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Czas biegnie nieub∏aganie...
Mijajà dni, tygodnie, miesià-
ce... Min´∏y ju˝ dwa lata od
rozpocz´cia mojej przygody 
z genealogià!

By∏ to czas „wielkich poszukiwaƒ”, bardzo
intensywnej pracy, by∏ to okres pe∏en nieza-
pomnianych wydarzeƒ, wspania∏ych prze˝yç,
uwieƒczony I Zjazdem Rodziny Firkowskich...
Kiedy dwa lata temu pozna∏em przez Internet
Tima, nie sàdzi∏em, ˝e tak zmieni si´ moje
˝ycie... 

Moja Rodzina, zarówno ta bli˝sza jak 
i dalsza sk∏ada∏a si´ wówczas z kilkunastu osób,
z których regularnie widywa∏em zaledwie kilka
najbli˝szych... 

Pami´tny 24 sierpnia 2002 roku... jedno
magiczne s∏owo „Hello”... i od tego wszystko
si´ zacz´∏o... i od tego wszystko potoczy∏o si´ 
w tak zawrotnym tempie... tak szybko, ˝e nawet
nie zauwa˝y∏em kiedy min´∏y te dwa lata...

Najpierw by∏y listy... e-maile... telefony...
Potem okres ogromnego entuzjazmu z ka˝dej
nadchodzàcej odpowiedzi... z ka˝dego przys∏a-
nego drzewa... z ka˝dego zdj´cia, z ka˝dego
listu... JednoczeÊnie uczy∏em si´ metod archi-
wizacji danych... obróbki zdj´ç... obs∏ugi 
programów genealogicznych... j´zyka HTML
do tworzenia stron internetowych... ca∏y czas
çwiczy∏em angielski poprzez niezliczone 
rozmowy z Timem... 

Po roku poszukiwaƒ powsta∏ i zosta∏ roze-
s∏any pierwszy numer gazetki Firkowskich...
Potem zaczà∏ si´ intensywny okres poszukiwaƒ
naszych przodków w archiwach... robi∏em to
nie ruszajàc si´ z domu, dzi´ki mikrofilmom,
które w Stanach przeglàda∏ Tim... Sp´dzi∏ on
setki godzin szukajàc naszych przodków...
Odnalezione akta przesy∏a∏ e-mail’em do
mnie... a ja stara∏em si´ odczytaç niewyraêne
zapiski sprzed wielu lat... 

Mnóstwo wydarzeƒ wplata∏o si´ w ten
okres... pierwsze spotkania z Firkowskimi...
entuzjazm i radoÊç z po∏àczonych drzew... 
czasem rozczarowanie z powodu k∏opotów
z odnalezieniem niektórych danych... 

DziÊ, pora na podsumowanie... w naszym
drzewie genealogicznym jest ponad 1500
osób... zarówno ˝yjàcych, jak i nie... Firkowscy
odnaleêli si´ w wielu paƒstwach Êwiata... 
W Polsce zamieszkujà prawie wszystkie regiony...
OsobiÊcie pozna∏em i spotka∏em blisko 250
osób... kiedy dodam do tego kontakty 
wirtualne, przez Internet, telefon... liczba ta
znacznie wzroÊnie... 

To niesamowite... jak ta genealogia zmieni∏a
moje ˝ycie... jak zmienili mnie Firkowscy...

Jakie wyzwania na nast´pne dwa lata? Czas
poka˝e... Na pewno chcia∏bym odnaleêç i po∏à-

czyç wszystkich Firkowskich w jednà Wielkà
Rodzin´... chcia∏bym, abyÊmy pobili kolejny
rekord frekwencji na II Zjeêdzie Firkowskich...
aby te lata zabawy, ale i naszej ci´˝kiej pracy
zaowocowa∏y umocnieniem wi´zów Rodzinnych
wszystkich Firkowskich w kraju i zagranicà...

To by∏y niesamowite 2 lata od
kiedy pozna∏em ¸ukasza na
ICQ. Ta zadziwiajàca przygoda
zacz´∏a si´ 24 sierpnia 2002 roku jednym
s∏owem „Hello”. W moich najÊmielszych
marzeniach nie przypuszcza∏em wówczas, co
wydarzy si´ póêniej. Moje ˝ycie zmieni∏o si´ raz
na zawsze.

Zna∏em tylko kilku Firkowskich z mojej
Rodziny, a mój ojciec nie by∏ nawet pewien kim
by∏ jego dziadek. Dobrze pami´tam jak tata
opowiada∏ mi jak poszukiwa∏ Firkowskich 
w ksià˝kach telefonicznych i w innych miejs-
cach podczas swoich podró˝y. Ale on nigdy
nikogo nie odnalaz∏. Ojciec poszukiwa∏ Rodziny
ca∏e ˝ycie. Dziadkowie wyjechali z Polski 
podczas wojny w 1942 roku, po tym jak urodzi∏
si´ mój tata. Nie opowiadali du˝o o Rodzinie
Firkowskich, dlatego sàdzi∏em, ˝e jesteÊmy
jedynymi Firkowskimi na Ziemi. Kiedy
pozna∏em ¸ukasza, wszystko si´ zmieni∏o.
Oboje byliÊmy bardzo ciekawi w jaki sposób
jesteÊmy spokrewnieni i tak wszystko si´
zacz´∏o... tak zacz´∏y si´ nasze poszukiwania
korzeni Rodu Firkowskich.

Na poczàtku zacz´liÊmy od znalezienia kilku
wskazówek w Internecie, potem poszu-
kiwaliÊmy archiwalnych danych z koÊcio∏ów
poprzez mikrofilmy. Nasza ch´ç dotarcia do
prawdy by∏a bardzo du˝a. ¸ukasz i ja
sp´dziliÊmy tysiàce godzin pracujàc razem 
i dzielàç si´ wszystkimi informacjami, które
dzisiaj posiadamy.

Chcia∏em przyjechaç do Polski, aby spotkaç
si´ z ¸ukaszem i innymi, których odnaleêliÊmy
podczas naszych poszukiwaƒ. Powiedzia∏em
¸ukaszowi, ˝e b´dzie mi trudno spotkaç tak
du˝o ludzi w tak krótkim czasie. ¸ukasz przy-
gotowa∏ wi´c plan zjazdu i zorganizowa∏ go 
lepiej ni˝ kiedykolwiek mog∏em przypuszczaç.

Pierwszymi Firkowskimi, których ja i mój
tata spotkaliÊmy na lotnisku w Krakowie, by∏
¸ukasz i jego tata Janusz. By∏em bardzo szcz´-
Êliwy, ˝e w koƒcu mog∏em spotkaç mojego przy-
jaciela, którego pozna∏em przed dwoma laty.
Chocia˝ nigdy si´ wczeÊniej nie spotkaliÊmy, to
wydawa∏o nam si´, ˝e znamy si´ ca∏e ˝ycie.

Drugim moim spotkaniem z innymi Firkow-
skimi by∏o przyj´cie u Rodziny Ciuków. Kiedy
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Spis treÊci

wszed∏em do ich domu ogarn´∏o mnie uczucie
radoÊci. W ich domu ujrza∏em wiele osób, 
o których istnieniu dowiedzia∏em si´ podczas
naszych poszukiwaƒ. Ci ludzie przestali byç
znanymi tylko z fotografii... ONI STALI SI¢
˚YWI, i ja naprawd´ ich spotka∏em… To by∏a
chwila, o której nawet nie Êni∏em. Rodziny
Ciuków i Hajdrowskich, które pona∏em tej
nocy by∏e przesympatyczne. A wielkie wydarze-
nie spotkania ca∏ej Rodziny Firkowskich mia∏o
ju˝ wkrótce nastàpiç.

To by∏ piàtek, 20 sierpnia… ¸ukasz ze swojà
mamà Marià pojechali do Sielpi Wielkiej
wczeÊnie rano, podczas gdy Janusz (tata
¸ukasza) zabra∏ mnie i mojego tat´ na
wycieczk´ do Cz´stochowy. Potem nadszed∏
czas ˝eby pojechaç do Sielpi. Nie by∏em pewien
czego si´ spodziewaç. ¸ukasz przys∏a∏ mi
wczeÊniej emailem zdj´cia tego miejsca, wi´c
wiedzia∏em jak ono wyglàda. MyÊli b∏àdzi∏y 
w moje g∏owie… Czy ktoÊ tam ju˝ b´dzie kiedy
my przyjedziemy? Jacy oni b´dà? Czy
b´dziemy umieli si´ z nimi porozumieç? Co
myÊli mój tata? Ku mojemu zaskoczeniu, 
w piàtek przyjecha∏o oko∏o 50 osób. Powitania
by∏y bardzo serdeczne. To by∏y cudowne chwile!
Noc min´∏a szybko; po zakwaterowaniu,
zjedzeniu obiadu by∏a zabawa do 3 nad ranem.

Sobota przynios∏a wi´cej niespodzianek.
Kiedy rano obudzi∏em si´, na zewnàtrz wisia∏o
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ponad 30 metrowe drzewo genealogiczne
naszej Rodziny. Nigdy wczeÊniej nie widzia∏em
ca∏ego drzewa, ale dzi´ki godzinom pracy
¸ukasza i jego wujka Krzysztofa, na w∏asne oczy
zobaczy∏em rezultat naszej dwuletniej pracy.
Na drzewie by∏o 1300 osób. W miar´ up∏ywu
czasu, przyje˝d˝ali nowi Firkowscy. To by∏o
niesamowite, kiedy bez przerwy wita∏em si´ 
z nowymi ludêmi. Wiele osób rozpoznawa∏em
ze zdj´ç, z wieloma osobami rozmawia∏em
wczeÊniej przez Internet. Ale nikogo nie zna∏em
osobiÊcie. By∏em podekscytowany widzàc tak
du˝o osób; wszyscy robili sobie zdj´cia.
Podchodzi∏em od jednej osoby do drugiej...
próbujàc przywitaç si´ ze wszystkimi. Póêniej
nadszed∏ czas, aby wszyscy zebrali si´ w amfi-
teatrze. By∏o tam ponad 200 Firkowskich z 6
ró˝nych krajów. By∏em zdenerwowany widzàc
tylu potomków Firkowskich w jednym miejscu
oraz tym, ˝e cz´Êç mojej mowy mia∏em
powiedzieç po polsku. Nie chcia∏em si´
pomyliç. Po tym jak ¸ukasz wyg∏osi∏ swoje
przemówienie przysz∏a moja kolej… wiele
ró˝nych emocji ogarn´∏o mnie jak zaczà∏em
przemawiaç. Nigdy, w najÊmielszych moich
snach, nie wyobra˝a∏em sobie, ˝e ta chwila
kiedyÊ nastàpi... a˝ tylu Firkowskich w jednym
miejscu. Zabawa w sobotnià noc by∏a najlepsza
na jakiej kiedykolwiek by∏em… zabawa
zakoƒczy∏a si´ oko∏o 3 nad ranem. Tak wi´c,
nie spa∏em du˝o w ten weekend! 

W niedzielny poranek pojechaliÊmy do
koÊcio∏a w Koƒskich gdzie odby∏a si´ specjalna
msza za pomyÊlnoÊç rodu Firkowskich. To by∏o
cudowne uczucie widzieç ten du˝y i pi´kny
koÊció∏ wype∏niony Firkowskimi. Póêniej poje-
chaliÊmy na cmentarz gdzie by∏o pochowanych
wielu naszych przodków. Pozostaje mi tylko po-
dzi´kowaç ¸ukaszowi za jego bezinteresownà
pomoc w odkrywaniu historii rodu Firkowskich.
Chcia∏bym tak˝e podzi´kowaç wszystkim, którzy
dostarczyli nam informacji genealogicznych.
Podzi´kowania kieruj´ tak˝e do wszystkich
uczestników Zjazdu.

˚a∏uj´ tylko, ˝e Zjazd nie trwa∏ d∏u˝ej, móg∏-
bym poznaç wtedy wi´cej osób. Przepraszam
tych, z którymi nie mia∏em okazji porozmawiaç
na Zjeêdzie. ˚a∏uj´, ˝e nie dowiedzia∏em si´
wszystkiego, co mog∏em o ka˝dym z Was.
Wszyscy macie specjalne miejsce w moim
sercu. Opuszcza∏em Zjazd jako inny cz∏owiek,
wiedzàc ju˝, ˝e nie jestem jedynym Firkowskim
na Ziemi. Mam nadziej´, ˝e na drugi Zjazd 
w 2006 roku przyjedzie jeszcze wi´cej osób 
z naszej Rodziny. 

Dwa lata do magicznego spotkania  
dokoƒczenie ze strony 1 Relacja z I Zjazdu Rodziny Firkowskich

I Zjazd Rodziny Firkowskich odby∏ si´ 21-22
sierpnia 2004 roku. Ale wiele osób przyjecha∏o
ju˝ w piàtek (20 sierpnia). Najwi´cej goÊci 
przyby∏o w godzinach popo∏udniowych. Przyje-
chali, aby pomóc w przygotowaniach do Zjazdu.
Pomagali w zawieszaniu transparentów. Pompo-
wali i zwiàzywali balony. 
Pracy by∏o co nie miara... szczególnie w recepcji:

segregowanie materia∏ów zjazdowych, stemplo-
wanie certyfikatów, wst´pne rozplanowanie
pokoi. Ca∏y czas da∏o si´ wyczuç lekkie pod-
niecenie... Wszyscy oczekiwali wielkiego
„jutra”! Chcieli poznaç swojà Rodzin´ i wresz-
cie zobaczyç drzewo genealogiczne. Wszyscy
rozmawiali... ale próba zebrania wszystkich
razem w jadalni nie by∏a chyba do koƒca
udana... mo˝e by∏o to zbyt oficjalne spotkanie
jak na poczàtek? Zdecydowanie lepiej wszyscy
bawili si´ na Êwie˝ym powietrzu przy grillu.
Dzi´ki specjalnie przygotowanym na t´ okazj´
Êpiewnikom, ani na chwile nie milk∏y s∏owa
znanych piosenek. Najwytrwalsi wytrzymali do 

3 nad ranem. Inni poszli spaç wczeÊniej, aby
wypocz´ci i pe∏ni energii stawiç czo∏o zapowia-
dajàcym si´ emocjom.

Sobotni poranek rozpoczà∏ si´ od powie-
szenia 30 metrowego drzewa genealogicznego.
Troch´ czasu zaj´∏o odnalezienie na nim siebie,
a tak˝e swoich najbli˝szych... 

Co chwile podje˝d˝a∏y nowe samochody i nowe
osoby rejestrowa∏y si´ w recepcji. Mo˝na te˝
by∏o nabyç okolicznoÊciowe koszulki zjazdowe.
Coraz wi´cej osób przechadza∏o si´ wzd∏u˝
drzewa. Poznawali si´ wzajemnie, a nast´pnie

starali si´ odczytaç swoje pokrewieƒstwo.
Niektórzy dopisywali nowe dane. Dooko∏a
pob∏yskiwa∏y flesze. Ka˝dy chcia∏ mieç zdj´cie 

z ka˝dym. Wszyscy byli radoÊni i uÊmiechni´ci.
Przyjechali tak˝e dziennikarze z lokalnej prasy
aby zrobiç reporta˝ ze Zjazdu. Pogoda dopisy-
wa∏a. Czasami chmurzy∏o si´, ale deszcz nie
pada∏. Wspólny obiad by∏ o 13.00.

Godzin´ póêniej wszyscy zebrali si´ w amfite-
atrze na Êwie˝ym powietrzu na cz´Êci oficjalnej.
Spotka∏o si´ tam oko∏o 200 osób. 

Tim Firkowski
9 Cross Road

Henniker, NH 03242
USA

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

ICQ#18785446
Gadu-Gadu#2159480

Webpage:
www.firkowski.com
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Cz´Êç oficjalnà rozpocz´∏y przemówienia
organizatorów zjazdu. Wzruszenie towarzyszy∏o
chyba wszystkim. Nast´pnie zosta∏ odczytany
wiersz u∏o˝ony na t´ okazj´ przez Mari´
Radwaƒskà z domu Firkowskà. 

Potem Ewa Witek odczyta∏a list jej matki
Marii Czechowskiej z domu Firkowskiej, która
nie mog∏a przybyç na Zjazd. Miros∏aw
Firkowski (najstarszy Firkowski obecny na
zjeêdzie) wspomina∏ smutne lata wojny. 

Cz´Êç oficjalnà zakoƒczy∏ toast lampkà szam-
pana. Nast´pnie imiennicy wychodzili na scen´ 
i robili sobie pamiàtkowe zdj´cia. Rozmowy nie
milk∏y, ani na moment. 

Wiele osób dokonywa∏o tak˝e pamiàtkowych
wpisów do kroniki.

Do kolacji by∏a chwilka wolnego czasu...
M∏odzie˝ gra∏a w pi∏k´ no˝nà... Niektórzy poszli
na spacer zwiedziç najbli˝szà okolic´. Inni
p∏ywali po jeziorze na rowerach wodnych. Byli
te˝ tacy, którzy nie mogli doczekaç si´ spotkania
przy ognisku i spontanicznie zorganizowali
sobie ma∏à imprezk´ na stole pingpongowym
ko∏o domków campingowych...

Po kolacji rozpocz´∏o si´ ognisko z muzykà
granà przez DJ. M∏odsi i starsi - wszyscy razem
taƒczyli trzymajàc si´ za r´ce. Jedna wielka
rodzina! Zabawa urozmaicana by∏a piosenkami

karaoke. WyÊwietlony zosta∏ tak˝e film z poz-
drowieniami od ˝ony Erica, która nie mog∏a
uczestniczyç we wspólnym spotkaniu. 

Pieczone kie∏baski w tak zacnym gronie
smakowa∏y jak nigdy... Taƒce i Êpiewy umilk∏y
dopiero nad ranem. Wtedy te˝ zaczà∏ kropiç
lekki deszczyk. Ale drzewo genealogiczne zosta-
∏o uratowane.

Niedziela - Êniadanie skoro Êwit... Goràcy
˝urek postawi∏ wszystkich na nogi. O godzinie
9.45 odby∏a si´ Msza Êw. w koÊciele w Koƒskich.
Firkowscy aktywnie w niej uczestniczyli: czytali
pismo Êw., modlitw´ wiernych, Êpiewali psalm,

sk∏adali dary. By∏a to jednoczeÊnie Msza
dzi´kczynna za plony. Uatrakcyjnia∏ jà chór
Êpiewajàcy po ∏acinie. Pi´kne s∏owa ksi´dza do
naszej Rodziny zakoƒczy∏y Msz´ Êw. Wzruszony
ksiàdz podarowa∏ nam trzy poÊwi´cone bochen-
ki chleba, którymi póêniej si´ prze∏amaliÊmy. Na
koniec wspólne zdj´cie na schodach koÊcio∏a.
Potem osoby zwiàzane z ziemià koneckà poje-
cha∏y na cmentarz zapaliç znicze na grobach
swoich bliskich.

O godzinie 12.00 odby∏o si´ pierwsze
spotkanie Rady Familijnej. Udzia∏ w nim by∏
dobrowolny. Na spotkaniu tym ustalono, ˝e
nast´pny Zjazd Rodziny Firkowskich odb´dzie
si´ za 2 lata w tym samym miejscu. 

Po obiedzie wszyscy zacz´li powoli rozje˝d˝aç
si´ do domów. 



Ju˝ po... zakoƒczy∏ si´ pierwszy Zjazd Rodziny
Firkowskich!! Na zawsze pozostanie w mojej
pami´ci... Tyle mi∏ych i wzruszajàcych chwil, 
w ciàgu zaledwie dwóch dni, nie prze˝y∏em
chyba jeszcze nigdy... To by∏y dwa niesamo-
wite dni...
Do Sielpi (na miejsce Zjazdu) pojecha∏em ju˝
w piàtek, aby rozpoczàç przygotowania do tej
Rodzinnej imprezy. Kiedy doje˝d˝a∏em do
OÊrodka ZHP czu∏em lekkie podniecenie...
¸ukasz - myÊla∏em - za par´ godzin na Twoje
zaproszenie ma przyjechaç oko∏o 200 osób...
Ludzi, którzy nigdy si´ nie widzieli, czasem
nawet nie s∏yszeli o swoim istnieniu... Czy
przyjadà? - zastanawia∏em si´... - Jaka jest ta
moja Rodzina? Czy wszystko si´ uda? A pogo-
da? Oby tylko nie pada∏o... 

Kiedy dojecha∏em na miejsce... ujrza∏em kilka
znajomych twarzy... Oni specjalnie przyjechali
tak wczeÊnie, ˝eby mi pomóc. B´dzie dobrze!
Musi byç dobrze! - powtarzam w myÊlach.  
W piàtek przyjecha∏o oko∏o 50 osób. - Oj, to
bardzo du˝o! A w sobot´ wszystkich ma byç
cztery razy tyle!!  
To co wydarzy∏o si´ w sobot´ trudno opisaç
s∏owami... to chwile pe∏ne emocji, wzruszeƒ,
które towarzyszy∏y wszystkim podczas pier-
wszych spotkaƒ... Nareszcie mog∏em poznaç
osoby, z którymi korespondowa∏em przez
Internet, z którymi rozmawia∏em przez tele-
fon, lub do których wysy∏a∏em listy... - To oni... 
przejechali (wielokrotnie kilkaset kilome-
trów), ˝eby si´ spotkaç!! To niesamowite,
wspania∏e!!  
Mi∏o by∏o patrzeç na mojà Rodzin´
przechadzajàcà si´ wzd∏u˝ ponad 30-metro-
wego drzewa genealogicznego... Poznawali
samych siebie, swoje korzenie, a tak˝e swojà
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„nowà” Rodzin´!  Rozmowy, jeszcze raz
rozmowy... szukanie pokrewieƒstwa... wspom-
nienia... opowieÊci... Wszyscy tacy mili,
serdeczni...  
Po chwili, ktoÊ nieÊmia∏o wyjà∏ d∏ugopis 
i dopisa∏ jakàÊ brakujàcà dat´... jakieÊ imi´... 
a w jego Êlad poszli inni... - Dopisujà!!
Dopisujà!! Nowe informacje, mnóstwo no-
wych informacji!!  
O godzinie 13:00 odby∏ si´ obiad... pierwszy
wspólny posi∏ek... podczas którego nadal
trwa∏y rozmowy, a uÊmiechy nie znika∏y 
z niczyjej twarzy... Stres i napi´cie, które mi od
rana towarzyszy∏y, spowodowa∏y, ˝e nawet nie
zauwa˝y∏em kiedy wypi∏em ca∏y barszczyk
czerwony, którego tak bardzo nie lubi´...  
Oko∏o 14:00 zaplanowa∏em najwa˝niejszà
cz´Êç Zjazdu - oficjalne spotkanie...
Zdecydowa∏em, ˝e odb´dzie si´ ono pod
go∏ym niebem, w amfiteatrze przy jeziorze... 
- Nie mo˝e padaç... tylko nie dziÊ... - w myÊlach
odganiam chmury...  
Kiedy sta∏em ju˝ na scenie... z jednej strony
ogarn´∏a mnie ogromna radoÊç, ˝e sà... ˝e
przyjechali...  z drugiej ciàgle obawia∏em si´
czy wszystko si´ uda... Czu∏em podniecenie...
Po dwóch latach poszukiwaƒ odnalaz∏a i spot-
ka∏a si´ Rodzina Firkowskich... Tego chyba
nikt si´ nie spodziewa∏... - Czy to sen? Nie!
Oni tu sà, siedzà przede mnà... uÊmiechajà si´
serdecznie... Zaczà∏em przemawiaç...  
Po kolacji odby∏o si´ ognisko z pieczeniem
kie∏basek z muzykà granà przez DJ. Ju˝ z da-
leka s∏ychaç by∏o biesiadne piosenki... Kiedy
doszed∏em do amfiteatru... nie wierzy∏em
w∏asnym oczom... Moja Rodzina bawi si´,
taƒczy, Êpiewa... Wszyscy razem... seniorzy 
i dzieci, m∏odsi i starsi.... WSZYSCY!!!
CA¸A RODZINA!!!
A˝ dwa lata ˝mudnych poszukiwaƒ... 
i tylko dwa zjazdowe dni... Ale te dwa
Zjazdowe dni wynagrodzi∏y wszystko... Widok
rozradowanych ludzi, którzy bawià si´ razem,
uÊmiechajà, taƒczà - chocia˝ jeszcze przed
paroma godzinami w ogóle si´ nie znali... - by∏
wart tego ca∏ego wysi∏ku... Ale w∏aÊciwie od
poczàtku powinienem si´ tego spodziewaç -
przecie˝ to FIRKOWSCY!! A wi´c jednak si´
UDA¸O! I nawet pogoda dopisa∏a J
Za dwa lata, te˝ si´ tu spotkamy... ale 
w jeszcze wi´kszym gronie. Kochana Rodzinko
do zobaczenia... ju˝ za Wami t´skni´... 

Moje wra˝enia
ze zjazdu

¸ukasz Firkowski

• Ju˝ po wielkim zjeêdzie! Jestem pod
takim wra˝eniem, ˝e jeszcze nic màdrego
nie napisz´. To by∏o coÊ niesamowitego!!
Gratuluj´ Ci ¸ukasz tego dzie∏a!!!!:)

Magdalena Gàgor-Dziadek - Miko∏ów

• „...i ja tam by∏em, miód i wino pi∏em...”
Nawet najbardziej wyszukane s∏owa nie
potrafià opisaç tego, jak by∏o pi´knie.
Wszystkim organizatorom i uczestnikom 
I-go Zjazdu Rodziny Firkowskich
sk∏adam gratulacje i podzi´kowania.

S∏awomir Firkowski - Katowice

• To co zrobi∏ ¸ukasz i Tim jest naprawd´
godne podziwu. Mimo, ˝e widzia∏am 
to wszystko na ˝ywo, efekty ich pracy, 
to jeszcze nie mog´ w to wszystko uwierzyç.
Brakuje mi s∏ów aby to opisaç...

Justyna Firkowska - ¸ódê

• By∏o wspaniale, mamy co przekazywaç
innym „Firkowszczakom”, do zobaczenia
za dwa lata.

Maria Firkowska - Wroc∏aw

• Wielkie podzi´kowania dla Ciebie
¸ukasz, Tima i Twoich Rodziców za
spotkanie, które przynios∏o tyle wzruszeƒ
i wra˝eƒ. Pozdrawiam wszystkich 
uczestników ,,Tego Niesamowitego
Zjazdu”. MyÊl´, ˝e te chwile sp´dzone 
w tak licznym gronie rodzinnym
pozostanà niezapomniane. 
Do nast´pnego spotkania!

Janina Firkowska - Koƒskie

• This Family Reunion was a dream come
true! It was wonderful to see all the people
that Lukasz and I had been locating
throughout the past 2 years. I had never
imagined that anything like this would
ever happened. If it was not for the great
help & friendship of Lukasz Firkowski
and all the people who helped us with
information, this First Firkowski Family
Reunion would never have been possible.
Lukasz did a FANTASTIC job of organizing
this reunion. I look forward to the next
Reunion in 2 years. My 3 1/2 week trip 
to Poland was one of the most memorable
moments of my life!!! I know now 
we are one big Firkowski Family.
THANK YOU LUKASZ!!!:):)

Tim Firkowski - NH, USA

Wasze opinie 
o Zjeêdzie
wpisane do ksi´gi goÊci na
stronie internetowej...

dokoƒczenie na stronie 5

¸ukasz Firkowski
ul. KoÊciuszki 19/220

41-300 Dàbrowa Górnicza
POLAND

Telephone: (0-32) 262-63-93
Email: lukasz@firkowski.com

ICQ#158018933
Gadu-Gadu#3812933

Webpage:
http://firkowscy.of.pl
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• ¸ukasz nie zawiód∏ Firkowskich, a my
Firkowscy nie zawiedliÊmy si´ wzajemnie 
i t∏umnie zjechaliÊmy do Sielpi cieszyç si´
tym co nas ∏àczy. Za dwa lata b´dzie nas
pewnie wi´cej, bo nikt nie przepuÊci
takiej frajdy.

¸ukasz Grochowski - Warszawa

• Lukasz, Thank you and your family for
being such wonderful hosts and hostess
for my father, Eric and my brother Tim. 
I am very much enjoying looking at
everyone’s photographs from the family
reunion. Everyone looks like so much
fun, that we all want to come in two
years! It is so wonderful to have family
that so good! The number of family that
attends is amazing!

Alaina Harkless (Firkowska) - FL, USA

• Od Zjazdu up∏yn´∏y ju˝ 33 dni a my ciàgle
jesteÊmy pod wra˝eniem tego co si´
wydarzy∏o. Do tej pory trudno nam
uwierzyç, ˝e tak wiele mog∏o si´ wydarzyç
w tak krótkim czasie. Za ten wspólnie
sp´dzony czas, niezapomniane chwile
wzruszeƒ, Êmiechu i radoÊci dzi´kujemy
Tobie ¸ukaszu, Twoim Rodzicom,
Timowi, a tak˝e wszystkim kuzynom,
kuzynkom, ciociom i wujkom.

Ewa, Grzegorz, Micha∏ Zab∏occy - ¸ódê

• Bardzo si´ ciesz´, ˝e mog∏am uczestniczyç
w tym zjeêdzie. Rodzina jest bardzo
wa˝na i dobrze wiedzieç ze nasza,
Firkowskich jest taka ogromna i serdeczna.
Co prawda jesteÊmy rozsiani po ca∏ej
planecie, ale to nie ma du˝ego znaczenia,
gdy˝ aby si´ spotkaç, pokonamy wszystkie
przeszkody nawet te tysiàce kilometrów.
Od Êmierci mojej Babci Marylki
Firkowskiej z Opoczna ju˝ nie spotykamy
si´ tak jak wczeÊniej na ka˝de Êwi´ta 
i tego mi naprawd´ brakuje. Tej atmosfery,
tego ciep∏a i serdecznoÊci oraz moich
wspania∏ych i niezastàpionych kuzynów 
i kuzynek. JesteÊcie najlepsi, ogromne
buêki i czasami, pomyÊlcie o mnie 
i o Thierrym, bo mi si´ za wami t´skni...
Wielkie dzi´ki dla organizatorów za te
rodzinne chwile. 

Magda Guillaud - Bellegarde, Francja

• Min´∏y ju˝ 3 miesiàce od „naszego 
Zjazdu”, a wcià˝ jesteÊmy pod du˝ym
wra˝eniem. Wszystko by∏o dopracowane 
i dopi´te na ostatni guzik! Gratulujemy 
i dzi´kujemy osobom, które przyczyni∏y si´
do zorganizowania tego mi∏ego spotkania.
Pozdrawiamy i ˝yczymy zdrowia ca∏ej
rodzinie Firkowskich. Niech stawià si´
jeszcze liczniej na II Zjeêdzie. 
P. S. ¸ukasz szukaj wi´kszego oÊrodka! :)

Dorota i Zbigniew Firkowscy - Brwinów

Moje wspomnienia o domu Kochanej
Babci Klementyny ze Sk∏adziƒskich Firkow-
skiej zaczynajà si´ z poczàtkiem wybuchu
pierwszej wojny Êwiatowej. Mia∏am wówczas
cztery lata i wraz z Rodzicami, bratem Alojzym
i siostrà Irenà mieszkaliÊmy w Opocznie. Tam
ojciec, wraz ze swoim szwagrem prowadzili
wspólnie warsztat mechaniczny, na terenie
którego dosz∏o do konfliktu mi´dzy oficerem
niemieckim, a moim ojcem, który
nie móg∏ spe∏niç jego polecenia.
Mo˝na si´ by∏o spodziewaç 
dalszego ciàgu, dlatego Rodzice
postanowili nagle, pod os∏onà
nocy uciec do rodzinnego domu
ojca oddalonego o 12 km - do
Radwana. O tempora! O mores! 

Dom radwaƒski to coÊ poÊred-
niego mi´dzy dworem szlachec-
kim a du˝à siedzibà ch∏opskà. 
Ale ton nadajà zwykle ludzie.
Babcia Klementyna by∏a osobà wykszta∏conà,
ale niezamo˝nà. Chcia∏a za∏o˝yç rodzin´,
wysz∏a wi´c za mà˝ za rolnika z Nadola. 
Za wspólne pieniàdze kupili niedu˝y majàtek
w Radwanie. Wspólnie dochowali si´ dziewi´-
cioro dzieci. Pi´ciu synów, wszyscy wysocy 
o szerokich barach i silnych charakterach.
Roman, Franciszek, W∏adys∏aw, Feliks
znaleêli samodzielnie swoje miejsce w Êwiecie.
Najm∏odszy, Lucjan, cz∏owiek o ewangelicznej
dobroci, ale chorym sercu pozosta∏ w domu 
i pomaga∏ prowadziç gospodarstwo. Córki:
Stefania, Michalina, Zofia i Maria - uosobie-
nie dobroci, delikatu i taktu, dwie z nich po
zamà˝pójÊciu wyprowadzi∏y si´. 

Ciocia Zosia i Marychna d∏ugo pozosta∏y 
w domu, równie˝ stryj Lucjan pracowa∏ przy
gospodarstwie. Do pomocy mieli starego
Andrzeja i jego córk´, Zuzi´, byli oni na tzw.
„do˝ywociu”. 

Po przyjeêdzie z Opoczna by∏ spokój.
Wkrótce ojcu zaproponowano stanowisko
wójta i sekretarza w pobliskim ˚arnowie. 
Na tej placówce okaza∏ si´ ˝arliwym obroƒcà
interesów ludzi zamieszkujàcych na tych tere-
nach, a znajàc j´zyk niemiecki i rosyjski 

wyst´powa∏ w obronie pokrzywdzonych i cz´sto
dawa∏o to rezultaty. Pr´dko zdoby∏ szacunek,
uznanie i popularnoÊç. 

Chocia˝ mieszkaliÊmy w ˚arnowie kontakt
z Radwanem by∏ bardzo serdeczny. Ojciec
cz´sto zabiera∏ mnie ze sobà. Czasem trafia-
liÊmy na jakiÊ uroczysty dzieƒ, imieniny Babci,
albo przyjazd Synów z dalekiego Êwiata.
Wtedy wszystko by∏o inaczej. Babcia ubrana 

w czarnà sukni´ d∏ugà do
ziemi, z koronkowym bia∏ym
˝abocikiem i czarnà koron-
kowà narzutkà na srebrzys-
tych w∏osach - wyglàda∏a
bardzo dostojnie. Siada∏a 
u szczytu sto∏u w jadalnym
pokoju, obok synowie w sur-
dutach i sztywnych ko∏nierzy-
kach. Ciocie coraz to wnosi∏y
pachnàce potrawy i stawia∏y
na lÊniàcym bia∏ym obrusie.

By∏o uroczyÊcie! I toczy∏y si´ powa˝ne roz-
mowy. Ach! Co to by∏y za rozmowy - s∏ucha-
∏am z zapartym tchem; pada∏y s∏owa: „Pol-
ska”, Paderewski, Haller, Dmowski - i znowu
„Polska”. I ciàgle - Polska! 

Powoli zbli˝a∏ si´ koniec wojny i nadszed∏
pami´tny Dzieƒ 11 listopada 1918 r. Na rynku
w ˚arnowie zebra∏y si´ t∏umy. Ojciec przema-
wia∏ do zebranych ludzi. Wzruszenie by∏o
ogromne, wszystkie twarze zalane ∏zami. Pami´-
tam par´ s∏ów z wyg∏aszanego przemówienia:
„˝o∏nierzy wrogich armii rozbroiç trzeba, ale
pozwólcie im powróciç do w∏asnych domów”. 

Z odleg∏oÊci czasu jak˝e krótsza wydaje si´
przerwa mi´dzy pierwszà, a drugà wojnà Êwia-
towà. Tego strasznego wrzeÊnia 1939 roku
zmieni∏ si´ Êwiat... Nie zmieni∏y si´ tylko
ludzkie uczucia... Kiedy w ostatnim dniu 
sierpnia 1939 r. zapuka∏am do bodzentyƒskiego
domu, uciekinierka z zagro˝onej Gdyni 
z dwojgiem ma∏ych dzieci o godz... 22 wie-
czorem... przyj´ta zosta∏a serdecznie i goràco,
jak zawsze... Nic dziwnego! To by∏ znany 
wówczas ze swojej dobroci - Aptekarz 
z Bodzentyna mgr Feliks Firkowski i dwie
Jego siostry Zofia i Maria. 

Moje wspomnienia o Radwanie
Autorka: Maria Czechowska z d. Firkowska
Wroc∏aw, 22.08.2004 r.
(Tekst odczytany na Zjeêdzie przez jej córk´ - Ew´ Witek)

GAZETKA JEST BEZP¸ATNA.

Oznacza to, ˝e NIE sà wymagane ˝adne
obowiàzkowe op∏aty aby jà otrzymaç.
Jednak˝e, je˝eli ktoÊ chcia∏by pomóc 

w finansowaniu gazetki, mo˝e to uczyniç
wp∏acajàc na moje konto dowolna kwot´.

Szacunkowy koszt wydania jednego
numeru to oko∏o 7 z∏. 

(papier, druk, p∏yty CD, wysy∏ka). 
W sumie: 

7 z∏ x 150 egz. = oko∏o 1.000 z∏

Wszystkie pieniàdze, które nie zostanà
wydane na gazetk´ b´dà wykorzystane

przy organizacji II Zjazdu Rodziny
Firkowskich w 2006 roku. Stan konta

b´dzie do wglàdu.
Osoby, które dokonajà wp∏aty, 

automatycznie zgadzajà si´ na podanie
danych o wp∏acie do ogólnej wiadomoÊci.

numer konta:
¸ukasz Firkowski

PKO BP S.A. OC/Sosnowiec
62 1020 2498 0000 8402 0117 3103

z dopiskiem: gazetka



- 6 -

O naszej aktywnoÊci
˝yciowej cz´sto, poza
zdrowiem, decydujà
pasje, te szlachetne

pozazawodowe zainteresowania.
OczywiÊcie ich motywacja jest bardzo
z∏o˝ona, ale skutki sà zawsze pozytywne.
Chcia∏abym dzisiaj przedstawiç Paƒstwu jednà
osob´ ogarni´tà takà szlachetnà pasjà - panià
Leokadi´ Firkowskà i jej zbieractwo legend.

Pani Leokadia z zawodu jest aptekarkà 
i chocia˝ tylko cz´Êç swego ˝ycia zwiàza∏a 
z Kielecczyznà, odda∏a jej ca∏e serce. Urodzi∏a
si´ w Saratowie w Rosji. Tu˝ przed wojnà
ukoƒczy∏a gimnazjum imienia Anny z Sa-
piechów Jab∏onowskiej w Bia∏ymstoku. 
Studia rozpocz´∏a na wileƒskim Uniwersytecie
Stefana Batorego, a ukoƒczy∏a na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, by∏a 
to farmacja. Przez 15 lat by∏a kierowniczkà
apteki w Skokach. 

W 1966 r. przenios∏a si´ wraz z m´˝em
Antonim do Bodzentyna, by prowadziç miej-
scowà aptek´. Antoni Firkowski by∏ spo∏eczni-
kiem: dzia∏aczem kultury, radnym, prezesem
Towarzystwa Przyjació∏ Bodzentyna i pasjo-
natem zabytków. To on zarazi∏ panià Leokadi´
mi∏oÊcià do Âwi´tokrzczyzny. Wspólnie
zwiedzali i poznawali region, a przede wszys-
tkim wspólnie zbierali materia∏y dotyczàce
Êwi´tokrzyskich legend. Wspólnie je te˝ 
opracowywali. 

W 1980 r. pan Antoni nagle zmar∏, ale pani
Leokadia postanowi∏a kontynuowaç wspólne
dzie∏o. W 1983 r. po przejÊciu na emerytur´ 
i przeprowadzce do Kielc, powróci∏a do pracy
nad legendami. Systematycznie publikowa∏a
je w „Goƒcu Staszowskim” i miesi´czniku
„Farmacja Pomorza Ârodkowego”. W 1994 r.
wyda∏a ich pierwszy tom, w którym znalaz∏o
si´ równie˝ 8 legend opracowanych wspólnie 
z m´˝em. W rok póêniej wyda∏a nast´pny zbiór,
w∏aÊciwie by∏o to rozszerzone o nowe opraco-
wania wydanie zbioru wczeÊniejszego. W bie˝à-
cym roku ukaza∏ si´ zbiór trzeci, czyli dwu-
krotnie powi´kszone zbiory pierwszy i drugi.

Ka˝da legenda jest bardzo dok∏adnie osa-
dzona geograficznie, co przydaje jej wiarygod-
noÊci. Autorka cz´sto rozpoczyna swojà nar-
racj´ wierszem zas∏yszanym lub wygrzebanym
w szparga∏ach. Budujàc fabu∏´ nierzadko cytu-
je innych; opisy przewodnikowe, êród∏a
geograficzne, ludowe przyÊpiewki i powie-
dzonka. W ten sposób powstaje interesujàca
fabu∏a o znamionach prawdy, a jej boha-
terowie to ludzie z krwi i koÊci, prze˝ywajàcy

swoje wzloty i upadki, staç ich na szlachetnoÊç,
ale cz´sto te˝ bywajà s∏abi, u∏omni. Nie sà oni
dydaktycznymi przyk∏adami. Ich dole i niedole
opowiedziane sà czystà polszczyznà, zdaniami
prostymi, przejrzystymi. W ka˝dej opowieÊci
daje si´ wyczuç, ˝e pisana by∏a sercem. 

Ka˝demu tomowi legend towarzyszy∏y
wycinanki pani Cecylii Czernikiewicz, ludowej
artystki z Bodzentyna. W ten sposób spotka∏y
si´ dwie pasje: zbierania i opracowywania le-
gend, podaƒ, opowieÊci oraz artystycznej
pracy w papierze - wycinankarstwa. Efektem
tego spotkania jest obszerny, liczàcy ponad
220 stron, solidnie wydany tom pt. „Legendy
Êwi´tokrzyskie”. Wzbogaca on doÊç obszernà
ju˝ bibliotek´ legend naszego regionu.

Leokadia Firkowska 
- autorka legend Êwi´tokrzyskich

Ksià˝ka „Przez Trzy Kacety”
Miros∏awa Firkowskiego jest
zapisem wspomnieƒ z lat 
1941-1945... wspomnieƒ jak˝e
tragicznych, pe∏nych bólu i cier-
pienia... ale prawdziwych... jest
to zapis wydarzeƒ, o których nie
powinno si´ i nie wolno zapom-
nieç... Jest to ksià˝ka, którà
naprawd´ warto przeczytaç...

dr Stanis∏awa Rogala

ksià˝ka, która uczy pokory... 
i szacunku do historii... 

„Czas ‘Cudowny lekarz’, który
ponoç zna lek na ka˝de cierpie-
nie, na mój ból nie znalaz∏. Czas
p∏ynie, ból trwa, przez minione
lata ucieka∏em od wspomnieƒ.
Stara∏em si´ unikaç wszystkiego,
co mog∏oby mi przypominaç
prze˝yty koszmar i podkopaç mój

nadszarpni´ty system nerwowy, ale czy mo˝-
na uciec od straconego zdrowia? Zmarno-
wanych m∏odzieƒczych lat? Od siebie?

W obozach zgin´∏y miliony ludzi. Prze˝yli
nieliczni. DziÊ zaciera si´ w pami´ci wiele
zdarzeƒ. Niektórym dane by∏o nigdy tam nie
byç i dlatego wygodnie jest im nie pami´taç,
˝e by∏y wi´zienia i gestapo, ˝e by∏ Auschwitz,
Neungamme czy Bergen-Belsen. O tym
zapomnieç nie wolno!”

Przez Trzy Kacety

Na imi´ mia∏a Ró˝a. By∏a sierotà, a ca∏ym
jej bogactwem i wianem by∏a niezwyk∏a
uroda i pracowitoÊç. Lubiana przez wszys-
tkich, mia∏a wielu przyjació∏ i wielbicieli.
Syn so∏tysa Franek zakocha∏ si´ w pi´knej
Ró˝y i wkrótce uwiód∏ jà, obiecujàc 
ma∏˝eƒstwo. Jednak rodzice Franka nie
zgodzili si´ na ten mezalians i wyswatali
mu bogatà pann´. Ró˝a umar∏a z ˝alu po
stracie ukochanego. 

Franek o˝eni∏ si´, ale te˝ nied∏ugo opuÊci∏
ten padó∏. Gdy go pochowano - Êwi´ta
ziemia nie chcia∏a przyjàç szczàtek
grzesznika i trumna z umar∏ym wróci∏a na
powierzchni´. Ksiàdz kaza∏ zebraç ze
starych mogi∏ trzy krzy˝e drewniane i wraz
z trumnà wszystko spalono, a Franka
pogrzebano ponownie. 

Gdy kolega przyszed∏ na cmentarz
nast´pnego dnia, aby si´ pomodliç za
dusz´ zmar∏ego przyjaciela, nagle poczu∏,
˝e coÊ trzyma go za r´kaw. Ukaza∏ si´
duch Franka, który poprosi∏ koleg´, ˝eby
odnalaz∏ na cmentarzu Ró˝´, a nast´pnie
zaprowadzi∏ ich do kaplicy cmentarnej.
Gdy tam weszli, ch∏opak otworzy∏ szeroko
oczy ze zdumienia. Pali∏y si´ Êwiece,
organy gra∏y, ale nie „veni creator” lecz
„requiem”. W kaplicy roi∏o si´ od innych
dusz. By∏y te˝ nieznane larwy i strzygi.
Przy o∏tarzu sta∏ koÊciotrup, ubrany jak
ksiàdz. By∏a to Êmierç. Podeszli do niej
Ró˝a i Franek i wtedy Êmierç udzieli∏a 
im Êlubu. 

Po tym fakcie nagle wszystko znik∏o.
Ch∏opak poczu∏ si´ wolny, dotar∏ do wsi,
gdzie opowiedzia∏ o swojej niesamowitej
przygodzie. Trudno by∏o w to uwierzyç,
ale Êwiadek tego zdarzenia mówi∏ o tym 
z ca∏ym przekonaniem. W ciàgu nocy
bardzo si´ postarza∏ i osiwia∏.

Na imi´ mia∏a Ró˝a
Autorka legendy: Leokadia Firkowska
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Grupa dyskusyjna s∏u˝y prowadzeniu dyskusji 
w Internecie. W najwi´kszym uproszczeniu listà
/grupà dyskusyjnà jest pewien adres e-mail, 
za którym kryje si´ wiele innych adresów osób
uczestniczàcych w dyskusji. 
W przypadku grupy dyskusyjnej Firkowskich,
wysy∏ana wiadomoÊç na adres: 
firkowscy@yahoogroups.com, dociera do wszys-
tkich, którzy uprzednio zapisali si´ na list´.
Ka˝dy mo˝e odpowiedzieç, a odpowiedê dostanà
równie˝ wszyscy zapisani. Wszystkie listy, które
przychodzà z listy dyskusyjnej posiadajà w tytule
dopisek [firkowscy].

Grupa dyskusyjna „Firkowscy” powsta∏a w celu:
• u∏atwienia kontaktów pomi´dzy cz∏onkami

naszej Rodziny
• wymiany nowych informacjach genealogicz-

nych o naszych przodkach
• poznawanie nowych cz∏onków naszej Rodziny,

nawiàzywanie nowych znajomoÊci 
• poruszania tematów rodzinnych i innych z ota-

czajàcego nas Êwiata
• organizacji spotkaƒ, imprez okolicznoÊciowych

i zjazdów Rodzinnych
Do grupy mo˝na zapisaç si´ przez wys∏anie
maila bez tematu i bez treÊci na nast´pujàcy
adres: 
f i rkowscy-subscr ibe@yahoogroups .com
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Na mojà proÊb´... Juliusz
Firkowski opowiada o swoich
sukcesach:

Moja przygoda z kolarst-
wem zacz´∏a si´ w 1967 r.,
kiedy to za namowà mojego
brata Mariana wzià∏em udzia∏
w serii wyÊcigów dla nie-
stowarzyszonych, w którym
zajà∏em drugie miejsce i zo-
sta∏em przyj´ty do K.S.Start
w Lublinie.

Nast´pne lata startowa∏em
kolejno w kategorii m∏odzi-
ków potem juniorów i wresz-
cie w 1971 r. zaczà∏em po-
znawaç prawdziwe kolarstwo.

Nie by∏o to ∏atwe ale ju˝ w drugim roku
startów w kategorii seniorów odnios∏em
kilka sukcesów. W kwietniu 1972 r.
wygra∏em czteroetapowy wyÊcig po Ziemi
K´dzie˝yƒskiej w kategorii do 22 lat
(orlików), a w kilku innych zajà∏em czo∏owe
lokaty oraz dobrze zapre-
zentowa∏em si´ w Ba∏tyckim
WyÊcigu Przyjaêni (11 etapów
Gdaƒsk-Wilno).

Tego samego roku zajà∏em 
w klasyfikacji do 22 lat 5 miej-
sce, a w ogólnej 16 i zosta-
∏em powo∏any do m∏odzie-
˝owej kadry narodowej rok
póêniej po ukoƒczeniu Tech-
nikum ¸àcznoÊci do odbycia
s∏u˝by wojskowej w K.S.Legia
co by∏o du˝ym wyró˝nieniem.

W barwach Legii zdoby∏em
dwa tytu∏y Mistrza Polski 
(w wyÊcigu dru˝ynowym i w
wyÊcigu d∏ugodystansowym

na torze) i dwa bràzowe
medale (w wyÊcigu parami 
i w wyÊcigu dru˝ynowym na
torze) a tak˝e po raz drugi
zajà∏em 5 miejsce w klasy-
fikacji do 22 lat. W 1976 r.
startowa∏em znowu w bar-
wach K.S.Start Lublin i by∏em
jednoczeÊnie cz∏onkiem kadry
narodowej, a tak˝e bra∏em
udzia∏ w przygotowaniach
do Olimpiady w Montrealu.
Na koniec roku zosta∏em
powo∏any do przygotowaƒ
do WyÊcigu Pokoju.

W 1977 r. zmieni∏em klub
na Karkonosze Jelenia Góra.

W jego barwach zdoby∏em najcenniejszy
dla mnie tytu∏ Mistrza Polski w jeêdzie
indywidualnej na czas.

Po tych obiecujàcych latach przyszed∏ pe-
chowy rok. Na wyÊcigu w Nowym Sàczu

uleg∏em powa˝nemu wypad-
kowi. Stwierdzono wstrzàs
mózgu i musia∏em poddaç si´
operacji wiàzade∏ barkowych.

W 1980 r. wiosnà odnios∏em
mój ostatni powa˝niejszy
sukces (1 miejsce w cztero-
etapowym wyÊcigu po Ziemi
Opolskiej).

Autor: Juliusz Firkowski - Niemcy

Kiedy my bawiliÊmy si´ na I
Zjeêdzie Rodziny Firkowskich,
na mistrzostwach w St. Johann,
Juliusz Firkowski zdoby∏ tytu∏
Wicemistrza Âwiata! Serdecznie
gratulujemy !

Juliusz Firkowski - o sobie samym... Woli byç ni˝ mieç
(...) ¸ukasz Grochowski skoƒczy∏ studia
ekonomiczne, ale zawsze mówi∏, ˝e jest
humanistà. Mia∏ 17 lat, kiedy w 1991 roku
trafi∏ do grupy inicjatywnej Rotaractu 
w Polsce, m∏odzie˝owej organizacji Rotary
International, zrzeszajàcej osoby w wieku
18-30 lat. ¸ukasz od dawna myÊla∏ o czymÊ
takim. Odnalaz∏ tam swoje miejsce.
Dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏ecznoÊci lokal-
nych, dba∏oÊç o rozwój zawodowy i umie-
j´tnoÊci organizacyjnych - nale˝àce do
podstawowych zasad Rotaractu - przy-
noszà mu wiele satysfakcji. 
(...) Przez 4 lata z kilkoma kolegami z klubu
przynajmniej jeden weekend w miesiàcu
sp´dza∏ w domu dziecka w Soƒsku pod
Ciechanowem. Zawsze starali si´ zawoziç
jakieÊ rzeczy zebrane dla dzieci, ale te˝
poÊwi´ciç im troch´ czasu - pójÊç na ∏àk´,
do sklepu, pograç w pi∏k´, porozmawiaç. 
(...) ¸ukasz ma Êwietnà, zajmujàcà prac´ 
- odpowiedzialne stanowisko w du˝ej spó∏ce
gie∏dowej - jest przyk∏adem m∏odego 
cz∏owieka sukcesu, ale mówi, ˝e nie
odpowiada∏oby mu sp´dzanie wieczorów
przy drinkach w modnych lokalach. 
W Klubie Rotaract spotyka si´ z ludêmi,
którzy podobnie jak on wolà „byç ni˝
mieç”, dla których pomaganie innym to
potrzeba serca. Doradzajà sobie wzajem-
nie w sprawach ˝yciowych i zawodowych,
uczà si´ od siebie ró˝nych rzeczy. Robià
wspólne wypady za miasto, do kina, teatru,
na kr´gle. Sà fajnà grupà sp´dzajàcà razem
czas i realizujàcà has∏o Rotaractu: Przyjaêƒ
w dzia∏aniu. 
(...) ¸ukasz Grochowski teraz jest zwyk∏ym
cz∏onkiem klubu, wczeÊniej, jeszcze jako
student, pe∏ni∏ odpowiedzialne funkcje 
w dystrykcie, czyli jednostce skupiajàcej
obecnie wszystkie polskie, ukraiƒskie i bia-
∏oruskie kluby Rotary i Rotaract, a przez
dwie kadencje by∏ szefem Komitetu
Europejskiego Rotaractu. (...)
- Zdolny, ambitny, odpowiedzialny,
znakomicie radzàcy sobie z publicznymi
wystàpieniami na mi´dzynarodowych spot-
kaniach, obdarzony talentem organizator-
skim, a jednoczeÊnie bardzo kontaktowy 
- tak o ¸ukaszu mówi Bohdan Kurowski, 
w latach 1997-1998 gubernator Polskiego
Dystryktu Rotary. PodkreÊla ogromny
organizacyjny wk∏ad ¸ukasza w kszta∏t
Rotaractu w Polsce oraz w realizacj´
mi´dzynarodowych akcji dobroczynnych. 
- To cz∏owiek, któremu chce si´ coÊ robiç.
Do takich otwartych i przebojowych ludzi
Êwiat nale˝y. (...) 

Autorka: Anna Sobczyk 
(fragment artyku∏u z paêdziernikowego

Reader’s Digest)

¸ukasz Grochowski, Warszawa 
- wnuk Alojzego Firkowskiego

Grupa dyskusyjna „FIRKOWSCY”
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By∏em najm∏odszy z rodzeƒstwa. Urodzi∏em si´
w ma∏ej, liczàcej 350 mieszkaƒców wsi w Picardy,
w rejonie Somme, 15 mil od Amieus. W 1939 r.
zakoƒczy∏em nauk´ w szkole podstawowej. 
W maju 1940 r. zmuszeni do opuszczenia naszej
wsi, znaleêliÊmy schronienie w Bretani, w po-
bli˝u Vannes. We wrzeÊniu wróciliÊmy, ale ca∏y
rejon wcià˝ okupowa∏y wojska niemieckie, wi´c
nie kontynuowa∏em nauki. Pracowa∏em w polu
do ukoƒczenia 14 roku ˝ycia, a nast´pnie mój
ojciec, jako ˝e pracowa∏ w kamieniarstwie,
wprowadzi∏ i mnie do tego interesu.

20 maja 1947 r. zosta∏em powo∏any
do s∏u˝by wojskowej w oddziale
spadochronowym w Algierii.
Po przeszkoleniu, skoƒczy-
∏em kursy na oficera i zdo-
by∏em stopieƒ sier˝anta.
W listopadzie po ró˝nych
szkoleniach i szeÊciu
skokach zosta∏em spado-
chroniarzem.

W lutym 1948 r. zg∏osi∏em
si´ na ochotnika do Wietnamu. 
Po 30 dniowym urlopie, który sp´dzi∏em 
z mojà rodzinà we Francji, powróci∏em do
mojego oddzia∏u w Algierii. Ranny w wypadku
spadochronowym przele˝a∏em ranny w szpitalu 
2 miesiàce i wróci∏em do oddzia∏u na dwa dni
przed wyruszeniem do Wietnamu. Na statku
Marechal Joffre p∏yn´liÊmy miesiàc do naszej
bazy w Hanoi, zawijajàc po drodze do Port Said,
Djibouti, Singapuru, Sjgonu, Haiphongu. Po 18-tu
miesiàcach krwawych walk, nasz batalion zosta∏
wybity i potrzebowa∏ nowych ˝o∏nierzy.
Zosta∏em wi´c razem z kolegami przeniesiony
do HUE gdzie szkoli∏em „nowych”.

15 listopada 1950 r. wróci∏em do Haiphongu
i po 45 dniach podró˝y morskiej, w Sylwestra
przyby∏em do Marsylii. 1 stycznia 1951 r.
wróci∏em do domu na 90 dni. To w∏aÊnie wtedy
pozna∏em mojà przysz∏à ˝on´. W kwietniu
powróci∏em do wojska i uzyska∏em stopieƒ
starszego sier˝anta sztabowego, a nast´pnie zo-
sta∏em instruktorem musztry. W czerwcu 1951 r.
o˝eni∏em si´. W 1952 r. ukoƒczy∏em szkolenie
uzyskujàc certyfikat mechanika czo∏gowego.
9 grudnia 1952 r. urodzi∏a si´ moja córka Joel. 
W styczniu 1954 r. ukoƒczy∏em kolejne szkolenie
w Hiller, gdzie uzyska∏em certyfikat mechanika
helikoptera. We wrzeÊniu 1954 r. wróci∏em
samolotem ze swoim szwadronem do Wietnamu.
Po 40 godzinach lotu i postojach w Bejrucie,
Karachi i Kalkucie wylàdowaliÊmy w Sajgonie na
lotnisku Ton Son Hut.

W kwietniu 1955 r. wróciliÊmy do Francji. 
W kilka dni po wylàdowaniu w Marsylii wyru-
szyliÊmy na Algieri´. Obóz rozbiliÊmy w bazie
SETIF, która by∏a najwi´kszà bazà dla helikop-
terów. To tu zosta∏em g∏ównym mechanikiem
dywizjonu. W 1956 r. wyruszy∏em z misjà do

Sahar at Tammanraset i w ciàgu miesiàca awan-
sowa∏em na m∏odego chorà˝ego sztabowego.

W paêdzierniku 1957 r. zosta∏em poproszony
o wzi´cie udzia∏u w wyprawie polarnej do Tierrie
Adelie na Antarktydzie z udzia∏em helikopterów
typu Bell, które wypo˝yczy∏a armia, prowadzonej
przez Francuzów pod kierownictwem Paula-
Emile Victora. Po 69 dniach na morzu przyby-
liÊmy do Panamy, Tahiti i Nowej Zelandii, na
pok∏adzie NORSEL zawin´liÊmy do bazy
Dumont D’Urville.
W styczniu 1958 r. z pomocà helikoptera trans-

portowaliÊmy przeró˝ne materia∏y na
sta∏y làd. Na nieszcz´Êcie pod

koniec misji, helikopter
rozbi∏ si´ na kontynencie.

Po 48 godzinach poszu-
kiwaƒ, ku naszej wielkiej
radoÊci, znaleêliÊmy pi-
lota ca∏ego i ˝ywego, ale

sprz´t zosta∏ ca∏kowicie
zniszczony. MusieliÊmy wi´c

taszczyç rzeczy z powrotem na
pok∏ad.

8 lutego, z ludêmi którzy sp´dzili rok
na Antarktydzie skierowaliÊmy si´ z powrotem
do Francji. ZatrzymaliÊmy si´ w Hobart, na
Tasmani, skàd po tygodniu polecieliÊmy samo-
lotem do Melbourne w Australii. Tu liniow-
cem Arcadia, po 18 dniach podró˝y
morskiej dotarliÊmy do Marsylii.
Kilka dni póêniej przyjà∏ nas prezy-
dent Francji Rene Coty. 
Po pi´tnastodniowym urlopie
wróci∏em do swoich obowiàz-
ków w Algierii. W grudniu
wróci∏em do Francji, gdzie 
w szkole lotniczej w Dox pe∏-
ni∏em funkcje g∏ównego mecha-
nika helikopterów typu Bell.

W lipcu 1959 r. awanso-
wa∏em na starszego chorà˝ego
sztabowego. W czerwcu 1960 r.
zosta∏em odznaczony Medalem 
- Medaille Militaire. Mój syn, 
Jean-Michel urodzi∏ si´ w 1962 r. 
1 maja 1962 r. wróci∏em do Algierii gdzie
objà∏em stanowisko w szkole ALAT w Sidi Bel
Abbes. 1 stycznia 1963 r. zosta∏em podporucz-
nikiem i by∏em wys∏any do Oranu jako szef
obs∏ugi technicznej na H2 Piasecki (Vertol).
Wyruszy∏em z misjà na Sahar´ z postojami 
w Clomb Beker, Adrar, Reggane, Salah, Arak,
Amguel...

W styczniu 1964 r. wróci∏em do Walencji we
Francji. 25 grudnia urodzi∏a si´ moja córka
Marie Noelle, a 1 stycznia otrzyma∏em stopieƒ
porucznika. We wrzeÊniu zosta∏em przeniesiony
do Rennes w Bretanii, wcià˝ w tym samym stopniu. 

Od 14 lipca 1968 (francuski Dzieƒ Niepodle-
g∏oÊci) zosta∏em odznaczony Orderem Zas∏u˝onych

i odby∏em lot bojowy jako mechanik na helikop-
terze PUMA SA330 w dwóch towarzystwach 
lotniczych: SUD - AVIATION i TURBOMECA.
We wrzeÊniu 1968 r. zosta∏em przeniesiony do
Mulhouse w Alzacji, a 1 lipca 1970 awansowa∏em
na kapitana. 

W czerwcu 1973 odszed∏em w stan spoczynku.
W czasie mojej kariery wojskowej wykona∏em 
54 skoki spadochronowe, z czego dwa w strefie
dzia∏aƒ wojennych, oraz odby∏em 1100 godzin
lotu ∏àcznie w samolocie i helikopterze. 

Jean - Michel i Marie - Noelle potrzebowali
pieni´dzy na nauk´, a moja wojskowa emerytura
nie pozwala∏a nam na przyzwoite ˝ycie.
Znalaz∏em prac´ w Orleanie jako brygadzista 
w firmie transportowej (450 pojazdów: samo-
chodów i ci´˝arówek). Nie uk∏ada∏o mi si´ z sze-
fem, wi´c pod koniec stycznia 1974 r. porzuci∏em
t´ prac´.

W marcu znalaz∏em nowà jako asystent
kierownika dzia∏u kadr w firmie telekomunika-
cyjnej Alcatel, która zatrudnia∏a 1350 ludzi. 
W 1976 by∏em chory na zapalenie op∏ucnej, ale
po 2 miesiàcach zwolnienia wróci∏em do pracy. 

Pod koniec 1977 zakoƒczyliÊmy budow´
domu, do którego przeprowadziliÊmy si´ w kwiet-
niu 1978. Niestety, w czerwcu 1984 r. zmar∏a
moja ˝ona. By∏o mi bardzo trudno, ale có˝, ˝ycie

toczy∏o si´ dalej, a moje dzieci wcià˝ jeszcze
nie zakoƒczy∏y nauki. 

W marcu 1987 r. skoƒczy∏em 60 lat 
i definitywnie zakoƒczy∏em prac´ 

- skoƒczy∏em mojà cywilnà karier´
in˝yniera pracujàcego jako kie-
rownik administracji. Wtedy
te˝ pozna∏em kobiet´, z którà
dziel´ moje ˝ycie - pó∏ roku
mieszkamy u mnie, drugie pó∏
u niej. Opiekuj´ si´ moim 
domem, ogródkiem, grupà
kombatantów, moim hobby

jest kolarstwo (ju˝ 3 razy prze-
jecha∏em z Pary˝a do Roubaix 

w s∏awnym wyÊcigu na trasie 
245km, z czego 45km po kocich ∏bach.

Du˝o spaceruj´, zbieram znaczki
troch´ gram na gie∏dzie. Uprawia∏em 

w ˝yciu ró˝ne sporty: pi∏k´ no˝nà, siatkówk´,
rugby, boks i kolarstwo. Ze wzgl´du na wiek,
obecnie wchodzi w gr´ tylko kolarstwo i spacery.
Jak Ci mówi∏em, 14 lipca 2003 zosta∏em odzna-
czony medalem Kawalera Legii Honorowej. 
Za kilka dni skoƒcz´ 77 lat. Mam 182 cm wzrostu
i wa˝´ 110 kg. Nie narzekam na zdrowie oprócz
raka prostaty (cofa si´ po radioterapii)
k∏opotów z kr´gos∏upem (rezultat wypadku ze
spadochronem). 

Autor: Stanis∏aw Firkowski z Francji
T∏umaczenie:

Steve Shimanek - Francja (francuski/angielski) 
Beata Firkowska - ¸ódê (angielski/polski) 

List Stanis∏awa Firkowskiego z Francji
- weterana walk w Wietnamie i uczestnika wypraw na Antarktyd´.
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Prowizora farmacji Feliksa Firkowskiego, stryja
mojego m´˝a, nie zna∏am osobiÊcie, ale stojàc przez
osiemnaÊcie lat za pierwszym sto∏em bodzentyƒskiej
apteki s∏ysza∏am o nim od pacjentów wiele dobrego.
Ta wdzi´czna pami´ç, którà zachowali mieszkaƒcy
do dziÊ, zach´ci∏a mnie do opracowania wspomnieƒ
o tym cz∏owieku wielkiego serca i umys∏u. Dobry
fachowiec i spo∏ecznik wra˝liwy na ludzkà niedol´,
pomaga∏ swojà radà ludziom w czasach, gdy opieka
lekarska by∏a niewystarczajàca, a wieÊ kielecka
pogrà˝ona w n´dzy i ciemnocie. Do lekarza, które-
mu cz´sto trzeba by∏o p∏aciç wysokie honorarium,
zwracano si´ na ogó∏ w ostatecznoÊci, czasem ju˝
wówczas, gdy Êmierç zaglàda∏a w oczy. Najcz´Êciej
korzystano z pomocy apteki.

Feliks Firkowski urodzi∏ si´ 15 listopada 1882 r.
w Jasionie k. Koƒskich, w rodzinie liczàcej dziewi´-
cioro dzieci. Szko∏´ powszechnà ukoƒczy∏ w ˚ar-
nowie, matur´ uzyska∏ w 1904 r. w Cz´stochowie, po
czym rozpoczà∏ praktyk´ w aptece w ¸odzi. W dniu
4 lutego 1911 r. wzià∏ udzia∏ w strajku pracowników
aptek. SpoÊród osiemdziesi´ciu strajkujàcych kilku-
nastu zosta∏o aresztowanych i uwi´zionych przez
carskà policj´; by∏ wÊród nich równie˝ Feliks. 
Po uwolnieniu z wi´zienia musia∏ opuÊciç ¸ódê.
Wyjecha∏ do Kijowa i tam pracujàc w aptekach
ukoƒczy∏ kurs dla pomocników aptekarskich.

Od 1915 r. pracowa∏ w aptece warszawskiej
mgra. Lelejki. W 1917 r. wzià∏ udzia∏ w strajku pra-
cowników aptek. W 1918 r. zg∏osi∏ si´ do wojska pol-
skiego i przez kilka miesi´cy pe∏ni∏ funkcj´ szefa
apteki wojskowej. Studiowa∏ w Warszawie w latach
1919-1921, uzyskujàc 14 grudnia 1921 r. dyplom
prowizora farmacji (w wieku 39 lat).

W 1922 r. objà∏ kierownictwo apteki w Bodzen-
tynie, którà kupi∏ od wdowy po aptekarzu Marii
Mierzejewskiej, p∏acàc wówczas blisko 3 miliony
ówczesnych marek (2950 tys.) oraz 125 korców
zbo˝a. Pieniàdze otrzyma∏ jako sched´ po rodzicach
z przeznaczeniem dla niego i dwóch m∏odszych
sióstr, którymi opiekowa∏ si´ do koƒca swojego pra-
cowitego ˝ycia. Apteka mieÊci∏a si´ w owym czasie
przy Rynku Górnym w miejscu dzisiejszej biblioteki
gminnej. Póêniej przeniós∏ aptek´ do innego lokalu,
przy Rynku Górnym nr 9, a w 1930 r. zbudowa∏
nowy dom, w którym na parterze urzàdzi∏ aptek´
wraz z laboratorium, na pi´trze zaÊ mieszkanie.
Poch∏oni´ty budowà, opiekà nad rodzeƒstwem 
i bratankami, pracà zawodowà i spo∏ecznà - sam nie
za∏o˝y∏ rodziny, pozosta∏ kawalerem.

Od chwili zamieszkania w Bodzentynie czynnie
w∏àczy∏ si´ w nurt pracy spo∏ecznej miasteczka.
Przez d∏u˝szy czas by∏ skarbnikiem Ko∏a Polskiej
Macierzy Szkolnej, którà prowadzi∏o prywatne
seminarium nauczycielskie. By∏ równie˝ cz∏onkiem
zarzàdu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i pe∏ni∏ tam
przez wiele lat funkcj´ skarbnika. W tym czasie
stra˝ po˝arna wznosi∏a w Bodzentynie Dom
Ludowy, w co zaanga˝owa∏ wiele energii. Nie stroni∏
tak˝e od dzia∏alnoÊci politycznej, upatrujàc w niej
platform´ do niesienia aktywnej pomocy masom
ch∏opskim w ich ci´˝kim po∏o˝eniu. W „Wykazie
dzia∏aczy politycznych, spo∏ecznych i osób
wp∏ywowych”, sporzàdzonym w 1929 r. w Kielcach,
prow. farm. F. Firkowski figuruje jako cz∏onek
Stronnictwa Ludowego. Zatem ta jego dzia∏alnoÊç
uwa˝ana by∏a wtedy za znaczàcà.

Po wkroczeniu Niemiec w 1939 r. Feliks
Firkowski zosta∏ zatrzymany w charakterze zak∏ad-
nika, ale wkrótce uwolniono go i powróci∏ do pracy
w aptece. Jego goÊcinny dom stanowi∏ schronienie 
w czasie okupacji zarówno dla licznych cz∏onków
rodziny, jak równie˝ dla uchodêców i osób wysied-
lonych. Wszystkim im pomaga∏ w tych trudnych la-
tach, zapewnia∏ dach nad g∏owà, wy˝ywienie, czasem
prac´ w aptece. Z rodziny przebywa∏y tam bratanice
Helena i Janina, a najd∏u˝ej Anna, w 1939 r. stu-
dentka trzeciego roku farmacji w USB w Wilnie.
Mieszkajàc u stryja, ucz´szcza∏ przez rok na tajne
komplety w zakresie szko∏y Êredniej jego bratanek
Antoni. W aptece bodzentyƒskiej znalaz∏y prac´ 
i spokojnà przystaƒ Halina Fedecka - pomocnik

aptekarski i Barbara Krupiƒska - studentka farmacji
USB. Przez krótki czas znaleêli opiek´ u aptekarza
bodzentyƒskiego dentystka Woliƒska i lekarz
Habdank.

Wa˝nà formà patriotycznej i spo∏ecznej dzia-
∏alnoÊci prow. farm. Feliksa Firkowskiego w okresie
okupacji by∏a pomoc partyzantom i ludziom
przeÊladowanym. Zakres tej pomocy w pami´ci
ludzkiej okreÊlony zosta∏ jako bardzo znaczàcy. 
W tygodniku „s∏u˝ba zdrowia” z dnia 7 maja 1972 r.
w artykule pt. „Âlad historii” czytamy: „Komisja
Historyczna Zarzàdu Okr´gu ZBoWiD w Kielcach
podj´∏a prób´ wydobycia z zapomnienia ludzkich
czynów... Zawodna jest ludzka pami´ç, nik∏e zapiski 
z czasu minionego, w którym dzia∏ali ludzie ˝arliwi.
Wi´kszoÊç z nich zresztà zaciera∏a Êlady swojej 
dzia∏alnoÊci, by nie naraziç siebie i innych na represje
okupanta...” I dalej: „Na prowincji szczególnà rol´
spe∏ni∏ niezapomniany do dziÊ mgr Feliks Firkowski”.

Zaopatrywa∏ on oddzia∏y partyzanckie w leki 
i opatrunki. Pomóg∏ w urzàdzeniu szpitalika par-
tyzanckiego w Bodzentynie. O faktach tych
relacjonowa∏ lekarz Browar-Paszkowski, który wraz
z Bogdanem Arendarskim by∏ organizatorem tego
szpitalika. Przekazywanie leków i opatrunków par-
tyzantom odbywa∏o si´ najcz´Êciej przez ∏àczników.
Helena Firkowska-Milcarz, bratanica aptekarza,
która podczas okupacji jakiÊ czas przebywa∏a w jego
domu, wspomina, ˝e w jego mieszkaniu prywatnym

O bodzentyƒskich aptekarzach 
- raz jeszcze...

Autorka: Leokadia Firkowska; artyku∏ z dnia 14.04.1986

sta∏a du˝a skrzynia z opatrunkami, przeznaczonymi
do zaopatrywania oddzia∏ów walczàcych. Helena
wielokrotnie wraz z Annà, swojà stryjecznà siostrà,
zanosi∏a wieczorem w koszu do szpitala partyzanc-
kiego banda˝e, gaz´ i leki. By∏y partyzant, Boles∏aw
Sikora z Bodzentyna wspomina, ˝e jako ∏àcznik
cz´sto przychodzi∏ do apteki po leki, opatrunki,
Êrodki przeciwko wszawicy i Êwierzbowi potrzebne
kolegom „w lesie”. F. Firkowski wiedzia∏ kim on jest
i nigdy nie bra∏ od niego pieni´dzy. Wac∏aw Szumi-
lewicz, pseudonim „Atos”, by∏y partyzant obecnie
dzia∏acz ZBoWiD z Suchedniowa podaje, ˝e
wielokrotnie pobiera∏ od aptekarza F. Firkowskiego
opatrunki dla rannych partyzantów, ukrywajàcych
si´ w pobliskich wioskach. Przeniós∏ te˝ osobiÊcie do
lasu wag´ aptecznà i sk∏adniki do sporzàdzania
butelek samozapalajàcych, przygotowywanych 
w celu niszczenia czo∏gów. OÊwiadcza, ˝e aptekarz
pouczy∏ go, i˝ trzeba braç 7g cukru pudru na 
1g Kalium chloricum, ponadto dodaç benzyny 
i kwasu siarkowego. Ârodków tych dostarcza∏ mu 
F. Firkowski.

Za przynale˝noÊç do konspiracji zosta∏ areszto-
wany w 1942 r. m∏ody farmaceuta, mgr Zenon
Âwiderski, zatrudniony w aptece bodzentyƒskiej od
1935 r. Zes∏any do obozu zag∏ady w OÊwi´cimiu
zmar∏ na czerwonk´. 

W warunkach okupacyjnych zdobycie leków
niezb´dnych do funkcjonowania apteki by∏o proble-
mem. F. Firkowski nie poddawa∏ si´ biernie trud-
noÊciom. Brak specyfików wyrównywa∏ wzmo˝onà
produkcjà laboratoryjnà. Skupowa∏ od ludnoÊci
surowce roÊlinne i przerabia∏ je na poszukiwane
leki. Zdobywa∏ nielegalnie olej, potrzebny do
ró˝nych nacieraƒ (np. olejku kamforowego), lub
smalec, który s∏u˝y∏ np. do wyrobu maÊci cynkowej,
maÊci na Êwierzb i innych.

Innà kartà dzia∏alnoÊci F. Firkowskiego by∏a po-
moc pieni´˝na i rzeczowa dla ofiar hitlerowskiego
terroryzmu i przemocy. WÊród pamiàtek po apte-
karzu bodzentyƒskim zachowa∏ si´ list dzi´kczynny
Abrama Wajntrauba, napisany z Hajfy 12 stycznia
1946 r. ¸amanà polszczyznà dzi´kuje w nim za
ocalenie jego ojca przez udzielenie mu ˝ywnoÊci 
i pieni´dzy. Stary Herszel Wajntraub ukrywa∏ si´
okresie okupacji wraz z kilkoma innym ˚ydami
schronie leÊnym w pobli˝u Bodzentyna; ludzie
zanosili im tam ˝ywnoÊç. Po wyzwoleniu, dzi´ki
pomocy materialnej aptekarza, móg∏ u∏o˝yç sobie
egzystencj´ w trudnych powojennych miesiàcach, 
w które wkroczy∏ w ∏achmanach i bez grosza. Jego syn
pisa∏: „Ta zapomoga by∏a potrzebna ojcu na pierwszy
kawa∏ek chleba. By∏ to bezinteresowny gest dobroci
aptekarza, który nie da si´ s∏owami wyraziç”. M∏ody
Abram Wajntraub pragnà∏ si´ zrewan˝owaç po woj-
nie, oferujàc aptekarzowi goÊcin´ u siebie i wsparcie.

Ale aptekarz bodzentyƒski nie skorzysta∏ z zapro-
szenia. W 1948 r. zdrowie jego zacz´∏o szwankowaç:
dolega∏a mu choroba serca, m´czy∏o chromanie
przestankowe. Zaanga˝owa∏ wi´c do pracy w aptece
bratanka Antoniego i mgr Janin´ Sudenis, która
Êwie˝o ukoƒczy∏a studia na UJ. W 1950 r. Janina 
i Antoni zostali ma∏˝eƒstwem. Gdy w 1951 r. apteka
zosta∏a przej´ta na w∏asnoÊç paƒstwa, prow. farm.
Feliks Firkowski zosta∏ poczàtkowo jej kierowni-
kiem. Jednak w miar´ post´pów choroby przekaza∏
kierownictwo mgr Janinie Sudenis-Firkowskiej.
Sam pozosta∏ pracownikiem apteki a˝ do chwili
swojej Êmierci w dniu 29 grudnia 1952 r.

Feliks Firkowski pochowany jest w Bodzentynie,
w grobowcu rodzinnym, na którym widnieje napis:
„W pracy i wyznawaniu praw Bo˝ych szli ku
nieÊmiertelnoÊci”.

Feliks Firkowski - pierwszy po lewej
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Poszukujemy jakichkolwiek informacji o nast´pujàcych
osobach:
Aleksandra Firkowska Berufsschule Polen, Koordinatorin
Alberto Antonio Firkowski Misiones, Argentyna urodz. 1940, pilot
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?
Artur Firkowski Gdaƒsk Nest Networking & Communication Sp z.o.o. 

ul. Piastowska 36; 80-332 Gdaƒsk
Barbara Firkowska Mniszków Dyplomowana piel´gniarka Êrodowiskowa 

ul. Piotrkowska 42; 26-341 Mniszków (0-44) 756 19 01
Ettore Firkowski Brazylia
Ewa Firkowska Warszawa Instytut Gospodarki Mieszkaniowej - Zak∏ad Badania 

Rynku NieruchomoÊci; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
Gabrielle J Firkowski Fort Lauderdali, FL, USA data urodz. 1950
Gwnyth Firkowski Canada Member of Edmonton Bird Club http://ebc.fanweb.ca
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
Maria Firkowski Misiones, Argentyna urodz. 1944
Marian Firkowski Toruƒ ul. Gagarina
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
Natalia Firkowska Inowroc∏aw Przedsi´biorstwo Handlowo-Us∏ugowe z.o.o. „Arpis”

Sp Sklep nr 21; ul. Krzywoustego 23; 88-100 Inowroc∏aw
Olga Firkowski Misiones, Argentyna urodz. 1942
Piotr Firkowski Gdaƒsk
Pablo Andres Firkowski Misiones, Argentyna urodz. 1962, rolnik
R. Firkowski ¸ódê „Fart-Plus” Autokomis; ul. Wojska Polskiego 83; 

91-755 ¸ódê; tel. 0 501 419 735
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
W∏adys∏aw Firkowski Wroc∏aw lekarz medycyny; Wroc∏aw
Zofia Firkowska Smardzko Sklep spo˝.-przem.; 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.

Nasze poszukiwania Rodziny Firkowskich
rozpocz´liÊmy od przeszukania Internetu.
Dzi´ki odnalezionym w ten sposób danym,

nawiàzaliÊmy kontakty z wieloma Firkowskimi.
Prawie ka˝da z odnalezionych osób przys∏a∏a nam
nowe informacje genealogiczne, a czasami tak˝e
nowe adresy. Ale zmierzaliÊmy do punktu, w którym
do zdobycia nowych informacji nie wystarcza∏ ju˝
sam Internet. ZrozumieliÊmy, ˝e do dalszych po-
szukiwaƒ niezb´dne b´dzie odnalezienie i przeszu-
kanie starych, archiwalnych dokumentów.

Zaczà∏em pytaç innych genealogów, gdzie
móg∏bym takie odnaleêç. Wszyscy mówili mi, ˝e
Mormoni1 filmujà ksi´gi parafialne z koÊcio∏ów 
z ca∏ego Êwiata. W 1894 Biblioteka Centralna
(Family History Library) rozpocz´∏a gromadzenie
danych genealogicznych. Jest to najwi´ksza biblio-
teka tego rodzaju na Êwiecie. Biblioteka Centralna
ma siedzib´ w Salt Lake City, Utah, USA. W tej
bibliotece znajdujà si´ zbiory 3 milionów rolek
mikrofilmów z genealogicznymi danymi, oko∏o
750.000 mikrofiszek, 310.000 ksià˝ek i wiele innych
êróde∏.

Zasoby biblioteki sà dost´pne dla wszystkich, nie
tylko dla cz∏onków tego KoÊcio∏a. Centra poszu-
kiwaƒ rodzinnych (Family History Centers) sà od-
dzia∏ami Biblioteki Centralnej. Istnieje ponad
4,000 oÊrodków poszukiwaƒ rodzinnych w ponad
88 krajach. Pracujà tam wolontariusze. Najbli˝szy
taki oÊrodek zlokalizowany jest oko∏o 80 km od
miejsca gdzie mieszkam. Ka˝dego miesiàca oko∏o
100,000 rolek mikrofilmów jest przesy∏anych do
takich oÊrodków.

A tak to wyglàda… Jad´ do lokalnego centrum
poszukiwaƒ rodzinnych… i zamawiam mikrofilmy,
które chc´ przejrzeç. Zamówienie jest wysy∏ane do
Biblioteki Centralnej w Salt Lake City. Kopie
mikrofilmów, które zamówi∏em zostajà przes∏ane
do mojego lokalnego centrum poszukiwaƒ. Musz´
tylko zap∏aciç niewielkà op∏at´ przy z∏o˝eniu
zamówienia. Nast´pnie jad´ do centrum poszuki-
waƒ aby przeglàdaç owe mikrofilmy. Wolno mi
przeglàdaç dany mikrofilm przez 6 tygodni. Je˝eli
chcia∏bym przeglàdaç go przez nast´pne 2 miesiàce
musz´ wnieÊç dodatkowà op∏at´. Je˝eli potrzebuj´
jeszcze wi´cej czasu, wnosz´ kolejnà op∏at´, a mikro-
filmy pozostajà „u mnie” przez rok. To jest ostatnia
wymagana op∏ata. Przejrza∏em ju˝ 80 rolek mikro-
filmów od paêdziernika 2003 roku. Na rolkach tych
by∏o ponad 500.000 rekordów... To jest bardzo du˝o!

Kiedy znajd´ interesujàcy mnie rekord, foto-
grafuj´ go aparatem cyfrowym. Wiele rekordów
fotografuj´ w kilku cz´Êciach. Po danym dniu po-
szukiwaƒ, przegrywam je do mojego komputera.

Tim Firkowski
t∏umaczenie: ¸ukasz Firkowski

Nast´pnie ∏àcz´ mniejsze fragmenty w ca∏e zdj´cia,
które sà ∏atwiejsze do odczytu. Nast´pnie wysy∏am je
do ¸ukasza e-mailem. ¸ukasz odczytuje i t∏umaczy
te rekordy na angielski. 

Archiwalne poszukiwania

Odnalaz∏em akta po ∏acinie, niemiecku, polsku,
rosyjsku. Sp´dzi∏em setki godzin przeglàdajàc mikro-
filmy. Zaj´∏o to du˝o czasu, ale uwa˝am ten czas za
dobrze spo˝ytkowany, poniewa˝ odnaleêliÊmy wiele
nowych informacji, po∏àczyliÊmy wiele Rodzin. 
Z wdzi´cznoÊci dla centrum poszukiwaƒ zosta∏em
wolontariuszem. Ârednio 3 razy w miesiàcu, poma-
gam innym w ich genealogicznych poszukiwaniach.

1 Mormoni, czyli wierni nale˝àcy do koÊcio∏a pod nazwà Church of
Jesus Christ of Latter-Day Saints (KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich), od kilkudziesi´ciu lat je˝d˝à po
Êwiecie i filmujà ksi´gi parafialne i inne spisy czy listy ludzi
dost´pne we wszelkiego rodzaju archiwach. Wed∏ug ich wierzeƒ,
˝yjàcy ludzi mogà nawiàzaç kontakt z duszami przodków i wsta-
wiç si´ za nimi do Boga, ˝a∏owaç za grzechy i dokonywaç obietnic
poprawy w ich imieniu, a nawet ochrzciç, pod warunkiem, ˝e
znajà ich nazwiska.
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Sherrie Ann Firkowski
t∏umaczenie: ¸ukasz Firkowski

Jestem bardzo szcz´Êliwa z pracy jakà w∏o˝y∏
Tim w poszukiwania genealogiczne. Ja tak˝e
poszukiwa∏am mojej Rodziny kilka lat temu.
Ale to by∏o przed erà komputerów, wtedy
kiedy wszystkie informacje pochodzi∏y od
˝yjàcych cz∏onków rodziny lub z sàdów. Tim
zdo∏a∏ odkryç w ciàgu zaledwie kilku lat to, co
powinno zajàç okres ca∏ego ˝ycia.

Czasami zastanawiam si´ dlaczego bardziej
interesuje mnie Rodzina Firkowskich ni˝
moja w∏asna. Rodzina mojej mamy pochodzi 
z Ameryki (cz´Êciowo z Kanady) od po∏owy
XVI wieku. Pod panieƒskim nazwiskiem
by∏am tylko przez 18 lat, a „Firkowskà” jestem
ju˝ ponad 42 lata. OpowieÊci ze strony
Rodziny mojej mamy zacierajà si´ w pami´ci,
historia Rodziny Erica jest Êwie˝sza i bardziej
dla nas interesujàca.

Czasami opowieÊci sà bardzo radosne i we-
so∏e; tak jak opowieÊç o zabawkach, które
ojciec Erica zrobi∏ dla niego i jego siostry
kiedy oni mieszkali w Niemczech. Albo te, jak
razem z ojcem w´drowali poprzez pola. Jego
mama opowiada∏a jak tuczy∏a g´si do zje-
dzenia lub sprzedania. A tak˝e wspomnienia 
z czasów jego dzieciƒstwa w Uffenheim 
w Niemczech.

Niektóre opowieÊci by∏y smutne; na przy-
k∏ad ta o tym, jak jego mama by∏a z nimi na
zakupach i us∏yszeli alarm bombowy i musieli
szukaç kryjówki. Eric mia∏ trzy siostry, które
zmar∏y w Polsce przed jego urodzeniem. Ale
chyba najsmutniejsza opowieÊç by∏a o tym, 
jak jego ma∏y przyjaciel zdetonowa∏ granat 
w ∏azience. Ten ch∏opiec nie doczeka∏ pokoju
w Europie.

Eric cz´sto mówi∏, ˝e chcia∏by pewnego
dnia odwiedziç swojego brata Mirka w Cze-
chach. Ale zawsze powtarza∏ s∏owa „mo˝e
pewnego dnia”. A˝ w koƒcu, na jego urodziny,
nasze dzieci ufundowa∏y nam bilet na samolot,
˝ebyÊmy mogli tam polecieç. Jedyne co musia∏
zrobiç to wybraç miesiàc naszej podró˝y. To
by∏o w 1996 roku, po tym jak umar∏a jego
mama. Brat Erica - Mirek. chcia∏ zabraç nas
do Polski, ale zdrowie mu na to nie pozwala∏o.

Z powodu przewlek∏ej choroby musia∏am
zrezygnowaç z pracy w 2000 roku. Kiedy Tim 
i ¸ukasz zacz´li mówiç o Zjeêdzie by∏am 
bardzo podekscytowana. Ale nie mieliÊmy

oszcz´dnoÊci na podró˝ za ocean. Tak˝e
choroba utrudni∏aby mi podró˝. W pierwszej
po∏owie 2004 roku kiedy wydawa∏o si´, ˝e
Zjazd naprawd´ si´ odb´dzie, nasze dzieci
zapyta∏y mnie jakbym si´ czu∏a gdyby Eric
polecia∏ do Polski sam. Oni zamierzali ufun-
dowaç Ericowi bilet na samolot. Bardzo
chcia∏am pojechaç z nim, ale wiedzia∏am, 
˝e nas na to nie staç. By∏am szcz´Êliwa, ˝e
znaleêli sposób, aby móg∏ tam polecieç. To, 
˝e ja nie polec´ razem z nim, przez d∏u˝szy
czas, bardzo martwi∏o Erica. Ciàgle powtarza∏:
„Jestem pewien, ˝e jest Ci smutno, ˝e nie pole-
cisz ze mnà!”

Pomaga∏am Ericowi w przygotowaniach do
podró˝y. Zrobi∏am ksià˝eczk´ ze zdj´ciami
tych osób których zdj´cia mia∏am, i które
zapowiedzia∏y swój przyjazd na zjazd.
Pomaga∏am mu wybieraç jakie souveniry
powinien zabraç z Teksasu. Zaprojektowa∏am
kartki pocztowe i nakleja∏am na nie çwierç-
dolarówki. Dlaczego to wszystko robi∏am,
mimo i˝ wiedzia∏am, ˝e nie pojad´? Po pier-
wsze, aby mu pomóc. A po drugie, to pomog∏o
mi poczuç si´ tak jakbym w tym wszystkim
uczestniczy∏a. Codziennie Êledzi∏am na mapie
podró˝ Erica i Tima.

Czy by∏ moment, ˝e ˝a∏owa∏am, ˝e nie
pojecha∏am z nimi? OczywiÊcie, nie by∏abym
cz∏owiekiem, gdybym tego nie czu∏a. Ale gdy-
bym rozchorowa∏a si´ w czasie pobytu w Polsce,
to by∏by to du˝y problem dla rodziny ¸ukasza.
Teraz staram si´ uporaç z moimi problemami,
majàc nadziej´, ˝e b´d´ mog∏a pojechaç na
zjazd w 2006 roku. Teraz czuj´ si´ dobrze.
MyÊl´, ˝e przynajmniej jedno z naszych dzieci
tak˝e pojedzie.

Kiedy Eric wróci∏ wraz z tymi wszystkimi
cudownymi opowieÊciami i pi´knymi zdj´ciami
z wycieczki, mia∏am ∏zy wzruszenia w oczach.
Zdj´cia ogromnych, starych zamków, koÊcio∏ów
i pomników by∏y tak wspania∏e do oglàdania.
Przeczyta∏am wi´kszoÊç informacji jakie Eric
przywióz∏ z podró˝y, je˝eli by∏y po angielsku.
Du˝o dowiedzia∏am si´ o Waszym uroczym kraju.
Ale zdj´cia ze Zjazdu by∏y najpi´kniejsze.
Ludzie sà zawsze bardziej interesujàcy ni˝ rzeczy.
Ka˝dy tam by∏ taki cudowny, szcz´Êliwy, przyja-
cielski i s∏u˝y∏ pomocà!

P∏aka∏am kiedy na wideo oglàda∏am jak Tim
przemawia∏ i przedstawia∏ Ericowi Rodzin´
Firkowskich. P∏aka∏am, kiedy s∏ysza∏am prze-
mówienie Miros∏awa, oraz kiedy Tim i ¸ukasz
mówili o minionych dwóch latach. Cieszy∏am
si´ kiedy przekazywano ¸ukaszowi pieniàdze
na bilet w podró˝ do jakiegoÊ egzotycznego
miejsca. Moje serce radowa∏o si´ i taƒczy∏o ze
wszystkimi kiedy gra∏ DJ. Podoba∏ mi si´
pomys∏ zakoƒczenia wszystkiego niedzielnà
Msz´ Êw. - podzi´kowanie Bogu za „cudowne
wspólne chwile”!

Podczas gdy Tim i ¸ukasz umieszczali
zdj´cia w Internecie, Eric i ja pracowaliÊmy
nad innymi projektami. Kiedy dostaliÊmy
zdj´cia ze Zjazdu, mieliÊmy mnóstwo zabawy
z rozszyfrowywaniem kto jest kto. Kontak-
tujemy si´ z niektórymi z Was abyÊcie pomogli
nam ze zdj´ciami. Podsumowujàc, Zjazd
Rodzinny by∏ najlepszà cz´Êcià wycieczki.
Mam nadziej´, ˝e za dwa lata, ja tak˝e b´d´
mog∏a Was wszystkich spotkaç. To by∏oby
bardzo ekscytujàce.

Je˝eli ktokolwiek potrafi czytaç i pisaç po
angielsku, chcia∏abym, ˝eby skontaktowa∏ si´
ze mnà, mo˝ecie przysy∏aç mi e-maile na
adres: sapenguin44@yahoo.com

Sercem Firkowska

Sherrie Ann Firkowski z m´˝em Ericem

Z katalogu zabytków budownictwa
przemys∏owego w Polsce... 

M∏yn wodny zbo˝owy, po∏o˝ony 
w odleg∏oÊci oko∏o 200 m na wschód od
skrzy˝owania dróg do Parady˝a i do

Opoczna, nad rzeczkà W´glankà. W miejscu tym
albo w pobli˝u m∏yn istnia∏ od bardzo dawna.
Zaznaczony jest on na mapie z prze∏omu XVIII
i XIX w. W latach osiemdziesiàtych XIX w. te˝
znajdowa∏ si´ tam m∏yn wodny. Obecnie istniejà-
cy zbudowany zosta∏ oko∏o 1890 r. By∏ to budy-
nek drewniany, parterowy, na fundamencie z ka-
mienia, kryty dachem dwuspadowym z gontu.
(...) M∏yn obecnie czynny. 
Odziedziczony po rodzicach przez Magdalen´
Firkowskà-Górnik (Miedzna Drewniana).

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

S∏awkowi Firkowskiemu 
z Katowic za nagranie p∏yt CD

Krzysztofowi Firkowskiemu 
z ¸odzi za wydruk gazetki

Za pomoc w t∏umaczeniu artyku∏ów 
dzi´kujemy:

Agnieszce Strózik z Siemianowic Âlàskich 
Beacie Firkowskiej z ¸odzi

Maciejowi Firkowskiemu z Brwinowa
S∏awkowi Firkowskiemu z Katowic

Steve Shimanek z Francji
Caroline Shimanek z Francji.

Oraz wszystkim tym, 
którzy dokonali dobrowolnych wp∏at 

na rzecz 
tego numeru gazetki.
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„Skàd si´ wywodzimy?” - takie pytanie cz´sto zada-
jemy seniorom naszego rodu. Odpowiedzi, które
otrzymujemy sà ró˝ne... Niektórzy twierdzà, ˝e
Firkowscy przybyli ze wschodu, inni precyzujà to
bardziej mówiàc, ˝e z Krymu, inni ˝e od Tatarów.
Czy w tych, przekazywanych z pokolenia na pokole-
nie, informacjach zachowa∏o si´ jeszcze ziarnko
prawdy? Byç mo˝e tak... Byç mo˝e pochodzimy od
Karaimów - ludnoÊci pochodzenia tureckiego,
zamieszkujàcego poczàtkowo Krym, a póêniej
Europ´ Wschodnià m.in. Ukrain´, Litw´. WÊród
tej ludnoÊci bardzo popularne by∏o i nadal jest
nazwisko Firkowicz. Czy to tylko zbieg
okolicznoÊci?

***
Na etnogenez´ Karaimów krymskich i polsko-
litewskich z∏o˝y∏a si´ turecka cz´Êç ludnoÊci
paƒstwa chazarskiego oraz (...) przyby∏e póêniej na te
tereny szczepy kipczacko-po∏owieckie. Z Krymu 
w XIII-XIV w. stosunkowo niewielka liczba
ludnoÊci karaimskiej przesiedli∏a si´ na ziemie
ksi´stwa halicko-wo∏yƒskiego, tworzàc gminy 
wyznaniowe (d˝ymaty) w Haliczu (pewne êród∏a
wskazujà na rok 1246), Dara˝nie, O∏yce, Kotowie,
Lwowie, ¸ucku i in. (...)
W koƒcu XIV w. w. ks. litewski Witold osiedli∏
Karaimów na Litwie (Troki, Poniewie˝). W 1397 r.
w. ks. Witold, w zwiàzku z wyprawà wojennà prze-
ciw Z∏otej Ordzie sprowadzi∏ z So∏chatu na Krymie
kilkaset rodzin karaimskich i osadzi∏ je w Trokach,
ówczesnej stolicy W. Ks. Litewskiego. Stanowili 

Czy pochodzimy od Karaimów?

Moja podró˝ do Polski

oni tu ochron´ osobistà ksi´cia oraz jego siedziby 
- zamku trockiego na wyspie. (...)
Litewscy Karaimi zorganizowani zostali na zasadach
nadanego im na mocy przywileju Kazimierza
Jagielloƒczyka z 27 marca 1441 r. tzw. prawa magde-
burskiego, zapewniajàcego samorzàd. (...)
Po ostatnim rozbiorze Litwy i Polski w 1795 r.
d˝ymaty w Haliczu, Kukizowie i Za∏ukwi znalaz∏y
si´ w granicach Austro-W´gier, a wszystkie pozos-
ta∏e - w Imperium Rosyjskim. Poniewa˝ nieco
wczeÊniej (1783 r.) do Rosji zosta∏ te˝ wcielony
Chanat Krymski, wi´c prawie wszystkie d˝ymaty
znalaz∏y si´ w jednym paƒstwie, co znacznie
u∏atwia∏o wzajemne kontakty. Spora cz´Êç Tatarów
nie zaakceptowa∏a nowej w∏adzy rosyjskiej i prag-
n´∏a wyemigrowaç do krajów muzu∏maƒskich,
g∏ównie do Turcji. (...) Podczas wojny krymskiej
(1853-1856) w myÊl zarzàdzenia w∏adz lokalnych
cz´Êç ludnoÊci, w tym sporo Karaimów, by∏a
ewakuowana z Krymu. Po zakoƒczeniu wojny jedni
z nich powrócili, inni pozostali w nowych miejscach
zamieszkania, gdy˝ ogromne obszary imperium 
i rozwijajàce si´ miasta z siecià ró˝nych szkó∏
stwarza∏y dotychczasowym sadownikom i hodow-
com owiec niebywa∏e mo˝liwoÊci emancypacji, 
rozwoju i awansu. (...)
W XIX w. stan prawny Karaimów w Rosji zosta∏
skodyfikowany w „Prawach wyznaƒ obcych, tom
XI, cz. I, ks. IV, par. 1261-1298” Ustawodawstwo
rosyjskie okreÊla∏o prawne po∏o˝enia gmin wyznan-
iowych, w zasadzie akceptujàc ich dotychczasowà
organizacj´ wewn´trznà. 

Nigdy wczeÊniej nie by∏em w Polsce. Podczas
lotu, wspólnie z moim tatà - Ericiem, zas-
tanawialiÊmy si´ jak b´dzie wyglàda∏o moje

pierwsze spotkanie z ¸ukaszem Firkowskim. 
Po dziewi´ciogodzinnym locie wylàdowaliÊmy 
w Krakowie, gdzie przyjecha∏ po nas ¸ukasz ze
swoim tatà - Januszem. PojechaliÊmy do Dàbrowy
Górniczej gdzie mama ¸ukasza - Maria - czeka∏a na
nas z obiadem. To by∏o nasze pierwsze polskie 
jedzenie! Reszt´ dnia sp´dziliÊmy wymieniajàc si´
drobnymi upominkami i rozmawiajàc. W sobot´
zwiedziliÊmy Dàbrow´ Górniczà, zamek w Ogro-
dzieƒcu oraz spotkaliÊmy si´ z Rodzinami Ciuków 
i Hajdrowskich. 

W niedziel´ pojechaliÊmy do Ostrawy w Czechach,
gdzie pierwszy raz w ˝yciu spotka∏em si´ z mojà
tamtejszà Rodzinà. We wtorek pojechaliÊmy do
Krakowa, po drodze zwiedzajàc zamek w Pieskowej
Skale. W Krakowie poszliÊmy na Wawel i na Rynek,
gdzie widzia∏em KoÊció∏ Mariacki i Sukiennice.
KupiliÊmy tam kilka pamiàtek. 

Nast´pnie pojechaliÊmy na po∏udnie Polski do
Zakopanego. W Êrod´ ¸ukasz wsta∏ bardzo wczeÊnie
aby zarezerwowaç nam miejsce w kolejce linowej na
Kasprowy Wierch (Dzi´ki ¸ukasz!). Na szczycie
mia∏em mo˝liwoÊci przekroczenia stopà granicy 
polsko-s∏owackiej. Kiedy schodziliÊmy w dó∏, Tatry
ods∏oni∏y przed nami swoje pi´kno. Spacer zajà∏ nam
5 godzin. Krajobrazy by∏y przepi´kne. Na niebie by∏o
tylko kilka ob∏oczków. Wieczorem przespacerowa-
liÊmy si´ po Krupówkach. Bardzo podoba∏a mi si´
regionalna muzyka oraz zakopiaƒski styl. 

W czwartek z rana pojechaliÊmy do OÊwi´cimia
gdzie urodzi∏ si´ mój tata. Mój ojciec, na w∏asne
oczy, zobaczy∏ tam swój akt chrztu. PrzeszliÊmy uli-
cami miasta. ZwiedziliÊmy obóz Auschwitz, ale nie
by∏o to mi∏e doÊwiadczenie. A póêniej pojechaliÊmy
do Harm´˝y, gdzie mieszkali moi dziadkowie. 
Po drodze widzieliÊmy obóz pracy Birkenau. Rano 
w poniedzia∏ek ¸ukasz ze swojà mamà pojechali do
Sielpi, gdzie mia∏ odbyç si´ Zjazd, podczas gdy 
my z tatà ¸ukasza pojechaliÊmy okr´˝nà drogà, aby

zobaczyç jeszcze kilka miejsc, mi´dzy innymi Kato-
wice i Cz´stochow´. Tamtejszy klasztor by∏ przepi´k-
ny. Uroczo by∏o iÊç do KoÊcio∏a alejà wzd∏u˝ drzew.

Nast´pnie pojechaliÊmy do Sielpi, gdzie zastaliÊmy
ju˝ oko∏o 50 osób. Tà noc sp´dziliÊmy na rozmowach
i zabawie ze wszystkimi. W weekend odby∏ si´ 
I Zjazd Rodziny Firkowskich w Sielpi Wielkiej (patrz
artyku∏y o zjeêdzie). W poniedzia∏ek opuÊciliÊmy
Selpi´ Wielkà i pojechaliÊmy do Inowroc∏awia.
Przed wyjazdem, przeszed∏em przez pusty ju˝ zjaz-
dowy oÊrodek. Teraz by∏o tam tak cicho, oczyma
wyobraêni ciàgle widzia∏em ludzi. ¸zy nap∏yn´∏y do
moich oczu. Wczesnym wieczorem dojechaliÊmy do
Inowroc∏awia gdzie spotkaliÊmy si´ ze S∏awomirem
Folkmanem. A nast´pnie pojechaliÊmy do domu
Jana i Józefy Firkowskich. We wtorek S∏awomir 

Tim Firkowski
t∏umaczenie: ¸ukasz Firkowski

***
Osadnictwo Karaimów w Polsce datuje si´ od 
XIV w.; z poczàtkowo licznych osad zachowa∏y si´
w latach mi´dzywojennych 3 stare gminy: ¸uck,
Halicz i Troki oraz czwarta, powsta∏a póêniej, 
w Wilnie; w Trokach znajdowa∏a si´ siedziba
chachama (zwierzchnika duchowego Karaimów).

***
Religià Karaimów jest karaizm (karaimizm); jest to
od∏am judaizmu, który wy∏oni∏ w VIII w. na terenie
Mezopotamii; zapoczàtkowany przez Anana ben
Dawida z Basry (754-775); uznawa∏ wy∏àcznie auto-
rytet Starego Testamentu, odrzucajàc wszystkie
póêniejsze komentarze i ustnà tradycj´. 

Jednym z bardziej znanych Karaimów jest
Abraham Firkowicz (1786-1874) - hebraista, arche-
olog i epigrafik, duchowny.

i jego wujek Jan zabra∏ nas do Or∏owa, gdzie urodzi∏
si´ i by∏ ochrzczony mój dziadek. Jan zabra∏ nas
tak˝e do Gniewkowa, gdzie jak pami´ta∏ mieszkali
Firkowscy. OdnaleêliÊmy dom Zofii Firkowskiej 
z domu Nowak. Pomimo niespodziewanej wizyty,
Zofia podzieli∏a si´ z nami kilkoma opowieÊciami 
o jej Rodzinie. ZwiedziliÊmy tak˝e Lipie i wróciliÊmy
do Inowroc∏awia, aby spotkaç si´ z Janem i jego ˝onà
Alicjà w ich zak∏adzie fotograficznym. Sp´dziliÊmy
tak˝e wspania∏e chwile w inowroc∏awskim parku 
i podczas oglàdania t´˝ni. OdwiedziliÊmy tak˝e 
El˝biet´ Grajewskà i jej córk´ Honorat´. 
Izabela Aashaung (córka Jana i Józefy) dzwoni∏a 
z Norwegii. 

W Êrod´ opuÊciliÊmy Inowroc∏aw i skierowaliÊmy
si´ do Warszawy. Po drodze, zatrzymaliÊmy si´ na
chwilk´ w Toruniu, aby zwiedziç to cudowne miasto.
Interesujàcy by∏ styl architektoniczny toruƒskiej
zabudowy. W Warszawie naszym przewodnikiem by∏
¸ukasz Grochowski, który zabra∏ nas na nocnà
objazdówk´ po Warszawie. W nocy chodziliÊmy po
¸azienkach i widzieliÊmy pa∏ac prezydencki... i wiele
innych interesujàcych miejsc. Na koniec wieczoru
¸ukasz zabra∏ nas do Folk Gospody na kolacj´. 
Od rana w czwartek zwiedzaliÊmy Stare Miasto. 
Po po∏udniu przyjechali rodzice ¸ukasza Firkowskiego
i razem kontynuowaliÊmy zwiedzanie stolicy. Witold
Firkowski pokaza∏ nam Grób Nieznanego ˚o∏nie-
rza. W nocy byliÊmy jeszcze raz na Starym MieÊcie.
Piàtek by∏ dniem, kiedy mój tata wraca∏ do Stanów.
Krzysztof i Halina Mas∏owscy przyjechali specjalnie
na lotnisko, aby po˝egnaç mojego tat´. Potem
pojechaliÊmy do Wilanowa. Tamtejsze ogrody
zapiera∏y dech w piersiach - tam by∏o tak du˝o pi´k-
nych kwiatów. Nast´pnie zostaliÊmy zaproszeni 
do Rodziców ¸ukasza Grochowskiego na obiad. 
W sobot´ rano wyruszyliÊmy do Rucianej Nidy. 
Po znalezieniu pokoju, zjedliÊmy obiad w restauracji
nad brzegiem jeziora. W niedziel´ p∏ywaliÊmy
statkami po Mazurskich jeziorach. Dop∏yn´liÊmy do
Gi˝ycka z godzinnà przerwà w Miko∏ajkach. 

Kolejnym punktem mojej podró˝y by∏ Olsztyn.
PojechaliÊmy wi´c do domu Teresy i Antoniego
Firkowskich. Spotka∏a nas tam ogromna goÊcinnoÊç

dokoƒczenie na stronie 13
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Powrót do przesz∏oÊci
jedzenie, krajobrazy, zabytki jak równie˝ kultura
dowodzi∏y tego na ka˝dym kroku, ale chyba naj-
bardziej to energiczni i pe∏ni radoÊci i mi∏oÊci ludzie.
Martwi∏em si´, jak poradz´ sobie z porozumiewa-
niem si´ po polsku, ale wszyscy byli tak mili i wyba-
czali mi wszystkie moje b∏´dy. Wiele zapomnianych
s∏ów, piosenek, powiedzeƒ przypomnia∏o mi si´
podczas mojego pobytu. Naszymi gospodarzami
podczas ca∏ego naszego pobytu w tym pi´knym
kraju byli zawsze obecni, zawsze wyrozumiali:
¸ukasz, Maria i Janusz Firkowscy. Oni byli naszymi
Anio∏ami Stró˝ami! Bez ich pomocy w transporcie,
domowym jedzeniu, praniu, zakwaterowaniu jak
równie˝ bez ich Êwi´tej cierpliwoÊci dla dwóch
Amerykaƒskich goÊci, ta wizyta by∏aby zupe∏nie
inna.  

Làdujàc w Krakowie mia∏em spocone r´ce z pod-
niecenia oraz dreszcze, jak moje serce to zniesie.
Widzàc ¸ukasza i Janusza na lotnisku nie kry∏em
radoÊci. W domu Maria przygotowa∏a pyszny posi∏ek.

Nasz pierwszy dzieƒ rozpoczà∏ si´ zwiedzaniem
Dàbrowy Górniczej, ruin zamku w Ogrodzieƒcu i na
koniec serdecznym przyj´ciem w domu Magdaleny 
i Roberta Ciuków. Âpiewanie polskich piosenek,
których nie s∏ysza∏em od tak wielu lat. Taƒce,
Êmiech i mi∏oÊç wszystkich pozostanà w mojej
pami´ci na zawsze! Nast´pnego dnia pojechaliÊmy
do Czech, gdzie odwiedziliÊmy dwóch synów
mojego zmar∏ego brata Mieczys∏awa i ich rodziny,
w∏àczajàc w to mojà bratowà Andjela.

Poprzez ca∏à mojà wizyt´ by∏em zdumiony
pi´knem i ró˝norodnoÊcià Polski. Nasze przygody
kontynuowaliÊmy zwiedzajà zamek w Pieskowej
Skale w drodze do Krakowa. Budynki, architektura,
historia, jak równie˝ kolor i witalnoÊç Polski
wywar∏y na mnie wra˝enie podczas zwiedzania
Wawelu. By∏em urzeczony goÊcinnoÊcià tego miasta.
Tego wieczoru opuÊciliÊmy Kraków aby podziwiaç
tatrzaƒskie krajobrazy w Zakopanym.

W Zakopanym najbardziej podoba∏y mi si´ góry.
Zauroczony by∏em nimi kiedy jechaliÊmy kolejkà
linowà na Kasprowy Wierch na wysokoÊç 1987 m
n.p.m. Na górze zjedliÊmy pizz´, a nast´pnie
zacz´liÊmy schodziç w dó∏ do Zakopanego. Zaj´∏o
nam to 4 1/2 godziny. By∏o du˝o okazji do robienia
zdj´ç. Co za widoki! Co za przygoda! Nigdy tego nie
zapomn´!

Refleksyjne chwile prze˝y∏em w OÊwi´cimiu.
Bardzo wzruszy∏em si´ tà wizytà. ZrobiliÊmy sobie
nawzajem zdj´cia z tablicà oznaczajàcà poczàtek
miasta. ZwiedziliÊmy obóz w Auschwitz gdzie
odnalaz∏em imi´ Miros∏awa Firkowskiego, który by∏

Eric Firkowski
t∏umaczenie: ¸ukasz Firkowski

Kiedy w zimny, grudniowy
poranek 1950 zacz´∏o Êwitaç, mo˝-
na by∏o zobaczyç mokry, pokryty
lodem pok∏ad na statku transpor-
towym „General Stewart” wp∏y-
wajàcym do portu New York City. 

8 1/2-letni ch∏opiec wychyla∏
swojà g∏ow´ zza ci´˝kich meta-
lowych drzwi statku i wpatrywa∏ si´ w tysiàce
niesamowitych Êwiate∏ tego miasta i w ogromnà
wy∏aniajàcà si´ Statu´ WolnoÊci.

Kontynent europejski opuÊci∏ prawie przed tygod-
niem; opuÊci∏ wybrze˝e przygn´biajàcych wojen.
S∏ucha∏ uwa˝nie s∏ów swego ojca, który mówi∏ mu,
aby ostatni raz spojrza∏ na migocàce Êwiat∏a Bremer
Haven w Niemczech i ˝eby z nadziejà oczekiwa∏
nowego ˝ycia w Stanach Zjednoczonych. Tak to by∏o!
To tutaj, w Ameryce, tak naprawd´, zaczà∏ nowe
˝ycie 54 lata temu, tu spotka∏ wspania∏à kobiet´,
która zosta∏a jego ˝onà. Z tego zwiàzku mieli
czwórk´ cudownych dzieci. Ten m∏ody ch∏opiec, nie
przypuszcza∏, ˝e kiedyÊ powróci do Europy, a nawet
do kraju swojego urodzenia, do Polski!

Ten m∏ody ch∏opiec, to oczywiÊcie ja - Eric
Firkowski, moja ˝ona to Sherrie Ann i dzieci:
Timothy (Tim), Kenneth (Ken), Alaina Harkless
(Firkowska) i Andrew. Wraz z ˝onà mieszkam obec-
nie w Houston, Texas w USA, a nasze dzieci miesz-
kajà w innych stanach. po ca∏ym kraju. Mój syn Tim
g∏´boko poch∏oni´ty przez genealogie planowa∏
przyjechaç do Polski w sierpniu 2004 roku. Chcia∏
spotkaç si´ ze swoim nowym przyjacielem
¸ukaszem Firkowskim z Dàbrowy Górniczej. Na
poczàtku roku czwórka moich dzieci zrobi∏a mi
niespodziank´.  Z rocznym wyprzedzeniem dali mi
gwiazdkowy prezent. To by∏ bilet lotniczy do Polski,
abym móg∏ towarzyszyç Timowi w jego podró˝y. Nie
mog∏em w to uwierzyç. Jaka podró˝ i jakie przygody
mnie czekajà! 

Jak tylko Tim i ja weszliÊmy na pok∏ad samolotu
linii LOT mogliÊmy si´ przekonaç o polskiej
serdecznoÊci... Nie mieliÊmy miejsc obok siebie, a 
w samolocie wszystkie miejsca by∏y ju˝ zaj´te. Ale
natychmiast nadano komunikat do wszystkich osób
na pok∏adzie, ˝e pewien m´˝czyzna wraca do Polski
po 62 latach i podczas lotu chcia∏by siedzieç ko∏o
swojego syna. Zdumiewajàce, ˝e od razu, zg∏osi∏y si´
trzy osoby, które zaoferowa∏y nam zamian´ miejsc.
Tak wi´c, Tim i ja siedzieliÊmy ko∏o siebie i mo-
gliÊmy cieszyç si´ lotem!  Wow!

Polska goÊcinnoÊç i serdecznoÊç towarzyszy∏a
nam podczas ca∏ego pobytu w Polsce. Znakomite

wi´êniem tego okropnego miejsca (spotkam go
póêniej na zjeêdzie rodzinnym). PrzejechaliÊmy ko∏o
obozu pracy w Bierkenau. Na pó∏noc od obozu,
gdzieÊ w pobli˝u Harm´˝y, gdzie moja mama si´
urodzi∏a, znajdowa∏a si´ kiedyÊ posiad∏oÊç moich
Rodziców - zastanawia∏em si´ gdzie to mo˝e byç. 
W tym momencie poczu∏em si´ bardzo przygn´biony.
Zanim opuÊciliÊmy OÊwi´cim na w∏asne oczy
mog∏em zobaczyç koÊció∏ gdzie by∏em ochrzczony,
zobaczyç mój akt chrztu, spotkaç si´ z ksi´dzem 
z tamtejszej parafii i go uÊciskaç. Moje chwilowe
przygn´bienie powoli mija∏o i mog∏em kontynuowaç
mojà podró˝.  

Nast´pnego dnia opuÊciliÊmy Dàbrow´ Górni-
czà, aby pojechaç do Sielpii Wielkiej na Zjazd
Rodzinny. Po drodze zatrzymaliÊmy si´ w Cz´sto-
chowie, ˝eby zwiedziç klasztor na Jasnej Górze.
Klasztor by∏ bardzo dostojny i skromny. I bardzo si´
ciesz´, ˝e mog∏em go zobaczyç.

Nast´pne wydarzenie - I Zjazd Rodziny Firkow-
skich, nigdy nie b´dzie przeze mnie zapomniany.
By∏o to jedno z najwspanialszych spotkaƒ jakich
kiedykolwiek doÊwiadczy∏em w ˝yciu. To, ˝e ¸ukasz
i Tim zdo∏ali takie spotkanie zorganizowaç jest
absolutnie niesamowite.

W poniedzia∏ek pojechaliÊmy, aby odwiedziç
naszych krewnych w Inowroc∏awiu, Or∏owie, Lipie,
Gniewkowie. Podoba∏y nam si´ te miasta, szczegól-
nie ze wzgl´du na mieszkajàcych tam ludzi.

W drodze do Warszawy zwiedziliÊmy Toruƒ.
Postoje na posi∏ki w kilku interesujàcych restaura-
cjach równie˝ by∏ bardzo smacznym i interesujàcym
doÊwiadczeniem.

Warszawa jest cudownym miastem! By∏em pod
wra˝eniem jakie to miasto jest pi´kne i dobrze
zorganizowane. Spotkanie z naszymi przyjació∏mi 
i krewnymi zosta∏o wyjàtkowo uczczone. Podczas
naszego pobytu okazali nam swojà goÊcinnoÊç.
Polska przesz∏a d∏ugà drog´ od przesz∏oÊci do 
czasów obecnych.

Ogromny samolot (LOT 767) z polskim or∏em na
dziobie ko∏owa∏ na lotnisku w Warszawie. Zaczà∏
zwi´kszaç pr´dkoÊç i powoli unosiç si´ w powietrze.
Kiedy ko∏a zacz´∏y znikaç w podwoziu, ludzie stojàcy
na dachu terminalu machali po˝egnanie w kierunku
samolotu. A cz∏owiek siedzàcy wewnàtrz im
odmacha∏. Wiedzia∏, ˝e oni go nie widzà. W tych
ludziach, w tym mieÊcie, w Polsce zostawi∏ czeÊç
swojego serca. Samolot stawa∏ si´ coraz mniejszy 
w ten ciep∏y warszawski poranek. Ów pasa˝er przy-
b´dzie do Nowego Yorku - po raz drugi w swoim
˝yciu. Zobaczy witajàcà go Statu´, którà widzia∏ 
54 lata temu. Nigdy nie b´dzie ju˝ takim samym
cz∏owiekiem jak przed podró˝à do swojej
„przesz∏oÊci”... ale kiedyÊ jeszcze tu wróci!

i wspania∏e jedzenie. Nast´pnego dnia Antoni
pokaza∏ nam Olsztyn i okolice. Olsztyn by∏ jednym 
z najbardziej ofotografowanych przeze mnie miast.
We wtorek zwiedzaliÊmy twierdz´ w Malborku.
Nast´pnie pojechaliÊmy do Gdaƒska do Rodziny
Micha∏kiewiczów. Przy lotnisku im. Lecha Wa∏´sy 
w Baninie ujrza∏em przepi´knà t´cz´. ZjedliÊmy obiad
w domu Adama i Marii Micha∏kiewiczów. W Êrod´
Adam i Maria pokazali nam Trójmiasto. W Sopocie,
pierwszy raz w ˝yciu zanurzy∏em r´k´ w polskim
morzu. W czwartek odwiedziliÊmy Barbar´ Firkow-
skà w S∏upsku. A tak˝e spotkaliÊmy tam Rodziny
Longina i Marka Firkowskich. Póêniej pojechaliÊmy
do Ustki, gdzie nocà przeszliÊmy si´ po pla˝y.
NocowaliÊmy w Ustce. Nast´pnego dnia rano
Longin Firkowski ze swojà córkà Izabelà zabrali nas
na spacer wzd∏u˝ brzegu Ba∏tyku. Po oÊmiogodzin-
nej podró˝y do ¸odzi, zjad∏em obiad w domu
Marcina i Jolanty Firkowskich. Póêniej poszliÊmy na
nocny spacer po ¸odzi. W sobot´ Krzysztof
Firkowski pokaza∏ mi wiele ∏ódzkich zabytków 

i ciekawych miejsc. A wieczorem pojechaliÊmy 
do Piotrkowa Trybunalskiego do domu Krzysztofa,
Haliny i Katarzyny Mas∏owskich. Wiele osób tam

tak˝e przyjecha∏o. Tego wieczoru jedliÊmy prze-
pyszne potrawy, ÊpiewaliÊmy karaoke i d∏ugo roz-
mawialiÊmy przy ognisku. W niedziel´, w drodze do
Dàbrowy Górniczej zatrzymaliÊmy si´ w Koƒskich

Moja podró˝ do Polski  
dokoƒczenie ze strony 12

aby odwiedziç Mari´ Firkowskà i jej córk´ Ann´
Matyni´. W poniedzia∏ek odlecia∏em z Polski 
z lotniska w Krakowie. ˚egna∏ mnie ¸ukasz, jego
rodzice, Gosia Ciuk i jej tata - Robert. 

Bardzo b´d´ t´skni∏ za wszystkimi. Podró˝ do
Polski by∏a wydarzeniem, które na zawsze pozosta-
nie w mojej pami´ci. Kiedy lecia∏em do domu,
wspomina∏em wszystkich cudownych ludzi, których
spotka∏em i wszystkie przeurocze miejsca, które
zwiedzi∏em. Chcia∏bym podzi´kowaç wszystkim za
przecudowne chwile. Nie potrafi´ wyraziç swojej
wdzi´cznoÊci ¸ukaszowi i jego Rodzicom za to, ˝e
pokazali mi tak du˝à czeÊç Polski - od Tatr po Ba∏tyk.
Najwspanialszà cz´Êcià mojej podró˝y by∏o poznanie
tak du˝ej iloÊci osób. Podoba∏y mi si´ tak˝e histo-
ryczne zabytki w ro˝nych stylach architektonicznych.
Gdybym musia∏ wybraç jedno miejsce, które podo-
ba∏o mi si´ najbardziej, powiedzia∏bym ˝e jest to
zapierajàce dech w piersiach pi´kno polskich Tatr.
Wszyscy razem: ¸ukasz, jego rodzice, mój tata i ja
zrobiliÊmy prawie 14 tysi´cy zdj´ç i nakr´ciliÊmy 
35 godzin filmów video. Zdj´cia, które ju˝ umieÊ-
ci∏em na stronie mo˝na oglàdaç pod adresem
www.firkowski.com/poland. Tam tak˝e znajduje si´
szczegó∏owy opis mojej podró˝y do Polski.
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CoÊ dla najm∏odszych...

W pi´knym lesie ˝y∏y sobie dwa Misie. 
Jak to bywa, zimà smacznie sobie spa∏y w ciep∏ym
legowisku z kolorowych liÊci jesiennych.
Pewnego razu zdarzy∏o si´ coÊ bardzo dziwnego,
bo kiedy minà∏ czas zimy i misie obudzi∏y si´,
okaza∏o si´, ˝e na zewnàtrz nory jest dalej zimno,
zalega Ênieg. 

CoÊ by∏o nie tak. 
Postanowi∏y mimo tego wszystko zbadaç. Zabra∏y
resztki jedzenia ze spi˝arni i posz∏y w las.

Spotka∏y trzy zajàczki, które wyglàda∏y marnie, bo zimà nie mog∏y znaleêç wiele do
jedzenia. Nawet lis nie chcia∏ ju˝ ich zjeÊç, zw∏aszcza, ˝e te˝ nie mia∏ si∏y za nimi biec.
Ptaków w ogóle nie by∏o poza wróblami i gilami. Wiewiórki wychodzi∏y z norek i zaraz
si´ chowa∏y. 

Ani Misie ani nikt inny nie wiedzia∏ co si´ sta∏o. 
A co gorsza, sytuacja mog∏a doprowadziç do kl´ski. Wszyscy si´ bali tego. Misie jako
najodwa˝niejsze zwierzàtka wyruszy∏y wi´c na poszukiwanie wiosny. Obra∏y kierunek
po∏udniowy, bo tam jest najcieplej. Sz∏y i sz∏y, a Êniegu jak nie ubywa∏o tak nie ubywa∏o.
By∏y przera˝one. Spotka∏y w koƒcu ˝yraf´ z szalikiem na szyi i lwa w r´kawiczkach. A na
drzewach zamiast bananów wisia∏y jedynie zmarzni´te ga∏´zie. 

Ale Misie nie poddawa∏y si´. 
Mimo wielu przeszkód dosz∏y przez po∏udnie na pó∏noc. I tu si´ okaza∏o, ˝e wiosna goÊci
si´ w najlepsze u zimy. Siedzia∏a sobie w fotelu i plet∏a na szyde∏ku kwiaty i traw´ na ∏àk´.
Zdziwione by∏y jeszcze bardziej, jak zobaczy∏y ˝e zima pomaga wioÊnie. Nie mog∏y w to
uwierzyç. Wiosna opowiedzia∏a Misiom swojà histori´. Kiedy by∏a ci´˝ko chora -  zima
opiekowa∏a si´ nià. A poniewa˝ trwa∏o to doÊç d∏ugo nie zdà˝y∏a przygotowaç swojego
przyjÊcia. Bo co to za wiosna kiedy nie ma kwiatów i zielonych liÊci na drzewach. 

Misie ucieszy∏y si´, ze wiosna wróci∏a ju˝ do zdrowia i ze przyjdzie do ich lasu.
Postanowi∏y równie˝ si´ wziàç do pracy i zacz´∏y roznosiç wszystko to, co wiosna z zimà
przygotowa∏y. Kiedy dotar∏y do swojego lasu s∏onko grza∏o, a dooko∏a by∏o zielono 
i weso∏o. Misie sta∏y si´ bohaterami lasu. A jaki mora∏? Nawet jeÊli zima zbyt d∏ugo trwa,
trzeba mieç nadziej´, ˝e wiosna nie Êpi, przyjdzie, tylko czasami jej trzeba pomóc
uÊmiechem, radoÊcià, dobrym s∏owem, podarunkiem. :-)))

Autorka: Katarzyna Ciuk - Sosnowiec

Tajemniczy autor
Pami´tacie jak w poprzednim
numerze gazetki Firkowskich
pisaliÊmy o nieznanym fotogra-
fie ze Starachowic - Zenonie
Firkowskim? Otó˝ dzi´ki
informacjom od Bohdana
Ufnalewskiego wiemy ju˝ kim

by∏ Zenon: 
W nawiàzaniu do „historii i anegdot”, chc´

uzupe∏niç informacj´ o „Tajemniczym Autorze”.
Jest to mój wuj, czyli rodzony brat mojej matki 
- Marii Janiny z Firkowskich Ufnalewskiej.
Urodzi∏ si´ w 1908 roku a zmar∏ w 1957r. 
w Gorlicach, gdzie jest pochowany. By∏em na
jego pogrzebie i przejà∏em ca∏e jego archiwum
fotografii artystycznej oraz zdj´ç rodzinnych.
Niestety, dzisiaj ju˝ nie jestem w stanie
rozszyfrowaç to˝samoÊci poszczególnych osób
(poza kilkoma znanymi mi osobiÊcie). 
Jak wspomina∏em w poprzednim liÊcie, ˝yje jego
syn - Marek Firkowski, z którym jednak straci-

Od czego pochodzi nazwisko
Firkowski? 
1. firka - ptaszek podobny 

do sikorki, drobnostka

êród∏o: Nazwiska Polaków: s∏ownik historyczno-
-etymologiczny/Kazimierz Rymut; Polska Akademia
Nauk. Instytut J´zyka Polskiego. T. 1, A-K. - Kraków:
Wydaw. IJP PAN, 1999

Nazwa tego ptaszka pojawia si´ w „Potopie”
Sienkiewicza w tomie drugim rozdziale 34:
„By∏a to malutka g∏ówka dziewcz´ca, bia∏a jak
mleko, kraÊna jak ró˝a, a wdzi´czna jak obrazek.
Drobniuchne, same przez si´ wijàce si´ loczki
zdobi∏y jej czo∏o, bystre oczka strzyg∏y ku oficerom
siedzàcym wedle pana starosty, nie pomijajàc 
i jego samego; wreszcie zatrzyma∏y si´ na panu
Kmicicu i patrzy∏y naƒ z uporem tak pe∏nym zalot-
noÊci, jakby mu chcia∏y w g∏àb serca zajrzeç.
Lecz Kmicic nie∏atwo si´ konfundowa∏, wi´c jà∏
zaraz patrzeç w te oczka zgo∏a zuchwale, 
a nast´pnie tràci∏ w bok siedzàcego wedle pana
Szurskiego, porucznika nadwornej pancernej
choràgwi ordynackiej, i spyta∏ pó∏g∏osem:
-  A co to za firka ogoniasta?
- MoÊci panie - odrzek∏ ostro pan Szurski - nie
mów lekce, kiedy nie wiesz, o kim mówisz... Nie
˝adna to firka, jeno panna Anna Borzobohata-
Krasieƒska... I waçpan inaczej jej nie zwij, jeÊli nie
chcesz swojej grubianitatis ˝a∏owaç!
- Aspan chyba nie wiesz, ˝e firka to taki ptak, 
i bardzo wdzi´czny, dlatego ˝adnego te˝ w tym
przezwisku kontemptu nie masz - odpar∏ Êmiejàc
si´ Kmicic - ale miarkujàc z waszmoÊcinej cholery,
srodze musisz byç zakochany!”
2. Inne znaczenia... 
a) dawna moneta wartoÊci 4 groszy; przen.

przest. fraszka, drobnostka, g∏upstwo; przen.
dziewczyna roztrzepana, trzpiot. -nm. vier ‘4’.

êród∏o: S∏ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj´zycz-
nych/W∏adys∏aw Kopaliƒski, Wydanie XVII rozszer-
zone - Warszawa 1989 strona 172; http://www.slownik-
online.pl/kopalinski
b) wyraz doÊç cz´sto u˝ywany w staropolszczyê-

nie na oznaczenie rzeczy lichej, bez wartoÊci.
Opaliƒski w satyrach pisze: „Kiedy si´ odrodzà
od swych przodków, mam ich za firk´ i za
prostych ch∏opów1” Orientalista Muchliƒski
twierdzi, ˝e Polacy wzi´li ten wyraz z arab-
skiego firka u˝ywanego i w j´zyku tureckim a
oznaczajàcego band´, sekt´. Zdaje si´ jed-
nak, ˝e Kar∏owicz ma wi´kszà s∏usznoÊç,
wywodzàc firk´ z niem. Vierer - czworak,
moneta czterogroszowa i s∏owiaƒskiego filjer
- drobny pieniàdz. 
1 cytat z Lindego

êród∏o: Encyklopedia Staropolska/Zygmunt Gloger,
tom II; Wiedza Powszechna Warszawa 1974, strona 156

∏em kontakt w po∏owie lat osiemdziesiàtych. (...)
Wuj Maciek (bo takiego imienia u˝ywa∏) by∏

moim ojcem chrzestnym, bardzo z moimi rodzi-
cami i ich domem zaprzyjaêniony. Podczas woj-
ny i zaraz po wojnie, a tak˝e w latach 50-tych
sp´dza∏ u nas niemal wszystkie wakacje i Êwi´ta.

MieszkaliÊmy w Kons-
tancinie pod Warszawà 
w dobrych jak na powo-
jenne czasy warunkach.
Tu móg∏ spotykaç si´ 
i przebywaç ze swoim
synem Markiem (1947).
By∏ rozwiedziony. Uwiel-
bia∏ przyrod´, wycieczki
górskie, prace w ogro-
dzie, ràbanie drewna.

Po wojnie w∏aÊnie 
z uwagi na potrzeb´ kontaktu z naturà osiad∏ 
w Gorlicach, a potem w sàsiednim Grybowie 
w Nowosàdeckim, skàd móg∏ robiç ∏atwo
wypady w góry...

Bohdan Ufnalewski - Warszawa

Marek i Zenon

CoÊ by∏o nie tak.

Ani Misie ani nikt inny nie wiedzia∏ co si´ sta∏o. 

Ale Misie nie poddawa∏y si´. 

Misie ucieszy∏y si´, ˝e wiosna wróci∏a ju˝ do zdrowia i ˝e przyjdzie do ich lasu.

Autorka: Katarzyna Ciuk - Sosnowiec


