Dariusz Szymikowski
Faustyn II (1926-1929) – kaszubskie korzenie władcy haitańskiej wyspy (8)
O ojcu (i jego rodzeństwie) oraz dziadkach Faustyna
Wiemy już, że ojciec Faustyna, Łukasz Wirkus, urodził się we wsi Szumlin (zob.
część 6). Oczekiwałem, że w akcie chrztu znajdę informacje o rodzicach Łukasza.
Przystępując do kwerendy dysponowałem drzewem genealogicznym dziadka Faustyna,
Błażeja Wirkusa, które znajduje się na stronie www.ancestry.com.

Drzewo genealogiczne Błażeja Wirkusa
(Źródło: http://records.ancestry.com/blaza_wirkus_records.ashx?pid=78156766)

Najpierw należało jednak ustalić przynależność parafialną Szumlina, a potem znaleźć
księgi metrykalne i sprawdzić, czy najczęściej pojawiająca się w źródłach i opracowaniach
data narodzin Łukasza Wirkusa (1875 r.), znajdzie potwierdzenie w jego akcie chrztu.
Wykorzystując Skorowidz Królestwa Polskiego (t. 2, oprac. I. Zinberg, Warszawa 1877)
ustaliłem, że wspomniana wioska należała do parafii Joniec. Natomiast, jeśli chodzi
o administrację świecką, to Szumlin znajdował się w powiecie płońskim, a ten z kolei
wchodził wówczas (tj. w czasie narodzin Łukasza Wirkusa) w skład guberni płockiej (od
1893 r. w guberni warszawskiej).

Powiat płoński na początku XX w. (już w granicach guberni warszawskiej)
(Źródło: Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, red. J.M. Bazewicz, Warszawa 1907)

Szczęśliwie okazało się, że część ksiąg metrykalnych z tej parafii jest już
zindeksowana.

Natrafiłem

tam

na

nazwisko

Wirkus

(zob.

http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=1174&from_date=&to_date=&search_last
name=Wirkus&search_lastname2=&rpp1=0&bdm=&w=07mz&op=gt&lang=pol).

Według

podanych informacji w związek małżeński wstępowały w parafii Joniec dwie osoby (Julianna
i Helena Zofia), które łączyło – oprócz nazwiska rodowego – także podobne nazwiska
panieńskie ich matek: Myszka i Myszkowska. Wkrótce miało się okazać, że są to tylko różne
formy zapisu nazwiska tej samej osoby (zwróciłem również uwagę na to, że mogło ono stać
się podstawą dla angielskiej wersji językowej – Meskoski). Szukając w mazowieckich
parafiach osób o nazwisku Wirkus, natrafiłem na zindeksowany akt ślubu Szymona

Franciszka

Jakuba

Wirkusa

i

Rozalii

Lewandowskiej

(zob.:

http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=682&from_date=&to_date=&search_lastn
ame=wirkus&search_lastname2=&rpp1=0&bdm=&w=07mz&op=gt&lang=pol). Choć ślub
miał miejsce w parafii Chotomów, to zaintrygował mnie charakterystyczny zestaw imion,
znany mi już z parafii Konarzyny (o czym piszę poniżej). Postanowiłem znaleźć więcej
informacji nie tylko już o Łukaszu, ale także o Juliannie, Helenie Zofii i Szymonie Franciszku
Jakubie.
W celu ustalenia miejsca przechowywania akt wykorzystałem bazę danych programu
PRADZIAD (Programu Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego – zob.:
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php). Okazało się, że akta metrykalne tej parafii
znajdują się w mławskim oddziale Archiwum Państwowego w Warszawie, ale zdjęcia metryk
są dostępne na stronie http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mla. Podróż do Mławy nie
była więc konieczna. Poszukiwania rozpocząłem oczywiście od roku 1875. Niestety, nie dały
żadnego rezultatu – nikt o nazwisku Wirkus w tym roku nie urodził się w parafii Joniec!
Postanowiłem więc przejrzeć księgi parafialne z całej dekady, co przyniosło efekt. Okazało
się, że Łukasz Wirkus urodził się w październiku 1874 r. (niestety, nie wiadomo, czy podana
w akcie chrztu data dzienna jest według rachuby juliańskiej czy też gregoriańskiej; dlatego
podaję tylko miesiąc). Jego rodzicami byli Błażej i Magdalena z Myszkowskich.

Akt chrztu Łukasza Wirkusa
(Źródło: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1874/_M_2398.jpg)

Natomiast bez większych problemów, dzięki wspomnianej indeksacji ksiąg
parafialnych, dotarłem do źródeł dokumentujących zawarcie związków małżeńskich przez
Helenę Zofię (1892 r.), Juliannę (1895 r.) i Szymona Franciszka Jakuba (1887 r.).

Akt ślubu Heleny Zofii Wirkus i Andrzeja Sokołowskiego
(Źródło: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1892/_M_3699.jpg)

Akt ślubu Julianny Wirkus i Antoniego Zgrzębskiego
(Źródło: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1895/_M_3864.jpg)

Akt ślubu Szymona Franciszka Jakuba Wirkusa i Rozalii Lewandowskiej
(Źródło: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Grodzisk/2013-1210%20do%20ponumerowania/Chotomow/1887_103/M/_B_8446.jpg)

Powyższe dokumenty zawierają cenne informacje. Przede wszystkim wynika z nich,
że wszystkie wymienione wyżej osoby (Łukasz, Helena Zofia, Julianna i Szymon Franciszek
Jakub) są dziećmi tej samej pary małżeńskiej, tj. Błażeja i Magdaleny, której to panieńskie

nazwisko zapisywano w formie Myszka bądź Myszkowska. Z aktu ślubu Szymona Franciszka
Jakuba wynika, że wówczas jego matka już nie żyła. Dzięki tej informacji mogłem zawęzić
zakres chronologiczny poszukiwań dotyczących aktu zgonu Magdaleny Wirkus. Warto tu
jeszcze zwrócić uwagę na nazwę miejscowości, w której miał się urodzić – Kwidzyn
(Marienwerder) w Prusach Wschodnich (od razu zaznaczam, że było to błędne określenie,
gdyż formalnie Kwidzyn należał wówczas do prowincji Prusy Zachodnie – Westpreußen).
Ów Kwidzyn z kolei miał znajdować się w powiecie człuchowskim (podano zapisaną po
rosyjsku nazwę niemiecką: Schlochau), na Pomorzu. Sądzę, że mogło tutaj dojść do jakichś
nieporozumień natury językowo-geograficznej. Zapewne chodziło o jakąś miejscowość
podobnie brzmiącą w powiecie człuchowskim, a ksiądz dokonujący zapisu mógł ją skojarzyć
z dużo bardziej znanym Kwidzynem, który to przecież nie leżał na terenie wspomnianego
powiatu. Wydaje się, że w rzeczywistości mogło chodzić o Konarzyny (świadczy o tym
podanie nazwy powiatu człuchowskiego i wymienienie Pomorza), które w języku niemieckim
nazywały się Groß Konarczyn. Przy okazji należy wspomnieć, że powiat człuchowski
wchodził w skład rejencji kwidzyńskiej (Regierungsbezirk Marienwerder), co mogło też mieć
jakiś wpływ na sformułowania użyte w tekście. W chwili ślubu, mieszkający we wsi Jabłonna
pod Warszawą, Szymon Franciszek Jakub miał 23 lata. Natomiast z aktu ślubu Heleny Zofii
można się dowiedzieć, że liczyła wówczas 33 lata. Ponadto podano w nim, że urodziła się
w miejscowości Swornegacie (niem. Schwornigatz). Tu należy zauważyć, że Swornegacie
należały w XIX w. do parafii w Konarzynach. W chwili zawarcia małżeństwa mieszkała
u ojca. Z kolei z aktu ślubu Julianny dowiadujemy się, że miała wówczas 21 lat, a jej rodzicie
już nie żyli. Ta ostatnia informacja okazała się bardzo ważna, gdyż nie udało mi się odnaleźć
aktu zgonu Błażeja Wirkusa. Można więc przyjąć, że zmarł między rokiem 1892 a 1895,
prawdopodobnie poza terenem parafii jonieckiej.
Zanim zacząłem szczegółowo przeglądać księgi metrykalne parafii Joniec, przejrzałem
już zasoby zindeksowanych ksiąg z terenu województwa pomorskiego. Jest to wręcz
bezcenne

źródło

informacji

genealogicznych,

owoc

pracy

genealogów

z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego (www.ptg.gda.pl). Dzięki zindeksowaniu
ksiąg parafialnych bardzo szybko mogłem znaleźć potrzebne informacje. Teraz, mając już nie
tylko nazwisko, ale konkretne imiona oraz miejscowości, wykorzystując wyszukiwarkę,
mogłem niejako wybrać odpowiednich Wirkusów, z grupy osób, którą już wcześniej sobie
przygotowałem. Tutaj dodać należy, że nazwisko to spotykane było w XIX w. (i tak
w zasadzie pozostało do dzisiaj) szczególnie w parafiach leżących na południowo-zachodnich
Kaszubach: Brusy, Borzyszkowy, Kościerzyna, Leśno, Konarzyny, Parchowo, Ugoszcz,

Wiele. Zwróciłem uwagę zwłaszcza na Błażeja (Blasiusa) z parafii Konarzyny, który urodził
się w 1831 r. w miejscowości Dzięgiel, położonej niedaleko wsi Swornegacie. Jego rodzicami
byli Mateusz (Matheus) Wirkus (nazwisko to zapisywano także w formie Wirkuss i Wierkus;
ja będę używał tylko wersji Wirkus) i Marianna (Maryanna) z d. Szyszkowa (Szyszka).

Błażej Wirkus (dziadek Faustyna) urodził się w 1831r. na terenie parafii Konarzyny
(Źródło: www.ptg.gda.pl)

W 1858 r. Błażej Wirkus ożenił się z Magdaleną Myszk (jej nazwisko zapisywano
również w

formach:

Myszka, Myszke,

i –

jak się

okazało

– Myszkowska).

W Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie (księgi metrykalne z terenu województwa
pomorskiego znajdują się także w Archiwum Archidiecezjalnym i Archiwum Państwowym
w Gdańsku) znalazłem stosowane materiały, które niżej prezentuję.

Akt chrztu Błażeja Wirkusa
(Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie)

Akt ślubu Błażeja Wirkusa i Magdaleny Myszke
(Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie)

Wykorzystując bazę danych zgromadzonych na stronie Pomorskiego Towarzystwa
Genealogicznego bez problemu (ze względu na możliwe różne wersje zapisu nazwiska

w wyszukiwarkę najlepiej było podać tylko imię i nazwę parafii) odnalazłem także metryki
chrztu dzieci Błażeja i Magdaleny: Helena Sophia (ur. 1859), Peter Paul (ur. 1861), Simon
Franz Jacob (ur. 1863).

Dzieci Błażeja i Magdaleny Wirkusów ochrzczone w parafii Konarzyny
(Źródło: www.ptg.gda.pl)

Akt chrztu Heleny Zofii Wirkus
(Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie)

Akt chrztu Piotra Pawła Wirkusa
(Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie)

Akt chrztu Szymona Franciszka Jakuba Wirkusa
(Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie)

Troje dzieci Błażeja i Magdaleny przyszło więc na świat w miejscowości Swornegacie
(i w najbliższej okolicy – z aktu chrztu Szymona Franciszka Jakuba wynika, że Wirkusowie
w 1863 r. mieszkali w Zielonej Chocinie; niem. Grünchotzen), należącej do parafii
w Konarzynach (w Swornychgaciach była wówczas kaplica pod wezwaniem św. Barbary;
obecnie znajduje się na terenie Wdzydzkiego Parku Etnograficznego).

Okolice Konarzyn na niemieckiej mapie z okresu międzywojennego
(Konarzyny w latach 1920-1939 należały do Polski; wchodziły w skład powiatu chojnickiego)
(Źródło: http://www.mapywig.org/kazik/messtischblatt/2170_sampuhl.jpg)

Kościół w Konarzynach (fot. A. Hinz)

Natomiast w parafii Joniec urodzili się – obok już przedstawionych Julianny (1873 r.;
akt

nr

1:

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1873/_M_2331.jpg)

i Łukasza (1874 r.) – Wojciech (1866 r.; akt nr 39: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/APMlawa/Joniec/1866/_M_2021.jpg),

Marianna

Zuzanna

(1869

r.;

akt

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1869/_M_2151.jpg),
Modest

(1871

r.;

akt

Mlawa/Joniec/1871/_M_2248.jpg)

nr
oraz

36:

nr

28:

Wincenty

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/APAndrzej

(1876

r.;

akt

nr

80:

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1876/_M_2475.jpg).

Kościół w Jońcu, w którym w 1874 r. został ochrzczony Łukasz Wirkus, ojciec Faustyna
(fot. A. Hinz)
Nie wiadomo kiedy Wirkusowie opuścili ojczystą ziemię i przybyli do Szumlina. Nie
można więc wykluczyć, że między rokiem 1863 (narodziny Szymona Franciszka Jakuba na
Kaszubach) a 1866 (narodziny Wojciecha na Mazowszu) doczekali się jeszcze jakiegoś
potomka.

Szumlin na Mazowszu (po lewej stronie) i Dzięgiel na Kaszubach charakteryzują się
podobnym krajobrazem (fot. A. Hinz)
Matka Łukasza Wirkusa zmarła w 1876 r. Warto zaprezentować akt zgonu, gdyż
zawiera ważne informacje na temat jej rodziny i stanowi jeszcze jeden argument za
kaszubskim pochodzeniem Wirkusów z Rosji (ściślej: z Królestwa Polskiego, które określano
wówczas także mianem Kraju Przywiślańskiego).

Akt zgonu Magdaleny Wirkus (żony Błażeja)
(Źródło: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1876/_M_2493.jpg)

W chwili śmierci Magdalena Wirkus miała 38 lat. Urodziłaby się więc około roku
1838, co zgadzałoby się z wiekiem podanym w akcie ślubu (20 lat). Podano też, że na świat
przyszła w Kobylich Górach, w Prusach. Miała być córką Jana i Katarzyny. Oczywiście
należałoby te dane sprawdzić, choćby dlatego, że z indeksacji metryk chrztu parafii
Borzyszkowy (do niej należały w XIX w. Kobyle Góry) wynika, że w 1839 r. urodziła się
Magdalena Myszk, ale była ona córką Szymona i Katarzyny. Dodam jeszcze tylko, że Kobyle
Góry należą obecnie do gminy Lipnica.
W 1877 r. Błażej Wirkus ożenił się z Agnieszką Ołdakowską, 28-letnią panną (akt nr
6:

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1877/_M_2520.jpg).

związku

miał

dwóch

synów:

Piotra

(1878

r.;

akt

Z

tego
74:

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1878/_M_2549.jpg) i Mariana (1881
r.;

akt

51:

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/AP-Mlawa/Joniec/1881/_M_2670.jpg).

Agnieszka zmarła w 1889 r. (akt nr 49: http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/APMlawa/Joniec/1889/_M_3530.jpg).
Na zakończenie tego wątku należy jeszcze tylko dodać, że – wskazują na to słowa
kilku zapytanych przeze mnie osób – w pamięci współczesnych mieszkańców Szumlina
i Jońca nie zachowało się żadne wspomnienie o przybyszach z Kaszub. Dowiedziałem się
jednak, że w Jońcu mieszkają osoby o nazwisku Zgrzębski. Może wśród nich są potomkowie
Julianny Wirkus?
Korzystając z tego, że księgi metrykalne z Konarzyn są zindeksowane, mogłem nieco
poszerzyć wiedzę o rodzinie Błażeja Wirkusa. Jak wyżej wspomniałem był on synem
Mateusza i Marianny (z domu Szyszka), którzy zawarli związek małżeński prawdopodobnie
w 1819 r. Piszę prawdopodobnie, gdyż – jak wynika z indeksacji – w akcie ślubu podano imię
w formie Mathias (ta wersja znajduje także w akcie chrztu ich najstarszego dziecka), co
jednak nie musi oznaczać innego imienia (Maciej) i innej osoby, a może być np. przejawem
wpływu języka niemieckiego. Nota bene imiona Maciej i Mateusz były niegdyś często
utożsamiane, gdyż wywodzą się z tego samego hebrajskiego imienia. Wirkusowie mieszkali
w okolicach miejscowości Swornegacie. Błażej Wirkus urodził się, jak już wyżej to
zaznaczyłem, w miejscowości Dzięgiel. Dowiedziałem się od kilku mieszkańców tej osady,
że dzisiaj nikt o takim nazwisku tam już nie mieszka (choć w pobliskich wioskach już tak).
Rodzina była liczna, co zresztą było charakterystyczne dla tego okresu, i nie tylko dla Kaszub.
Oprócz wspomnianego już Błażeja (Blasiusa), tworzyli ją (imiona podaję w oryginalnym
brzmieniu, a w nawiasie datę narodzin): Johannes (1820 r.), Adalbertus (1822 r.), Apolonia

Magdalena (1824 r.), Maryanna (1826 r.), Catharina (1829 r.), Josephina (1834 r.) oraz
Andreas (1836 r.). Może posiadali więcej dzieci, gdyż jest luka w dokumentacji (brak ksiąg
chrztów z lat 1817-1819 – zob. http://www.ptg.gda.pl/index.php/certificate/action/main/).
Podsumowując, z analizy zebranych materiałów wynika, że Faustyn Wirkus urodził
się 13 listopada 1896 r. w Czyżewie pod Rypinem, wsi położonej w zachodniej części Rosji,
zwanej Królestwem Polskim bądź Krajem Nadwiślańskim (dzisiaj w województwie
kujawsko-pomorskim).

Czyżewo

było

rodzinną

miejscowością

jego

matki,

Anny

Sobocińskiej. Ojciec Faustyna, Łukasz Wirkus, urodził się w październiku 1874 r.,
w Szumlinie (obecnie gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie). Łukasz
pochodził z kaszubskiej rodziny. Jego rodzice, Błażej i Magdalena z domu Myszk(a),
mieszkali w miejscowości Swornegacie i w jej pobliżu (obecnie gmina Chojnice). W latach
60. XIX w. opuścili ojczystą ziemię, znajdującą się wówczas w granicach państwa pruskiego,
i zamieszkali w Rosji, na terenie Królestwa Polskiego. Nie był to wówczas odosobniony
przypadek – w XIX w. taką drogę wybrało co najmniej kilkuset Kaszubów. Pod koniec tegoż
stulecia, Łukasz Wirkus, jego żona Anna i syn Faustyn, wyjechali do Ameryki.
Posiadając odpowiednie dane faktograficzne mogłem wraz z Sebastianem Skerką
przystąpić nie tylko do budowy drzewa genealogicznego Faustyna Wirkusa, ale też do
podjęcia krytycznego spojrzenia na dotychczasowe ujęcia jego biografii i zarazem
zarysowanie nowego.

