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Ach ta Frekwencja!
Wyblak&e zapiski sprzed lat

pokryte paj"czyn$ w ko#cielnych

archiwach... stare, zakurzone zdj"cia

na strychu, rodzinne pami$tki

przechowywane jak najcenniejszy

skarb i przekazywane z pokolenia

na pokolenie... czy tym w&a#nie jest

genealogia? Czy mo!e raczej...

...dalecy kuzyni nie widziani

od lat, nowi znajomi z ró!nych

regionów Polski, troch" historii,

chwila zadumy, wspomnie(...

#piewy przy gitarze, ta(ce, zabawa...

W tym roku we wrze#niu

mieli#my ju! kolejn$, drug$ okazj",
aby si" spotka% i prze!y% dwa

z u p e & n i e o d e r w a n e o d

rzeczywisto#ci dni...

Niestety wi"kszo#% z nas nie

chcia&a uczestniczy% w tym

magicznym wydarzeniu. Bardzo to

przykre i przygn"biaj$ce.

Czas p&ynie nieub&aganie.

Mijaj$ kolejne dni, miesi$ce, lata...

Rodzinny zjazd jest jedn$ z

nielicznych okazji, aby chocia! na

chwil" zatrzyma% lub nawet cofn$%
czas! Zjazd daje mo!liwo#%
spotkania z dawno niewidzianymi

krewnymi oraz pozwala na chwil"
zadumy nad naszymi bli!szymi i

dalszymi przodkami... To nie tylko

zabawa... to tak!e !ycie...

To nieprawda, !e im mniej

osób tym mo!liwa wi"ksza

integracja, tym milsza atmosfera,

tym wi"ksza szansa na

wspomnienia... Nie! Nie zgadzam

si" z t$ opini$!
Tym w&a#nie ró!ni si" Zjazd

od zwyk&ego rodzinnego spotkania.

Celem i g&ówn$ ide$ zjazdu jest

w&a#nie, wed&ug mnie, poznanie i

spotkanie jak najwi"kszej liczby

osób. FREKWENCJA jest w&a#nie

tym, co powinno odró!nia% zjazd od

innych rodzinnych spotka(! Zjazd

to niepowtarzalna atmosfera – która

powoduje, !e osoby widz$ce si"
pierwszy raz w !yciu staj$ si" sobie

bliskie.

Poczyn i &em wsze lk ie

starania, aby ka!dy móg& podczas

tych dwóch zjazdowych dni znale)%
co# dla siebie. By&y chwile zadumy,

czas na rozmowy, wspomnienia i

ogl$danie starych fotografii, by&
czas na zabaw", #piewy... Trudno

jest zaproponowa% program

dwudniowego zjazdu, aby dogodzi%
wszystkim... Ale niepowtarzalna

atmosfera i serdeczno#% przyby&ych

go#ci sprawi&y, !e ka!dy kto tylko

chcia & móg & odnale)% co#
odpowiedniego dla siebie.

Aby nigdy nie !a&owa%, !e
czego# nie zrobili#my... po prostu

zróbmy to! Zjazdy rodzinne daj$
nam tak$ mo!liwo#%. Przyje!d!amy

na gotowe. Jedynym ograniczeniem

mo!e by% tylko cena! Odk&adaj co

miesi$c po 5 z& – wrzucaj je do

skarbonki. A kiedy dostaniesz

nast"pne zaproszenie na zjazd ju!
si" nie wahaj! Po prostu przyjed)!

Zróbmy co# dla nas samych i

dla naszej Rodziny. Niech ka!dy kto

uczestniczy& w zje)dzie opowie o

nim tym którzy si" jeszcze wahaj$.
Opowiedzmy o tym co nam si"
podoba&o, a co nie. Poka!my

zdj"cia, filmy. I zabierzmy ich ze

sob$ nast"pnym razem. Je!eli ka!da

osoba zach"ci do przyjazdu chocia!
jedn$ „now$” osob" to... To wtedy

naprawd" nast"pny zjazd b"dzie

Zjazdem WIELKIEJ Rodziny

Firkowskich.

'ukasz F., D$browa Górn,
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Sto lat dla seniora rodu! Gdzie strumyk p&ynie z wolna...

Ostatnie przygotowania i zaczynamy.Ponad 40 metrowe drzewo. Legenda o Firkowskich.

Wzruszaj$ce przemówienia. Konkurs plastyczny dla najm&odszych. Czy to impreza konkurencyjna?

Co wiemy o naszej Rodzinie? 1600z& za po raz trzeci... Sprzedane. Przygotowania do meczu.

Wspólna zabawa do bia&ego rana. Dyplomy rozdane.

Suszenie drzewa genealogicznego.

Przepyszna kie&baska z grila.

Msza #w. za pomy#lno#% Rodu. *al odje!d!a%...
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Chcia&bym wszystkim bardzo

podzi"kowa% za moj$ niezwyk&$ i

niezapomnian$ wizyt" w Polsce.

Nie potrafi" opisa% s&owami

cudownych prze!y% jakie mia&em w

tym czasie. Widzia&em wiele miast,

zamków, ko#cio&ów i podziwia&em

ciekaw$ architektur". Mia&em

okazj" posmakowa% polskiego

jedzenia, piwa i wódki.

Najmilej wspominam spotkania

z rodzin$. Czas sp"dzony z Wami

by& czym# co sprawi&o !e te wakacje

w Polsce by&y tak pi"kne. Nie mog"
si" doczeka% !eby spotka% Was

znowu.

Dzi"kujemy serdecznie za wype&nienie

ankiet oceniaj$cych II Zjazd. Do urny

wrzucono 71 ankiet, z czego 2 nie

wype&nione. W poni!szych danych

procentowych wzi"to wi"c pod uwag" tylko

69 prawid&owo wype&nionych formularzy.

Poniewa! w sondzie wzi"&a udzia& tak du!a
liczba uczestników Zjazdu wyniki te mo!na

uzna% za statystycznie miarodajne.

Zapraszam do lektury.

Ponad 80% osób, które wype&ni&y ankiety, II

Zjazd Rodziny Firkowskich oceni&o bardzo

dobrze, przyznaj$c jedn$ z dwóch najwy!szych

not (5 lub 6 punktów). Zdecydowanie najgorzej

oceni&y Zjazd osoby w wieku 21-30 lat. Kobiety

oceni&y zjazd wy!ej w porównaniu do

m"!czyzn.

63% osób chcia&oby, aby nast"pny zjazd odby&
si" za 2 lata, 16% za 3 lata, a 11% za 5 lat.

Tylko 1,5% nie chce w ogóle nast"pnego

rodzinnego spotkania.

(Wynik ten nie jest równoznaczny z

wyznaczeniem terminu kolejnego rodzinnego

spotkania za 2 lata – stanowi jedynie sugestie dla

organizatorów)

Spo#ród osób, które odpowiedzia&y na pytanie o

sugerowane miejsce nast"pnego Zjazdu – 61%

wpisa&o ponownie Sielpi" Wielk$. Pozosta&e
odpowiedzi, które powtórzy&y si" co najmniej

dwukrotnie to: Spa&a, pomorze, góry, 'ód).

Druga po&owa sierpnia zosta&a uznany za

najlepszy por" nast"pnego zjazdu. Tak uwa!a
ponad 70% respondentów. Ponad 14% osób za

najdogodniejszy termin wybra&o czerwiec. 3%

dopisa&o w&asn$ odpowied) – maj.

66% osób uzna&o cen" minionego zjazdu za

odpowiedni$, 20% za zbyt wysok$ w stosunku

do zaproponowanych warunków i atrakcji. 7%

uzna&o cen" za zbyt nisk$. Pozosta&e osoby nie

udzieli&y odpowiedzi na to pytanie. Na pytanie:

„Czy przyjedziesz na nast"pny Zjazd?” – 81%

osób zaznaczy&o odpowiedz twierdz$c$.

Niewiele ponad 4% osób, najpewniej, nie

spotkamy na nast"pnym zje)dzie, gdy!
zaznaczyli oni odpowied) negatywn$. Pozosta&e
osoby nie s$ jeszcze zdecydowane.

Interesuj$ce odpowiedzi pad&y przy pro#bie

porównania dwóch minionych zjazdów.

Pomimo i! w ankiecie nie by&o odpowiedzi „oba

zjazdy podoba&y mi si" tak samo” – a! 21%

osób dopisa&o i zaznaczy&o taka odpowiedz.

Pozostali uznali za lepszy pierwszy zjazd (23%)

w porównaniu z drugim (13%). Ponad 40% nie

by&a na I zje)dzie lub nie udzieli&a odpowiedzi

na to pytanie.

Poni!ej przedstawiam najciekawsze

odpowiedzi na pozosta&e pytania. Niektóre z

odpowiedzi powtarza &y si" , niektóre

wyst"powa&y tylko jeden raz. Wiele z

poni!szych opinii i uwag wydaje si" by% bardzo

cenna i trafna. Z niektórymi opiniami nie

zgadzam si". Przedstawiam je, aby nie by%
pos$dzonym o stronniczo#%. Pozostawiam do

indywidualnej oceny.

Na zje"dzie najbardziej podoba#o mi si$:
• mo!liwo#% spotkania z Rodzin$
• zabawy maj$ce na celu integracj"
• organizacja Zjazdu

• sobotni konkurs wiedzy o rodzinie

• pi$tkowy wieczór z gitar$
• opowie#ci seniorów (warto#% poznawcza)

• drzewo genealogiczne

• suszenie drzewa genealogicznego

Na zje"dzie najbardziej NIE podoba#o mi si$:
• herbata na posi&kach (za s&aba)

• ma&a frekwencja

• pogoda

• za krótka zabawa w sobot"
• alienacja niektórych osób

• ma&a integracja pomi"dzy poszczególnymi

ga&"ziami

• postawa 'ukasza - zamkni"ta, otaczanie si"
ci$gle tymi samymi osobami, nastawienie na

wydarzenie, pobicie rekordu frekwencji,

zamiast na piel"gnowanie wi"zi rodzinnych

• M s z a #w , p o w i n n o b y %
zindywidualizowane kazanie

• zbieranie kasy

• zachowanie m&odzie!y (za krzykliwa)

• g&o#na muzyka, dominacja muzyki hip-

hopowej

• zaplecze sanitarne

Na nast$pnym zje"dzie zmieni#bym:
• wyd&u!y& czas trwania Zjazdu

• Msza #w. w innym ko#ciele lub na

cmentarzu

• niedzielne #niadanie o pó)niejszej godzinie

• wcze#niej powo&any odpowiedni zespó&
organizacyjny

• bez karaoke

• ograniczenie czasu wyst$pie( osób do max

5min (oprócz wspomnie( seniorów)

• wi"cej czasu na poznanie okolicy,

opowie#ci o ciekawych miejscach w regionie

Zebra&: 'ukasz Firkowski

Podzi"kowania Kena

Podzi$kowania
W tym roku prawie nie by&o

ch"tnych do pomocy przy gazetce, W

zwi$zku z tym by% mo!e jest to ostatni

numer naszego rocznika. Nie dajemy

rady ze wszystkim sami.

W tym miejscu chcia&bym gor$co

podzi"kowa% Ani Sak z Torunia za

bezinteresown$ pomoc i zaanga!owanie.

Ona jako jedyna po#wi"ci&a swój czas.

Dzi"ki jej nieocenionej pomocy, ten

numer gazetki trafi& do Was przed

+wi"tami.
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I spotkali!my si$ znowu!

W serdecznej, rodzinnej

atmosferze mi&o up&yn$& czas, a i

aura by&a dla nas &askawa. Z

rado#ci$ witali si" Ci, którzy poznali

si" dwa lata temu i nawi$zali

przyja)nie, równie! z sympati$
przyjmowane by&y nowe osoby.

I znów okres !mudnej

pracy nad „drzewem” zako(czy& si"
sukcesem, bowiem wszystkie

„ga&"zie” po&$czy&y si". Tak to nie

do wiary? – jeste#my wielk$
rodzin$.

W i e l k i e b r a w a d l a

organizatorów zjazdu z 'ukaszem

Firkowskim na czele a w&a#ciwie

przede wszystkim. +wietny pomys&
z wydrukowaniem #piewników

(Gosia i 'ukasz Ciuk), co u&atwi&o
biesiadowanie ze #piewem przy

ognisku – z akompaniamentem gitar

i udzia&em solistek. Koszulki z

wyhaftowanym naszym „herbem” –

F i r k $ ( P i o t r Firkowski),

identyfikatory ze wskazaniem ga&"zi

– ile! to pracy!

Ognisko, muzyka i zabawa do

#witu. Ranek nast"pnego dnia

s &oneczny, co umo! l iwi &o
przedstawienie „drzewa” w ca&ej

rozci$g&o#ci.

Dekoracja sceny balonami i

wspaniale dobrany podk&ad

muzyczny – utwory o rodzinie.

W z r u s z a j$c e m o m e n t y

wspomnie(, opowie#ci, troch"
okazjonalnej poezji i #piewów,

konkursy.

Oczywi#cie nie zabrak&o
tradycyjnego ju! ucztowania przy

stole ping-pong’owym, obficie

zastawionym.

A wieczór przy muzyce, ognisku –

zapachu bigosu, grilowanych

kie&baskach i ta(cach. Wielka

niespodzianka, a w&a#ciwie atrakcja

to pojawienie si" po pó&nocy

Nowo!e(ców z Koneckiej Rodziny

Firkowskich.

*al by&o wyje!d!a%... Trzeba

mie% nadziej", !e nast"pny Zjazd

b"dzie wkrótce i d&u!ej – co

najmniej tydzie(.

A gdzie? – oczywi#cie na ziemi

sk$d korzenie naszego „drzewa”

pot"!nego jak stary d$b „Bartek” (k.

Zagna(ska) prawie tysi$cletniego o

wielkim pniu - ... i pot"!nych

konarach, które nie ugi"&y si"
wichrom i nawa&nicom – jak wielu

krewnych naszego rodu.

Mam tu na my#li najstarszego

uczestnika Zjazdu – Miros&awa

Firkowskiego ps. „S &awek”

!o&nierza AK, który przetrzyma&
okrutne cierpienia i choroby w

trzech obozach koncentracyjnych

g&ównie w O#wi"cimiu, co opisa& w

ksi$!ce „Przez trzy kacety”.

Przeczytajcie t" ksi$!k" koniecznie.

Ten cz&owiek po prostu przeszed&
przez #mier%. To nie do poj"cia, !e
g&odzony cz&owiek móg& prze!y%

straszne katorgi – istny cud! Jak

silna musi by% psychika, co za geny,

!e Miros&aw po raz wtóry móg& bra%
udzia& w Zje)dzie; bawi% i cieszy%
si" razem z nami.

Ile! mamy osób w Rodzinie o

ciekawych !yciorysach wr"cz

bohaterów jak Tadeusz Firkowski –

uczestnik walk pod Tobrukiem i

Monte Casino, jak aptekarze z

Bodzentyna opisani przez Leokadi"
Firkowsk$, niestety ju! #w. pami"ci,

która nasz I Zjazd u#wietni&a
sp rezen towan iem „Legend

+wi"tokszyskich” przybli!aj$c nam

miejsca i obyczaje ziemi kielecko-

radomskiej.

Mi&o#ci$ i szacunkiem otoczmy

nasz$ Seniork"
r o d u M a r i "
Czechowsk$ z

Firkowskich (96

l a t ) c ó r k "
Franciszka i

Aurelii – moj$
ukochan$
c i o t e c z k" –

ciesz$c$ si" dobrym zdrowiem,

#wie!o#ci$ umys&u i !ywo

interesuj$c$ si" rodzin$ i sprawami

kraju. Godzinami mo!e snu%
opowie#ci o domu rodzinnym i

wydarzeniach z przesz&o#ci. Pisze

listy pi"kn$ polszczyzn$, lubi

#piewa% zaskakuj$c swoim czystym

sopranem, recytuje wiersze –

jeszcze z lat szkolnych a przede

wszystkim emanuje ciep&em i

dobroci$. Wspania&a osobowo#%! –

Plurimos annos! – Cioteczko! –

Wielkie kochane serce naszej

rodzinki.

Piszcie o swoich przodkach i o

rodzinie; prze!yciach, sukcesach i

do#wiadczeniach. Mo!e kiedy#
powstanie Saga Rodu Firkowskich.

Czemu nie?

Alicja Grochowska z d. Firkowska
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Min"&y ju! trzy miesi$ce od II

Zjazdu Rodziny Firkowskich w

Sielpii Wielkiej. By&em tak samo

podekscytowany spotkaniem z

rodzin$, jak podczas pierwszego

zjazdu. Cudownie by&o spotka%
wszystkich tych, których pozna&em

podczas mojej pierwszej wizyty w

Polsce, a tak!e tych, dla których

drugi zjazd by& pierwszym

spotkaniem z rodzin$. Kiedy

czyta&em moje przemówienie i

patrzy&em na tych wszystkich ludzi,

którzy ws&uchiwali si" w to co

mówi", nie potrafi&em powstrzyma%
emocji. Ponownie by&o to dla mnie

niewiarygodne zobaczy% ca&$
rodzin" zebrana w jednym miejscu.

Chc" podzi"kowa% ka!demu, kto

by& obecny na zje)dzie. Zjazd by&
sukcesem dzi"ki ludziom, którzy

przyjechali do Sielpii.

Zadziwi&a mnie wielko#%
naszego rodzinnego drzewa, które

rozros&o si" przez te dwa ostatnie

lata. Nadal poszukujemy wielu

rodzinnych po&$cze(. Jestem jednak

przekonany, !e nasze badania

pozwol$ nam w ostateczno#ci

nanie#% wszystkie poszukiwane

osoby, których danych nie ma

jeszcze na drzewie. Poszukiwania

mog$ zaj$% jeszcze wiele lat, ale

jedn$ z rzeczy, której nauczy&em si"
w trakcie naszych poszukiwa( to to,

!e wszystko jest mo!liwe. Zadania,

na pierwszy rzut oka, niemo!liwe

do zrealizowania mo!na osi$gn$%
dzi"ki wytrwa&o#ci.

W tym roku w podró!
wybra& si" z nami mój brat Ken.

Razem z nim i moim tat$ cz"sto

rozmawiamy o naszych cudownych

prze!yciach w Polsce. Nigdy te! nie

przestali#my wspomina% naszej

pierwszej wizyty dwa lata temu.

Z niecierpliwo#ci$ oczekuj"
spotkania w jeszcze wi"kszym

gronie rodziny Firkowskich na III

zje)dzie.

Tim Firkowski

t&umaczenie Ania Sak

Ponowne spotkanie z Rodzin%

Grupa dyskusyjna s&u!y prowadzeniu

dyskusj i w In te rnec ie . W

najwi"kszym uproszczeniu list$
/grup$ dyskusyjn$ jest pewien adres

e-mail, za którym kryje si" wiele

innych adresów osób uczestnicz$cych

w dyskusji.

W przypadku grupy dyskusyjnej

Firkowskich,

wysy&ana wiadomo#% na adres:

firkowscy@yahoogroups.com,

dociera do wszystkich, którzy

uprzednio zapisali si" na list". Ka!dy

mo!e odpowiedzie%, a odpowied)
dostan$ równie! wszyscy zapisani.

Wszystkie listy, które przychodz$ z

listy dyskusyjnej posiadaj$ w tytule

dopisek [firkowscy].

Grupa dyskusyjna „FIRKOWSCY”
Grupa dyskusyjna „Firkowscy”

powsta#a w celu:

• u&atwienia kontaktów pomi"dzy

cz&onkami naszej Rodziny

• wymiany nowych informacjach

genealogicznych o naszych

przodkach

• poznawanie nowych cz&onków

naszej Rodziny, nawi$zywanie

nowych znajomo#ci

• poruszania tematów rodzinnych I

innych z,otaczaj$cego nas

#wiata

• organizacji spotka(, imprez

okoliczno#ciowych i zjazdów

Rodzinnych

Do grupy mo!na zapisa% si" przez

wys&anie maila bez tematu i bez tre#ci

na nast"puj$cy

adres:
firkowscy-subscribe@yahoogroups.com

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Wy!cig sprzed 30 lat!

W czasach mojej m&odo#ci

by&em zagorza&ym fanem kolarstwa.

Razem z !on$ i córkami cz"sto

chodzili#my #ledzi% przejazdy

kolarzy ulicami Torunia. Wówczas

by& to popularny i widowiskowy

sport. Oko&o 30 lat temu odbywa&o
si" kryterium ulicami Torunia.

W trakcie wy#cigu us&ysza&em,

!e jeden z kolarzy nosi to samo

nazwisko co ja. Pomy#la&em wtedy:

„Czy!by Rodzina?” Chcia&em

porozmawia% z tym sportowcem.

Okazja nadarzy&a si" w czasie, kiedy

mia& jakie# problemy ze sprz"tem.

Dotar&em do wozu, w którym

dokonywano napraw, ale dla

sportowca liczy&a si" ka!da

sekunda, tak wa!na w punktacji

wy#cigów. Trener ponagla&.
Uda&o si" zamieni% kilka s&ów i

wi"cej si" nie widzieli#my ..., a! do

II Zjazdu Rodziny Firkowskich. Ten

kolarz to Julek Firkowski, z którym

o tym zdarzeniu mogli#my

spokojnie porozmawia% po tylu

latach. Dodam, !e nie by&oby to

mo!liwe, gdyby nie zjazd.

Dlatego w tym miejscu

chcia&bym szczególnie podzi"kowa%
z a zorganizowanie zjazdu

'ukaszowi. Dzi"kuj" równie! z

wielu innych powodów. Jednym z

nich jest mo!liwo#% poznania wielu

osób, a tak!e spotkania si" z moim

kuzynem Erykiem i jego synami

Timem i Kenem.

Przy okazji pozdrawiam

ca&$ Rodzin" Firkowskich.

Marian Firkowski z Torunia
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Gdzie nast"pny zjazd? – W

Sielpi Wielkiej! - bowiem ziemia ta

jest nam szczególnie przyjazna a

nadto region kielecko-radomski,

ziemia konecka kryje wiele

ciekawostek i zadziwia urokliw$
przyrod$.

W wieku XIX tereny te

s tanowi &y Staropolski Okr"g
Przemys&owy, zasobny w pok&ady

rudy darniowej, lasy bogate w

drewno i liczne rzeki stanowi$ce

)ród&o energii dla fabryk.

W Sielpii w 1824 roku pobudowano

ogromny zak&ad metalurgiczny, który

móg& produkowa% 3400 ton stali

rocznie. Nap"dem dla ca&ego zak&adu

by&o ogromne ko&o wodne o #rednicy

8,5m i szeroko#ci 2,8m – najwi"ksze

w Polsce i jedno z najwi"kszych w

Europie.

Aby doprowadzi% odpowiedni$
ilo#% wody, do poruszania tego ko&a,

zbudowano specjalny kana&
d&ugo#ci kilku kilometrów.

W czasie II wojny okupant

wywióz& na z&om ca&e wyposa!enie

zak&adu. Ocala&o tylko gigantyczne

ko&o wodne i po&$czone z nim ko&o
zamachowe. Dzi# jest jedynym

zachowanym na #wiecie ko&em

wodnym o tak du!ej #rednicy.

A co do pobliskich Ko(skich? –

pó)nogotycki

ko#ció&
parafialny (1492-

1520), zespó&
pa&acowo-

parkowy (1740~)

z pa&acowymi

skrzyd&ami,

klasycystyczn$ gloriett$, #wi$tyni$
greck$ i oran!eri$ egipsk$.

W Skar!ysku Kamiennej

znajduj$ si" pozosta&o#ci zak&adów

wielkopiecowych (XVIII-XIX) oraz

muzeum w budynku (XIXw)

administracji Staropolskiego

Okr"gu Przemys&owego.

W niedalekiej odleg&o#ci –

+wi"tokrzyski Park Narodowy z

gór$ 'ysic$ (612m npm) oraz 'ys$
Gór$ (596m npm) z Klasztorem na

+w. Krzy!u i relikwiami Krzy!a

+wi"tego, muzeum przyrodnicze

oraz go &oborza z tarasem

widokowym. Za&o!enie klasztoru

przypisuje si" Boles&awowi

Chrobremu w 1006r.

Pobliskie Kielce – szczególnie

wzgórze zamkowe zachwyca

barokowym pa&acem biskupów

krakowskich z 1637r – obecnie

Muzeum Narodowe, z przepi"knym

o g r o d e m w & o s k i m .

Wczesnobarokowa kielecka katedra

– ufundowana w 1171r kryje wiele

ciekawostek jak: Figura Matki

Boskiej z jednej bry&y samorodka

galenowego – 1646r.

Na zewn" trznej #cianie

kieleckiej katedry znajduje si"
niepozorna, marmurowa tablica

ufundowana w 1782 roku przez ks.

Prymasa Micha&a Poniatowskiego,

zawieraj$ca zbiór informacji

dotycz$cy alfabetu oraz cyfr oraz

wzorzec miar. A najciekawsze w

tym jest to, !e prymas Poniatowski

dokona& tego sto lat wcze#niej przed

powstaniem Mi"dzynarodowego

Biura Miar w Severs pod Pary!em.

Ciekawe zjawiska w Kielcach

to rezerwat Kadzielnia w dawnym

urobisku skalnym.

W promieniu do 100km od

Sielpi Wielkiej a! roi si" od

zabytków architektury, miejsc kultu

religijnego, pomników przyrody i

martyrologii. Okoliczne lasy by&y
ostoj$ oddzia&ów partyzantów

podczas powstania styczniowego i

II wojny #wiatowej.

Tu dzia&a& legendarny wr"cz

major Armii Krajowej Jan Piwnik

„Ponury” (Cezary Chlebowski –

„Pozdrówcie Góry +wi"tokrzyskie).

W niedalekiej odleg&o#ci od

Sielpii Wielkiej jest W$chock –

miasteczko o ponad 800-letniej

historii, s&yn$ce z klasztoru

Cystersów – najpi"kniejszy okaz

architektury roma(skiej w Polsce.

Nie wiadomo dlaczego to

miasteczko ulubili sobie kpiarze.

Powsta&o mnóstwo dowcipów na

temat so&tysa z W$chocka, chocia!
w&adze sprawuje burmistrz. Ale

w & a d z e m i a s t a s p r y t n i e

wykorzysta&y to i od kilku lat

organizowany jest w W$chocku

festiwal prezentacji satyrycznych –

„W$chock – Europejska stolica

humoru i satyry”. A mo!e na

nast"pny Zjazd znajd$ si" osoby,

które przedstawi$ dowcipy !ywcem

z W$chocka?

Wielu cz&onków Rodziny

Firkowskich mieszka w regionie

+wi"tokrzyskim – przygotujcie na

nast"pny Zjazd ciekawostki ze

swoich stron.

Alicja Grochowska

 z domu Firkowska, ga!"# $arnów
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Tegoroczne wakacje zacz"&y si"
dla mnie interesuj$co. Na kilka dni

przyjecha&a do mnie z Florydy w

USA Jessica, wnuczka wujka Erica

Firkowskiego. Bardzo czeka&em na

spotkanie z moj$ kuzynk$.
Widzia&em j$ tylko na zdj"ciach.

Kiedy si" spotkali#my, nie

wiedzia&em w jaki sposób b"dziemy

si" porozumiewa%. Mama pomaga&a
mi troch", ale ja i Jessica

rozmawiali#my na migi. To by& nasz

w&asny j"zyk. Zwiedzi&em z Jessic$
wiele ciekawych miejsc takich, jak

Biskupin, Ciechocinek, Inowroc&aw,

Wenecja (ta ko&o Biskupina),

Lubostro(, zamek w Golubiu-

Dobrzyniu (podczas odbywaj$cego

si" tam turnieju rycerskiego), ale

Toru( wywar& na niej najwi"ksze

wra!enie. Tyle zabytków naraz.

Kamieniczki, ruiny zamków,

gotyckie ko#cio&y, ratusz, dom

Miko&aja Kopernika, skansen w

centrum miasta. I oczywi#cie Toru(
noc$. Ka!dy musi to zobaczy%. Nikt

nie mo!e wyjecha% z tego miasta nie

spróbowawszy pierników. Jessica

powiedzia&a, !e s$ pyszne.

Jessica mia&a okazj" pozna%
swoje ciocie, wujków i kuzynów.

Niestety jest wegetariank$ i nie

spróbowa&a wszystkich polskich

potraw, ale na wsi pokusi&a si" o

kurczka. Przyzna&a, !e by& #wietny.

Mimo, !e jest starsza ode mnie o 10

lat okaza&a si" mi&$ kuzynk$.
Powiedzia&a, !e chcia&aby tu jeszcze

wróci%...

Artur Sak (10 lat) z Torunia

Dzi$ki nim jeste!my

Wielk% Rodzin%

Nie raz zdarzy&o mi si" min$% na

ulicach centrum miasta ubranych w

garnitury chodz$cych zawsze

dwójkami m&odych m"!czyzn,

nosz$cych charakterystyczne

plakietki z nazwiskiem oraz

zupe&nie niepasuj$ce do ca&o#ci

sportowe plecaczki. Wiedzia&em,

!e to „patrole” mormo(skich

misjonarzy czyli cz &onków

Ko#cio &a Jezusa Chrystusa

+wi"tych w Dniach Ostatnich. Do

tej pory nigdy jednak nie zdarzy&o
mi si", !eby mnie zaczepili i chcieli

nawraca%. Z zaciekawieniem zatem

przystan$&em którego# wieczora,

kiedy zorientowa&em si", !e to ja

mam by% celem „plecaczkowców”.

Postanowi&em porozmawia% z nimi,

!eby dowiedzie% si" czego# wi"cej

o tym co robi$. Dlatego na pytanie

„Czy mo!emy porozmawia% o

ko#ciele?” odpowiedzia&em szybko,

!e ch"tniej pos&ucha&bym troch" o

nich samych i zacz$&em ich

wypytywa%. Okaza&o si", !e mówi$
troch" po polsku, chocia! obydwaj

pochodz$ z USA. Dowiedzia&em

si" równie!, !e s$ studentami i

przerwal i edukacje , !eby

przyjecha% na misje, które trwaj$
zwykle od roku do dwóch lat. Moi

rozmówcy przyznali, !e nie&atwo

im zainteresowa% swoj$ religi$
Polaków, którzy s$ raczej nieskorzy

do wymiany opinii o sprawach

wiary i nie s$ przyzwyczajeni do

rozmów na ulicy z obcymi,

zw &aszcza obcokrajowcami.

Ciekaw by&em co moi Mormoni

w i e d z $ o p r o j e k c i e

e w i d e n c j o n o w a n i a k s i $ g

parafialnych i o tzw. centrach

rodziny, bo przecie! dzi"ki

gromadzonym przez nich archiwom

odczytywanym przez Tima i

'ukasza uda&o si" scali% Wielk$
Rodzin" Firkowskich. Troch"
zdziwili si", !e w ogóle wiedzia&em

co# na ten temat, co wi"cej po

chwili zorientowa&em si", !e oni

wiedz$ mniej ni! ja. By% mo!e po

prostu nie potrafili mi wyja#ni%
tego, co ca&y czas stanowi&o dla

mnie zagadk", po co w&a#ciwie to

robi$. Uda&o mi si" zrozumie% tylko

tyle, !e zbieranie danych o zmar&ych

s&u!y do sprawowania wobec tych

osób religijnych „obrz"dów” wg

zasad ich ko#cio&a. Kiedy poczuli,

!e wkroczyli na grz$ski grunt,

szybko wr"czyli mi ulotk" nt.

warszawskiego centrum rodziny i

zach"cili do odwiedzenia tego

miejsca.

Nie chcia&em m"czy% ich

d&u!ej... Podzi"kowa&em im z

u#miechem, po!egna&em si" i

poszed&em swoj$ drog$.

'ukasz Grochowski,

Wnuk Alojzego Firkowskiego
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Kto zawini#? Bo na pewno nie wojna!
[...] Mój m$! nie wiedzia& o istnieniu

Rodziny swojego ojca Józefa

Firkowkiego.

Przed ponad 40 laty kiedy

pozna&am mojego obecnego m"!a
Antoniego Firkowskiego pozna&am

równie! jego rodzin" ze strony matki.

Pewnego razu zapyta&am o rodzin"
jego ojca, który zgin$& 30.01.1945r w

niemieckim obozie koncentracyjnym

Buchenwald. odpowiedzia&, !e ojciec

mia& rodze(stwo, ale nie wie co si" z

nimi dzieje.

B"d$c ju! m"!atk$ spyta&am mam"
m"!a o Rodzin" jej #p. m"!a, na

czekali na powrót m"!a i ojca, który

nie powróci&, bo zgin$& w obozie.

W sklepie na dole tej kamienicy

spyta& o swego koleg" z dzieci(stwa

Mariana Chochowskiego. okaza&o si",
!e ekspedientka doskonale zna tego

pana i jego rodzin" i poda&a nam jego

adres.

Wielkie i bardzo serdeczne by&o
powitanie po ponad 50 laty dwóch

kolegów. Marian mieszka z !on$, Dan$
i mam$. Mama Mariana pami"ta&a
mam" mojego m"!a i mówi&a, !e po

wyje)dzie mamy do Olsztyna przez

d&u!szy czas korespondowa&y ze sob$

bardzo bliskich krewnych, o których

istnieniu nie wiedzia&.
Na list 'ukasza odpisali#my i

podali#my dane o #p. ojcu i naszej

najbli!szej Rodzinie. List napisali#my

do Wojciecha Firkowskiego, który

mieszka z !on$ Janin$ w Toruniu.

Adres dostali#my od 'ukasza.

Zaprosili#my Wojtka do nas do

Olsztyna. Odwiedzi& nas podczas

wakacji z !on$ i pieskiem. By&o bardzo

mi&e powitanie i zapoznanie.

Wojciech wiedzia& o istnieniu

brata jego ojca tzn stryja Józefa, ale nie

wiedzia&, !e stryj mia& !on" i dwóch

pytanie machn"&a r"k$ i ze smutkiem

powiedzia&a: „Nie ma o czym mówi%.”
I tak mija&y lata. Mama m"!a

ci"!ko zachorowa&a i le!a&a 10 lat

sparali!owana. opiekowali si" ni$ jej

synowie – mój m$! i jego starszy brat

Zbigniew, który w&a#nie podczas

pe&nienia swojego dy!uru u mamy

dozna& rozleg&ego zawa&u serca i

wszystkie obowi$zki spad&y na mojego

m"!a. Ja w tym samym czasie

opiekowa&am si" moj$ ci"!ko chor$
mam$.

Mama m"!a zmar&a 17.02.1992r.

Po #mierci naszych mam w sierpniu

2002 roku wybrali#my si" z m"!em w

podró! sentymentaln$.
Najpierw odwiedzili#my K"pno

gdzie sp"dzi&am dzieci(stwo i zda&am

matur", nast"pnie Opole gdzie

studiowa&am. Potem pojechali#my do

Ko(skich.

M$! ponad 50 lat nie by& w tym

uroczym miasteczku. poszli#my na

ulic", na której stoi kamienica, w której

mieszka& m$! z mam$ i bratem. Tam

ale z up&ywem lat korespondencja si"
urwa&a. Mi&o by&o nam us&ysze% wiele

ciep&ych s&ów o mamie m"!a
Po s&owach powitania i po

oswojeniu si" z wygl$dem dwóch

starszych Panów, którzy pami"tali si"
jako 7-10 letni ch&opcy m$! zapyta& o

Rodzin" Firkowskich, która zosta&a w

Ko(skich. Wed&ug wiedzy, któr$ mia&
kolega, w Ko(skich zosta&a tylko Maria

Firkowska – wdowa po Ma%ku –

przyrodnim bracie ojca. Kolega poda&
nawet jej adres. Ja nalega&am, aby j$
odwiedzi%, ale m$! nie chcia& –

widocznie mia& swoje powody, o

których mi nie powiedzia&.
M$! by& szcz"#liwy, !e odwiedzi&

miasto swego dzieci(stwa i odwiedzi&
koleg". Powrócili#my do domu do

Olsztyna. Sko(czy&y si" wakacje.

jakie! by&o moje zdziwienie, kiedy po

powrocie z pracy 10.10.2002r na mój

adres otrzyma&am list od 'ukasza

Firkowskiego, który poszukiwa&
Rodziny Firkowskich. Dzi"ki

'ukaszowi m$! dowiedzia& si", !e ma

synów

Dlaczego rodzice nie powiedzieli

o tym dzieciom? To pozostanie

tajemnic$, bo pokolenie ojca mojego

m"!a nie !yje.

Mama m"!a kiedy zosta&a sama,

mam taki wra!enie, nie mia&a wsparcia

ze strony rodziny m"!a i wyjecha&a do

Olsztyna, gdzie po wojnie osiedli&y si"
jej dwie siostry z rodzinami i matka.

Rodzina m"!a !y&a bardzo

skromnie, sama wychowywa&a i to

bardzo dobrze swoich dwóch synów,

którzy zdobyli wy!sze wykszta&cenie.

Odwiedzaj$c podczas zjazdu

cmentarz byli#my mi"dzy innymi na

grobie dziadków, przecie! oni najlepiej

wiedzieli o istnieniu wnuków dzieci

syna Józefa i przez tyle lat nie

interesowali si" czy !yj$, czy nie s$
g&odni. Trudno mi to zrozumie%
zw&aszcza teraz, gdy sama mam

4-letniego wnuczka Micha&ka, którego

bardzo z m"!em kochamy.

Po wizycie u nas Wojciecha,

odwiedzili#my jego brata Andrzeja,
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który mieszka pod Warszaw$. Na to

spotkanie przyjecha& te! Wojtek z !on$
z Torunia i ich siostry Ania i Malina z

Warszawy z Rodzinami.

By&o wspania&e rodzinne spotkanie

i wtedy rozmawiaj$c dowiedzieli#my

si", !e ich ojciec (brat ojca mojego

m"!a) zmar& w Warszawie w 1991r, a

mama m"!a zmar&a w 1992r. Nikt

nigdy o ni$, a ni o jej synów nie

zapyta&. Dlaczego?

Na I zje)dzie w Sielpii [...] m$!
pozna& swoich bli!szych i dalszych

krewnych i by& szcz"#liwy. Ale wiele

pyta( pozosta&o bez odpowiedzi. [...]

Dz i"ku jemy jeszcze raz

'ukaszowi, bo to tylko dzi"ki niemu

poznali#my wspania&ego Wojtka,

Andrzeja i ich Rodziny.

Teresa Firkowska.

Olsztyn dn. 3.01.2006r

autorka wiersza: Sherrie Ann Firkowska

,,,,,Kalendarz

julia&ski i gregoria&ski

W wielu przeszukiwanych przez

nas starych ksi%gach parafialnych

daty zapisane s" w dwóch róznych

postaciach. Czy wiecie dlaczego?

W 45 roku przed nasz$ er$
Juliusz Cezar wprowadzi& nowy

kalendarz. Przyj"to zasad", !e rok

b"dzie liczy& 365 dni ale raz na 4

lata rok b"dzie o jeden dzie(
d&u!szy (tzw. rok przest"pny).

Ustali& te!, !e siódmy miesi$c roku

b"dzie nosi& jego imi", co do dzisiaj

wida% na przyk&ad w angielskim

"July".

Nast"pca Juliusza Cezara -

August równie! nazwa& jeden z

miesi"cy (ósmy) swoim imieniem i

ustali&, !e b"dzie on równie! mia& 31

dni (nie chcia& by% gorszy od

poprzednika ! . W ten sposób do

dzisiaj oba miesi$ce wakacyjne

maj$ po 31 dni. Kalendarz

opieraj$cy si" na tych zasadach

nazywamy kalendarzem julia(skim.

Przyj"to w nim, !e rok trwa 365 +

1/4 = 365,25 dnia.,
Na Soborze Nicejskim w 325

roku ustalono, !e pierwszy dzie(
wiosny wypada% ma 21 marca.

Niestety - okres obiegu Ziemi

wokó& S&o(ca ró!ni si" od tej liczby

(wynosi 365,2422 dnia).

W zwi$zku z tym z biegiem lat

pojawi&a si" ró!nica mi"dzy

u!ywanym kalendarzem, a

pocz$tkiem pór roku. W XVI wieku

wiosna zaczyna&a si" ju! 10 marca.

Takiej sytuacji nie chcia& tolerowa%
papie! Grzegorz XIII, który w 1582

roku zarz$dzi& zmian" kalendarza.

Po pierwsze - omini"to 10 dni

(po 4 pa)dziernika nasta& od razu 15

pa)dziernika 1582 roku). Po drugie

- zmieniono sposób ustalania czy

rok jest zwyk&y czy przest"pny.

Przyj"to nast"puj$cy algorytm:

1. Rok jest zwyk&y je#li nie

dzieli si" przez 4.

2. Rok jest przest"pny je#li
dzieli si" przez 4, chyba !e...

3. ...dzieli si" przez 100, wtedy

jest zwyk&y, chyba !e...

4. ...dzieli si" przez 400, wtedy

jest przest"pny !.

,,,,, Przyj"ty algorytm zak&ada, ze

d&ugo#% roku wynosi 365 + 1/4 -

1/100 + 1/400 = 365,2425 dnia.

U!ywaj$c takiego kalendarza

pocz$tek wiosny przesunie si" o

jeden dzie( dopiero po 3000 lat. Ten

kalendarz (u!ywany obecnie)

nazywamy gregoria(skim.

Nie wszystkie kraje przyj"&y
zarz$dzenie papie!a bez oporu.

Mieszka(cy wysp brytyjskich

twierdzili na przyk&ad, !e odbiera

si" im 10 dni !ycia !. Najd&u!ej (do

1917 roku) kalendarza julia(skiego

u!ywano w Rosji (i dlatego burdy

na Placu Czerwonym z okazji

r o c z n i c y R e w o l u c j i

Pa)dziernikowej wszczyna si" w

listopadzie). Do tej pory w Ko#ciele

Prawos&awnym u!ywa si" starego

kalendarza i obchodzi Bo!e

Narodzenie dopiero 6 stycznia.
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W czasie wakacji zesz&ego

roku, moja !ona Ania szukaj$c

informacji do swojego drzewa

genealogicznego natkn"&a si" na stron"
Tima i 'ukasza .

Ku mojemu zaskoczeniu strona

dotyczy&a rodziny mojej mamy Barbary

Sak z d. Firkowskiej. Byli#my

poszukiwan$ cz"#ci$ ga&"zi rodziny D.

Skontaktowali#my si" z

'ukaszem w celu uzupe&nienia danych

o naszej rodzinie. Nied&ugo potem

napisa& do nas Tim. Nasi rodzice s$
kuzynami 1 st. Zawsze wiedzia&em, !e
mamy rodzin" w Stanach, ale nie

przysz&o mi do g&owy szuka%
kogokolwiek. W konsekwencji

utrzymujemy kontakt do dzi#
przesy&aj$c sobie informacje o rodzinie.

Kiedy dowiedzieli#my si", !e
Tim ma zamiar ponownie wybra% si" w

podró! do Polski, razem z !on$
zaprosili#my go i jego rodzin" do

Torunia. Otrzymali#my równie!
zaproszenie na II Zjazd Rodziny

Firkowskich do Sielpii Wielkiej.

Nie bardzo mia&em ochot" tam

jecha%. Jednak po namowach !ony i

syna skorzystali#my z zaproszenia i

wybrali#my si" razem z innymi z

Torunia „weso&ym autobusem”.

By&em ciekaw spotkania z

Erykiem, Timem i Kenem, z którymi

rozmawia&em przez Internet.

Dotarcie do miejsca Zjazdu wcale

nie by&o &atwe. Kluczyli#my po zmroku

wokó& o#rodka wypoczynkowego

prawie pó& godziny. Wysy&ali#my

kolejne sms-y do organizatora zjazdu -

kuzyna 'ukasza, aby pomóg& nam

dotrze% szcz"#liwie do celu podró!y. W

ko(cu dotarli#my do o#rodka, który

wielokrotnie ju! mijali#my...

Kiedy wysiedli#my z autobusu i

doszli#my do miejsca, gdzie wszyscy

zjazdowicze na dobre si" ju! bawili,

zobaczy&em Eryka. Pozna& nas od razu.

By&o to gor$ce powitanie. Eryk wita&
si" z ka!dym z nas jak z najlepszym i

n a j b a r d z i e j w y c z e k i w a n y m

przyjacielem. Tim i Ken przywitali nas

g&o#nymi okrzykami. Poznali nas

zanim my ich dostrzegli#my w grupie

bawi$cych si" ludzi. I tak to zacz$& si"
dla mnie pierwszy, cho% dla innych

drugi rodzinny zjazd. Wspólnie z oko&o
150 cz&onkami Rodziny Firkowskich

sp"dzili#my szalone 3 dni. Pozna&em

wielu ludzi znanych mi tylko ze zdj"%
w Internecie.

Nie !a&uj", !e pojecha&em na

zjazd. Chwile sp"dzone z Rodzin$
zaliczam do tych udanych. Dodam, !e
Eryk, Tim i Ken odwiedzili Toru( i

sp"dzili z nami kilka dni. Mieli#my

czas, aby pozna% si" lepiej,

porozmawia%, dowiedzie% si" wi"cej o

przesz &o #c i nasze j rodz iny .

Odwiedzili#my wraz z naszymi go#%mi

rodzin" Basi Sak - mojej cudownej

mamy, Mariana Firkowskiego (brata

mamy) i Marii Dankowskiej (ich

siostry). Tim mia& okazj" pozna%
kuzynostwo z Suchatówki i

Gniewkowa, dok$d wybra& si" z cioci$
Mari$. Teraz to nie tylko nazwiska na

drzewie genealogicznym, ale twarze

spotkanych ludzi.

Razem z Ani$ pokazali#my

naszym kuzynom Toru( i jego okolice,

Liche(, Golub – Dobrzy(, a tak!e
wybrali#my si" na wycieczk" do

Gniewu, Malborka i Gda(ska.

Nad morzem byli#my dopiero

pó)nym wieczorem, ale chcieli#my

dotkn$% Ba&tyku. Szczególnie zale!a&o
na tym Kenowi.

Wracali#my mokrzy do domu. Po

drodze oczywi#cie dobra, mocna kawa

z expressu, w mi&ej restauracji, gdzie

siedzieli#my oblepieni morskim

piaskiem....

Od kawy z expressu obowi$zkowo

zaczynali#my ka!dy dzie(, któr$ !ona

uczy&a si" parzy% pod okiem mistrza

Tima. Ostatniego dnia kawa by&a
perfekcyjnie przyrz$dzona (5 dni

nauki). Natomiast Ken spacerowa& ze

szklank$ kawy po Starym Mie#cie

ka!dego ranka wzbudzaj$c tym samym

ciekawo#% przechodniów.

Szkoda, !e byli tak krótko. To

trudne nadrobi% tyle lat w kilka dni.

Trudno mi tak!e opisa%, co czu&em,

kiedy poda&em pierwszy raz r"k" na

powitanie Erykowi, Timowi i Kenowi.

Mam tylko nadziej", !e jeszcze

nie raz si" spotkamy...

Adam Sak z Torunia
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Herb rodowy

nie jest oznak% snobizmu.
Herb rodowy jest namacalnym dowodem

na egzystencj$ naszej rodziny, jest

pami%tk% dla potomnych.

Starodawnym prawem ka!dego

cz&owieka jako osoby wolnej jest

posiadanie nazwy w&asnej a w dzisiejszych

czasach nazwiska. Jest ono wyra!one

znakiem graficznym w postaci liter w

s &owie pisanym, stosowanym dla

odró!nienia od innych ludzi. W momencie

kiedy cz&owiek oznaczony jest jedynie

numerem, bezimiennym okre#leniem,

przestaje istnie% jako wolna osobowo#%.
Pocz$tkiem wszystkich rodzajów pism by&o
pismo obrazkowe. Stosowanie takich

widocznych znaków graficznych jest

p r a s t a r y m p r a w e m

p o z o s t a w i o n y m do wyboru

pojedynczym osobnikom. Z

chwil$ kiedy tak obrany znak

zacz$& funkcjonowa% w grupie

spo&ecznej a grupa ta znak ten

zaakceptowa&a, zdobywa& on

otwarte uznanie i tym samym

pradawny, prawny charakter.

Znaki takie stawa &y si"
w&asno#ci$ tej osoby i nie mog&y
by% stosowane przez innych.

Przyk&adem takich pierwszych

symboli mog$ by% znaki runowe,

gmerki, znaki cechowe czy w

ko(cu herby. Ta ostatnia grupa

z n a k ó w graficznych

zarezerwowana w niektórych

spo &ecze(stwach dla klas

uprzywilejowanych utraci&a
ostatecznie swoje znaczenie

prawne wraz z ustaniem

monarchii. Dla Polski by& to fakt

uchwalenia konstytucji z 1921

roku. Akty ochrony prawnej

herbów szlacheckich, dla terenów

polskich zosta &y zniesione

konstytucj$, która w art. 96 nie

uzna&a tytu&ów szlacheckich.

Odt$d tak!e herb zosta &
pozbawiony wszelkich walorów prywatno-

prawnych, nie trac$c jednak znaczenia

spo&ecznego. Przy czym pozostaj$c nadal w

#cis&ym zwi$zku z nazwiskiem podlega

ochronie dóbr osobistych tak jak to ma

miejsce ze znakiem firmowym.

Celem zarejestrowania herbu

rodowego jest wi"c stworzenie

mechanizmu identyfikacji czy aby

istniej$ce ju! herby mog$ potencjalnie

kolidowa% z herbem rodowym który

zamierzacie Pa(stwo zarejestrowa% i

u!ywa%. Nie rejestruj$c swojego herbu i nie

poddaj$c go weryfikacji a u!ywaj$c takiego

herbu nara!acie si" Pa(stwo na ryzyko

bycia pozwanym za naruszanie w&asno#ci

prywatnej i utrat" prawa do u!ywania

takiego znaku graficznego, który jest ju!
u!ywany przez inn$ rodzin". Szczególnie

chodzi tutaj o istniej$ce herby rodowe

szlacheckie, których potomkowie !yj$ do

naszych czasów, ale tak!e herby

mieszcza(skie szczególnie z terenów

niemieckoj"zycznych. Dlatego te! prawnie,

posiadanie herbu rodowego potraktowane

jest podobnie jak posiadanie nazwiska,

gdy! mo!e ono zosta% uznane jako cz"#%
identyfikacyjna osoby lub rodziny.

Rejestruj$c w&asny herb rodowy w

Pierwszej Powszechnej Otwartej Ksi"dze

H e r b o w e j N O V A H E R A L D I A

pozostawiamy dodatkowo swój #lad dla

przysz&ych pokole(, które zapragn$ kiedy#

odnale)% swoje korzenie. Jest to wi"c
niejako rejestracja swojej genealogii.

Prawo nie zabrania posiadania i

s tosowania herbu jako znaku

rozpoznawczego rodziny czy rodu.

Jednak!e ka!dy kto takie prawo posiad& w

przesz&o#ci lub teraz i posiada w tej kwestii

udokumentowanie, mo!e ka!dej innej

osobie która nieprawnie u!ywa i stosuje

jego znaki herbowe, tego procederu

zabroni%, z s$dowym wyrokiem z

powództwa cywilnego w&$cznie.

-ród&o: http://www.novaheraldia.net/

/index-folder/nh.html

Juliusz Firkowski zainteresowa# si$
heraldyk%. Zacz%# czyta' i zbiera'
informacje o herbach. Stworzy# tak(e
projekt naszego Herbu Rodziny

Firkowskich. Obok przedstawiamy jego

propozycje . Herb ten mo(na

zarejestrowa' i mo(e si$ sta' naszym

Rodzinnym symbolem. Potrzebne jest

jednak Wasze zaanga(owanie i Wasze

opinie w tej kwestii. Co s%dzicie o

projekcie Julka? Czekamy na Wasze

uwagi (zach$camy do wyra(ania opinii

na grupie dyskusyjnej Firkowskich). Na

stronie internetowej Rodz iny

Firkowskich znajduje si$ sonda

dotycz%ca tego projektu. Zach$camy do

g#osowania.

Poni!ej kilka informacji na temat

elementów tworz$cych herb

(http://luz.home.staszic.waw.pl/in

dex.php):

TARCZA: Ju! w XIII wieku

zauwa!ono, !e tarcza rycerska to

najw &a#ciwsze miejsce do

umieszczenia herbu. Widoczne

god&o informowa&o wroga z kim

ma do czynienia, a herb mia&
os&ania% honor rodu tak, jak tarcza

os&ania&a !ycie rycerza. Wa!ny

by& fakt, !e przecie! p&aska

powierzchnia tarczy wy#mienicie

nadawa&a si" do umieszczenia na

niej rysunku.

W heraldyce tarcza jest

najistotniejszym elementem

herbu. Jest to jedyna jego cz"#%,
bez której herb nie mo!e istnie%.
(...)

Figury zwyk&e umieszcza si"
zazwyczaj na polach utworzonych

przez figury heraldyczne. Figura

zwyk&a powinna &adnie le!e% w

polu i dobrze je wype&nia%, nigdy

nie powinna dotyka% skraju

tarczy. Honorow$ stron$ herbu

jest strona prawa, figura zwyk&a
powinna by% zatem zwrócona w

prawo.

Czasami w polu uk&ada si" kilka

identycznych figur, u&o!onych w pewien

wzór. Mo!na to zrobi% na dwa sposoby:

tarcza ob&o!ona zawiera figury w

okre#lonej konfiguracji, za# !adna z figur

nie mo!e dotyka% kraju tarczy, a tarcza

usiana wygl$da jakby wyci"to j$ z tkaniny

o okre#lonym wzorze - skraj tarczy cz"sto

obcina fragmenty figur. Figur$ zwyk&$
mo!e by% praktycznie ka!da rzecz - od

zwierz"cia, poprzez posta% ludzk$,

narz"dzia, bro(, ro#liny, budynki do figur

geometrycznych. (...)
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HE)M sta& si" nieod&$cznym

elementem herbu w XIV wieku. He&m
oparty jest na górnej kraw"dzi tarczy,

najcz"#ciej frontem do patrz$cego. Kszta&t
he&mu ma do#% istotne znaczenie -

podstawie jego wygl$du mo!na okre#li%
epok", z której pochodzi herb. Regu&$ jest,

aby he&m by& z tej samej epoki, co tarcza.

(...) He&m powinien mie% od 1/2 do 2/3

rozmiarów tarczy.

K O R O N A : Bardzo istotnym

elementem herbu jest korona. Jej kszta&t
jest #ci#le ustalony, w przeciwie(stwie do

tarczy czy he&mu. Korona pojawi&a si" w

heraldyce do#% pó)no, bo dopiero w XV

wieku. Korona nie oznacza, !e w&a#ciciel

herbu jest królem b$d) !e pochodzi z rodu

królewskiego. Korona stanowi p&ynne

przej#cie graficzne z he&mu do klejnotu.

Istniej$ dwa rodzaje koron herbowych,

których nie mo!na ze sob$ myli%.
Korona he&mowa umieszczana jest na

he&mie, a pod klejnotem i przys&uguje ca&ej

szlachcie, mo!e by% rysowana z ka!dym

herbem.

K o r o n a rangowa sugeruje

arystokratyczny tytu& posiadacza herbu. (...)

korona szlachecka - bardzo rzadko

stosowana, z pi"cioma pa&kami, lub z

trzema li#%mi winnymi i dwoma per&ami.

K L E J N O T jest najwa!niejszym

elementem herbu, zaraz po godle i barwach.

Bardzo cz"sto, w rozumieniu potocznym,

klejnot jest uto!samiany z god&em - herb

jes t przecie! nazywany klejnotem

szlacheckim.

Klejnoty zacz"to umieszcza% na

he&mach rycerskich w wieku XIII, pe&ni%
mia&y funkcje rozpoznawcze, ale tak!e
odstraszaj$ce przeciwnika. (...)

Klejnot cz"sto odpowiada tre#ci$ i

kolorystyk$ god&u, istniej$ nawet tak zwane

k l e j n o t y tau to log iczne , b"d$ce

powtórzeniem klejnotu. Klejnoty

tautologiczne szczególnie cz"sto wyst"puj$
w heraldyce polskiej, zwykle stanowi$
powtórzenia god&a na tle piór pawich lub

strusich.

T Y N K T U R Y (inaczej barwy

heraldyczne) to barwy wyst"puj$ce na

herbach. Wyst"powa&y cztery zasadnicze

tynktury: czerwona, b&"kitna, zielona i

czarna. Stosowano tak!e dwa - z&oto i

srebro (czyli po prostu kolory - !ó&ty i

bia&y), a tak!e futra. Rzadziej u!ywano

tak!e innych barw.

Jedn$ z podstawowych zasad

heraldyki jest, aby w herbie nie nak&ada%
barwy na barw" i metalu na metal (...).

Informacje zebra& oraz

projekt herbu narysowa& Julek Firkowski

Góra z gór! si" nie zejdzie,

ale cz#owiek z cz#owiekiem zawsze.

Bardzo szybko min"&y te dwa

lata, kiedy dowiedzia&am si", !e
odby& si" I Zjazd Rodziny

Firkowskich i planowany jest drugi.

Przygotowuj$c si" do tego

rodzinnego spotkania postanowi&am

zbli!y% nasze rodzinne wi"zi tak,

jak by&o to za czasów naszego

dzieci(stwa. Wtedy, kiedy !yli nasi

rodzice, a szczególnie nasz tato

Antoni, z którym odwiedzali#my

naszych krewnych.

Odszuka&am i odwiedzi&am

wiele moich kuzynek. Zebra&am

nowe dane do drzewa

g e n e a l o g i c z n e g o R o d z i n y

Firkowskich. Uwie(czeniem mojej

pracy na rzecz rodzinnych

poszukiwa( mia&o by% spotkanie z

moim bliskim kuzynem Erykiem i

jego synami, którzy zamierzali

przyjecha% do Polski.

Wspólnie z rodze(stwem

zaplanowa&am wyjazd na spotkanie

z moim nigdy wcze#niej

niewidzianym kuzynem. Wcze#niej

kilkakrotnie kontaktowali#my si" ze

sob$ telefonicznie, ale to nie to

samo, co móc si" wreszcie zobaczy%
i porozmawia% na !ywo. Mimo, !e
musieli#my pokona% ponad

trzystukilometrow$ tras" , czas

sp"dzony w autobusie up&yn$&
bardzo szybko. Przegl$dali#my

albumy ze starymi rodzinnymi

zdj"ciami i uczyli#my si" #piewa%
piosenki, które u&o!y&am dla Eryka.

Pierwszego z nim spotkania i

mocnego bicia jego serca nie

zapomn" do ko(ca !ycia. (Nawet

teraz, gdy wspominam t$ chwil" to

czuj" ponownie bicie jego serca;

jakby to by&o wczoraj...). Te dwa

dni wspólnego przebywania z

naszymi bli!szymi i dalszymi

krewnymi wspomina% b"dziemy

mile i serdecznie - #piewy,

biesiadowanie, ta(ce do bia&ego

rana i rozmowy przy p&on$cym

ognisku.

Wszystko, co mi&e i dobre

szybko si" ko(czy i czas by&o
wraca% do domu. Z Sielpii Wielkiej

powrócili#my zadowoleni i

szcz"#liwi.

N a s z y m i m i & y m i

prze!yciami podzielili#my si"
równie! z bliskimi krewnymi

naszymi i Eryka, którzy ze wzgl"du

na stan zdrowia i znaczn$ odleg&o#%
od miejsca zjazdu nie mogli by%
razem z nami.

Wielk$ satysfakcj$ by&o dla

mnie to, !e mog&am Erykowi,

Timowi i Kenowi pokaza% groby

ich najbli!szych krewnych oraz

uczestniczy% we wspólnym

spotkaniu u najstarszych kuzynek

Eryka - Stanis&awy, Stelli, Stefanii i

ich rodzin. Pami"taj$ one jego tat" -

W&adys&awa. Pokaza&y mu tak!e
zdj"cia jego rodziców i jego samego

z lat 50-tych i 60-tych.

Szkoda, !e czas spotkania by& tak

krótki i tak szybko umyka&.
Spotkanie po latach by&o

ogromnym prze!yciem dla nas

w s z y s t k i c h . O c z e k u j e m y

niecierpliwie na III zjazd i spotkanie

z t a k mi&ymi rodzinami

Firkowskich. Do zobaczenia!

Maria Dankowska

z d. Firkowska z rodzin$.



- 13 -

kilkadziesi$t lat tu! obok siebie w

s$siaduj$cych domach w Toruniu.

Niestety nied&ugo dom, w których

mieszkali dziadkowie m"!a,

zostanie rozebrany.

Podczas wizyty Tima w Toruniu

zrobili#my kilka zdj"% tego

budynku. Tym bardziej cenne s$
wspomnienia, które posiadamy my i

nasi rodzice. Jest to dla mnie

satysfakcjonuj$ce, !e mnie i

mojemu m"!owi by&o przeznaczone

po&$czy% te dwie rodziny -

Jesionowskich i Firkowskich

ponownie.

Ania Sak

Firkowskich. By&o to dla mnie

zaskoczeniem, poniewa! jak si"
okaza&o strona dotyczy&a rodziny

mamy mojego m"!a Barbary Sak z

d. Firkowskiej. Ucieszy&am si".
Dzi"ki drzewu opracowanemu

przez Tima i 'ukasza znalaz&am

relacje &$cz$ce moj$ rodzin" z

rodzin$ mojego m"!a. Babcia

wspomina&a ju! du!o wcze#niej, !e
prawdopodobnie istniej$ takie

relacje mi"dzy naszymi rodzinami,

poniewa! obie rodziny pochodz$ z

tych samych miejscowo#ci tj.

Gniewkowa, Inowroc&awia i

okolicznych wsi. Doszuka&am si"
tych samych nazwisk (m.in.Bia&ka,

Konopa) osób nale!$cych do

rodziny Jesionowskich i rodziny

Firkowskich, ga&"zi D. Mam

nadziej" , !e moje dalsze

poszukiwania wyja#ni$ wiele

zagadek dotycz$cych naszych

rodzin.

Powinnam doda% jako ma&$
c iekawostk" , !e pa(s two

Firkowscy, dziadkowie mojego

m"!a i rodzina mojej babci z d.

J e s i o n o w s k i e j m i e s z k a &y

Genealogi$ interesowa&am si"
od najm&odszych lat. Zawsze

wypytywa&am dziadków co wiedz$
o naszych przodkach, zarówno ze

s t r o n y b a b c i ( r o d z i n a

Jesionowskich) jak i dziadka

( r o d z i n a S t a c h o w i a k ó w ) .

Gromadzi &am stare zdj"cia

rodzinne.

W pó)niejszym etapie moich

genealogicznych zainteresowa(
zacz"&am zapisywa% informacje

dotycz$ce cz&onków naszej rodziny.

W konsekwencji czego niedawno

powsta&o do#% poka)ne drzewo

g e n e a l o g i c z n e r o d z i n y

Jesionowskich i Stachowiaków.

Najwi"kszy wk&ad w powstanie

drzewa genealogicznego rodziny

Jesionowskich i Stachowiaków

wnios&a moja babcia. +wietnie

pami"ta nie tylko nazwiska swoich

dziadków i pradziadków, ale daty

urodzin, #lubów i #mierci.

Dalej zacz"&y si" moje

poszukiwania genealogiczne w

Internecie. Przegl$da&am dost"pne

strony rodzinne. I takim sposobem

znalaz &am stron" rodziny
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!amig"ówka s"owna
Poni!ej znajduje si" lista miast - miejsc urodzenia cz#onków rodziny

Firkowskich. Znajd$ ukryt% nazwe miasta w tej #amig#ówce. Odpowiedzi

udzielimy na naszej stronie w pó$niejszym czasie. Powodzenia i mi#ej zabawy!

B"dzin

Berestechko

Bia&aczów

Borkowo

Boynton Beach

Brussels

Bydgoszcz

Cagne Sur Mer

Chorzów

Cieplice

Curitiba

D$browa Górnicza

Dzier!oniów

Gda(sk

Gdynia

Gniewkowo

Golub Dobrzy(
Gosty(
Gowarczów

Green Bay

Grojec

Harm")e
Huddinge

Inowroc&aw

Jasion

Jelenia Góra

Juniolarye

Karwice

Katowice

Kazienice

Kielce

Ko(skie

Kowalewa Pomorskie

Kowalów

Kozienice

Krusza Zamkowa

Lembork

Lipie

'ód)
Luba( Sl$ski

Lublin

Luzk

Lwów

Machary

Miedzna Drewniana

Miko&ów

Milicz

Milwaukee

Minsk

Mi(sk Mazowiecki

Misiones

Rawicz

Niekla(
Oconto Falls

Olsztyn

Opoczno

Or&owo

Ostrava

Ostrów Mazowiecki

Ostra!any

O#wi"cim

Paris

Paszkowice

Petrykowice

Piastów

Piotrków Kujawski

Piotrków Trybunalski

Po&czyn Zdrój

Pozna(
Pruszków

Quievrechain

Rabka

Radom

Radwan

Rawicz

Rogów

Równe

Ruda Sl$ska

Simferopol

Skar!ysko-Kamienna

Skar!ysko

S&awno

S&upsk

Sosnowiec

Starachowice

Starodub

Stolkholm

Struyesskowo

Strzegom

Suchatówka

Suwa&ki

Swidnica

Swidwin

Swinouj#cie

Tomaszów Mazowiecki

Toru(
Truscyzna

Two Rivers

Warsawa

W"glany

Wejherowie

Wroc&aw

Zakrzów

Zarnów
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Droga Mario!

W pierwszej chwili niedok&adnie

oceni&em warto#% poszczególnych

artyku&ów. Okaza&o si", !e dla mnie

by& to artyku&, z którym zwi$zana

by&a moja osoba od 1928 roku, tj.

data, która zapocz$ tkowa &a
serdeczno#% i opieku(czo#%. T$
osob$ by& wujek Antoni oraz

dziadek Marcin syn Antoniego.

Oprócz tych dwóch osób nie by&o
nikogo, kto by&by tym pomocnym w

mojej ci"!kiej doli !ycia. Kiedy

zachorowa&em w 1928 roku na

dzieci"c$ chorob" oni dwoje mnie

nie opu#cili zawo!$c do szpitala i po

wyleczeniu zabrano ze szpitala. Jak

pami"tam, to rok 1928 by&
pocz$tkiem serdeczno#ci zarówno

przez dziadka do jego #mierci i wuja

Antka do czasu powo&ania go do

wojska 1937 roku. Nikt inny nie

zaskarbi& sobie na moj$ serdeczno#%
i uznanie. Równie! bardzo ciekawe

s$ wiadomo#ci zawarte w

artyku&ach

„ W s p o m n i e n i a M a r i i

Dankowskiej” i „ Odnaleziona

Rodzina”. To wszystko dzia&o si" w

okresie mojej m&odo#ci, lecz

wszystko dobrze pami"tam, a co

zapomnia&em to te artyku&y
przywróci&y pami"% o tych

wydarzeniach.

Olek Mrozi(ski

Jes t to l i s t Aleksandra

M r o z i( s k i e g o d o M a r i i

Dankowskiej napisany po

przeczytaniu artyku&ów trzeciego

numeru gazetki. Nie wprowadzono

do niego !adnych zmian.

Aleksander Mrozi(ski ma ponad 80

lat i mieszka obecnie w Koszalinie.

Dziekuj$ za pami$'

Mam na imi" Radek i pisz"
w imieniu mojej mamy Ewy

Lewandowskiej, która nie zna

j"zyka angielskiego.

Dzi"kuj" za list i !yczenia

#wi$teczne. Jestem naprawd"
szcz"#liwa z racji tego, !e jeste#
zaabsorbowany genealogi$ naszej

rodziny; mogli#my odnale)% siebie

nawzajem. To jest bardzo

ekscytuj$ce nawi$za% kontakt po

latach nie#wiadomo#ci tego, co sta&o
si" z nasz$ rodzin$. Kilka miesi"cy

temu nawet nie wiedzia&am, !e moja

matka Helena Firkowska mia&a
b r a t a W &a d y s &a w a , który

wyemigrowa& do USA.

Chcia&abym powiedzie%, !e
jestem blisko spokrewniona z

Twoim ojcem, bo jeste#my

kuzynami pierwszego stopnia. Z

tego co wiem jestem najm&odsz$
kuzynk$.

Mam nadziej", !e b"dziemy

w kontakcie z racji naszego

pokrewie(stwa i b"dziemy mogli

poznawa% histori" naszej rodziny.

Chcia&abym !yczy% Tobie

wiele szcz"#cia i spe&nienia

wszystkich Twoich marze(. Prosz"
przeka! moje !yczenia ca&ej Twojej

rodzinie w USA.

Z niecierpliwo#ci$ oczekuj"
spotkania z Wami.

Ewa Lewandowska

Ten list zosta& napisany do Tima.

Wujek, którego nie zna"am

Czy pami"tacie zdj"cia nieznanych

nam osób z pierwszego numeru

gazetki? W#ród nich znajdowa&o si"
zdj"cie nowoze(ców. Dzi# juz

wiemy, ze sa nimi Stefan '$tkowski

i Stanis&awa '$tkowska z domu

Firkowska.

wczoraj...
Stanislawa Firkowska

Zidentyfikowane zdj$cie

...i dzi$
Stanislawa )%tkowska
!Firkowska"

Ludzie listy pisz$...

Do tego numeru gazetki
do#%czamy p#yt" DVD ze

zdj"ciami z II Zjazdu
Rodziny Firkowskich. P#yt"
t% wysy#amy do wszystkich,
tak!e do tych, którzy nie

byli na naszym rodzinnym
spotkaniu. Mamy nadziej",

!e zdj"cia zach"c% do
przy jazdu nast"pnym

razem równie! tych, którzy
na II zjazd nie przyjechali.

Dla uczestników II Zjazdu
wysy#amy dodatkowo 2

p#yty DVD z filmem z
n a s z e g o w s p ó l n e g o

spotkania.
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Ca&a kwota zosta&a przekazana na

Archidiecezjalny Zespó& Domowej Opieki

Paliatywnej przy pl. Konfederacji 55 w

Warszawie.

„Hospicjum uczy oswajania ze

&mierci". Pokazuje, 'e nie jest ono ko(cem.

Pozwala patrze) na &mier) w perspektywie

nadziei, a nie tragedii. I dlatego hospicjum

 „Nie wystarczy 'y) 'eby istnie) w sercach

innych, ale wystarczy rozwin") skrzyd!a i

powiedzie) Dzie( Dobry 'eby urosn") do

rangi Anio!a.”

Na drugim zje)dzie naszej

Rodziny odby&a si" aukcja charytatywna

licz$cego ponad 40 metrów drzewa

genealogicznego. Aukcja cieszy&a si"
du!ym zainteresowaniem. Ostatecznie

najwy!sz$ kwot" (1.600 z&) wylicytowa&
Tim Firkowski.

jest tak bardzo optymistyczne, przywraca

bowiem nadziej%.”
***

W poprzednim numerze gazetki

Firkowskich zosta& og&oszony konkurs na

wytypowanie ilo#ci uczestników II Zjazdu.

Najbli!ej prawdy by& Marek Hajdrowski z

Radomia i to on otrzyma& g&ówn$ nagrod"
– Odtwarzacz DVD o warto#ci ponad 200

z&.

Nagrod" t$ przekaza& równie! na cel

charytatywny: Placówka Wielofunkcyjna

"S&oneczny Dom"przy ul. Kolberga 19 w

Radomiu

Pomagamy potrzebuj%cym

Moja druga podró! do Polski

zacz"&a si" od kilku problemów. Z

powodu z&ej pogody wszystkie loty

do Chicago by&y opó)nione.

Samoloty Kena i mojego taty

dotar&y do Chicago na czas, a mój

nie i nie zd$!y&em na przesiadk".
Z Chicago wylecia&em dopiero

nast"pnego dnia. Dzie( pó)niej ni!
planowa&em, ale bardzo szcz"#liwy

dotar&em do Polski. Przywita& mnie

mój przyjaciel 'ukasz ze swoim tat$
oraz mój brat i ojciec.

Po przyje)dzie sp"dzili#my

cudowny dzie( z 'ukaszem i jego

rodzicami w ich mieszakaniu w

D$browie Górniczej.

N a s t " p n e g o d n i a

pojechali#my do O#wi"cimia (gdzie

urodzi& si" mój tata), Harm"!y (sk$d
pochodzi&a rodzina mojej babci).

Zwiedzil i#my tak!e obozy

Auschwitz i Birkenau.

Tego wieczoru równie!
zostali#my zaproszeni przez rodzin"
Ciuków na powitalne przyj"cie. To

by&o przemi&e uczucie widzie% ich

wszystkich ponownie.

Wawel w Krakowie by&
kolejnym miejscem, które

odwiedzili#my. Przespacerowali#my

si" po Rynku. Zwiedzi&em ju! te

miejsca podczas mojej pierwszej

podró!y do Polski, ale przepi"kna

architektura po raz kolejny wywar&a
na mnie ogromne wra!enie. Z

Krakowa pojechal i#my do

Z a k o p a n e g o . W i e c z o r e m

przeszli#my si" g&ówn$ ulic$
Zakopanego zachwycaj$c sie

atmosfer$ tego górskiego miasta.

Rankiem deszczowa pogoda

nie zach"ca&a do kolejnej wyprawy,

ale pomimo to zdecydowali#my si"
wjecha% kolejk$ na Kasprowy

Wierch. Kiedy byli#my na szczycie

zacz$& pada% #nieg. Nie

zdecydowali#my si" schodzi% w dó&
pieszo w deszczu i #niegu;

zjechali#my kolejk$. Popo&udnie

sp"dzili#my na Krupówkach.

P o o p u s z c z e n i u

Zakopanego, pojechali#my do

Czorsztyna gdzie zwiedzili#my

zamek. Nast"pny postój by& w
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Niedzicy. P&yn"li#my sp&ywem

Dunajca i podziwiali#my przepi"kne

widoki.

N a s t " p n e g o d n i a

opu #c i l i #my Sromowce i

pojechali#my do Kopalni Soli w

Wieliczce. Kilka godzin sp"dzili#my

300 metrów pod ziemi$ gdzie

ogl$dali#my niesamowite rze)by.

Kolejny dzie( zacz"li#my od

odwiedzenia Jasnej Góry w

Cz"stochowie sk$d pojechali#my do

Sielpii Wielkiej na II Zjazd Rodziny

F i r k o w s k i c h . B y & e m

podekscytowany móc widzie%
wszystkich tam ju! w pi$tek. Tego

wieczoru wszyscy razem

biesiadowali#my . My#l", !e

poszed&em spa% oko&o 4 rano.

W sobot", kiedy wsta&em

drzewo genealogiczne Firkowskich

ju! by&o rozwieszone. D&ugie na

ponad 40 metrów – to robi&o
wra!enie. Ca &y dzie( by &
p r z e p e &n i o n y o f i c j a l n y m i

przemowami i prywatnymi

rodzinnymi rozmowami. DJ

wype &ni & wieczór muzyk$ ;

ta(czyli#my, #piewali#my, pili#my!

Sp"dzili#my niezapomniane chwile.

W niedziel" poszli#my do

ko#cio&a na msz" #w. za pomy#lno#%
Rodu. Po po&udniu przyszed& czas

na po!egnanie.

Z Sielpii Wlk. Pojechali#my

do Warszawy pilotowani przez

'ukasza Grochowskiego i jego

rodzin". Kolacj" zjedli#my w Folk

Gospodzie – restauracji, w której

jad&em równie! 2 lata temu. Na

koniec dnia podziwiali#my

o#wietlone ulice Warszawy.

Kolejny dzie( w Warszawie

po#wi"cili#my na zwiedzanie

Starego i Nowego Miasta.

Dotarli#my pod pomnik Powstania

Warszawskiego i Pa&ac Krasi(skich.

Zostali#my zaproszeni do restauracji

Moonsfera w Centrum Olimpijskim,

której w&a#cicielami s$ Piotr i Pawe&
Firkowscy. Po po&udniu razem z

W i e s & a w e m G r o c h o w s k i m

uprzyjemnili#my sobie czas

spacerem po Wilanowie.

We wtorek pojechali#my do

Torunia aby spotka% Ani" i Adama

Sak. Podczas 5 dni, które tam

sp"dzili#my mogli#my spotka%
wielu naszych najbli!szych

krewnych. Poznali#my kuzynów

ojca. Podczas naszego pobytu w

Toruniu wybrali#my si" na kilka

wycieczek m.in. do zamków w

Gniewie, Malborku, do Trójmiasta,

nad Morze Ba&tyckie, do Lichenia,

zamku w Golubiu – Dobrzyniu i

innych.

W n i e d z i e l " r a n o

opu#cili#my Toru( i pojechali#my

do Wroc&awia aby spotka% si" z

Les&awem Firkowskim i jego !on$
Mari$, gdzie sp"dzili#my bardzo

mile kilka dni. Wroc&aw zachwyci&
nas swoj$ architektur$.

Z Wroc&awia pojechali#my

do Ostrawy w Czechach, aby

odwiedzi% mojego kuzyna. Po

dwóch dniach wrócili#my do Polski

i spotkali#my si" z krewnymi ze

strony mojej babci w Chrzanowie.

Na spotkanie z nimi mogli#my

przeznaczy% tylko kilka godzin,

poniewa! ju! nast"pnego dnia mój

tata odlatywa& do Stanów.

W pi$tek, po jego odlocie

Ken i ja zwiedzili#my Jaskini"
'okietka, Zamek w Pieskowej Skale

i Ogrodzie(cu.

Ostatni dzie( przed

wyjazdem z Polski by& dniem

odpoczynku. Wieczorem mieli#my

po!egnalne przyj"cie w domu

rodziny Ciuków.

Niestety nadszed& czas,

kiedy musieli#my opu#ci% Polsk".
To by& smutny dzie(, ale wiem, !e
kiedy# znowu tu wróc". Nigdy nie

zapomn" tych wszystkich

cudownych mie jsc , k tóre

widzia&em, ani tych wszystkich

przesympatycznych ludzi, których

pozna&em. Nie mog" si" ju!
doczeka% kiedy wróc" tu znowu.

Tim Firkowski
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Tim Firkowski

9 Cross Road
Henniker, NH 03242

USA
Telephone: 603-428-6492

Email: tim@firkowski.com
ICQ#18785446

Gadu-Gadu#2159480
Web page:

www.firkowski.com

Lukasz Firkowski

ul. Kosciuszki 19/220
41-300 Dabrowa Gornicza

POLAND
Telephone: !0-32" 262-63-93

0 501 305 961
Email: lukasz@firkowski.com

Gadu-Gadu#3812933
Web page:

http://firkowscy.of.pl

Poszukujemy jakichkolwiek informacji o nast$puj%cych osobach:
Aleksandra Firkowska Berufsschule Polen, Koordinatorin

Alojzy Firkowski Bielsko-Biala ul. Podgorze

Aneta Firkowska Tomaszów Mazowiecki Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych, Poland

Ann Firkowska Brazylia

Antonina Firkowska hotelarstwo ?

Barbara Firkowska Mniszkow Dyplomowana pielegniarka srodowiskowa; ul. Piotrowska 42; 26-341
Mniszkow (0-44) 756 19 01

Elzbieta Firkowska &odz ul. Podhalanska

Ewa Firkowska Warszawa Instytut Gospodarki Mieszkaniowej - Zaklad Badania Rynku
Nieruchomosci; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Gabrielle J Firkowski Fort Lauderdale, FL data urodz. 1950  USA

Ettore Firkowski Brazylia

Ibrahim Firkowski

Izabela Firkowska Lodz Fortis Bank Polska S.A. ul. Piotrkowska 189/191; 90-447 Lodz

Jerzy Firkowski Lublin

Justyna Firkowska Lodygowice LO – matura 1994 r

Leokadia Firkowska Warszawa ul. Keniga

Lukasz Firkowski Gdansk lacki@biomed.eti.pq.gda.pl

Maria Firkowska Warszawa ul. Natolinska 2

Marianna Firkowska Lodz ul. Tuwima

Marianna Firkowska Mniszkow ul. Piotkowska; tel. (0-44) 756 16 93

Mateusz Firkowski swirus37; Scientific secretary

Miroslaw Firkowski Lublin

Monika Firkowska Chorzow ul. Mlodziezowa (0-32) 247 53 55

Natalie Firkowski Manitoba, Canada Kelvin High School in Winnipeg, Canada

Piotr Firkowski Gdansk

R. Firkowski Lodz “Fart-Plus” Autokomis; ul. Wojska Polskiego 83; 91-755 Lodz

Sabina Firkowska Kielce Turystyczna grupa “Czaploki z Cieszyna;
leszekczudek@poczta.onet.pl; ul. Nowowiejska (0-41) 342 65 90

Stanislaw Firkowski Opoczno numer gadu-gadu 5242188, ponad 67 lat

Thomas Firkowski Bielsko Biala wyjechal do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy

Timosey Firkowski Berestechko, Ukraine Born about 1873, Arrived in the Philadelphia, PA, USA 30 July 1913

Wladyslaw Firkowski Wroclaw lekarz medycyny; Wroclaw

Zofia Firkowska Smardzko Sklep spoz.-przemyslowy; 78-300 Smardzko 22; (0-94) 365 34 49

Wszystkie dane zosta#y znalezione w Internecie i ksl%!kach telefonicznych.

W przypadku rozpoznania którejkolwiek z tych osób prosimy o kontakt

z Timem lub !ukaszem.


