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Rodzice Faustyna
Dotychczasowe opracowania i dostępne źródła wskazywały różne daty i miejsca
narodzin Faustyna (zob. części 2-5). Pewnym tropem wydawała się być informacja prasy
litewskiej (i tzw. oficjalna biografia – zob. część 5), że jego rodzice nosili imiona Łukasz
i Anna. Jednak w ustaleniu związków rodzinnych szczególnie pomocne okazały się drzewa
genealogiczne rodziców Faustyna, zamieszczone na stronie www.ancestry.com. Co ważne,
nie tylko potwierdzały doniesienia prasy litewskiej oraz informacje zawarte w oficjalnej
biografii, ale także podawały imiona dziadków (od strony ojca) Faustyna. Należało jednak
wszystkie te dane zweryfikować.

Drzewo genealogiczne Lucasa (Łukasza) Wirkusa
(Źródło: http://records.ancestry.com/lucas_wirkus_records.ashx?pid=190905252)

Drzewo genealogiczne Anny Sobocińskiej, żony Łukasza Wirkusa
(Źródło: http://records.ancestry.com/anna_sobocinski_records.ashx?pid=147764518)

Bardzo pomocne w procesie weryfikacji okazały się amerykańskie spisy powszechne,
które odbywają się co dziesięć lat, a udostępniane po upływie siedemdziesięciu od daty
przeprowadzenia. Ostatni dostępny publicznie spis pochodzi z 1940 r. Na potrzeby
niniejszego artykułu uwzględniłem spisy z następujących lat: 1900, 1910, 1920 i 1930.
W związku z tym, że matka Faustyna zmarła w roku 1933 r. (o weryfikacji tej daty – zob.
część 9), to spis z 1940 r. nie wniósłby nic nowego. Należy jeszcze dodać, że
w arkuszach spisowych rodziny Wirkusów z lat 1920 i 1930 nie uwzględniono Faustyna,
gdyż nie mieszkał już z rodzicami. Poniżej przedstawiono fragmenty spisów z lat 1900
i 1910. Zeskanowane fragmenty pozostałych spisów zostaną przedstawione w jednej
z następnych części artykułu, gdyby będzie mowa o rodzeństwie Faustyna.

Spis powszechny ludności USA z 1900 r. (rodzina Wirkusów na dole tabeli)
(Źródło: Ancestry.com. 1900 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com
Operations Inc, 2004)

Spis powszechny ludności USA z 1910 r. (rodzina Wirkusów na dole tabeli)
(Źródło: Ancestry.com. 1910 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com
Operations Inc, 2006)

Z przedstawionych danych wynika, że rodzice Faustyna (w spisie z 1900 r. jego imię
zapisano w formie Palestine) przybyli do Ameryki osobno – najpierw ojciec, potem matka.
Drugi wniosek jest jeszcze ważniejszy – Faustyn nie urodził się w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe dane ze wspomnianych czterech spisów ludności zostały ujęte w poniższej
tabeli.
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(Źródło: Spisy powszechne ludności USA w latach 1900, 1910, 1920 i 1930)
Legenda: A – data narodzin; B – wiek w chwili sporządzenia spisu (w latach); C – rok, w którym dana osoba
przybyła do USA; D – okres pobytu w USA (w latach), E – kraj narodzin
Znak „–” oznacza, że w danym spisie nie uwzględniono tej rubryki (poszczególne spisy różniły się nieco
konstrukcją)
*na arkuszu widać poprawki. Pierwotnie zapisano 5 lat. Także data narodzin Faustyna zawiera ślady zmiany.
**W arkuszu zapisano: Pol Russia; *** W arkuszu zapisano: Russ Polish

Z analizy danych zawartych w tabelce wynika jeszcze jeden wniosek, zresztą dosyć
oczywisty – Faustyn przybył do Ameryki z matką (te same daty roczne). Wydawałoby się, że
podróż do Ameryki musiała być w życiu małżeństwa Wirkusów tak bardzo ważnym
wydarzeniem, że trwale zapisze się w ich pamięci. Okazuje się zaś, że było inaczej –
poszczególne spisy zawierają różne daty przybycia małżonków do Ameryki! Mogło to
wynikać z zapewne jeszcze słabej znajomości języka angielskiego i w związku z tym –
ewentualnie – jakimś problemami w kontakcie z rachmistrzem. Ale takie tłumaczenie, jeśliby
już je przyjąć, raczej odnosiłoby się tylko do spisu z 1900 r. W tej sytuacji należało sięgnąć
do innych źródeł – list pasażerów, którzy przybywali do USA. Dzięki indeksacji tych list,
udało się – wśród milionów emigrantów przybywających do USA – odszukać Łukasza i Annę
z Faustynem.
Okazało się, że Łukasz Wirkus wypłynął do Ameryki z Hamburga, pod koniec
kwietnia 1896 r., na niemieckim statku Patria.

Statek Patria kursował na linii Hamburg – Nowy Jork
(Źródło: http://www.ellisisland.org/shipping/Formatship.asp?shipid=1184)

Fragment listy pasażerów statku Patria. Łukasz (Lukas) Wirkus (szósty od dołu) wypłynął
z Hamburga 26 kwietnia 1896 r.
(Źródło: Staatsarchiv Hamburg. Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 [database on-line]. Provo, UT, USA:
Ancestry.com Operations Inc, 2008)

Fragment listy pasażerów statku Patria (Nowy Jork). Łukasz (Lukas) Wirkus (ostatni na
liście) przybył do Nowego Jorku 6 maja 1896 r.
(Źródło: Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA:
Ancestry.com Operations, Inc., 2010)

Podróż do Ameryki trwała 10 dni. Jak wynika z listy pasażerów Wirkusowi
towarzyszył Ludwik Soboczyński. Zapewne jest to zniekształcona forma nazwiska
Sobociński. Ludwik był prawdopodobnie bratem żony Łukasza (do tej kwestii jeszcze wrócę
pod koniec niniejszej części).
Listy pasażerów zawierały dwie istotne wiadomości – wiek Łukasza (znany już także
ze spisów ludności, więc można było potwierdzić, że to jedna i ta sama osoba) oraz miejsce
ostatniego pobytu. Choć lokalizacja podanej miejscowości (Wompich) nastręczała pewne
kłopoty (o tym w następnej części), istotne było tutaj to, że pochodził z Rosji.
Także z Rosji pochodziła jego żona, Anna Sobocińska. Dzięki dostępnej w Internecie
liście pasażerów udało się ustalić, że Anna przypłynęła do Ameryki, wraz z synem, w 1899 r.
(wypłynęła z Antwerpii, obrała więc inną drogę niż jej mąż).

Lista pasażerów statku Southwark (1899 r.). Anna Wierkusz (Wirkus) wraz z synem
Faustynem na samym dole listy. Statek przypłynął do Nowego Jorku 25 lipca 1899 r.
(Źródło: Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA:
Ancestry.com Operations, Inc., 2010)

Dzięki tej liście pasażerów udało się zidentyfikować Czevo (zob. drzewo
genealogiczne Anny Sobocińskiej) jako Czyżewo, a porównanie danych ze spisów pozwala
stwierdzić, że Anna Wierkusz (tak bowiem zapisano jej nazwisko na wspomnianej liście) jest
tą samą osobą – pomimo różnic w zapisie nazwiska – co Anna, żona Łukasza (zresztą, sama
podała, że przybywa do męża Łukasza, który mieszka w Avoca). Możemy z tej listy
dowiedzieć się także, że Anna miała wówczas 19 lat, a Faustyn – rok i 6 miesięcy. Teraz
tylko należało wybrać właściwą wieś, gdyż jest kilka o tej nazwie. Okazało się, że jest to
miejscowość położona w pobliżu Rypina. Z tego więc Czyżewa Anna Wirkus wyjechała do
Antwerpii, a potem na statku Southwark przybyła do Stanów Zjednoczonych.

Statek Southwark
(Źródło: http://4.bp.blogspot.com/Q2cPGSuTlUg/UYO2s4TlqXI/AAAAAAAAAM0/b51uxNSFwG0/s640/statek3.jpg)

Jak już zaznaczyłem, z danych źródłowych jednoznacznie wynikało, że Faustyn nie
urodził się w Ameryce. Należało więc odrzucić tę wersję, którą głosił m.in. Ryszard
Ciemiński i podawał sam Faustyn. Na jednej ze stron internetowych znalazłem artykuł –
przywołany już w części 5 przez Sebastiana Skerkę – autorstwa Bet Crumley, historyczki
zajmującej się dziejami amerykańskiej piechoty morskiej, w którym podano, że miejscem
narodzin Faustyna był Rypin (According to his official biography, Faustin Wirkus was born
on 16 November 1896 in the small town of Rypin, now located in Poland – zob.:

https://www.mca-marines.org/mcaf-blog/2011/08/29/warrant-officer-faustin-wirkus-breakerboy-king). Od końca kwietnia 2014 r. takie miejsce podaje również polska Wikipedia (zob.:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustin_Wirkus). Obecnie administracyjnie Rypin leży na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. W XIX w. (po 1815 r.) należał do Rosji (gubernia
płocka).

Powiat rypiński w XIX/XX w.
(Źródło: Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, red. J.M. Bazewicz, Warszawa 1907)

Czy pochodzący z Rosji Wirkusowie mogli być Kaszubami? Zainteresowałem się
więc kaszubską emigracją do państwa carów. Okazało się, że wśród tej stosunkowo
niewielkiej liczbowo grupy Kaszubów, szukających lepszych warunków do życia w imperium
rosyjskim,

znalazły

się

również

osoby

o

nazwisku

Wirkus

(zob.:

http://strona.kaszebsko.nazwa.pl/uploads/art_hist/Kasz%C3%ABbsk%C3%B4%20emigracj%
C3%B4%20do%20Rus%C3%ABje.pdf).
Należało więc pójść tym rosyjskim tropem i zweryfikować posiadane informacje. Na
szczęście, zachowały się księgi metrykalne z parafii rypińskiej – znajdują się we włocławskim
oddziale Archiwum Państwowego w Toruniu. Odnalazłem metrykę chrztu Faustyna. Okazało
się, że urodził się 13 listopada 1896 r. (według kalendarza juliańskiego, obowiązującego
wówczas w Rosji, było to 1 listopada), o godzinie 5 z rana, we wsi Czyżewo, która należała
do parafii Rypin.

Akt chrztu Faustyna Wirkusa, syna Łukasza i Anny z Sobocińskich
(Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu, oddział we Włocławku)

W 1899 r., gdy Faustyn z matką przypływał do Ameryki, był więc w rzeczywistości
o ponad rok starszy niż to zapisano na wspomnianej liście pasażerów statku Southwark. Czy
ta rozbieżność mogła być rezultatem jakichś nieporozumień językowych w czasie
zapisywania danych pasażerów? A może wynikała z przyczyn ekonomicznych? Warto w tym
miejscu zacytować fragment pewnego listu. Jego autorka, Polka mieszkająca w USA, pisała

do swej rodziny w Rosji w sposób następujący: Muszę Cię powiadomić, że masz podać, że
Twoje dzieci są o wiele młodsze niż są, wtedy potrzeba Ci tylko 4 karty (cytowany fragment
pochodzi z książki Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, o której
szerzej piszę w następnej części). Niestety, nie wiadomo ile lat miały wspomniane w liście
dzieci. Jest to ważna kwestia, gdyż prawdopodobnie dzieci do lat 12 płynęły za połowę ceny
osoby dorosłej, a tylko tym poniżej roku przysługiwała znacząca zniżka (taką informację –
o ogólnym jednak charakterze, bez odniesienia do konkretnego roku, portu i przewoźnika –
znalazłem na stronie: http://www.linkuva.com/immig.htm).
We włocławskim archiwum znalazłem także akt ślubu Łukasza i Anny, z którego
wynikało, że związek małżeński został zawarty 16 lutego 1896 r. w parafii Rypin.

Akt ślubu Łukasza Wirkusa i Anny Sobocińskiej
(Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu, oddział we Włocławku)

Akt ślubu zawierał dwie istotne informacje – miejsce narodzin Łukasza (była nim wieś
Szumlin – jest to więc Smomim z drzewa genealogicznego zamieszczonego na wstępie tej
części artykułu) oraz imiona jego rodziców (Błażej i Magdalena z d. Myszkowska), co
ułatwiło dalsze poszukiwania. Podano w nim także imiona rodziców Anny – Bartłomiej
i Marianna (z d. Komorowska). We włocławskim archiwum znalazłem również akt chrztu
wspomnianego wyżej Ludwika Soboczyńskiego (Sobocińskiego), który towarzyszył
Łukaszowi Wirkusowi w podróży do USA.

Akt chrztu Ludwika Sobocińskiego, syna Bartłomieja i Marianny z Komorowskich
(Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu, oddział we Włocławku)

Mając na uwadze to, że zgadzają się imiona rodziców Anny i Ludwika, w przybliżeniu
także jego wiek (w chwili podróży do USA miał – jak podano na liście pasażerów – 21 lat),
należy stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z tą samą osobą. Przy okazji chciałbym jeszcze
dodać, że należałoby podjąć poszukiwania aktu chrztu Anny Sobocińskiej (ja z tego wątku
zrezygnowałem skupiając się bardziej na kaszubskiej części rodziny Faustyna – zob. część 8).
Mając już pewne informacje o rodzicach i dziadkach Faustyna, mogłem zająć się
kwestią ich pochodzenia. Wyjaśnienia jednak wymaga – choć zasadniczo nie jest to sprawa
związana z tematem artykułu – pewien problem, który nasunął się w związku
z jednym zdaniem, które znalazło się w akcie chrztu Faustyna. Stwierdzono w nim bowiem,
że narodziny dziecka zgłosił jego ojciec (w tłum. na język polski: Stawił się Łukasz Wirkus,

robotnik z Czyżewa, lat dwadzieścia trzy…). Jak to było możliwe skoro ten pod koniec
kwietnia 1896 r. wypłynął z Hamburga do Ameryki? Czyżby powrócił?

