX wie-
ku. Jako zesłaniec trafił tu po powstaniu listopadowym mój prapradziadek 
Paszkiewicz pod przybranym nazwiskiem Antoniego Brydyckiego. Nie posia-
dam praktycznie żadnych informacji o tej rodzinie ani też o nim samym.

7
 Ta-

jemnicę swego życia przekazywał on swoim dzieciom dopiero wtedy, gdy stały 
się na tyle dorosłe, że nie zachodziła obawa, że ją nieświadomie zdradzą. Tak 
samo postąpiono z wnukami, w tym z moją babką – Anną Sadurską, której hi-
storię dziadka opowiedziano gdy już była dorastającą panienką. 

 

 
 
 
 
Z jej wspomnień wiadomo tylko, że Paszkiewicz pochodzący z rodziny 

szlacheckiej z Wołynia (nie znamy jego imienia) w stopniu pułkownika walczył 
w powstaniu listopadowym. Został wzięty do niewoli i skazany na karę śmierci. 
W więzieniu przebywał w jednej celi razem z innym powstańcem, ciężko ran-
nym Antonim Brydyckim. Ten czując, że jego chwile są policzone zapropono-
wał współwięźniowi zamianę dokumentów. Dla Paszkiewicza była to jedyna 
szansa na uratowania życia, zgodził się więc na propozycję. Pod nazwiskiem 
Antoniego Brydyckiego – Paszkiewicz trafił na zesłanie na Syberię. Dał począ-

                                                 
7
 W różnego rodzaju publikacjach, m.in. J. Kaczkowski, Konfiskaty na ziemiach pol-

skich 1831 i 1863, Warszawa 1918 wymienia się następujących powstańców listopadowych 
o nazwisku Paszkiewicz: Władysław, Szymon, Józef, Stefan, Michał, Felicjan, Teofil, Karol. 

Z tyłu domu. Irkuck – 22. 08. 1910 r. 

Rodzina Lechów w środku Maciej, obok niego z prawej strony żona Helena, 

z lewej córka Anna Sadurska. Z tyłu stoi od lewej Jan Sadurski 
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tek „nowej” rodzinie Brydyckich. Nie wiadomo, w którym roku znalazł się  
w Irkucku, gdzie i kiedy wziął ślub z Julianną Lachowską. Wpisany został do 
księgi mieszczan Irkucka. Wiadomo, że miał pięcioro dzieci, bo na liście para-
fian polskiego kościoła w Irkucku z 1878 roku wymieniona została cała rodzina 
Brydyckich:

8
 

1. Antoni, lat 63 – mąż (nie jest znana prawdziwa data urodzin, był 
znacznie starszy); 2. Julianna, lat 48 – żona; 3. Helena, lat 24 – córka; 4. Mi-
kołaj, lat 26 – syn; 5. Józef, lat 23 – syn; 6. Antoni, lat 29 – syn; ożenił się  
7. X. 1879 r. z pochodzącą ze stanu włościańskiego Elżbietą Kowalewską. Mieli 
co najmniej troje dzieci: Władysław, ur. 1881 r. zmarł wkrótce po urodzeniu; 
Stanisław – ur.1882 r.; Zofia ur. 1885 r.; 7. Franciszek, lat 18 – syn. Najmłod-
szego z rodzeństwa Brydyckich, szczególnie silne więzi łączyły z siostrą Hele-
ną. Był na jej ślubie może i świadkiem? Na dokumentach sprzed zawarcia mał-
żeństwa figuruje podpis Franciszka Brydyckiego, czy jest to podpis jedenasto-
latka, czy może proboszcza? Siostra wybrała go również na ojca chrzestnego jej 
trojga dzieci: Józefa, Tekli i Kacpra. Franciszek podjął studia na uniwersytecie 
w Kazaniu. W latach późniejszych przyjeżdżał wielokrotnie do Irkucka. 

Daty śmierci Antoniego i Julianny Brydyckich nie udało mi się ustalić. 
Zmarli po 1878 r. Po rewolucji z całą rodziną Brydyckich moja babcia utraciła 
kontakt. Są to wszystkie wiadomości jakie posiadam. 

Szukałem śladów rodziny Brydyckich poza Irkuckiem, chcąc dowiedzieć 
się czegoś więcej o wybawcy Paszkiewicza, miałem nadzieję, że przy okazji 
odnajdę też informacje o nim samym. W XIX i pierwszej połowie XX wieku 
znalazłem tylko dwóch Brydyckich: ojca Bartłomieja Brydyckiego, który  
w latach 1835-1864 był przeorem Klasztoru Karmelitów Bosych w Głębokiem 
(obecnie Białoruś) i księdza Jana Brydyckiego ur.1872 r. zmarłego 1937 r. na 
terenie ZSRR. Prawdopodobnie nie dowiem się więc, kim był prawdziwy An-
toni Brydycki, którego szlachetna postawa uratowała życie mojemu prapra-
dziadkowi, ani też z jakiej rodziny pochodził. Obecnie w Polsce nie ma osób 
noszących to nazwisko. 

Małżeństwo zesłańca 

18 maja 1871 r. w Irkucku Maciej Lech i Helena Brydycka zawarli zwią-
zek małżeński. Ślubu udzielił im ksiądz Krzysztof Szwernicki. Uroczystości 
odbyły się w Irkucku, w drewnianym kościele, który później spłonął w wyniku 
wielkiego pożaru miasta w 1879 r. Uczestniczyło w nim wielu zesłańców, towa-
rzyszy niedoli Macieja. Na ślubie wraz z bratem panny młodej, Franciszkiem, 
pojawił się zesłaniec Józef Kalinowski, późniejszy święty znany pod imieniem 
Rafała Kalinowskiego. Małżonków dzieliła różnica wieku osiemnastu lat. Nie 
było to niczym wyjątkowym wśród zesłańców, którzy w tych latach żenili się  
z kobietami znacznie młodszymi od siebie. Przeważały małżeństwa gdzie różni-
ce znajdowały się w przedziale od 10-20 lat, ale były i większe

9
.  

                                                 
8
 Państwowe Archiwum Irkuckiego Obwodu w Irkucku, fond 297, op.1, d. 91 s. 54. 

9
M. R. Nowosiełowa, B. S. Szostakowicz, Braki irkutskich katolikow (po 

dokumentalnym istocznikam 1870-1890-ch godow), [w:] Rossija i Wostok wzglad iz 
Sibiri. Materiały i tezisy dokładow k XI Mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj 
konferencji. Irkutsk, 13-16 maja 1998 g., t. 1, Irkutsk 1998, s. 216. 



Dzieje Macieja Lecha i jego rodziny w latach 1838-1921 9 

Irkuck był dla Macieja Lecha metropolią w porównaniu z prowincjonal-
nymi, biednymi Narodyczami i Owróczem, z których okolic się wywodził. Tu 
na Syberii miał szanse na nowe życie, z czego skwapliwie skorzystał. Nie miał 
zresztą innego wyboru, gdyż zwolnienie z katorgi warunkowane było dalszym 
pobytem na Syberii. Sposobem na zarabianie pieniędzy stało się dla Macieja 
założenie warsztatu mechanicznego, w którym reperowano między innymi ma-
szyny do szycia i do pisania. Zdolności do mechaniki odkrył w sobie w czasie 
katorgi, gdzie w kopalni podejmował się napraw urządzeń technicznych. Pro-
wadzenie zakładu pozwalało na dostanie życie coraz liczniejszej rodziny. Uro-
dziło się im czternaścioro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie. Mał-
żonkowie kupili w Irkucku przy ulicy Arsenalskiej 3 dom, zbudowany z potęż-
nych bali drewnianych, zdobiony nad oknami i drzwiami bogatą ornamentyką10

. 
Ogromne znaczenie Maciej przywiązywał do wychowania dzieci. 

Wszystkie do 11 roku życia wiedzę zdobywały w domu, do którego przychodzi-
li nauczyciele. Uczyli nie tylko przedmiotów, które obowiązywały na egzaminie 
wstępnym do gimnazjum, ale także muzyki i języków. Moja babka znała biegle 
język francuski. Wszystkie dzieci były uzdolnione muzycznie, śpiewały, grały 
na pianinie. Śpiewały również w chórze kościelnym. Możemy na fragmencie 
listu Adelajdy do brata Stanisława wyobrazić sobie wieczory w domu Lechów: 
„My teraz każdy wieczór śpiewamy ja i Cesia, a Tecia gra. Ja bardzo lubię śpie-
wać… Andzia z Helu ciągli bawią się”11

.  
Wszystkie dzieci skończyły gimnazjum. Chłopcy, z wyjątkiem Ludwika, 

który ukończył Gimnazjum Klasyczne i podjął studia, poszli do szkół wojsko-
wych. Dbano też o podtrzymywanie polskości. W tym języku rozmawiano ze 
sobą, a także pisano, choć z błędami. Prababka miała w domu dość znaczną 
bibliotekę książek polskich, których czytanie było obowiązkiem wszystkich 
dzieci. Książki sprowadzano z Warszawy z Wydawnictwa Gebethnera i Wolfa. 
Moja babka z chwilą zamążpójścia również zaczęła tworzyć własną bibliotekę. 
Jak wielką wagę przywiązywano w rodzinie do książek świadczy fakt, że  
w kufrach wśród najpotrzebniejszych rzeczy zabieranych z Irkucka znalazły się 
między innymi polskie wydania Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. 

Mój pradziadek był człowiekiem bardzo towarzyskim, przez wszystkich 
lubianym. Wśród przyjaciół rodziny było wielu mieszkańców Irkucka i okolic,  
w tym także Rosjan. Poznawaniu nowych osób sprzyjało nie tylko prowadzenie 
zakładu mechanicznego świadczącego usługi dla ludności, ale i przede wszyst-
kim aktywne włączenie się w nurt życia towarzyskiego. Na podwórzu domu,  
w altanie, którą w okresie letnim oplatały gałęzie krzewu podobnego do wino-
rośli, często odpoczywała liczna rodzina i spotykali się znajomi. Główne miej-
sce na stole zajmował samowar, który dostarczał wrzątku wystarczającego dla 
dużej liczby gości. Podstawowym napojem była herbata, którą pito jak opowia-
dał mój dziadek – „na prikusku” tzn. trzymając w ustach kawałek cukru. Był on 
kupowany na wagę; w funtach, w „głowach”, czyli w dużych kawałkach, które 
później rozdrabniano. 

                                                 
10

 Państwowe Archiwum Irkuckiego Obwodu w Irkucku, GAIO, fond 297, dieło 
202, 1, s. 12. Wykaz parafian Irkuckiego kościoła: poz. 555 Maciej Teodorowicz Lech, 
szlachcic, zam. Irkuck, Arsenalska 3; poz. 556; Helena Antonowna Lech, szlachcianka, 
zam. Irkuck, Arsenalskaja 3. 

11
 S.W. Gawriłow, op. cit., s.156. 
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We wspomnieniach mojej babci oprócz brata stryjecznego jej ojca – Jana 
s. Józefa, nie pojawiał się nikt z rodziny Lechów. Nie wiadomo, czy bracia 
utrzymywali ze sobą kontakt korespondencyjny czy też Jan przyjeżdżał do Ir-
kucka. Nie byłoby to dziwne, gdyż z podlubelskiej Końskowoli do Irkucka 
przyjeżdżało rodzeństwo mojego dziadka Jana Sadurskiego.  

Maciej i Helena utrzymywali kontakty towarzyskie z wieloma z zesłań-
ców, których życiorysy i zdjęcia zostały zamieszczone w publikacji Muzeum 
Historycznego w Warszawie

12
. Do osób tych należeli: Romuald i Justyna Plion-

kowscy, Władysław i Matylda Sochaccy, Antoni Jutkiewicz, Julij Dalesko, 
Mirosław i Leokadia Tarasiewicz, Marianna Drzewińska, Henryk i Elżbieta 
Jankowscy. Wszyscy oni byli rodzicami chrzestnymi dzieci Lechów. Jednym  
z częstych gości Lechów był pochodzący z tego samego powiatu (owruckiego) 
co Maciej – Stanisław Wiszniewski, szlachcic, student Uniwersytetu św. Wło-
dzimierza w Kijowie. Odznaczał się niezwykłą siłą fizyczną. Wraz Maciejem 
walczyli w tym samym oddziale

13
, obydwaj byli ranni w walce i przebywali  

w tym samym więzieniu w Owruczu. W 1877 r. został on ojcem chrzestnym 
córki Lechów – Tekli Jadwigi. Najwięcej moja babcia wspominała przyjaciółkę 
matki – Annę Rozen, w naszej rodzinie mówiono o niej baronowa Róża. Jej 
ojciec – baron G. W. Rozen – był znanym w Irkucku architektem. Zaprojekto-
wał w tym mieście między innymi budynki kościoła luterańskiego, Muzeum 
Geograficznego, a także wielu cerkwi.  Przyjaźniono się z rodziną Melinów

14
.  

W rodzinie mówiono o niejakim Klemensie – przyjacielu pradziadka, zapamię-
tałem to imię, gdyż kojarzyło mi się z kredensem. Razem z żoną byli chrzest-
nymi Adama Lecha, a jego żona Helena – Stanisława. Klemens zesłany został 
wraz całą rodziną na zamieszkanie we Wschodniej Syberii. Przebywał  
w Usolu i Irkucku, gdzie pracował (wraz z dwoma synami) jako rzemieślnik – 
rzeźbiarz. Zmarł nagłą śmiercią. Jaworowscy to kolejna rodzina zesłańców. 
Matka chrzestna Kacpra – Wiktoria z domu Ferynich była Włoszką. Wyszła za 
mąż za Kazimierza Jaworowskiego – lekarza, który katorgę odbywał w okręgu 
nerczyńskim, być może stąd znał Macieja Lecha? Jaworowski był ordynatorem 
szpitala w Irkucku. W 1886 r. opuścił Syberię.15

 Zaprzyjaźniony z rodziną był 
Józef Minkiewicz, wcześniej student Uniwersytetu Kijowskiego. Pochodził  
z Grodzieńszczyzny. Odbywał karę zesłania w Mohylewie. Po jej odbyciu, na 
osiedleniu ożenił się z Romaną – córką Józefa Ciesielskiego, zesłańca, który pro-
wadził hotel i restaurację w Irkucku. Minkiewicz zajmował się handlem, praco-
wał u J. Szlenkiera w sklepie z towarami warszawskimi. Minkiewicz popełnił 
samobójstwo. Pozostawił troje dzieci, syn mieszkał na Syberii, był inżynierem

16
. 

Romana Minkiewicz była matką chrzestną Celestyny.  
Zawsze zastanawiałem się jakim faktycznie miastem był Irkuck. Z czę-

stych opowiadań rodziny jawił się jako wielkie, bogate miasto tętniące życiem. 
Babcia opowiadała o restauracjach i kawiarniach, balach, wystawach, przedsta-
wieniach teatralnych czy spotkaniach towarzyskich, gdzie bywali jej rodzice, 
często również z dorastającymi dziećmi. Młode panienki szczególnie chętnie 

                                                 
12

 Powstanie styczniowe…, op. cit. 
13

 Dierżawnyj Archiw Żytomirskoj Obłasti. Wykaz…, op. cit. 
14

 Powstanie styczniowe…, op. cit., s. 224. 
15

 Ibidem, s. 299. 
16

 Ibidem, s. 315. 
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chodziły na bale organizowane w irkuckiej Szkole Kadetów. Była to szansa na 
poznanie kawalerów. Może w ten sposób najmłodsza z córek – Bronisława po-
znała swego przyszłego męża? Szczególnym wydarzeniem były premiery te-
atralne, na które przywdziewano odświętne ubrania i do Teatru Miejskiego 
udawano się dorożką. Repertuar teatrów Irkucka był bogaty, oprócz wspomnia-
nego Teatru Miejskiego były jeszcze inne sceny. W sezonie teatralnym, który 
obejmował okres od sierpnia do początku Wielkiego postu, grano od 140-200 
spektakli. Na przykład w gazecie „Sibir” z 1 stycznia 1910 r. zapraszano na 
„Halkę” Moniuszki i „Toskę” Pucciniego. Ceny biletów wynosiły od 23 kopie-
jek za miejsce na galerii do 10 rubli w loży17

.  
Latem spacerowano po parku miejskim, jak pamiętam z opowieści bar-

dzo ładnie urządzonym i utrzymanym. Niewątpliwą atrakcją były koncerty or-
kiestr wojskowych. Wyjście do parku dla pań było okazją do zaprezentowania 
nowych strojów sprowadzanych z Warszawy. Powodem do dumy, i odczucia 
pewnej wyższości był fakt, że Rosjanki naśladowały w sposobie ubioru nasze 
rodaczki. Polki w tym moja prababka, jak i jej córki, zamawiały suknie i kape-
lusze w Magazynie Warszawskim, znajdującym się na głównej ulicy Irkucka – 
Balszoj. Sklep ten prowadził sprzedaż towarów produkowanych w Warszawie. 
Pozostał we wspomnieniach rodzinnych nie tylko z racji udanych i częstych 
zakupów, ale też z powodu, że pracował w nim przyjaciel rodziny Józef Min-
kiewicz. Jako dziecko śmiałem się z opowiadań dziadka o drewnianych chodni-
kach, sądząc, że żartuje ze mnie. Dopiero teraz, czytając gazety z tamtych lat  
i oglądając zdjęcia dowiedziałem się o problemach mieszkańców w poruszaniu 
się po mieście w okresie roztopów. Z niedowierzaniem słuchałem jego opowie-
ści o bogatych wystawach sklepów, które kusiły atrakcyjnymi towarami.  

Te opowiadania potwierdza lektura gazet irkuckich. „Wschodni kraj”  
z 2 lipca 1906 r. zachęcał do zakupu kaukaskich koniaków, zagęszczonego 
mleka marki Nestle, napoju dla wszystkich – Herkules, farby do włosów, zapa-
chowego mydła. „Nasza Myśl” z 16 marca 1911 r. zachęcała do zakupu owoców 
cytrusowych, gorsetów, obuwia, odzieży, rowerów, mebli, dywanów i szeregu 
innych towarów. W czasach, gdy o tym mi opowiadał mój dziadek – lata 60-te 
XX wieku – towarów Polsce praktycznie niedostępnych. Ta sama gazeta na 
pierwszej stronie zamieszczała reklamę hotelu i restauracji „Metropol”, zaprasza-
jącego do nowo otwartego baru amerykańskiego, w którym w porze obiadowej od 
godziny 2 do 5 i wieczorem od godz. 10 do 3 w nocy grała damska orkiestra.  
W takim dużym i nowoczesnym mieście toczyło się życie naszej rodziny.  

Wszyscy członkowie rodziny Lechów byli bardzo zżyci ze sobą, nawza-
jem sobie pomagali. Kiedy dzieci wchodziły w dorosłe życie i zmieniały miej-
sce zamieszkania, przychodził czas na korespondowanie z rodzicami, rodzeń-
stwem. Wysyłano sobie zdjęcia, informowano o wydarzeniach dnia codzienne-
go. Wzruszający jest list małego Ludwika do dorosłego brata Stanisława:

18
 

„Kochany Braciszku ja ciebie ciągli spominam wysuszyłem na piecu mydełka  
i teras im myje się jak wstanę to sam ubieram się jak zmówie pacież napisz” 

                                                 
17

 G.W. Ogliezniewa, Irkuckij teatr i zritieli: iz istorii wzaimotnoszenij, Materia-
ły dokładow i soobszczenji, diekabr 1997, Irkuckij Gosudarstwiennyj Pedagogiczeskij 
Uniwiersitet, Irkuck 1998, s. 58. 

18
 S.W. Gawriłow, op. cit., s. 156 
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Dorosłe córki, które założyły rodziny często odwiedzały swoich rodziców. Silne 
więzi łączyły rodzeństwo. Kiedy najstarszy syn – Stanisław, przeniósł się do 
Pietropawłowska Kamczackiego, chętnie zapraszał do siebie całą rodzinę. Mi-
mo, że Pietropawłowsk od Irkucka dzieliło 4500 km, wszyscy chętnie korzystali 
z gościny Stanisława. Miał duży dom. Rodzinie zapewniał również zwiedzanie 
Kamczatki, zabierając ją ze sobą w czasie podróży służbowych. W pamięci 
wszystkich pozostał jego ogród, w którym spędzano latem czas na wypoczynku. 
Kamczatkę i jej okolicę, a także wybrzeże Morza Japońskiego zwiedziła ze 
swym bratem – jeszcze jako panienka – moja babka Anna. Pamiątką z jej poby-
tu w tak odległym zakątku Rosji są dwie muszle. Przywiozła je do Polski. Jako 
dziecko przykładałem je do uszu i słuchałem odgłosów morza. W ten sposób i 
ja trafiałem na Kamczatkę.  

Pierwszym wydarzeniem zmieniającym ustabilizowane życie rodziny by-
ła śmierć Heleny Lech. Zmarła ona 4 marca 1911 r. w wieku 57 lat na skutek 
wylewu krwi do mózgu. Tego dnia czuła się wyśmienicie, wybierała się z mę-
żem na imieniny do znajomego o imieniu Kazimierz. Nagle upadła i nie odzy-
skując przytomności zmarła. Pochowana została na katolickim Cmentarzu Jero-
zolimskim w Irkucku. Pozostawiła dwóch nieletnich synów(10, 14 lat) Henryka 
i Wiktora. 75-letni Maciej, mimo dobrego stanu zdrowia, nie mógł im zapewnić 
właściwej opieki. Tego podjęła się córka – Anna Sadurska wraz mężem. Z cza-
sem chłopcy poszli wzorem najstarszego brata – do szkoły kadetów w Irkucku. 
Dalej toczyło się spokojne, dostatnie życie. Wydawało się, że przyszłość rysuje 
się jasno. Niestety, wybuch wojny i później rewolucji zniweczyły wszystkie 
plany. W całej rodzinie, za wyjątkiem Macieja Lecha oraz Jana Sadurskiego, 
który dzięki pracy na kolei nie podlegał mobilizacji, do wojska powołano 
wszystkich mężczyzn. Wkrótce przepadły oszczędności ulokowane w obliga-
cjach państwowych, które miały dawać 4 procent stałego dochodu przez 10 lat,  
a w przyszłości stanowić kapitał założycielski rodzinnego banku. Nowa władza 
zaczęła wprowadzać nowe pieniądze. Niestabilne rządy powodowały, że pie-
niądze z dnia na dzień traciły wartość. Wprowadzano nowe banknoty, które 
zastępowały wcześniej obowiązujące. Trudy codzienności wzmagała obawa  
o życie. Wraz z postępującym rozpadem starego systemu następował wzrost 
przestępczości. Jak opowiadała siostra mego Taty – Joanna w Irkucku dali znać 
o sobie bandyci na koniach, którzy łapali na lasso lepiej ubranych przechod-
niów, okradali ze wszystkich wartościowych rzeczy i ubrań. Dobrze, jeżeli po-
szkodowany zachował życie i zdrowie.  

Sytuacja gospodarcza stawała się coraz trudniejsza. Żywność drożała.  
W tym czasie tylko dzięki pracy na kolei Jana Sadurskiego rodzina nie miała 
większych problemów finansowych, co oznaczało, że nie cierpieli głodu. Mar-
twiono się o członków rodziny mieszkających lub przebywających poza Irkuc-
kiem, od których długo nie było wiadomości, gdyż poczta docierała z coraz 
większym trudem. Wieści, które otrzymywano, stawały się coraz bardziej za-
trważające. Mówiły bowiem o aresztowaniach i śmierci kolejnych bliskich 
osób. Maciej, wraz córką Anną i Janem Sadurskim oraz ich dziećmi: Joanną  
i Leonardem, okres wojny i rewolucji przeżyli w Irkucku. Trudno było zdecy-
dować się na wyjazd ze względu na ojca Anny – Macieja Lecha, dla którego 
wielomiesięczna podróż w warunkach wojennych byłaby nie do zniesienia. Co 
więcej, Maciej praktycznie nie miał gdzie wracać. W rodzinnych stronach, zaję-
tych zresztą przez bolszewików, które opuścił 60 lat wcześniej, nikt na niego 
nie czekał. Dlatego postanowiono pozostać w Irkucku do ustabilizowania się 
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sytuacji politycznej. Decyzję odkładano również z obawy o przyszłość, jaka ich 
czekała w Polsce, gdzie mieli zaczynać życie praktycznie od nowa.  

Tu, w Irkucku, Dziadek miał pracę, mieli dom, znajomych, rodzinę. Jed-
nak umacnianie się rządów bolszewickich, narastający terror i masowe opusz-
czanie Syberii przez Polaków nie pozostawiło wyboru. Gazeta „Włast Truda”  
z 4 stycznia 1921r. donosiła na pierwszej stronie „4 i 5 stycznia dni oswobo-
dzenia Irkucka od kołczakowców”. W gazetach nie było już reklam towarów, 
ale pojawiały się artykuły o pomocy głodującym, o sądach nad wrogami ludu. 
Jakby dla przeciwwagi pojawiały się w niej radosne wiersze jak ten o tytule  
„W dzień wyzwolenia” napisany przez Mikołaja Chrebstowskiego, „Do poko-
jowej pracy” autor A. Kon. Dla Polaków traktowanych jako burżujów, nie było 
w Rosji miejsca, choć opuścić ją nie było łatwo.  

Szczęśliwie w listopadzie 1921 roku moi przodkowie uzyskali zgodę 
władz bolszewickich na opuszczenie Rosji. Dziadek musiał oddać wszystkie 
posiadane pieniądze. Nieliczny dobytek, zapakowali do kufrów. Udali się na 
dworzec kolejowy, z którego tak często wyruszali na wycieczki. Teraz odjeż-
dżali w jakże innym nastroju i warunkach. Tuż przed wejściem na peron dworca 
wyjeżdżających poddawano rewizji, w poszukiwaniu cennych przedmiotów. 
Dziadek kilka sztuk złotych monet „trzymanych na czarną godzinę” ukrył  
w maszynie do szycia. Kontrola ich nie znalazła. Podobnie nie znaleziono zło-
tych kolczyków babci, mojej jedynej po niej materialnej pamiątce. Mogli wejść 
na peron dworca, przy którym stał pociąg z wagonami towarowymi. W każdym 
z nich zajęło miejsca kilkanaście osób wraz z dobytkiem. Z rodziną Sadurskich 
i Maciejem Lechem jechała zaprzyjaźniona z nimi rodzina Michałowskich (póź-
niej w Polsce mieszkali w Kielcach). Pośrodku każdego wagonu znajdował się 
piecyk, który dawał ciepło i pozwalał na gotowanie jedzenia. Podróż do Polski 
w takich warunkach trwała ponad miesiąc. Tego nie wytrzymał ojciec Anny,  
83 letni Maciej Lech. W trakcie podróży, zaledwie 1000 km od Polski, zacho-
rował na tyfus. W czasie postoju pociągu w Moskwie przewieziony został do 
szpitala. Był dobrej myśli o swoim stanie zdrowia. Dlatego zabrał ze sobą drob-
ne pamiątki rodzinne, dokumenty. Władze bolszewickie nie wyraziły zgody, 
aby rodzina mogła przerwać podróż i czekać na wyzdrowienie Macieja. Trans-
port ruszył dalej. O losie Macieja  nie uzyskano nigdy żadnej wiadomości . 

DDzziieeccii  MMaacciieejjaa  LLeecchhaa    

Pierworodny syn Macieja i Heleny Lechów – Stanisław Walenty, urodził 
się 11 kwietnia 1872 r, w Irkucku. Ochrzczony został przez proboszcza Krzyszto-
fa Szwernickiego. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Wojucki z Karoliną 
Kisielewską, przy udziale Piotra Szwernickiego i Heleny Melin. W wieku  
11 lat zdał do gimnazjum, później uczył się do 1889 r. w szkole średniej im. 
Cara Aleksandra III w Irkucku. W tym samym roku wstąpił do Szkoły Kade-
tów i po zdaniu egzaminów rozpoczął naukę. Po jej ukończeniu w 1892 roku, 
już jako podporucznik, wyjechał do 6. Wschodniosyberyjskiego Batalionu 
Strzelców w Posjet. Podróż odbywał konno, gdyż do miejsca stacjonowania 
nie dochodziła jeszcze linia kolejowa. W muzeum na Kamczatce znajduje się 
„podorożna” – dokument, wystawiony przez Szkołę Kadetów w Irkucku, któ-
rym posługiwał się młody Lech. Pisano w nim: „p.porucznik 6 Wschodniosy-
beryjskiego Batalionu Strzelców Stanisław Lech ma prawo żądać koni pocz-
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towych, po dwa konie z przewodnikiem”. Po długiej podróży Stanisław Lech 
dotarł do Władywostoku. Drogę do Władywostoku, samo miasto, jednostkę 
wojskową w Posjet, ale i rozterki opowiedział w liście do rodziny, pisanym 
wierszem po rosyjsku. Ale w 1894 roku nie był już taki samotny, znał już 
Wierę Nowak, córkę Borysa kupca I gildii z Władywostoku – Rosjankę, z 
którą korespondował, gdy przebywała w Nagasaki. 10 maja 1894 roku osiem-
nastoletnia Wiera pisała do narzeczonego:  

Dopiero co przypłynęliśmy do Nagasaki. Teraz jest godzina dwudziesta. Sta-

tek, którym przypłynęliśmy odpływa z powrotem do Władywostoku i spieszę się 
napisać co nieco, co mam w duszy. Przepraszam, że w ostatnim liście nie złoży-

łam ci życzeń okazji imienin. Pozdrawiam i mam nadzieję, że w przyszłym rok 

spędzimy razem, jako jedna rodzina...  

Mimo obaw narzeczonej, że nie będą razem, małżeństwo młodego po-
rucznika i Wiery doszło do skutku. Pobrali się 8 stycznia 1895 r. w Posjet. Naj-
prawdopodobniej rodzice pana młodego nie byli na tej uroczystości. Wiemy co 
podawano na obiad weselny, gdyż w domowym archiwum Stanisława zachowało 
się menu z tego przyjęcia. Podawano: rybę w majonezie, cielęcinę z groszkiem  
i pieczarkami, gęś z jabłkami i lody. Życzenia młoda para otrzymała od Wruka, 
Piermina, Klimienki, Czernowa z Władywostoku – najprawdopodobniej kolegów 
z czasów nauki w szkole kadetów. Wiadomo również, że Stanisław później służył 
w jednostce w Słowiance. Następnie prawdopodobnie oddelegowano go do pracy 
urzędniczej. W 1903 roku był pomocnikiem naczelnika powiatu Komandorski 
Ostrów. W 1904 roku z Nikolska Ussuryjskiego wysłał zdjęcie do rodziców, 
prawdopodobnie zrobione już po powrocie do służby wojskowej.  

Wiosną 1905 roku zaproponowano mu stanowisko naczelnika powiatu 
pietropawłowskiego na Kamczatce. W tym czasie powiat pietropawłowski obej-
mował całą Kamczatkę, wchodził w skład Kraju Przymorskiego. Dopiero  
w 1909 roku na skutek podziału Kraju Przymorskiego na cztery samodzielne 
gubernie utworzona została gubernia kamczacka. Został trzecim z kolei naczel-
nikiem powiatu, ze stopniem w hierarchii stanowisk urzędniczych – „nadwor-
nego sowietnika”. Dla 33-letniego człowieka był to ogromny awans, gdyż tytuł 
ten odpowiadał stopniowi podpułkownika armii. Ze względu na wojnę i blokadę 
przez okręty japońskie Władywostoku do Pietropawłowska nie można było 
płynąć statkiem. Jechał więc z rodziną poprzez Irkuck, Jakuck, Ochock, Giżygę. 

Lech trafił na wyjątkowo trudny okres. Trwała wojna. Jedną z pierw-
szych jego decyzji było wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Kamczat-
ki. Organizował w tym czasie obronę z mężczyzn, którzy nadawali się do służ-
by wojskowej. Wojsko to, wyposażone w jednostrzałowe karabiny Berdana, na 
szczęście nie miało okazji do konfrontacji z regularną armią japońską. 

W okresie wojny z Japonią miało miejsce zdarzenie, które o mało nie za-
kończyło jego kariery. Latem 1905 roku większość mieszkańców w obawie 
przed inwazją Japończyków opuściła miasto. 31 lipca 1905 r. pod Pietropaw-
łowsk podpłynęły dwa lekkie krążowniki Suma i Izdumi i o 11 godzinie zaczęły 
ostrzeliwać miasto. Stanisław Lech postanowił zabrać z sejfu w urzędzie 40000 
rubli, które tam się znajdowało i wyjechać z miasta. Kiedy chciał otworzyć sejf 
uświadomił sobie, że klucze pozostawił w drugim mundurze. Poszedł więc do 
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domu, skąd zabrał klucze i wracał do urzędu. W tym czasie ostrzeliwanie miasta 
się wzmogło. Uznał, że powrót do urzędu jest zbyt ryzykowny, gdyż może on 
zginąć lub dostać się do niewoli. 

Wówczas Kamczatka pozostałaby bez władzy. Postanowił zostawić kasę i 
wyjechać z miasta. Gdy do miasta i urzędu weszli żołnierze japońscy stwierdzili, 
że sejf jest rozbity i nie ma w nim żadnych pieniędzy. Później okazało się, że w 
czasie bombardowania pomocnik naczelnika Pawski, którego zadaniem było 
zabezpieczenie i zarządzanie kasą, zabrał skrzynkę z pieniędzmi. Po zakończeniu 
wojny Sąd Okręgowy we Władywostoku prowadził dochodzenie w sprawie kra-
dzieży pieniędzy. Śledztwo toczyło się przez lata i zakończyło niczym. 

 
 

 
Stanisław Lech. Napis na rewersie fotografii:  

„Kochanym rodzicom ot syna 14/VII 1904 r. Nikolsk Ussurijski” 



KRZYSZTOF SADURSKI 16 

Okupacja Pietropawłowska trwała krótko. Żołnierze japońscy odnosili się 
do nielicznych pozostałych w mieście mieszkańców dobrze i po kilku dniach 
opuścili miasto. Powróciły do niego mieszkańcy i władze. Stanisław mieszkał  
w parterowym domu, wyróżniającym się wśród innych domów Pietropawłow-
ska wielkością i użytym do jego budowy materiałem. Wokół domu rozpościerał 
się ogród, w którym rosło, oprócz drzew owocowych, wiele starych lip. Obec-
nie na miejscu posiadłości znajduje się skwer im. Łapieruza. Stanisław Lech 
prowadził wyjątkowo bogate życie towarzyskie, co wynikało między innymi  
z jego obowiązków służbowych. Jednym z nich było organizowanie przyjęć dla 
znamienitszych osób przypływających do Pietropawłowska. Organizowano dla 
nich „wieczerniki”. Przebiegały one tradycyjnie – obiad, gra w karty, biesiado-
wanie, muzykowanie. Ulubioną grą w karty było „makao” nazywane na Kam-
czatce grą w dziewiątkę. W „wieczernikach” szczególnie lubili uczestniczyć ofi-
cerowie marynarki, którzy mogli na kilka godzin zejść na ląd. 

Szczególnie uroczysty przebieg miało przyjęcie wydane na cześć guber-
natora Przymorskiego Kraju – W. E. Fługa. W sobotę 28 czerwca 1908 r. Stani-
sław Lech zaprosił go do swojego domu na obiad. Później wszyscy biesiadnicy 
przeszli go ogrodu, gdzie zrobiono pamiątkową fotografię. W drodze rewanżu, 
wieczorem gubernator wydał kolację na stojącym w porcie wojennym transpor-
towcu „Sziłka”. Stół został nakryty na pokładzie okrętu, udekorowanym flaga-
mi i rozświetlonym elektrycznymi lampami. Po kolacji wszyscy uczestnicy 
przesiedli się na wypływający do Władywostoku statek Kamczackiego Towa-
rzystwa Handlowo-Przemysłowego. Kiedy ostatni z nich opuścił okręt, kozacy 
oddali salwę z broni ręcznej, a na brzegu starosta miejski wydał polecenie odpa-
lenia ogni sztucznych. Jak wspominali goście, organizacją wieczerników zaj-
mowała się żona naczelnika, która łączyła te dodatkowe obowiązki z wycho-
wywaniem pięciorga dzieci. Znam imiona trojga: Roman, Maria, Walentyna. 

Lech zajął się także gospodarką rybną, gdyż żyjący z rybołówstwa 
mieszkańcy Kamczatki mieli wiele problemów z poławianiem ryb, ich prze-
twórstwem i sprzedażą. Z jego inicjatywy i na skutek różnorodnych zabiegów  
w Pietropawłowsku powstał Sąd Okręgowy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu 
rozwiązał sprawę kolonii chorych na trąd, zdobywając środki na budowę dla 
nich 3 domów i zapewnienie im właściwej opieki. 10 listopada 1910 roku miało 
miejsce w Pietropawłowsku epokowe wydarzenie. Wysłano do Władywostoku  
i Chabarowska pierwszy radiotelegram z podpisem Stanisława Lecha.

19
  

Był jakże inny od carskich urzędników. Tak pisał o nim metropolita pra-
wosławny Nestor Anisimow, który w latach 1907-1909 odbywał podróże mi-
syjne po Wschodzie Rosji, w tym po Kamczatce

20
. „W związku z oddaleniem 

regionów (powiatów) od władzy centralnej, naczelnicy powiatów byli w niczym 
nieograniczonymi tyranami. Większość z tych złodziei i ludzi skorumpowa-
nych, nawiązując do słów mądrości ludowej, uważała się za „Cara i Boga”. 

Jednak w tym „ciemnym carstwie” spotkałem ludzi oświeconych i kultu-
ralnych, do których zaliczyłem S. M Lecha, Sokolnikowa i „Didenkę”. Lech 
organizował również straż pożarną w Pietropawłowsku. W 1916 r. otrzymał 

                                                 
19

 B. P. Polewoj, 10 let piered rewoliuciej. Iz istorii Pietropawłowska-
Kamczatskogo, „Kamczatka”, 1991, s. 125-147. 

20
 www.hrono.ru/libris/nestor-mk10 html. 
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srebrną odznakę za zasługi dla straży. Jesienią 1916 r. ciężko zachorował, prze-
kazując obowiązki naczelnika swemu zastępcy. W 1917 r. posiadał już tytuł 
„sowietnika” (odpowiednik pułkownika w armii). 

 

 

 
 
 
 
 

Okolice Kamczatki, ok.1910 r. Kolorowana fotografia. 

W pierwszym rzędzie od lewej: Tekla Grinberg, jej mąż, Wiera Lech; 

powyżej pięcioro dzieci Stanisława Lecha.  

Na rewersie fotografii: „Pacyfiku? jaki piękny obrazek, to jest na brzegu muża.  

Na pewno żałujesz że nie byłaś z nami.  

Katia prosi żebyś spełniła prędko jej prośby. Całuję mocno Tecia/Tekla/” 

Fotografia przesłana do mojej babci Anny Sadurskiej 
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1 marca 1917 r. drogą radiową przyszła do Pietropawłowska wiadomość 
o abdykacji cara Mikołaja II. Już 8 marca tego roku w Pietropawłowsku zaczął 
się tworzyć komitet obywatelski, który miał przejąć obowiązki od dotychcza-
sowej władzy. Wkrótce na czele powiatu stanął komisarz. Przejęcie władzy na 
Kamczatce odbyło się spokojnie. Stanisław Lech wraz z rodziną, po 12 latach 
sprawowania funkcji naczelnika powiatu, bez problemów odpłynął z Pietropaw-
łowska, prawdopodobnie do Władywostoku.  

 
 
 
Była to prawdopodobnie nagła decyzja, gdyż pozostawił w domu wiele 

pamiątek rodzinnych, znajdują się teraz w muzeum. Trudno powiedzieć, co 
spowodowało, że pozostał w Rosji. Nie wrócił również do rodzinnego Irkucka, 
gdzie miał rodzinę. Nie próbował też opuścić Rosji, jak uczyniło wielu innych 
urzędników i oficerów carskich. Nieznane są ostatnie 3 lata życia rodziny Stani-
sława po wyjeździe z Pietropawłowska. Wiadomo jedynie, że w 1920 r. miesz-
kał w Nikołajewsku nad Amurem. W tym mieście

21
, w okresie między 1 marca 

a 2 lipca 1920 roku został zabity. Czy przeżyła jego żona, dzieci (a może i wnu-
ki) nie jest mi wiadome? Raczej graniczyłoby to z cudem, gdyż rodzina miesz-
kająca w Irkucku jeszcze przez półtora roku od jego prawdopodobnej śmierci, 
miała informacje, że zostali z całą rodziną zatopieni na statku lub łodzi, może 
właśnie na Amurze. Jego działalność na Kamczatce została obecnie doceniona. 

Na wystawie poświęconej historii Kamczatki w muzeum w Pietropaw-
łowsku, mieszczącym się w byłym pałacu gubernatora, znajduje się dużego 
formatu zdjęcie Stanisława, z datą 1. 01. 1905 r. z podpisem: Stanisław Matwie-

                                                 
21

 S.W. Gawriłow, op. cit., s. 166. 

Zaproszenie na ślub Anny i Jana Sadurskich  
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jewicz Lech „naczalnik ujezda pietropawłowskiego”. Działalność i życie Stani-
sława Lecha zostało opisane w 2011 r. w wydawnictwie Kamczackiego Krajo-
wego Objediniennego Musieja w Pietropawłowsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Sadurski, Odessa 1898 

 

Anna Sadurska 
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Drugi syn Adam urodził się w Irkucku 1. 11. 1874 r. Ochrzczony był  
3. 12. 1874 r. Rodzice chrzestni to: Klemens Melin i Helena Jankowska, przy 
udziale Henryka Jankowskiego i Heleny Melin

22
. Zmarł wkrótce po urodzeniu. 

Trzeci z kolei syn – Kacper Leonard urodził się w Irkucku 6. 01. 1876 r. 
Ochrzczony został 7 01 1876 r. Rodzice chrzestni to: Franciszek Brydycki  
i Wiktoria Jaworowska

23
. Zmarł wkrótce po urodzeniu. 

Córka Tekla Jadwiga urodziła się 1877 r. w Irkucku. Wybór imienia 
wiązał się z kultem św. Tekli patronki parafii Narodycze, z której pochodził 
ojciec. Rodzice chrzestni Stanisław Wiszniewski, Justyna Plionkiewicz, przy 
udziale Franciszka Brydyckiego

24
. Tekla wyszła za mąż za oficera marynarki, 

Łotysza o nazwisku Grinberg. Podobno z przyszłym mężem poznała ją baro-
nessa A. Rozen. Mąż Tekli posiadał niewielki majątek ziemski koło Rygi.  
W czasie rewolucji udało im się uciec z terenów opanowanych przez bolszewi-
ków. Zamieszkali w niepodległej Łotwie w majątku męża. Moja babcia Anna 
utrzymywała z Teklą kontakt do czasu zajęcia Łotwy przez ZSRR. Najprawdo-
podobniej wówczas Grinbergowie zostali zabici. 

Druga córka – Celestyna urodziła się w Irkucku 8 stycznia 1879 r. 
Ochrzczona została 04 03 1879 r. przez ks. Józefa Rózgę. Rodzice chrzestni to: 
Romuald Plionkiewicz i Romana Minkiewicz

25
 z domu Ciesielska. Celestyna  

z męża Dzikowska wraz z dziećmi i mężem wyjechała do Polski. Mieszkali  
w Warszawie. Ich syn Stanisław brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za 
co odznaczony został Krzyżem Walecznych.  

Syn Józef Teodor urodził się w Irkucku 19 marca 1884 r. Chrzest jego 
odbył się 12 kwietnia 1884 r.; rodzice chrzestni to: Władysław Sochacki z Le-
okadią Szara (?), przy udziale Franciszka Brydyckiego i Matyldy Sochackiej. 
Zmarł w dzieciństwie. 

Kolejny syn Saturnin urodził się w Irkucku 29. 11. 1885 r. Ochrzczony 
był 2 01 1886 r. przez proboszcza Krzysztofa Szwernickiego. Chrzestni: Tymo-
teusz B (?) i Zofia Brydycka. Zmarł wkrótce po urodzeniu.  

Syn Ludwik urodził się w 1886 r. w Irkucku. Ukończył Gimnazjum 
Klasyczne w Irkucku. W latach 1906-1908 był studentem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Studiował literaturę, a w roku 1907-1908 słuchał 
wykładów z zakresu fizyki, chemii, mineralogii i zoologii

26
. Później wyjechał 

na studia do Niemiec, do Drezna lub Monachium. Potem powrócił do Irkucka. 
W czasie rewolucji aresztowany przez bolszewików, zmarł w więzieniu na tyfus. 

Córka Adelajda urodziła się w Irkucku w 1888 roku. 26 grudnia 1907 r. 
wyszła za mąż za Wiktora Balickiego (ur. 1880?), pochodzącego z rodziny or-
miańskiej z Kamieńca Podolskiego. Mieszkali w Nerczyńsku. Miała dwie córki. 
Powrócili do Polski. 

Kolejna córka Helena urodziła się 13 08 1890 r. w Irkucku. W czasie re-
wolucji Helena zdecydowała się na wyjazd z Irkucka do swojej siostry Broni-
sławy, która mieszkała we Władywostoku. W tym czasie było to jedno z nie-
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 GAIO, fond 297, op. 1, dieło 85 a; Metrykalna księga 1898-1895, s. 8. 
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 GAIO, fond 297, op. 1, dieło 85 a; Metrykalna księga 1898-1895. s. 26. 
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 GAIO, fond 297, op.1, dieło 85 a; Metrykalna księga 1879, s. 61. 
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 Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pismo do au-
tora artykułu SA-6711/743/2/92 
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licznych miejsc, z którego można było opuścić Rosję. Udało jej się zdobyć 
miejsce na statku, który przysłała po rodaków kolonia polska z Szanghaju. Gdy 
wojska czerwonych zbliżały się do miasta, odpłynęła do Szanghaju. Mimo usil-
nych starań nie udało jej się przekonać do wyjazdu z miasta siostry, która po-
stanowiła czekać na swego męża. W Szanghaju zaopiekowali się Heleną licznie 
mieszkający tam Polacy. Niebawem poznała Anglika Edwina Harrisona – ko-
misarza policji, za którego wyszła za mąż. Mieszkali w Szanghaju w małym 
domu z ogrodem.  

W październiku 1927 r. urodził im się syn, który otrzymał imię Edwin. 
Jego wychowaniem zajmowała się niańka – Chinka. W 1934 r. wraz z synem 
popłynęli do Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy Helena znalazła się w Europie. 
Poznała też matkę swego męża. Po krótkim pobycie w wielkiej Brytanii powró-
cili do Szanghaju. Po raz drugi życie Heleny i jej rodziny było zagrożone, kiedy 
w 1937 roku Szanghaj zajęli Japończycy. Terror japoński skierowany był 
przede wszystkim przeciwko Chińczykom, których masowo mordowano. An-
glików natomiast usunięto z ich domów i przeniesiono do jednej z dzielnic mia-
sta, gdzie byli pod nadzorem wojsk japońskich. Po wypowiedzeniu wojny Ja-
ponii przez USA – wszystkich Europejczyków, w tym całą rodzinę Harisonów 
przewieziono do obozu. Szczęśliwie przeżyli wojnę. Po jej zakończeniu wyje-
chali do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkali koło Liverpoolu. Syn Edwin został 
zawodowym oficerem – radiotelegrafistą marynarki brytyjskiej. Kontakt z nimi 
urwał się po wojnie, na początku lat 50-tych. 

Córka Anna urodziła się w Irkucku 8 stycznia 1891 r. Ochrzczona zosta-
ła 24. 02. 1891 r. przez proboszcza Krzysztofa Szwernickiego. Imię przyniosła 
jej matka chrzestna, przyjaciółka mojej prababki, baronessa Anna Rozen. Oj-
cem chrzestnym był Julij Dalesko, a dziecko trzymała do chrztu Mirosława 
Tarasewicz

27
. Anna uczęszczała do jednego z dwóch żeńskich gimnazjów Ir-

kucka. Angażowała się w życie społeczności polskiej, śpiewając w polskim 
chórze działającym przy kościele. Tam poznała przyszłego męża – Jana Sadur-
skiego, syna Tomasza i Marianny z Gawrońskich pochodzącego z mieszczań-
skiej rodziny z Końskowoli. Jan podobnie jak przyszła żona lubił śpiewać, wol-
ny czas poświęcał na uczestniczenie w próbach i występach chóru. Jak więk-
szość Polaków z zaboru rosyjskiego, odbywał od 1902 roku kilkuletnią służbę 
wojskową w wojsku carskim. Stacjonował w Odessie, na Dalekim Wschodzie. 
Był podoficerem w 6. Wschodnio-Syberyjskim Batalionie Saperskim. W 1905 
roku brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej na terenie Mandżurii. Po zwol-
nieniu ze służby zamieszkał w Irkucku, gdzie podjął pracę na kolei transsybe-
ryjskiej, początkowo jako mechanik telegrafu. 

W sobotę 7 kwietnia 1909 roku osiemnastoletnia Anna wzięła ślub z 29 
letnim Janem Sadurskim. Przyjęcie weselne odbyło się w Irkucku o godz.  
6 wieczorem w lokalu przy ulicy I Sołdackiej nr 10. Na uroczystościach zaślu-
bin byli członkowie rodziny Jana, w tym brat Andrzej, którzy przyjechali  
z Końskowoli. Małżonkom Sadurskim w Irkucku urodziło się czworo dzieci: 
Joanna, ur. 1909 r., rodzice chrzestni: Adelajda Balicka i Władysław Bogusław-
ski

28
; Władysław, zmarł w Irkucku; chłopiec, nieznanego imienia, zmarł w Ir-

kucku; Leonard Jan, ur. 1917 r., rodzice chrzestni: Tomasz Michałowski i Kata-
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 GAIO, Metrykalna księga 1909 rok, miejsce 44, nr 252. 
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rzyna Wiśniewska
29

. Zmarł w Lublinie w 1996 r. W Polsce urodzili się Albina, 
Jerzy (p.por. AK

30
) i Zdzisław.  

Rodzina Sadurskich w Irkucku mieszkała przy ulicy Sołomatowskiej 25  
a potem przy Matrieszenskoj 20/53. Jan do wyjazdu z Irkucka pracował na kolei 
syberyjskiej, był kierownikiem pociągu technicznego. Praca polegała na nadzo-
rowaniu urządzeń telegraficznych na wielokilometrowych trasach kolei transsy-
beryjskiej. Zajęcie to przynosiło mojemu Dziadkowi znaczne dochody, co po-
zwalało na dostatnie życie i planowanie przyszłości. Dodatkowym plusem pracy 
na kolei była możliwość bezpłatnego podróżowania, o ile pamiętam raz w roku, 
ale bez ograniczeń odległości. Moi dziadkowie korzystali z tej okazji. Przyje-
chali do Końskowoli – do rodzinnego miejsca Jana, była to pierwsza podróż 
mojej babki do Polski. Na tę podróż (trwała prawie dwa tygodnie) dziadek 
otrzymał dodatkowy płatny urlop. Z tego co pamiętam, byli również w Mo-
skwie i Władywostoku. 

 
 
 
 
 
Nie zamierzali opuszczać Syberii. Zakupili w Irkucku plac, na którym 

zamierzali postawić dom. W dalszej kolejności ze zgromadzonych oszczędności 
oraz emerytury, którą dziadek miał uzyskać po 20 latach pracy, planowali zało-
żenie banku. Podobnie jak teściowie dziadek z babcią prowadzili bogate życie 
towarzyskie. Z przyjaciół rodziny w Irkucku znani są Wasilij Diakonow – oficer 
carski, Władysław Bogusławski (ojciec chrzestny Joanny Sadalskiej), Tomasz 
Michałowski, Katarzyna Wiśniewska. Anna Sadurska zmarła w styczniu 1961 r. 
w Radomiu. Pochowana na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.   

                                                 
29
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 St. Perzanowska, Z okupacyjnych dziejów służby zdrowia, „Przegląd Lekar-
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Rodzina Sadurskich. Radom, październik 1929 roku. Stoją od góry od lewej strony:  

p.por. rez. Zygmunt Sadalski, jego żona Joanna, Anna i Jan Sadurscy, u dołu od 

lewej, Leonard, Jerzy (w okresie II wojny światowej p.por. AK), Albina, Zdzisław. 
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Kolejny syn Wiktor urodzony w 1892 r. Absolwent szkoły kadetów, zgi-
nął w walkach w Irkucku w 1920 roku. 

Córka to Bronisława, urodzona w Irkucku, 30. 05. 1894 r.; ochrzczona 
30. 05. 1894 r. przez proboszcza Krzysztofa Szwernickiego. Rodzice chrzestni 
to: Józef Brydycki i Marianna Krzewińska

31
. Wyszła za mąż za Rosjanina – 

podporucznika artylerii, absolwenta szkoły wojskowej. Zamieszkała we Wła-
dywostoku. Utracono z nią kontakt w czasie rewolucji. 

Najmłodszy z rodzeństwa – Henryk, urodził się w 1897 r. Absolwent 
szkoły kadetów. Na początku 1921 roku był w Irkucku. Są dwie wersje jego 
dalszych losów, pozostał w Irkucku lub wyjechał do Ameryki. W każdym razie 
od czasu wyjazdu Macieja Lecha z Irkucka nie nawiązano z nim kontaktu. 

Ksiądz Krzysztof Szwernicki 

Pisząc o naszej rodzinie nie sposób pominąć wyjątkowej postaci, znanej 
wszystkim ówcześnie zamieszkującym Syberię Polakom. Był to ksiądz Krzysz-
tof Szwernicki proboszcz parafii w Irkucku. Towarzyszył naszej rodzinie jako 
jej przyjaciel, w dobrych i złych chwilach przez kilkadziesiąt lat. 

Jego zdjęcie znajduje się w skromnym zbiorze fotografii przywiezionych z 
Irkucka, z odręcznym napisem atramentem na awersie fotografii – ks. Krzysztof 
Szwernicki. Pojawił się on na Syberii w czasie, gdy na zesłaniu przebywał już 
mój prapradziadek Paszkiewicz pod przybranym nazwiskiem Antoniego Brydyc-
kiego. Sądzić należy, że wówczas dla księdza był on jednym z Polaków, nad któ-
rymi sprawował opiekę duchową. Znajomość pomiędzy tymi zesłańcami przero-
dziła się w przyjaźń, być może dlatego, że ksiądz jako jedyny spoza rodziny znał 
tajemnicę jego życia. W latach siedemdziesiątych XIX wieku podjął się pomocy 
w wychowaniu dzieci będącemu w podeszłym wieku Brydyckiemu. Najmłodszy 
z jego pięciorga dzieci, 10-letni Franciszek mieszkał na plebani, gdzie zdobywał 
podstawy wiedzy w szkółce, którą dla dzieci zesłańców założył proboszcz. Na-
uczaniem w tej szkółce zajmował się również Józef Kalinowski, który po powro-
cie do Polski wstąpił do zgromadzenia zakonnego, przyjmując imię Rafał.  
W listopadzie 1870 r. pod nieobecność proboszcza, który wyjechał na kilkumie-
sięczną podróż po Syberii, opiekę nad Franciszkiem przejął właśnie Kalinowski. 
Mieszkali razem w pokoju proboszcza, a Kalinowski uczył chłopca czytania  
i pisania

32
. Jak twierdzą Anna i Roland Młynikowie, Kalinowski z ogromną ser-

decznością i przyjaźnią odnosił się do ludzi ze swego otoczenia. Najbliższe więzi 
w okresie irkuckim łączyły go z Kazimierzem Laudynem, Feliksem Zienkowi-
czem, Benedyktem Dybowskim, Henrykiem Wohlem i właśnie z wychowan-
kiem ks. Szwernickiego Franciszkiem Brydyckim

33
. Do końca swego życia 

proboszcz spotykał się ze swoim wychowankiem Franciszkiem przy różnych 
uroczystościach rodzinnych. 

To ksiądz K. Szwernicki zapoznał córkę Brydyckiego – Helenę z zesłań-
cem Maciejem Lechem. Udzielił im ślubu, a później ochrzcił ich pierworodnego 
syna – Stanisława. Osobą towarzyszącą rodzicom chrzestnym, co została zapisane 
w akcie chrztu był Piotr Szwernicki – niewątpliwie ktoś z rodziny proboszcza.  
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 GAIO, fond 297, op. 1, dieło 135 a; Metrykalna księga 1898-1895, s. 72 (od-
wrotna strona). 
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 O. Cz. Gil OCD, op. cit., s.112. 
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K. Szwernicki był również nauczycielem dzieci Macieja Lecha. W 1892 r.  
w Irkuckim Korpusie Kadetów egzaminował Stanisława Lecha, który z egzami-
nu z przedmiotu „Zakon Boży” otrzymał ocenę 5. Na kilka miesięcy przed swą 
śmiercią, 30 maja 1894 r. chory na skutek silnego pobicia ks. Krzysztof Szwer-
nicki ochrzcił jeszcze córkę Lechów – Bronisławę. W listopadzie tego roku cała 
rodzina uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swego proboszcza.  

Syberia dla naszej rodziny stała się symbolem represji i męczeństwa. Moi 
przodkowie Paszkiewicz i Lech przeżyli drogę na zesłanie i katorgę. Zmuszeni 
do zamieszkania na obcej ziemi, z dala od swoich bliskich, budowali swoje 
życie od nowa. Żyli zupełnie innych warunkach. Chcąc przeżyć, musieli wyka-
zać się siłą charakteru, odpornością na przeciwności losu, umiejętnością dosto-
sowania do nowej rzeczywistości. Pogodzeni z losem, założyli rodziny i rozpo-
częli normalne życie, które przerwał wybuch rewolucji. W jej wyniku życie 
straciła duża część naszej czteropokoleniowej rodziny. Zostali pochowani w 
bezimiennych mogiłach, na bezkresnych terenach Rosji. Ślad po nich jednak nie 
zaginął – pozostali w pamięci następnych pokoleń naszej rodziny. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


