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Kochani! Budzimy si´! 
Nie Êpimy! Ju˝ nied∏ugo
znowu si´ spotkamy. Mam
nadziej´, ˝e podobnie jak ja,
oczekujecie na nasze kolejne
spotkanie z ut´sknieniem. Mam nadziej´, 
˝e na kolejny zjazd Firkoszczaków przyjedzie
jeszcze wi´cej osób ni˝ na pierwszy. Mnie ju˝
chodzi po g∏owie kilka nowych pomys∏ów, 
aby jeszcze bardziej uatrakcyjniç ten zjazd. 
A Wam? Czekam na Wasze uwagi, propozycje
dotyczàce zjazdu. Je˝eli ktoÊ chcia∏by pomóc 
w jego organizacji to te˝ b´dzie mi∏o... 
Ju˝ nied∏ugo, mam nadziej´, od˝yje grupa
dyskusyjna Firkowskich i jakoÊ wspólnie
pomyÊlimy o tym naszym wielkim spotkaniu.

Ju˝ teraz zarezerwujcie sobie jeden z week-
endów sierpnia... i zamówcie pogod´... Jestem
pewien, ˝e s∏oƒce znowu zaÊwieci nad Sielpià 
i w naszych sercach....

PomyÊlcie tak˝e o uzupe∏nieniu i aktualiza-
cji swoich danych na naszym wielkim drzewie. 
W d∏ugie zimowe wieczory na pewno znajdzie-
cie na to chwil´ wolnego czasu. Mile widziane
tak˝e zdj´cia. Ju˝ teraz pomyÊlcie o tym, jak
b´dzie wyglàda∏ Wasz fragment drzewa na
zjeêdzie... i czy nie b´dzie Wam smutno, 
˝e pe∏no w nim znaków zapytania?

W tegorocznym numerze gazetki du˝o jest
artyku∏ów Waszego autorstwa. To cieszy. Mam
nadziej´, ˝e zach´ci tak˝e innych do opisania
swoich korzeni ju˝ w przysz∏ym roku...

Pozdrawiam Was wszystkich goràco.

Minà∏ ponad rok od pierw-
szego Zjazdu Rodziny Firkow-
skich i ponad 3 lata odkàd
pozna∏em ¸ukasza. To by∏y 3
cudowne lata przyjaêni. Uda∏o
nam si´ odnaleêç wielu cz∏on-
ków rodziny Firkowskich. 

Do dziÊ, w naszym drzewie znalaz∏o si´
1900 osób. Jestem pewien, ˝e dzi´ki niedawno
odnalezionym danym, do zjazdu w roku 2006,
b´dzie ich 2000. ZlokalizowaliÊmy rodzin´
Firkowskich w Argentynie i znaleêliÊmy do-
wody na istnienie przodków na Ukrainie.
ZlokalizowaliÊmy równie˝ najbli˝szych krew-
nych mojego Ojca, co równie˝ pozwoli∏o na
zidentyfikowanie wielu osób z nieznanych

zdj´ç zamieszczonych w nr 1 gazetki. ByliÊmy
bardzo przej´ci. To by∏ pracowity rok badaƒ
nad rodzinà, pomimo i˝ ja zajmowa∏em si´
mojà posiad∏oÊcià, a ¸ukasz koƒczy∏ studia 
i wyjecha∏ do Tybetu. 

Wspomnienia z wizyty w Polsce pozosta∏y
bardzo wyraêne. Nie by∏o tygodnia, ˝ebyÊmy
nie rozmawiali z moim ojcem o cudownych
prze˝yciach z Polski. Obydwaj przekazujemy
wszystkim serdeczne podzi´kowania. Za rok
drugi Zjazd Rodziny Firkowskich. Planujemy
go w jeden z weekendów sierpnia 2006. 

W zesz∏ym roku nie mia∏em chyba okazji
porozmawiaç z ka˝dym uczestnikiem zjazdu.
MyÊl´, ˝e na nast´pnym zjeêdzie b´dzie
troch´ wi´cej czasu i mi si´ to uda. DoÊwiad-
czyliÊmy mi∏ego przyj´cia ze strony wszystkich,
którzy nas goÊcili i s∏u˝yli za przewodników po
Polsce. SprawiliÊcie, ˝e zobaczyliÊmy Polsk´
tak, jak byÊmy nigdy nie byli w stanie zobaczyç
jej sami. Ponad rok zabra∏o mi umieszczenie
na stronie internetowej 14 tys. zdj´ç z tego
pobytu. Po Nowym Roku na stronie powinny
znaleêç si´ równie˝ wszystkie filmy wideo. 

Tak, wiele z tym by∏o roboty, ale nie ˝a∏uj´
ani chwili mojego czasu. Dzi´ki temu
doÊwiadczy∏em radoÊci znajdowania i spotyka-
nia wspania∏ej Rodziny Firkowskich na ca∏ym
Êwiecie. Zrobi∏bym to bez wahania jeszcze raz. 

Sama myÊl o powrocie do kraju mojego
urodzenia po raz pierwszy w ˝yciu by∏a wystar-
czajàco ekscytujàca, ale wybranie si´ tam 
z moim najstarszym synem Timem i wzi´cie
udzia∏u w pierwszym w historii zjeêdzie
Rodziny Firkowskich w Polsce, by∏o po prostu
lukrem na cieÊcie jak mawiamy w USA.

Tak wiele ciekawych rzeczy wydarzy∏o si´
podczas naszej wizyty w Polsce, a ja próbo-
wa∏em opisaç niektóre z nich w moim
poprzednim artykule w zesz∏orocznej gazetce.
By∏o jednak tyle cudownych chwil, ˝e cz∏owiek
móg∏by napisaç ksià˝k´, a i tak nie zawar∏by
wszystkiego. 

Dzi´ki wspania∏ym wysi∏kom Tima i ¸ukasza
Firkowskiego w ciàgu poprzedzajàcych dwóch
lat, ziarno pomys∏u zorganizowania Zjazdu
Rodziny Firkowskich zosta∏o zasiane. 

Budzimy si´!
¸ukasz Firkowski

Pracowity rok 2005
Tim Firkowski
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Spis treÊci

Im wi´cej osób nadsy∏a∏o potwierdzenia swo-
jego uczestnictwa w Zjeêdzie w Sielpii Wielkiej,
tym bardziej by∏em tym zafascynowany. 

Nie wiedzia∏em dok∏adnie czego oczekiwaç
po Polsce po tylu latach sp´dzonych poza jej
granicami. Jak b´dzie wyglàda∏a? Jakie zrobi
na mnie wra˝enie? Chcia∏bym odpowiedzieç
na te pytania po prostu jednym s∏owem
„pi´kna”!

Nasuwa∏y mi si´ ró˝ne wàtpliwoÊci, jak poz-
nam wszystkich tych ludzi, którzy przyjadà na
Zjazd. W jaki sposób zaakceptujà tych
„amerykaƒskich Polaków”? Co powiem i o czym
porozmawiamy? ˚adne z tych pytaƒ nie sta-
nowi∏o problemu w ciàgu nast´pnych trzech
dni. SerdecznoÊç, którà wylali na nas ci,
których spotkaliÊmy, uczyni∏a te pytania
ca∏kowicie nieistotnymi. Nie musieliÊmy 
nikogo rozpoznawaç, po prostu ÊciskaliÊmy
wszystkich! ˚adne z nas nie przestawa∏o
mówiç i byliÊmy witani jako zagubieni synowie
Polski, co sprawi∏o, ˝e obaj czuliÊmy si´
jakbyÊmy nigdy z niej nie wyjechali. Bariery
j´zykowe okaza∏y si´ bez znaczenia, jako ˝e
dawaliÊmy sobie rad´ konwersujàc w jakim-
kolwiek to by∏o j´zyku, a dla podkreÊlenia
tego co chcieliÊmy wraziç u˝ywaliÊmy j´zyka
gestów. Na koƒcu takiej rozmowy ju˝ nikt nie
by∏ nam obcy! Absolutnie cudowne!

To by∏o dziwne, ale i ekscytujàce uczucie,
jechaç do Sielpi.

Eric Firkowski

A wi´c myÊlisz, 
˝e by∏eÊ na 
Rodzinnym
Zjeêdzie?
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POWRÓT, GDZIE WSZYSTKO SI¢ ZACZ¢¸O!

okazj´ odwiedziç to miasto przy okazji wizyty
w Krakowie, Warszawie, Toruniu i innych.
Dziarska dru˝yna odby∏a 4,5 godzinne zejÊcie
z 2000 m npm szczytu w Polskich Tatrach,
odwiedzi∏a bratanka w Czechach oraz sp´dzi∏a
weekend na Zjeêdzie Rodziny Firkowskich, 
w którym wzi´∏o udzia∏ ponad 200 osób, 
w wielu przypadkach, osób nie znajàcych si´
dotàd. Na Zjeêdzie pojawili si´ Firkowscy 
z Polski, Czech, Szwecji, Belgii, Niemiec,
Francji oraz USA. „Spotkania z tymi ludêmi,
którzy witali nas tak ciep∏o, choç widzieli nas
na oczy po raz pierwszy w ˝yciu, a szczególnie

Eric Firkowski

Eric Firkowski, mia∏ okazj´ powróciç do
kraju swego urodzenia - Polski, w sierp-
niu zesz∏ego roku. Jego syn Tim

prowadzi od dwóch lat poszukiwania genealo-
giczne dotyczàce nazwiska Firkowski w celu
po∏àczenia korzeni rodzinnych. Tim wraz 
z kuzynem ¸ukaszem z Polski zlokalizowali
ok. 1400 Firkowskich na ca∏ym Êwiecie. Dzieci
Erica - Tim, Ken, Alaina i Adrew zrobi∏y
Ericowi niespodziank´ kupujàc mu bilet lot-
niczy do Polski aby Eric i Tim mogli pojechaç
tam razem. To by∏o 62 lata po tym, jak Eric
urodzi∏ si´ w OÊwi´cimiu w Polsce; mia∏ wi´c

z Miros∏awem Firkowskim, który by∏ wi´êniem
s∏ynnego hitlerowskiego obozu koncentra-
cyjnego w OÊwi´cimiu, by∏y prawdopodobnie
najbardziej wzruszajàcà chwilà mojej wizyty”.
Cztery polskie gazety [lokalne] opisa∏y 
to bezprecedensowe wydarzenie. Zrobiono 
17 tys. zdj´ç. Sà plany, aby powtórzyç to w 2006!

Artyku∏ z “The Power Source” - kwiecieƒ 2005

wczoraj...
Marysia  Firkowska

Pewnego letniego wieczoru si´gn´∏am po
karton wype∏niony starymi zdj´ciami
schowany na strychu. Zdmuchn´∏am

delikatnie cienkà warstw´ kurzu ods∏aniajàc
wieczko kartonu. Rzadko wyjmowa∏am to
pude∏ko. Jednak tego wieczoru szczególnie
pragn´∏am poÊwi´ciç czas na przeglàdanie
starych zdj´ç rodzinnych. Mam ich mnóstwo.
Znam ka˝dà twarz, pami´tam ka˝de miejsce 
i zwiàzane z tym mi∏e wspomnienia z lat
dzieci´cych i m∏odzieƒczych....

Takà melancholià nastroi∏a mnie rozmowa 
z moim bratem Marianem. To z nim w sierp-
niu 2004 roku skontaktowa∏ si´ Pan Wojciech
Firkowski i opowiedzia∏ o poszukiwaniach
cz∏onków rodziny Firkowskich przez Tima
Firkowskiego i ¸ukasza Firkowskiego.

By∏am mile zaskoczona, ˝e Tim i ¸ukasz
podj´li trud budowania drzewa genealogicz-
nego naszej rodziny.

Dzi´ki nim odnalaz∏am mojà rodzin´ zza
oceanu. To w∏aÊnie Tim jest wnukiem brata mo-
jego ojca. Tata cz´sto opowiada∏ nam o swoim
bracie W∏adys∏awie, z którym utrzymywa∏
kontakt listowny, a z którym od wyjazdu 
z Polski nigdy wi´cej si´ nie zobaczy∏. Dla
mnie to wzruszajàce, ˝e wszyscy mo˝emy si´
spotkaç i odnowiç rodzinne wi´zy.

Wspólnie z siostrà Barbarà i bratem
Marianem postanowiliÊmy pomóc Timowi 
i ¸ukaszowi gromadziç zdj´cia i wiadomoÊci
dotyczàce naszych bliskich. Dzi´ki temu
cz´Êciej spotykamy si´ z rodzinà. Wiele osób
zaoferowa∏o nam swojà pomoc w gromadze-
niu informacji dotyczàcych rodziny
Firkowskich. 

Pragn´ podzi´kowaç przy tej okazji za
˝yczliwoÊç Aleksandrowi Mroziƒskiemu 
z Bydgoszczy, Jankowi Mroziƒskiemu z Gubina,

Odnaleziona Rodzina

...i dziÊ
Maria Dankowska 

z d. Firkowska

El˝biecie i Janowi Bartoszakom ze S∏awska
Dolnego, Stanis∏awie ¸àtkowskiej i jej córce
Halinie z Markowa, Ewie Lewandowskiej 
z Gniewkowa oraz Teresie Bia∏ka z Torunia 
i wielu innym ˝yczliwym mi osobom, których
tu nie wymieni∏am.

Maria Dankowska

Czy pami´tacie zdj´cia nieznanych nam osób
z pierwszego numeru gazetki? By∏o wÊród
nich zdj´cie dziewczynki w stroju pierwszo-
komunijnym. DziÊ ju˝ wiemy, ˝e jest to Maria
Dankowska z domu Firkowska córka Antoniego.

Pragniemy, aby kwestie finansowe nie
przeszkodzi∏y nikomu w uczestnictwie 
w kolejnym zjeêdzie rodzinnym. Chcàc jak
najbardziej ograniczyç koszty zjazdu
poszukujemy sponsorów. Zwracamy si´ 
z proÊbà do wszystkich zainteresowanych
osób prywatnych i firm o pomoc finansowà.
W zamian oferujemy szeroko rozumianà
reklam´ danej firmy/produktów np.
mo˝liwoÊç rozwieszenia banerów/plakatów
na zjeêdzie, reklam´ na stronach interne-
towych, w materia∏ach zjazdowych, na
koszulkach itp. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt w celu uzgodnienia
szczegó∏ów.

Podzi´kowania
Specjalne podzi´kowania kierujemy 

do wszystkich, którzy pomogli w powstaniu
tego numeru gazetki.

Szczególnie goràco dzi´kujemy:
Zbyszkowi Firkowskiemu z Brwinowa 

za komputerowy sk∏ad gazetki
Za pomoc w t∏umaczeniu artyku∏ów

dzi´kujemy:
¸ukasz Grochowski z Warszawy 

(polski < > angielski) 

Carlos Firkowski z Brazylii 
(angielski > portugalski)

Carina Firkowski z Brazylii 
(angielski > portugalski)

Ilona Ventura z Francji (polski > francuski)

Patrice Ventura z Francji 
(angielski > francuski)

Caroline Shimanek z Francji 
(angielski > francuski) 
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Nasz tato Antoni, syn Marcina 
i Marianny, by∏ bardzo rodzinny.
Utrzymywa∏ kontakt z rodzeƒstwem.

Cz´sto odwiedza∏ swoje siostry i brata
Franciszka, a z bratem W∏adys∏awem, który
wyjecha∏ do USA, utrzymywa∏ kontakt 
listowny [...]. Pami´tamy równie˝ listy, karty
Êwiàteczne, chustk´, którà mama nasza
otrzyma∏a od swojej bratowej [...] i 1 dolara 
w karcie Êwiàtecznej od wujka. Tato nasz
odwiedza∏ równie˝ swojà siostr´ Anastazj´,
która wyjecha∏a do Francji, a którà
nazwaliÊmy Busià. [...] 

Nasz tato opowiada∏ nam, ˝e by∏o ich 
w domu 14 dzieci. On by∏ najm∏odszy i wo∏ali
na niego Antek 14. Opowiada∏ równie˝, ˝e
niektórzy m∏odo umarli i zosta∏o ich tylko 8. 

Bardzo mi∏o wspominamy te wyjazdy
rodzinne z naszym tatà do swoich sióstr, 
a naszych cioç. Mi∏o wspominamy jak
wyje˝d˝aliÊmy do cioci Antoniny i wujka
Leona do Raduszca Starego k. Zielonej Góry
na ka˝de wakacje. (MieszkaliÊmy w mieÊcie
Toruniu, a ciocia na wsi.) Ca∏e dwa miesiàce
wakacji sp´dzaliÊmy z dala od domu, a gdy
koƒczy∏y si´ wakacje to ˝al by∏o odje˝d˝aç. 
U cioci paÊliÊmy krowy, które zbiera∏o si´ na
∏àk´ z ca∏ej wioski, zbieraliÊmy zbiorowo
stonk´ z gospodarstw rolnych. ChodziliÊmy na

pacht´ na jab∏ka lipcówki. W ˝niwa poma-
galiÊmy wujkowi wiàzaç snopki, a przy
maszynie - przecinaliÊmy snopek i odrzu-
caliÊmy plewy. PoznaliÊmy du˝o kole˝anek 

i mi∏ych przyjació∏, z którymi mimo up∏ywu 
32 lat utrzymujemy jeszcze kontakty i mi∏o
sp´dzone chwile w Raduszcu wspominamy. 

Mi∏o tak˝e wspominamy wizyty, z naszym
tatà, u cioci Jagusi w Szad∏owicach. Ciocia
by∏a bardzo ciep∏à, mi∏à i kochajàcà osobà.
Mia∏a tak˝e serdeczne i mi∏e córki: Kazi´,
Zosi´, Broni´, Stasi´ i syna Czes∏awa.
JeêdziliÊmy z tatà pociàgiem. Oni zawsze
wyglàdali na drog´ czy ju˝ Antoni przyjecha∏ 
i idzie do nich z pociàgu. Piekli dla taty 
specjalne placki, ˝eby tylko tat´ i nas ugoÊciç.
CzuliÊmy u nich tà serdecznoÊç i ciep∏o
rodzinne. 

Tato jeêdzi∏ i odwiedza∏ tak˝e rodzin´ brata
Franciszka w Markowie, a przy okazji wstàpi∏
do rodziny naszej mamy. Te chwile sp´dzone
na wsi w rodzinnym gronie pami´tamy do
dzisiaj i mimo up∏ywu lat wracamy w tamte
strony. Tam wujek cz´stowa∏ nas czarnym 
olejem z pyrkami. To kiedyÊ by∏ rarytas, a my
jako dzieci byliÊmy szcz´Êliwi i zadowoleni, 
˝e mo˝emy na wsi takie coÊ zajadaç. 

Tato zabiera∏ nas tak˝e do cioci Peli, która
mieszka∏a pod Janikowem na wsi w Dobie-
szewiczkach wraz z m´˝em, dwiema córkami 
i synem. Wspominamy jak tam by∏a burza 
i piorun strzeli∏ w budynek mieszkalny. Droga,
którà musieliÊmy przebyç pieszo, z pociàgu
by∏a bardzo wyboista i nam jako dzieciom
ci´˝ko si´ sz∏o. Ale mimo to, dzisiaj mi∏o to
wspominamy. Zawsze nas tam te˝ mi∏o przyj-
mowali i goÊcili. Cioci´ odwiedzaliÊmy tak˝e
jak przeprowadzi∏a si´ do Janikowa.

Do cioci Heleny, która mieszka∏a w Rutar-
towie k. Gniewkowa, te˝ z tatà jeêdziliÊmy
pociàgiem, a potem kilka kilometrów pieszo
musieliÊmy iÊç. Cz´sto narzekaliÊmy, ˝e bolà
nas nogi i tato niós∏ nas na barana. Tam u cioci
pami´tamy jak wod´ trzeba by∏o nosiç na
szonodach, a po ziemniaki chodziliÊmy do
parsków. Mi∏o siedzia∏o si´ na dworze przed
domem na Êwie˝ym powietrzu. Ciocia, gdy
odje˝d˝aliÊmy do domu, odprowadza∏a nas 
z kuzynkami do po∏owy drogi. By∏o u nich
mi∏o i weso∏o. 

Pami´tamy te˝ wizyty naszego taty 
w Gniewkowie u Urszuli Firkowskiej gdzie
tato nas tak˝e zabiera∏, gdy jeêdzi∏ na grób do
swojej mamy, a naszej babci. Bardzo si´
cieszyliÊmy jak nam pozwoli∏ zapalaç znicze na
grobach bliskich, bo w Gniewkowie spoczywajà
tak˝e bliscy naszej mamy i siostra Zofia 
i brat Jan. Tato jeêdzi∏ tak˝e na grób do Jaksic
do swego taty [...].

Maria Dankowska

Wspomnienia Marii Dankowskiej z d. Firkowskiej

Urodzi∏em si´ dnia 17. 04. 1914 roku w miej-
scowoÊci Krusza Zamkowa, Urzàd Miasta
Inowroc∏aw, z ojca Marcina i matki Marianny
z domu Konopa.
Od siódmego roku ˝ycia
ucz´szcza∏em do szko∏y
podstawowej w Jaksicach
ko∏o Inowroc∏awia.
Po ukoƒczeniu szko∏y
by∏em nadal przy rodzi-
cach. Ojciec mój by∏
robotnikiem w majàtku
Borkowo, matka zajmowa∏a si´ gospodarst-
wem domowym. Ja po ukoƒczeniu szko∏y
równie˝ pracowa∏em jako robotnik do czasu
powo∏ania mnie do wojska, tj. do 05.11.1937 r.
Od 05. 11. 19. 1937 r. do 28.09. 1939 przeby-
wa∏em w Wojsku Polskim. Od 01. 09. 1939 r.
do 28. 09. 1939 r. bra∏em udzia∏ w wojnie
obronnej w 18-tym Pu∏ku U∏anów. 31. 01.
1937 r. o˝eni∏em si´ z Anastazjà Orlikowskà. 
W dniu 28. 09. 1939 r. po kapitulacji Warszawy
dosta∏em si´ do niewoli niemieckiej i wywie-
ziony do Niemiec do obozu jenieckiego pod
holenderskà granicà, miejscowoÊci niestety
nie pami´tam.
Jako jeniec wojenny przebywa∏em w stalagu
11 „B” numer obozowy 332.
Po wyzwoleniu przez armi´ alianckà w listopa-
dzie 1945 r. powróci∏em do kraju. Po powrocie
zosta∏em przyj´ty do pracy na PKP w Toruniu
gdzie pracowa∏em jako Êlusarz do maja 1974 r. 
Od maja 1974 r. zosta∏em przeniesiony na
emerytur´. Mia∏em 2 córki i 1-go syna, którzy
za∏o˝yli w∏asne rodziny.
Obecnie mam na utrzymaniu ˝on´. 

Firkowski  Antoni
Antoni Firkowski zmar∏ 10.10.1984 w Toruniu.

˚yciorys Antoniego 
Firkowskiego

* * *

G∏´boki ocean
Szeroko rozlany

A za nim tam mieszka
Nasz Eric kochany.

Mieszka od kilku lat 
Ze swojà familià
A t´skni∏ za nami

Tà polskà rodzinkà.

By∏ dobrze nam znany
Ju˝ od 50 lat

Bo jego tata s∏a∏
Fotki z dzieci´cych lat.

Fotki si´ przyda∏y
Gdy Eric znalaz∏ nas
I dzi´kujemy za to

˚yczàc mu a˝ 100 lat.

S∏owa: Maria i Monika Dankowskie
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˚ycie 9-cio letniego dziecka mog∏oby
wydawaç si´ beztroskie, szczególnie 
w miesiàcach letnich, kiedy odwiedzali

nasz dom krewni i znajomi, a dzieciarnia
mog∏a hasaç po lesie, wchodziç na wysokie
drzewa, zbieraç runo leÊne: jagody, poziomki,
maliny czy grzyby, których w tamtych lasach
by∏a obfitoÊç, a pi´kne dorodne borowiki
widoczne by∏y ju˝ z podwórka. 

Ale mieszkanie poÊród lasów w czasie
wojny, oznacza∏o ciàg∏e d∏u˝sze lub krótsze
„wizyty” oddzia∏ów partyzantów z AK. Cz´sto
w Êrodku nocy s∏ysza∏am pukanie w okno,
wtedy poruszenie w domu; udawa∏am, ˝e nic
nie s∏ysz´. Pewnych spraw musia∏am byç 
jednak Êwiadoma. Niemcy wprowadzili obo-
wiàzek meldowania w urz´dzie gminy wszel-
kich faktów dotyczàcych ruchu partyzantów.
Zw∏aszcza, ˝e na terenie lubelszczyzny, kielec-
czyzny i powiatów woj. warszawskiego, armia
podziemna przeprowadza∏a wiele skutecznych
akcji przeciwko Niemcom, z wysadzaniem
pociàgów w∏àcznie. A zatem za kontakt lub
wspó∏prac´ z „bandytami”, jak Niemcy nazy-
wali naszych dzielnych ˝o∏nierzy, grozi∏a
niechybnie kara Êmierci. 

Wobec takiej perspektywy mój Tata, Alojzy
Firkowski, syn Franciszka, jako leÊniczy 
fingowa∏ od czasu do czasu takie meldunki
zawierajàce fikcyjne informacje odnoÊnie
daty, liczby osób, rodzaju posiadanej broni,
itp. TreÊci tych meldunków uczyli si´ wszyscy
domownicy, powtarzajàc je co wieczór jak
pacierz. Zawsze jednak by∏a obawa, ˝e ktoÊ
nie wytrzyma strachu np. w obliczu przysta-
wionej do skroni lufy karabinu i powie
prawd´, tak jak zdarzy∏o si´ w przypadku 
kolegi mojego Taty, równie˝ leÊniczego. 

Pewnego dnia powia∏o grozà. By∏ zimowy,
mroêny ranek 1943 roku. Woko∏o biel Êniegu.
Tata wyszed∏ w teren na inspekcje prowa-
dzonego wyr´bu lasu. Mama krzàta∏a si´ 
przygotowujàc obiad, nawiasem mówiàc
piek∏a zajàca, którego aromatyczny zapach
rozchodzi∏ si´ po mieszkaniu. Ja le˝a∏am
chora w sto∏owym pokoju z powodu
przezi´bienia, na które cz´sto zapada∏am 
w dzieciƒstwie. Nagle da∏ si´ s∏yszeç warkot
samochodów i krzyk Mamy - „O Bo˝e!”.
Zerwa∏am si´ do okna i co widz´... Kilka
samochodów ci´˝arowych, z których uzbrojeni
po z´by wyskakujà niemieccy ˝o∏nierze
otaczajàc stalowym wieƒcem ogrodzenie
domu, a za moment g∏oÊny szwargot wchodzà-
cych do Êrodka. 

Mama „zaprasza” ich do pokoju, w którym
le˝´. Penetrujà wszystkie pomieszczenia,

wydajà nieartyku∏owane dêwi´ki ciàgnàc
zapach pieczonego zajàca, a na mój widok, ˝e
„krank” na wszelki wypadek odsuwajà si´. 
Jest ich kilkunastu, rozsiadajà si´ niektórzy
wokó∏ sto∏u. Jest z nimi t∏umacz. Niecierpliwie
dopytujà si´ o Tat´. Akurat tu˝ przed przyjaz-
dem Niemców pojawi∏ si´ w naszej leÊni-
czówce robotnik leÊny, który by∏ wysiedlony 
z poznaƒskiego i zna∏ nieco niemiecki, wi´c
Mama powiedzia∏a im, ˝e on mo˝e pójÊç 
po Tat´. OczywiÊcie pod eskortà wyprawili 
go po Tat´, a w domu zacz´∏o si´ przes∏ucha-
nie. Mama opanowana, nawet uÊmiechni´ta
odpowiada∏a na ich pytania. Do mnie si´ nie
zwracali, nawet patrzyli z pewnym strachem,
bowiem si´gajàce zenitu nerwy i l´k 
spowodowa∏y, ˝e zacz´∏o mnà rzucaç jak 
w ataku epileptycznym. 

W myÊlach ko∏ata∏y si´ s∏owa modlitwy,
którà odmawia∏a ze mnà Babunia - „Kto si´ 
w opiek´ odda Panu swemu...” (J. Kochano-
wski). A trwoga by∏a naprawd´ wielka... Tata
nie wraca∏ do domu, czas p∏ynà∏ a oni drà˝yli 
i drà˝yli o partyzantów. Na pytanie „Jak
wyglàdali?” Mama ze spokojem spojrza∏a na
ka˝dego z nich i wskazujàc odpowiedzia∏a 
„O, jeden by∏ podobny do tego pana”, co
wywo∏a∏o rechot i okrzyki „Bandit, Bandit”.

W czasie ca∏ego przes∏uchania obok Mamy
sta∏ mój niespe∏na pi´cioletni braciszek Witek,
przyglàdajàc si´ bacznie niezwyk∏ym „goÊciom”.

Na zadane przez t∏umacza pytanie o rodzaj
broni partyzantów, otworzy∏ buzi´, a ˝e s∏abo
jeszcze mówi∏, to próbowa∏ wychyliç si´ 
w kierunku sto∏u i wskazaç jeden z niemiec-
kich karabinów, ale Mama czujnie zwróci∏a
mu uwag´, aby nie przeszkadza∏. 

Przes∏uchanie wreszcie dobiega∏o koƒca.
Obserwujàc t∏umacza i siedzàcego obok
dowódc´ widzia∏am, ˝e Mamy odpowiedzi
sprawdzali z dyskretnie trzymanà kartkà. 
Tata wszed∏ do domu po ich odjeêdzie.
Okaza∏o si´, ˝e by∏ przes∏uchiwany przy
furtce, na takim silnym mrozie. Okaza∏o si´,
˝e pytania u obojga Rodziców by∏y identyczne
- na szcz´Êcie odpowiedzi równie˝. Chwa∏a
Bogu Najwy˝szemu. Na drugi dzieƒ mój 
40-letni wówczas Tata nie by∏ ju˝ szatynem...

Niechciana wizyta Alicja Grochowska 
z domu Firkowska

Zachwyt nad j´zykiem...
Stare akta koÊcielne, jak pewnie wszyscy ju˝
wiedzà, zawierajà ogromnà iloÊç ciekawych
informacji. Ale niewiele osób zdaje sobie spraw´
jak barwnym i innym od wspó∏czesnego j´zykiem
by∏y pisane... Oto przyk∏ady:

Akt Êlubu:
Dzia∏o si´ w Koƒskich dnia dwudziestego
dziewiàtego stycznia roku tysiàc osiemset
szeÊçdziesiàtego drugiego o godzinie jedenastej
przed po∏udniem. Wiadomo czynimy, i˝ w przy-
tomnoÊci Êwiadków Marcina Firkowskiego lat
dwadzieÊcia szeÊç i Micha∏a Dudziƒskiego lat
dwadzieÊcia cztery liczàcych mieszczan 
w Koƒskich zamieszka∏ych na dniu dzisiejszym
zawarte zosta∏o religijne ma∏˝eƒstwo mi´dzy
Antonim Jobczyƒskim m∏odzianem Stelmachem
urodzonym w Gowarczowie Parafii tej˝e
zamieszka∏ym w Koƒskich jako Stelmach. Synem
niegdy Kazimierza i Tekli z Bieleckich dotàd
˝yjàcej ma∏˝onków gwoêdziarzy lat dwadzieÊcia
szeÊç majàcym, a Pannà Jadwigà Firkowskà,
Córkà niegdy Tomasza i Marianny z Gutów
ma∏˝onków mieszczan, urodzonà i zamieszka∏à
w Koƒskich przy Bracie lat siedemnaÊcie majàcà.
Ma∏˝eƒstwo to poprzedzi∏y trzy zapowiedzi 
w dniach dwunastym, dziewi´tnastym i dwu-
dziestym szóstym bie˝àcego miesiàca i roku 
w KoÊciele Parafialnym tutejszym og∏oszone.
Jako te˝ zezwolenie ustne obecnego Aktowi
Ma∏˝eƒstwa Brata nowo zaÊlubionej by∏o
oÊwiadczone. Ma∏˝onkowie nowi oÊwiadczajà 
i˝ nie zawarli umowy przedÊlubnej. Akt ten sta-
wiajàcym pisaç nieumiejàcym przeczytany 
podpisaliÊmy.  

Akt zgonu: 
Dzia∏o si´ w ˚arnowie dnia  dwudziestego
piàtego lutego tysiàc osiemset pi´çdziesiàtego
czwartego roku o godzinie dziesiàtej przed
po∏udniem. Stawili si´ Jan Pichielnik lat czter-
dzieÊci cztery  i Józef Sweckowicz lat trzydzieÊci
pi´ç majàcy obydwa obywatele tu w ˚arnowie
zamieszkali i oÊwiadczyli nam, ˝e tu w ˚arnowie
onegdaj o godzinie piàtej z rana zmar∏a
Antonina Firkowska ˝ebraczka lat czterdzieÊci
szeÊç majàca córka Andrzeja i Konstancji
Sweckowiczów pozostawiwszy m´˝a Jakuba 
w Wojsku Boficjeskim i Franciszk´ córk´. 
Po przekonaniu si´ naocznie o zejÊciu Antoniny.
Akt ten stawiajàcym pisaç nieumiejàcym prze-
czytany, podpisaliÊmy. 
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Wydarzenia wojenne wstrzàsn´∏y
Polskà, dotkn´∏y równie˝ rodzin´
Firkowskich z Opoczna. Wszyscy

m´˝czyêni w naszej rodzinie postanowili
chwyciç za broƒ i stanàç w obronie ojczyzny.
W tym czasie 24 - letni Piotr Firkowski
zaciàgnà∏ si´ do Wojska Polskiego.

Stacjonowa∏ on w Skierniewicach. Jako starszy
szeregowy bra∏ udzia∏ w bitwie nad Bzurà. 

Po przegranej, pu∏k, w którym s∏u˝y∏, wyru-
szy∏ na zachód, by tam spotkaç si´ z polskimi
oddzia∏ami. Jednak podczas przedzierania si´
przez lasy skierniewickie, pu∏k trafi∏ na ostrza∏
nieprzyjaciela. Starszy szeregowy Piotr Fir-
kowski dosta∏ od dowódcy pu∏ku zadanie
ukrycia pieni´dzy pu∏kowych wraz ze sztan-
darem pu∏ku. Piotr wraz z dwójkà towarzyszy
uda∏ si´ w g∏àb lasu, gdzie pod drzewem ukry∏
3 woreczki z pieni´dzmi pu∏kowymi oraz
sztandar. Po wykonaniu zadania ca∏a trójka
trafi∏a do niemieckiej niewoli. Piotr na krótko
sta∏ si´ jeƒcem wojennym, po czym zosta∏
wys∏any na roboty do Rzeszy. Tam pracowa∏ 

Ukryty skarb u bauera, który s∏ynà∏ z wrogoÊci do Polaków.
Nieludzko traktowany, przebywajàc w z∏ych
warunkach, Piotr zachorowa∏ na tyfus. Dzi´ki
dzia∏aniom miejscowych Niemców uda∏o si´
go przenieÊç do Hamburga, do pracy na kolei
przy wagonach. Tam doczeka∏ wyzwolenia 
z ràk wojsk amerykaƒskich. 

Piotr pragnà∏ walczyç za ojczyzn´, mimo ˝e
by∏ setki kilometrów od polskiej armii. Posta-
nowi∏ wstàpiç do armii amerykaƒskiej, gdzie
przydzielono go do s∏u˝by w ˝andarmerii. 

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych na fron-

cie zachodnim wyjecha∏ do Stanów Zjedno-
czonych. Brakowa∏o mu jednak rodziny,
domu, ojczyzny. Po powrocie do Europy 
w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach znalaz∏
niemieckà sztabk´ z∏ota, którà pocià∏ w kawa∏-
ki i ukry∏ w specjalnie przygotowanym pasie,
jednak podczas powrotu do domu okradziono
go. Do Opoczna wróci∏ w roku 1946. 
Od tego czasu ˝y∏ szcz´Êliwie na ojczystej
ziemi a˝ do Êmierci.

60. rocznica 
wyzwolenia obozu
koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau

[...] Jest bardzo zimno. Pada g´sty Ênieg.
Osiemdziesi´ciotrzyletni Miros∏aw Firkowski
siedzi ju˝ d∏u˝szy czas na swoim krzeÊle pod
go∏ym niebem razem z innymi by∏ymi wi´êniami.
Wszyscy czekajà na otwarcie uroczystoÊci 
60 rocznicy wyzwolenia obozu. 

UroczystoÊç zacz´∏a si´. S∏ychaç gwizd loko-
motywy. To ma przypomnieç pociàgi, którymi
przywieziono tutaj setki tysi´cy ludzi. Do
komór gazowych. Na Êmierç. Wi´cej jak dwie
godziny b´dzie trzeba wytrwaç na honorowym
miejscu, przy zimnie i mocnym wietrze.
Firkowski ma na sobie swój najcieplejszy 
garnitur i najcieplejszy p∏aszcz. [...] Miros∏aw 
oddycha ci´˝ko, cz´sto kaszle, pomimo, ˝e 
nie pali. [...] 

Dobrze wyglàda jak na swoje lata, mimo 
cierpieƒ, jakie musia∏ prze˝yç przez pi´ç lat
przebywania w obozach. Pi´ç lat psychicznego
terroru, tortur, wszelkich chorób medycznych
eksperymentów, cz´stych przeÊwietleƒ, wyg∏o-
dzenia do 38 kilogramów.

Miros∏aw mówi szybko. Mówi, ˝e ludzie nie
powinni tego nigdy zapomnieç. [...] W obozach
zgin´∏y miliony ludzi. Dzisiaj wiele wydarzeƒ
tamtych lat zaciera si´ w pami´ci. Ale tego nie
mo˝na zapomnieç. To jest zadanie szkó∏ 
i mediów. Powtarza∏ to stale. [...] 

Cz´sto wraca∏ do miejsc ponurych wydarzeƒ,
których by∏ Êwiadkiem. Do OÊwi´cimia 
pi´tnaÊcie, a mo˝e dwadzieÊcia ju˝ razy.
Dok∏adnie sam ju˝ nie wie. ,,To jest tak jakbym
by∏ na cmentarzu, na którym spoczywajà 
moi bliscy. Tak du˝o moich przyjació∏ zosta∏o 
w OÊwi´cimiu zamordowanych i spalonych” 
- powiedzia∏.

Mia∏ osiemnaÊcie lat, kiedy zosta∏ przez
Niemców aresztowany. Podejrzany by∏ o orga-
nizowanie ruchu oporu w swoim rodzinnym
mieÊcie Koƒskie. Wraz ze swoimi kolegami
zosta∏ przez Niemców zabrany do wiezienia 
w Kielcach, gdzie wszyscy zostali poddani 
torturom. Nie do opisania sà sceny i ból jaki
musieli znieÊç jako ofiary przes∏uchaƒ. [...]

Jest ju˝ ciemno. Du˝y plac przed rampà kole-
jowà w Birkenau, gdzie SS decydowa∏o o ˝yciu
i Êmierci nowo przyby∏ych wi´êniów, pokryty
zosta∏ równomiernym Êwiat∏em. Dalej pada
gesty Ênieg. Jest ju˝ po wszystkich przemówie-
niach. Szefowie paƒstw zapalajà Êwiece.
P∏omienie Êwiec oÊwietlajà tory, które
prowadza do bramy, przez którà przeje˝d˝a∏y 
w przesz∏oÊci pociàgi Êmierci. S∏ychaç prze-
nikliwà muzyk´. Jeden ton. Raz g∏oÊno, a raz
cicho. [...]

Fragmenty artyku∏u z Berliner Zeitung 
z dn. 28.01.2005.

26 stycznia 2005 roku 
Miros∏aw Firkowski, w uznaniu wybitnych
zas∏ug w upami´tnianiu historii i prawdy 
o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau,
zosta∏ odznaczony Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Autor: ¸. Firkowski - S∏upsk



Tashilumpo, siedziba obecnego Panczelamy.
Przeje˝d˝ajàc bezdro˝ami Wy˝yny Tybetaƒskiej
pokona∏em prze∏´cze le˝àce powy˝ej 5 tys. m
n.p.m., dotar∏em do rozrzuconych po ∏àkach
jurt tybetaƒskich nomadów czy malowniczo

po∏o˝onych jezior uznawanych za Êwi´te, wokó∏
których wznosi∏y si´ bia∏e szczyty siedmio-
tysi´czników. 

Próbowa∏em te˝ miejscowych potraw, jak stek
z jaka, tsampa, czy wreszcie nielubiana przez
wielu turystów s∏ona herbata zaprawiana
mas∏em jaka. Przy bezchmurnym niebie zachwy-
ca∏em si´ panoramà Himalajów i sp´dzi∏em
noc u stóp najwy˝szej góry Êwiata - Mont
Everestu. 

A na koniec, opuszczajàc Tybet zjecha∏em
kr´tymi serpentynami z p∏askowy˝u w malow-
niczà zieleƒ nepalskiej tropikalnej roÊlinnoÊci.

Wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji
mojego marzenia, jeszcze raz bardzo
serdecznie dzi´kuj´.
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Uczestnicy pierwszego zjazdu przyczynili
si´ do realizacji jednego z moich
marzeƒ ofiarujàc mi pierwszà cegie∏k´

do du˝ej sumy jakà musia∏em zgromadziç na
wypraw´ mojego ˝ycia do Tybetu.

„Jedno z najbardziej tajemniczych i niedo-
st´pnych miejsc na Êwiecie. Monumentalne,
pokryte lÊniàcym lodem i Êniegiem ∏aƒcuchy
górskie, wysokogórskie kamienne pustynie, 

po których w´drujà tybetaƒscy koczownicy
wypasajàcy stada jaków, majestatyczne
budowle klasztorów i samotne ruiny - niemi
Êwiadkowie dawnych wydarzeƒ, nieskoƒczone
przestrzenie ciàgnàce si´ po horyzont i roz-
modleni pielgrzymi udajàcy si´ do Êwi´tych
miejsc (...). Kraj ten jest kolebkà buddyzmu
tybetaƒskiego z licznymi Êwiàtyniami, stupami,
niektórymi zamienionymi w muzea, ojczyznà
Dalajlamy, miejscem bardzo ˝ywego i prawdzi-
wego kultu religijnego pe∏nego mistycyzmu,
tajemniczoÊci, gdzie do dziÊ wykorzystuje si´
wizje, wró˝by, wyrocznie, ludowe wierzenia,
gdzie religijne praktyki sà na porzàdku dzien-
nym, a mnisi uparcie bronià swojej wiary wbrew
w∏adzom chiƒskim.”

W Tybecie zwiedzi∏em fascynujàce miejsca,
pozna∏em ginàcà tybetaƒskà kultur´ oraz reli-
gi´ paƒstwa na Dachu Âwiata. Przeje˝d˝ajàc 
z pó∏nocno-wschodniego Tybetu, poprzez Êrod-
kowy, dotar∏em do odleg∏ych, ma∏o znanych 
i odwiedzanych miejsc. Zwiedzi∏em komnaty
monumentalnego Pa∏acu Potala - jednej z naj-

bardziej zadziwiajàcych budowli na ziemi,
która wznosi si´ ponad stolicà, Lhasà, na
d∏ugoÊci pó∏tora kilometra, ma trzynaÊcie
kondygnacji i ca∏kowicie okrywa szczyt
Czerwonego Wzgórza. Spacerowa∏em alejkami
w parku wokó∏ letniej rezydencja dalajlamów 

w Norbulince, miejsca z którego w 1959 roku
musia∏ uciekaç na zawsze Tenzin Giaco, obecny
Dalajlama. 

Wokó∏ najwa˝niejszej dla Tybetaƒczyków
Êwiàtyni Jokhang przechadza∏em si´ wiecznie
zat∏oczonym traktem pielgrzymim, fascynujàcà
kombinacjà goràcej pobo˝noÊci i wiary oraz
rynkowej ekonomii, gdzie w jednym miejscu
styka si´ sacrum z profanum. Z bliska widzia∏em
debatujàcych oraz modlàcych si´ tybetaƒskich
mnichów w licznych odwiedzanych przeze mnie

klasztorach, z których do najwa˝niejszych nale-
˝y zaliczyç klasztory Sera, Ganden, Labrang,
Kundun. 

Mia∏em okazj´ podziwiaç równie˝ klasztor
Drepung, rozpostarty na wzgórzu na przed-
mieÊciach Lhasy - niegdyÊ najwi´ksze zgro-
madzenie zakonne na Êwiecie, liczàce wówczas
10 tys. mnichów. Nigdy te˝ nie zapomn´
przeprawy ∏odzià przez Brahmaputr´ w drodze
powrotnej z oficjalnie niedost´pnego dla turys-

tów klasztoru Samja. Kàpa∏em si´ w goràcych
êród∏ach na wysokoÊci 4300 m n.p.m. z wido-
kiem na oÊnie˝one ∏aƒcuchy górskie. 

Na trasie przejazdu znalaz∏y si´ tak˝e miasta
Giantse i Shigatse, a w tym ostatnim klasztor

Spe∏nione marzenie
¸ukasz Firkowski

Spe∏nione marzenie
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Nadesz∏a z wolna z po∏udnia, zabawi∏a przez
tydzieƒ na Karaibach, nabra∏a si∏y, zamieni∏a si´
w huragan kategorii 5 (wiatr ponad 250 km/h).
Nast´pnie rozpocz´∏a powoli pe∏zaç na pó∏noc/
pó∏nocny-zachód przez Zatok´ Meksykaƒskà 
i ruszy∏a prosto na Houston w Teksasie. 

Wraz z mojà ˝onà Sherrie Ann mieszkamy 
w Houston od listopada 1991 roku. Cz´Êç ceny
jakà musimy p∏aciç za mieszkanie w pi´knych
sub-tropikach jest okazjonalne zagro˝enie
huraganami, które tworzà si´ podczas sezonu
(czerwiec-listopad) w tej cz´Êci Êwiata. 

Obserwujemy jak huragany tworzà si´
ka˝dego roku i ka˝dego roku mijajà nas nie
czyniàc szkód. Kiedy obserwowa∏em t´ Rit´
jak zacz´∏a nabieraç si∏y i stawa∏a si´ 
huraganem kategorii 5, zaczà∏em mieç z∏e
przeczucie i widzia∏em, ˝e tym razem mo˝e
nas nie ominàç i to z bardzo silnym wiatrem 
i zagro˝eniem 6 metrowà falà przyp∏ywu.
Lepiej ˝ebyÊmy zaplanowali jak usunàç si´ 
z drogi. Mieszkamy tylko 16 km od Zatoki
Galweston która po∏àczona jest bezpoÊrednio
z Zatokà Meksykaƒskà. Nikt nie przewidywa∏
6-metrowej fali.

MusieliÊmy podjàç decyzj´, aby ewakuowaç
si´ z tej cz´Êci Houston i udaç si´ w kierunku
przeciwnym do wody i wiatru. Obszar okolic
metropolii Houston z populacjà 4 milionów
ludzi jest liczony jako czwarte co do wielkoÊci
miasto Stanów Zjednoczonych. Opuszczenie
tego rejonu nie by∏o ∏atwe. Posiadamy dwa
Lincolny model „Town Car”, które sà du˝ymi
samochodami. ZapakowaliÊmy do nich najpo-
trzebniejsze rzeczy, a reszt´ pozostawiliÊmy na
miejscu. To by∏a z poczàtku trudna decyzja ale
kiedy zagro˝enie burzà stawa∏o si´ coraz
bardziej realne, podj´cie jej sta∏o si´
∏atwiejsze. Co zabraç, a co zostawiç, czego si´
ju˝ pewnie nigdy nie ujrzy? 

ZapakowaliÊmy do samochodów najwa˝-
niejsze dokumenty, i wiele, wiele fotografii
nagromadzonych podczas 43 lat naszego
ma∏˝eƒstwa. Równie˝ inne cenne rzeczy, kom-
puter z oprogramowaniem oraz CD z jeszcze

Sama jazda by∏a oczywiÊcie
bardzo STRASZNYM do-
Êwiadczeniem. Ale doÊwiad-
czenie z koÊcio∏a, w którym si´ schroniliÊmy
by∏o bardzo WSPANIA¸E. Pastor i jego
rodzina byli cudowni, podobnie jak diakoni 
i inni którzy pomagali w kuchni i pomagali 
w organizacji naszego pobytu. WÊród nas by∏y
rodziny pochodzàce z ró˝nych kultur, ale nie
by∏o z tym ˝adnego problemu. BARDZO
dobrze dogadywaliÊmy si´ ze sobà. PomagaliÊ-
my sobie jak mogliÊmy. Wa˝ne by∏o, ˝eby ro-
dzice pilnowali dzieci, aby nie gubi∏y si´ ciàgle.
By∏o kilka osób na wózkach inwalidzkich. Oni
nie byli w stanie pomagaç, no mo˝e troch´.
By∏o te˝ kilka osób starszych. Poniewa˝ by∏o
sporo pracy w kuchni i w budynku, to nie
mieliÊmy ani g∏owy ani czasu ˝eby si´ martwiç.
Nie zapomnimy nigdy tego co prze˝yliÊmy 
i b´dziemy pami´taç na zawsze zarówno ludzi
z koÊcio∏a jak te˝ naszych nowych przyjació∏!!
Nie zapomnimy te˝ o myÊlach i modlitwach
naszych przyjació∏ i krewnych zarówno tu 
w Stanach jak i na ca∏ym Êwiecie. Kiedy wracajàc
znaleêliÊmy si´ za rogiem domu i zorientowa-
liÊmy si´ ˝e nie zosta∏ zniszczony, zanieÊliÊmy
do WSPANIA¸EGO Pana modlitw´
dzi´kczynnà!!!!!! Ale jedna z moich myÊli
by∏a, ˝e zosta∏ ocalony równie˝ dzi´ki Wam.
Za to chc´ Wam bardzo, bardzo podzi´kowaç.
Mamy nadziej´, ˝e nigdy nie doÊwiadczycie
podobnej rzeczy. Ale jeÊli kiedyÊ b´dziecie
musieli, mam nadziej´, ˝e znajdziecie kogoÊ,
kto wstawi si´ za Wami aby wszystko
skoƒczy∏o si´ dobrze. 

Autor: Sherrie Ann Firkowski - Texas, USA

Randka z Rità Refleksje
Sherrie Ann

Ode to a Plumeria 
Plumeria's a wondrous sight, 

Growing yellow, pink or white! 
When in bloom, those colors glow. 

Don't you know we love you so? 

Frangipani's fragrant smell; 
We are in your glorious spell! 

Lots of sun and not much rain; 
We want you to bloom again! 

Pretty Plumey's beauteous face; 
You are blessed with God's good grace! 

Noble, fair and rich with splendor; 
You are just the best of flowers!! 

Sherrie Ann - USA 

wi´kszà liczbà zdj´ç. Ubrania i rzeczy osobiste
oraz picie i jedzenie na okres tygodnia.
ZabiliÊmy dyktà okna i pozaklejaliÊmy wszys-
tko co by∏o ze szk∏a, odci´liÊmy wod´ oraz
usun´liÊmy z pod∏ogi wszystko co mog∏aby
zalaç woda w przypadku powodzi. Nast´pnie
smutno po˝egnaliÊmy si´ z domem. 

Przez pierwszych 20 minut podró˝y przejecha-
liÊmy 32 kilometry na pó∏nocny-
wschód od miasta. Nast´pne 48
km pokonywaliÊmy 13 godzin.
Ruch na wszystkich autostradach
przecinajàcych i okrà˝ajàcych
Houston praktycznie stanà∏, 
a temperatura si´ga∏a 37°C. Wiele
samochodów przegrza∏o si´, wielu
zabrak∏o paliwa. Wszystkie stacje
benzynowe by∏y zamkni´te 
z braku paliw, sklepy te˝ by∏y
zamkni´te, podobnie jak wszys-
tkie toalety. To sprawi∏o, ˝e wielu
osobom by∏o bardzo ci´˝ko i niek-
tórzy zmarli na skutek upa∏u lub 
z innych przyczyn. 

Skoro totalny korek na drodze spowodowa∏,
˝e nie mogliÊmy zajechaç dalej ni˝ 80 km, 
zdecydowaliÊmy si´ przetrzymaç burz´ w okoli-
cy, w której si´ znaleêliÊmy. Przynajmniej
byliÊmy daleko od wody. Nast´pne dwa dni
sp´dziliÊmy w budynkach szko∏y i koÊcio∏a,
którego proboszcz by∏ na tyle mi∏y ˝e zaofe-
rowa∏ nam i jeszcze 350 osobom goÊcin´.
Sherrie Ann i ja mieliÊmy ca∏à sal´ lekcyjnà
tylko dla nas. PomogliÊmy przy rozdzielaniu
jedzenia, które zosta∏o ofiarowane koÊcio∏owi
przez tak wiele osób, tak ˝e nikt nie odszed∏
g∏odny i spragniony. Wszyscy posprzàtali po
sobie. W zasadzie, sp´dziliÊmy tam wspania∏e
chwile i nawiàza∏o si´ wiele przyjaêni. 

G∏ówna trasa huraganu skr´ci∏a na wschód 
i omin´∏a w wi´kszoÊci Houston. Wi´ksza cz´Êç
miasta nie mia∏a przez tydzieƒ elektrycznoÊci.
Nasza okolica ocala∏a. Wia∏ mocny wiatr, ale
tylko niektóre drzewa i ga∏´zie zosta∏y po∏a-
mane, a ˝adne domy nie uleg∏y zniszczeniu.
Na trzeci dzieƒ odwa˝yliÊmy si´ powróciç do
naszego domu na po∏udniu miasta. Przeje-
chanie z powrotem tych 80 km zabra∏o nam
jedynie godzin´, jako ˝e autostrady i szosy
by∏y w wi´kszoÊci puste. Kiedy doje˝d˝aliÊmy
okaza∏o si´, ˝e mamy nawet elektrycznoÊç, 
o czym Êwiadczy∏o zapalone Êwiat∏o przed
domem. W naszym ogródku by∏o sporo
po∏amanych ga∏´zi, ale poza nimi nie by∏o
˝adnych wi´kszych szkód. 

MieliÊmy szcz´Êcie. MieliÊmy dom do
którego wróciliÊmy, i który nie zosta∏ znisz-
czony i mogliÊmy pozbieraç si´ na nowo.
MieliÊmy szcz´Êcie, bo wiele osób na wschód
od nas straci∏o wiele z tego co mieli, a nie-
którzy nawet ˝ycie. 

Autor: Eric Firkowski - Texas, USA
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KREWNY czy POWINOWATY? 
- Krewny to taka osoba, z którà ∏àczà nas
wi´zy krwi, czyli ten, z którym mamy wspól-
nego przodka. Z powinowatym, dla odmiany,
nie ∏àczà nas ˝adne wi´zy krwi, ale wszed∏ on
do naszej rodziny przez ma∏˝eƒstwo z kimÊ 
z nami spokrewnionym i jego dzieci b´dà ju˝
naszymi krewnymi. 

PRAPRAPRADZIADKOWIE 
- Mo˝na u˝ywaç okreÊlenia „Pradziadkowie”,
tak˝e „Prapradziadkowie”, ale trzykrotne
powtarzanie „pra” jest ju˝ przesadà. Po an-
gielsku takiego przodka okreÊla si´ mianem
„3rd Great Grand Parent”. Po polsku za
dobrze brzmiàce okreÊlenie mo˝na uznaç
„Pradziadkowie 3 stopnia”. S∏owo „Pradziad-
kowie” sugeruje odleglejszych dziadków, 
a „3 stopnia” dok∏adnie wskazuje ich pozycj´.
Analogicznie sytuacja wyglàda z wnukami. 

RODZE¡STWO DZIADKÓW 
- W angielskim z tym okreÊleniem nie mieli
problemu; jest „Uncle” (Wuj) i „Aunt”
(Ciotka), wi´c rodzeƒstwo dziadków nazwali
„Great Uncle” i „Great Aunt” i dalej „Grand
Great Uncle” na okreÊlenie rodzeƒstwa
„Pradziadków”. OkreÊlenia te sà nieprzet∏u-
maczalne na polski. Za najw∏aÊciwsze nale˝y
chyba uznaç okreÊlenie „Dziadkowie 
stryjeczni”. W okreÊleniu tym s∏owo „dziad-
kowie” wyznacza pozycj´ na tym samym
poziomie, co nasi dziadkowie, natomiast 
„stryjeczni” sugeruje, ˝e chodzi o rodzeƒstwo
dziadków. To „stryjeczni” nie jest niestety 
idealne. 

WNUKI BRATA 
- Podobny problem istnieje z nazwaniem
dzieci siostrzenicy i bratanka. Chyba nie ma
˝adnego zwyczajowego okreÊlenia na tych
krewnych. Najlepsza nazwa to chyba: „Wnuk
brata” i „Wnuk siostry”. 

KUZYNI n STOPNIA x RAZY PRZESUNI¢CI
- Jest to obszar tych krewnych, dla których
zwyczajowe okreÊlenia nie istniejà i pokre-
wieƒstwo jest ju˝ dosyç odleg∏e. Angielskie
okreÊlenie brzmi „n'th cousin x times
removed”, czyli „n-ty kuzyn x razy
przesuni´ty”. Zacznijmy od tych „n-tych”
kuzynów. Z kuzynami z naszej generacji
jesteÊmy spokrewnieni poprzez naszych dziad-
ków. Z „Kuzynami 1 stopnia” (czyli siostrami
i braçmi stryjecznymi lub ciotecznymi)
jesteÊmy spokrewnieni poprzez „Dziadków”, 
z „Kuzynami 2 stopnia” przez „Pradziadków”,
z „Kuzynami 4 stopnia” przez „Pradziadków 
3 stopnia” itd. 
„Przesuni´cie” oddaje rozjazd pokoleniowy.
„Kuzyni 4 stopnia” sà z naszego pokolenia,

„Kuzyni 4 stopnia raz przesuni´ci” sà 
z pokolenia poprzedzajàcego nasze lub
nast´pujàcego po naszym. Im wi´ksza jest
odleg∏oÊç od naszego pokolenia, tym wi´ksze
„przesuni´cie”. Zdanie wczeÊniejsze impli-
kuje bardzo istotnà rzecz: ka˝dy kuzyn 
z pokolenia poprzedzajàcego nasze pokolenie
ma swój odpowiednik w pokoleniu nast´pujà-
cym po naszym. Innymi s∏owy ka˝dy „Kuzyn 
n-tego stopnia x razy przesuni´ty” wyst´puje
dwa razy, raz nad linià naszego pokolenia, 
raz pod. Czyli zawsze (no, prawie) mamy
dwóch „Kuzynów n-tego stopnia x razy prze-
suni´tych”. 

PÓ¸-KUZYNI 
- Mamy z nimi do czynienia w sytuacji, gdy
tylko jedno z przodków jest z tej samej linii.
Dla przyk∏adu dzieci tej samej matki, ale
ró˝nych ojców nazywamy rodzeƒstwem
(bratem, siostrà) przyrodnim. Dzieci takiego
rodzeƒstwa b´dà dla siebie pó∏-kuzynami.
Pokrewieƒstwo potomnych pó∏-kuzynów
podlega dalej takim samym zasadom, jak 
w innych przypadkach (czyli ze stopniowa-
niem i przesuni´ciem). 

(na podstawie artyku∏u ze strony:
http://republika.pl/yakipl/) 

Cz´Êç druga - ju˝ z za rok J

Siódma woda po kisielu  cz´Êç 1
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Aleksandra Firkowska Berufsschule Polen, Koordinatorin
Alojzy Firkowski Bielsko-Bia∏a ul. Podgórze
Aneta Firkowska Piotrków Trybunalski ul. S∏owackiego (0-44) 646 86 64
Aneta Firkowska Tomaszów Mazowiecki Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych
Ann Firkowska Brazylia
Antonina Firkowska hotelarstwo ?
Barbara Firkowska Mniszków Dyplomowana piel´gniarka Êrodowiskowa; ul. Piotrkowska 42; 

26-341 Mniszków (0-44) 756 19 01
El˝bieta Firkowska ¸ódê ul. Podhalaƒska
Ewa Firkowska Warszawa Instytut Gospodarki Mieszkaniowej - Zak∏ad Badania Rynku 

NieruchomoÊci; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
Gabrielle J Firkowski Fort Lauderdali, data urodz. 1950

Florida, USA
Gwnyth Firkowski Kanada Member of Edmonton Bird Club http://ebc.fanweb.ca
Ettore Firkowski Brazylia
Izabela Firkowska ¸ódê Fortis Bank Polska S.A. ul. Piotrkowska 189/191; 90-447 ¸ódê
Jadwiga Firkowska Je˝ów Zak∏ad krawiecki; ul. ¸owicka 61; 96-134 Je˝ów
Jerzy Firkowski Lublin
Jolanta Firkowska Szczecin ul. Legnicka 
Justyna Firkowska ¸odygowice LO - matura 1994 r
Katarzyna Firkowska Bydgoszcz ul. Fiordoƒska; (0-52) 348 97 21
Leokadia Firkowska Warszawa ul. Keniga
¸ukasz Firkowski Gdaƒsk lacki@biomed.eti.pq.gda.pl
Ma∏gorzata Firkowska Bydgoszcz ul. Józefa Su∏akowskiego (0-52) 371 01 17
Ma∏gorzata Firkowska Warszawa ul. Kochanowskiego
Ma∏gorzata Firkowska Warszawa lekarz, chirurg; ul. Ksi´cia Ziemowita
Maria Firkowska Warszawa ul. Natoliƒska 2
Marianna Firkowska ¸ódê ul. Tuwima
Marianna Firkowska Mniszków ul. Piotkowska; tel. (0-44) 756 16 93
Mateusz Firkowski swirus37; Scientific secretary
Miros∏aw Firkowski Lublin
Monika Firkowska Chorzów ul. M∏odzie˝owa (0-32) 247 53 55
Natalie Firkowski Manitoba, Kanada Kelvin High School in Winnipeg?
Piotr Firkowski Gdaƒsk
R. Firkowski ¸ódê „Fart-Plus” Autokomis; ul. Wojska Polskiego 83; 91-755 ¸ódê
Sabina Firkowska Kielce Turystyczna grupa „Czaploki” z Cieszyna; 

leszekczudek@poczta.onet.pl; ul. Nowowiejska (0-41) 342 65 90
Stanis∏aw Firkowski Opoczno numer gadu-gadu 5242188, ponad 67 lat
Tadeusz Firkowski Je˝ów ul. Wojska Polskiego; 95-047 Je˝ów; tel. (0-46) 875 51 98
Thomas Firkowski Bielsko Bia∏a wyjecha∏ do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy
W∏adys∏aw Firkowski Wroc∏aw lekarz medycyny; Wroc∏aw
Zofia Firkowska Smardzko Sklep spo˝.-przemys∏owy; 78-300 Smardzko 22; (0-94) 365 34 49

Wszystkie dane zosta∏y znalezione w Internecie i ksià˝kach telefonicznych. 
W przypadku rozpoznania którejkolwiek z tych osób prosimy o kontakt z Timem lub ¸ukaszem.

Kiedy poszukujemy kolejnych cz∏onków
rodziny Firkowskich, staramy si´
odnaleêç informacje, które mog∏yby

pomóc w zlokalizowaniu kolejnego krewnego.
JeÊli chcia∏byÊ nam pomóc i podzieliç si´ 
z nami informacjami o rodzinie, to wa˝ne sà
dla nas daty i miejsca urodzin, chrztu, Êmierci,
pogrzebu, Êlubu i zamieszkania. Próbujemy
tak˝e odnaleêç wszystkich wspó∏ma∏˝onków
danej osoby, ich rodziców i dzieci. Rodzinne
opowieÊci tak˝e mogà podpowiedzieç nam
gdzie szukaç dalszych informacji. JeÊli chcesz
pomóc w poszukiwaniach, sprawdê na stronie
internetowej co ju˝ znaleêliÊmy, a jakich infor-
macji nam brakuje. Poszukiwania trwajà
d∏ugo, ale z Waszà pomocà wkrótce dowiemy
si´ jeszcze wi´cej o historii rodu Firkowskich.

Tim Firkowski
9 Cross Road

Henniker, NH 03242
USA

Telefon: 603-428-6492
Email: tim@firkowski.com

ICQ#18785446
Gadu-Gadu#2159480
Strona internetowa:
www.firkowski.com

¸ukasz Firkowski
ul. KoÊciuszki 19/220

41-300 Dàbrowa Górnicza
POLAND

Telefon: (0-32) 262-63-93
0 501 305 961

Email: lukasz@firkowski.com
Gadu-Gadu#3812933
Strona internetowa:
http://firkowscy.of.pl

JesteÊmy jednà wielkà rodzinà

Poszukujemy jakichkolwiek informacji o nast´pujàcych osobach:

1 marca 2005 roku po prawie 3 latach poszukiwaƒ uda∏o si´ po∏àczyç wszystkie ga∏´zie naszej Rodziny w jedno wielkie drzewo. I chocia˝ praprzodek 
ciàgle pozostaje nieznany to wiele spraw ju˝ si´ wyjaÊni∏o. W aktach parafialnych odnaleêliÊmy informacje o rodzeƒstwie i dzieciach naszych 
najstarszych przodków. To pozwoli∏o na stworzenie poni˝szego schematu protoplastów naszego rodu. Tak wi´c wszyscy Firkowscy to jedna Rodzina.

Koƒskie                                    ˚arnów             Opoczno                                             Gniewkowo        Bia∏aczów
C, G, L                                      A, E, F                B, H                                                D, I, K, N, O             J
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na weso∏o

Od: Poborowy Stanis∏aw Firkowski

Do: Naczelnik Si∏ Zbrojnych RP 
Prezydent RP 
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 48/50 
00-071 Warszawa 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie, 
Uprzejmie prosz´ o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiàzku pe∏nienia s∏u˝by wojskowej 
ze wzgl´du na trudnà sytuacj´ rodzinnà, w jakiej si´ znalaz∏em, a mianowicie: 
Mam 24 lata i o˝eni∏em si´ z wdowà w wieku lat 44. Moja ˝ona ma córk´ w wieku 25 lat. Tak si´
z∏o˝y∏o, ˝e mój ojciec o˝eni∏ si´ z córkà mojej ˝ony. Tym samym, mój ojciec sta∏ si´ moim zi´ciem,
gdy˝ poÊlubi∏ mojà córk´. W zwiàzku z tym jest ona jednoczeÊnie mojà córkà i macochà. 
Mojej ˝onie i mnie urodzi∏ si´ w styczniu syn. To dziecko jest bratem ˝ony mojego ojca, czyli jego
szwagrem. JednoczeÊnie, b´dàc bratem mojej macochy jest moim wujkiem. Czyli mój syn jest
moim wujkiem. 
˚ona mojego ojca, czyli moja córka, powi∏a na Wielkanoc ch∏opczyka, który jest jednoczeÊnie
moim bratem, gdy˝ jest synem mojego ojca i wnukiem, poniewa˝ jest synem córki mojej ˝ony. 
Jestem wi´c bratem mojego wnuka, a b´dàc m´˝em teÊciowej ojca tego dziecka, pe∏ni´ jakby
funkcj´ ojca mojego ojca, pozostajàc bratem jego syna. Jestem wobec tego w∏asnym dziadkiem. 
Dlatego prosz´ uprzejmie Pana Prezydenta o zwolnienie mnie ze s∏u˝by wojskowej, gdy˝ o ile mi
wiadomo, prawo nie zezwala powo∏ywaç jednoczeÊnie dziadka, ojca i syna z jednej rodziny. 
Wierzàc w zrozumienie mojej sytuacji przez Pana Prezydenta pozostaj´ z powa˝aniem, 

Stanis∏aw Firkowski.

Kogo liczyç?
1) Zliczamy wy∏àcznie osoby, które dojadà 

do czasu oficjalnego rozpocz´cia zjazdu
(sobota - tzn. zarejestrujà swojà obecnoÊç
na recepcji).

2) Zliczamy wszystkich, którzy w bli˝szym lub
dalszym stopniu sà spokrewnieni z Rodzinà
Firkowskich

3) Nie wliczamy osób z obs∏ugi oÊrodka,
zaproszonych dziennikarzy/reporterów itp.

4) Kobiety ci´˝arne liczymy jako 1 osob´.

Zasady zabawy:
1) Jedna osoba mo˝e oddaç tylko jeden g∏os.
2) W zabawie mogà braç udzia∏ tylko osoby

powy˝ej 12 roku ˝ycia.
3) Dla osoby, która udzieli najbli˝szej prawdy

odpowiedzi - nagroda o wartoÊci 
ok. 250 z∏ - odtwarzacz DVD!!!

4) W przypadku kiedy kilka osób udzieli iden-
tycznej, prawid∏owej odpowiedzi o wyniku
zabawy zadecyduje losowanie.

5) Warunkiem koniecznym do odbioru na-
grody jest obecnoÊç na zjeêdzie podczas
og∏aszania wyników zabawy (sobota).

Na Wasze sugestie czekamy 
tylko do 31 marca.

Po tym terminie wszelkie nowe odpowiedzi
lub zmiany ju˝ dostarczonych danych nie b´dà
mo˝liwe.
Aby uniknàç jakichkolwiek nieporozumieƒ 
do 10 kwietnia w Internecie na stronie
Rodzinny Firkowskich zostanie opublikowana
lista osób z ich typami. Lista ta b´dzie tak˝e
dost´pna na Zjeêdzie.
Wszelkie reklamacje dotyczàce typowaƒ
przyjmowane b´dà w nieprzekraczalnym 
terminie - 30 kwiecieƒ 2006.

W odpowiedzi nale˝y podaç:
1) swój typ 
2) imi´ i nazwisko osoby zg∏aszajàcej wynik 
3) oraz miasto, w którym mieszka.

Odpowiedzi mo˝na nadsy∏aç:
1) SMS-em pod numer: 0 501 305 961 

Przyk∏ad wiadomoÊci: 
157, Kazimierz  Firkowski, Bydgoszcz

2) E-mailem na adres: lukasz@firkowski.com
3) Listownie na adres: 

¸ukasz Firkowski; ul. KoÊciuszki 19/220; 
41-300 Dàbrowa Górnicza

Uwagi: W przypadku zg∏oszeƒ przez SMS lub
email osoba dostanie potwierdzenie przyj´cia
typowania. Z tego wzgl´du nie b´dà akcep-
towane SMS-y wys∏ane z Internetu. Nie b´dà
przyjmowane typowania zg∏aszane osobiÊcie,
przez telefon, komunikator internetowy itp.

Poznajcie Maçka Firkowskiego z Brwinowa. 
Nie by∏o go na I Zjeêdzie, bo w tym czasie zwiedza∏
Rzym J. Teraz niecierpliwie czeka na II Zjazd
Wielkiej Rodziny Firkowskich, aby przyjechaç tam
swoim wymarzonym samochodem.

Uwaga konkurs!
Ile osób przyjedzie na Zjazd Rodziny Firkowskich w 2006 roku?

W chwili obecnej odpowiedzi na to pytanie nikt jeszcze nie zna. I tak naprawd´, nikt jej nie b´dzie zna∏ a˝ do dnia zjazdu...
Dlatego zabaw si´ z nami i wytypuj...


