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Przyczynek do dziejów kaszubskiej emigracji 

 

Przeglądając zbiory fotograficzne Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) 

natrafiłem na kilka zdjęć, na których widnieje postać Czesława Wirkusa.  

 

Czesław Wirkus biegnie na drugim miejscu (Warszawa, styczeń 1939 r.) 
(Źródło: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/219186/f5ecdd60c5f011f86f175efb0a7af683/) 

 

Nazwisko tego sportowca, często spotykane na Kaszubach, zwłaszcza tych południowo-

zachodnich, dało impuls do poszukiwań, głównie w Internecie. Niewiele jednak zdołałem 

ustalić. Urodził się w 1909 r. Biegał na długich dystansach, reprezentował klub 

Warszawianka i Polskę na międzynarodowych zawodach. Należał do najlepszych biegaczy  

w Polsce międzywojennej. W zawodach sportowych uczestniczył także po wojnie (zob.: 

http://www.bieganie.pl/statystyka/index.php?p=showrunner&runner_id=3047). Niejako przy 

okazji, znalazłem informacje na temat innych sportowców o tym nazwisku. W Raciążu (woj. 

mazowieckie), w latach trzydziestych XX w. wybitnym kolarzem był Edward Wirkus, który 

po II wojnie światowej, poświęcił się głownie pracy organizacyjnej, choć nadal brał udział 

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/219186/f5ecdd60c5f011f86f175efb0a7af683/
http://www.bieganie.pl/statystyka/index.php?p=showrunner&runner_id=3047


w lokalnych wyścigach kolarskich 

(http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/859/1976/1420/1_84/33671/). Edward Wirkus 

urodził się w Raciążu, pod koniec XIX w. Niezwykle intrygująca okazała się wzmianka 

o radzieckim sportowcu, także noszącym nazwisko Wirkus, zawarta w „Głosie 

Koszalińskim”. Tym radzieckim biegaczem okazał się Estończyk, Lembit Virkus (zob.: 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/virkus_lembit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirkus zajął drugie miejsce w biegu na 10 km (końcowa część pierwszej szpalty) 
(Źródło: „Głos Koszaliński”, nr 169 z 17.07.1961) 

 

Czy wyżej wymienionych Wirkusów łączą jakiekolwiek więzi rodzinne? Czy mogą 

być spokrewnieni z kaszubskimi Wirkusami? Trudno w tych kwestiach o jednoznaczną 

odpowiedzieć. Można jedynie stwierdzić, że nazwisko Wirkus (Wierkus, Virkus, Firkus 

i formy pokrewne) poświadczone jest nie tylko na Kaszubach, ale także w krajach bałtyckich 

(Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia).  

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/859/1976/1420/1_84/33671/
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/virkus_lembit


Lista pasażerów statku Saxonia, który przypłynął z Liverpoolu do Bostonu w lipcu 1909 r. 

Matti Wirkus (poz. 10), pochodził z Finlandii, która należała wówczas do Rosji. 
(Źródło: National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Crew Lists of Vessels 

Arriving at Boston, Massachusetts, 1917-1943; Publication Number: T938; Roll: 135; www.ancestry.com) 

 

 

Wzmianki o Wirkusach na Kaszubach znajdujemy już w źródłach pochodzących  

z XVII w. (w formie Firkes, nawet wcześniej, z 1560 r.). Profesor Edward Breza w swym 

dziele Nazwiska Pomorzan stwierdził, że zawsze kojarzyło mu się to nazwisko z niemieckim 

liczebnikiem vier (cztery). Według tego kaszubskiego uczonego, wspomniane nazwisko 

realnie odnosiło się najprawdopodobniej do człowieka (mieszkańca), który zamieszkiwal  

w tzw. kwaterze, tj. zespole czterech domów + piąty, w którym mieszkał stróż ogniowy, zwany 

kwaternikiem. Obszar Inflant był od średniowiecza terenem niemieckiej ekspansji osadniczej, 

politycznej i kulturowej, co mogłoby tłumaczyć występowanie również tam tego nazwiska. 

Ryszard Ciemiński w reportażu Saga Hinzów, gdy jego bohater (dr Henryk Hinz) znalazł  

w bibliotece pracę fińskiego uczonego Virkussena, zamieścił takie o to zdanie: Może więc ze 

Skandynawii przybyła przed laty w kaszubskie strony ta familia [tj. Wirkusów – D.Sz.],  

o której asymilacji na Kaszubach, jak twierdzi dr Hinz, istnieje w rodzinie jego jakaś pamięć. 

Nie należy więc odrzucać i takiej możliwości. 

http://www.ancestry.com/


Przekonywująco można za to wyjaśnić występowanie nazwiska Wirkus (i Wierkus)  

w Polsce, zwłaszcza w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim (w tej części, 

która do pierwszej wojny światowej należała do Rosji). Otóż w XIX w. istniała skromna 

liczebnie emigracja kaszubska w Rosji, której dzieje są nam w zasadzie nieznane. 

Wspomniani na wstępie Czesław i Edward Wirkusowie mogą być potomkami 

dziewiętnastowiecznych kaszubskich emigrantów (pewność dałyby jednak dopiero badania 

genealogiczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według portalu www.moikrewni.pl w Polsce mieszka 1618 osób o nazwisku Wirkus 

(najwięcej osób na Kaszubach, ale nazwisko występuje także na Mazowszu, które w XIX w. 

należało do Rosji) 
(Źródło: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/wirkus.html) 

 

http://www.moikrewni.pl/
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/wirkus.html


Według portalu www.moikrewni.pl w Polsce mieszkają 33 osoby o nazwisku Wierkus 

(najwięcej w powiecie lipnowskim – obszar tego powiatu w XIX w. należał do Rosji) 
(Źródło: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/wierkus.html) 

 

Kazimierz Wajda w pracy Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego 

w latach 1850-1914, podał, że na przełomie lat 50. i 60. XIX w. kilkudziesięciu mieszkańców 

powiatu kościerskiego udało się do Rosji – do Odessy i Królestwa Polskiego. W latach 

następnych nawet przybyło chętnych do wyjazdu do Rosji, co ilustruje poniższa tabelka. 

  

http://www.moikrewni.pl/
http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/wierkus.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emigracje z Pomorza Wschodniego w latach 1862-1971 (w tabelce ujęto tylko te powiaty,  

z których emigrowało co najmniej 500 osób) 
(Źródło: K. Wajda w pracy Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914, Wrocław 

1969) 
 

Wśród emigrantów kaszubskich byli również przedstawiciele rodziny Wirkusów. 

Świadczą o tym zachowane metryki kościelne m.in. z terenu Mazowsza.  

 

 

 

 

 

 

 

W akcie zgonu Marcina Wirkusa (parafia Boglewice, obecnie pow. grójecki, województwo 

mazowieckie) stwierdzono, że urodził się w Kiedrowicach w Królestwie Pruskiem. 
(Źródło: http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=1293d&sy=1865&kt=3&skan=61-68.jpg) 

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=1293d&sy=1865&kt=3&skan=61-68.jpg


 Kaszubi, mieszkający w Królestwie Polskim, mogli przemieszczać się do innych 

części rozległego imperium rosyjskiego, choć uzyskanie na to zezwolenia nie było łatwą 

sprawą. Dla jakiejś, bliżej nieokreślonej liczebnie części tych kaszubskich emigrantów, Rosja 

nie stała się jednak wymarzonym krajem. Dlatego na przełomie XIX/XX w. opuszczali 

imperium Romanowów, udając się – podobnie jak czyniło to wielu Rosjan, Żydów, Polaków, 

Litwinów i przedstawicieli innych nacji – na kontynent amerykański. Wśród tych, którzy 

wybrali taką drogę były też osoby o nazwisku Wirkus. 

 

Choć rodzina Wirkusów (ostatnie pozycje na liście) przybyła do Kanady (1898 r.)  

z Rosji (gubernia radomska), to w rubryce 8 (Nationality) zapisano: German. Wirkusowie 

wcześniej przybyli do Rosji z Niemiec. 
(Źródło: Ancestry.com. Border Crossings: From Canada to U.S., 1895-1956 [database on-line]. Provo, UT, 

USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. 

 

Omawiając zagadnienie kaszubskiej emigracji warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną 

kwestię, którą akurat ilustruje powyższa tabelka. Trudno bowiem znaleźć na różnego rodzaju 

listach emigrantów, listach pasażerów statków, którymi ludzie udawali się na emigrację czy 

też w spisach ludności, określeń Kaszuby czy Kaszuba. Wynikało to głównie z dwóch 

przyczyn: słabo rozwiniętej świadomości samych Kaszubów, którzy najczęściej podawali kraj 



(lub jego prowincję – nazwę oficjalną), z którego pochodzili oraz – i to chyba było 

decydujące – z praktyki stosowanej przez różnego rodzaju urzędników. Urzędnicy 

emigracyjni nie wnikali raczej w zawiłości etniczne, a zapisywali jedynie kraj, z którego 

pochodziła (posiadała obywatelstwo) dana osoba. Problem nie dotyczył tylko Kaszubów – np. 

Litwini, którzy przybywali do USA, buntując się przeciwko kwalifikowaniu ich jako Polaków 

bądź Rosjan, domagali się wyodrębnienia swej narodowości jako oddzielnej kategorii 

spisowej. Starania te przyniosły pewien skutek, gdyż od 1910 r. stało się to możliwe, ale tylko 

w przypadkach, gdy dana osoba jednoznacznie deklarowała litewską narodowość. 

Wracając do naszej rodziny Wirkusów z guberni radomskiej, to z listy pasażerów 

statku, na którym przypłynęli w maju 1898 r. do Kanady, w rubryce Nation or Country of 

Bird wpisano im tym razem Russian Pol, co oznaczało, że przybyli z Królestwa Polskiego, 

które należało do Rosji. 

Lista pasażerów statku Lake Ontario z Liverpoolu do Point Levis (Quebec, Kanada), na 

którym do Kanady przybyła w maju 1898 r. rodzina Wirkusów. 
(Źródło: Ancestry.com. Canadian Passenger Lists, 1865-1935 [database on-line]. Provo, UT, USA: 

Ancestry.com Operations Inc, 2010) 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że dysponujemy licznymi opracowaniami na temat Kaszubów 

w dalekiej Kanadzie (z czego należy się oczywiście cieszyć), to ich brak odnośnie 

kaszubskiego wychodźstwa do pobliskiej Rosji, stanowi swoisty paradoks. A przecież żyją  

w Polsce potomkowie tych XIX-wiecznych emigrantów! Czy wiedzą o swym kaszubskim 

rodowodzie? Czy Kaszubi, którzy zostali w swej ojczyźnie wiedzą o rodakach, którzy niegdyś 

wyemigrowali do różnych części Rosji? Czy zachowała się jakaś o nich pamięć w naszych 

rodzinach? Czy możemy ten stan naszej wiedzy (niewiedzy?!) zmienić? Rodzą się dalsze 



pytania: A co wiemy o naszych rodakach z innych krajów (np. z Brazylii, Australii, Nowej 

Zelandii)? Czy potomkowie tych Kaszubów, którzy wyemigrowali niegdyś choćby tylko do 

pobliskich Niemiec zachowali pamięć o ziemi swych przodków?  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Niemczech mieszka ponad 500 osób o nazwisku Wirkus. 
(Źródło: http://www.verwandt.de/karten/absolut/wirkus.html)  

  

Czy można powtórnie nawiązać utracone kontakty rodzinne i wspólnotowe? Czy ma 

to sens? Czy warto podejmować jakiekolwiek działania w tej sprawie? Uważam, że warto i to 

choćby dlatego, że mamy już w tej materii dobry przykład – nawiązane w zasadzie dopiero 

http://www.verwandt.de/karten/absolut/wirkus.html


pod koniec XX w. kontakty z Kaszubami z Kanady pozytywnie wpłynęły na życie całej 

wspólnoty, tutaj na Kaszubach i tam, za Wielką Wodą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaszubi kibicują swej drużynie (Kashubian Griffins) z Kanady 

(Gdańsk, kwiecień 2014 r.) 
(Źródło: 

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=280&cntnt01returnid=26) 

 

Uważam, że powinien to być wręcz nasz (całej społeczności mieszkającej na 

Kaszubach) obowiązek. Zainteresujmy się więc naszymi rodakami żyjącymi w innych 

krajach, a dla Kaszëbsczi Jednotë niech stanie się to wyzwaniem organizacyjnym. Myślę, że 

stać nas na realizację tego zadania i wypełnienie obowiązku. Chciałoby się więc rzec: 

Kaszubi wszystkich krajów, łączcie się! Kaszëbi wszëtczich krajów, parłãczta sã! 

KASHUBIANS OF THE WORLD, UNITE!  

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=280&cntnt01returnid=26

