
   

  

KKAATTOOLLIICCKKII    

BBIIUULLEETTYYNN  

CCZZAARRNNEEGGOO  
 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1733-523X 

Nr 5/2013/68    

Wydawany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii p.w. Św. Judy Tadeusza  

w Jeleniej Górze (ukazuje się od 1998r.) 
 

 



Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 5/13/68–Strona 2 z 12  

 

WSTĘP 
 

Kończy się powoli rok 2013. Może niektórzy mieli nadzieję, że 

będzie on lepszy niż poprzednie lata, zahamuje różne niekorzystne 

tendencje w życiu naszego kraju, a wahadło przesunie się w stronę 

korzystną. Spadnie bezrobocie, skończą się spory a zakres 

ogólnonarodowej zgody wzrośnie. Nic z tych rzeczy się nie stało, a 

co gorsza widać dziś, że siły lewicowo-liberalne  

i postkomunistyczne rozpoczęły wojnę z Kościołem, jakiej nie było 

w Polsce od czasów komuny. To bardzo smutne, że w wolnym (?) 

kraju siły liberalno-lewicowe wypowiedziały wojnę Kościołowi  

i narodowi. W tej walce prowadzą one atak na najważniejsze 

wartości takie jak rodzina, wychowanie, patriotyzm, szkoła czy 

tożsamość narodowa i nawet ta seksualna.  

Z tego powodu w niniejszym Biuletynie chcemy przybliżyć Państwu tematykę „gender”, czyli płci. Ten 

termin odnosi się do płci kulturowej lub płci społecznej w odróżnieniu od płci biologicznej (ang: sex). 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, 

aktywności i atrybuty jakie uznaje ono za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn.  

Nad tym zagadnieniem prowadzi się też studia na kierunku gender studies, który powstał w USA, 

rozwinął się w krajach zachodnich i obecnie próbuje się go forsować w Polsce. Powstają, niestety, studia na 

polskich uczelniach, gdzie, kształci się instruktorów od „równości płci”, którzy to edukatorzy są kierowani 

do szkół i przedszkoli, aby już najmłodsze dzieci „uczyć”, do czego służyć ma im płeć (!). Są to często 

zupełnie skandaliczne praktyki, które rozbudzają w tym wieku u dzieci zupełnie niepotrzebne 

zainteresowanie seksem i burzą normalne relacje z płcią przeciwną. Próbuje się poprzez „zabawy” wcielić 

chłopców np. w rolę mamuś, a dziewczynki w role tatusiów. Są zabawy w „przebieranki” chłopców w 

dziewczynki i odwrotnie.  

Dziwi to Państwa? Nie słyszeliście o tym w mediach głównego nurtu? To uważajcie, bo może niedługo 

będzie strach wysyłać dzieci do przedszkola publicznego, w którym edukatorzy od płci za pieniądze z 

naszych podatków będą deformować normalne dotąd sposoby wychowania naszych dzieci.  

W parze z tym działaniem idzie próba zdyskredytowania Kościoła Katolickiego, największego dla wielu 

Polaków autorytetu w sprawach moralności i wychowania. Próbuje się pokazać Kościół jako instytucję, w 

której aż roi się od pedofilów. Hierarchów zaś atakuje się za zdecydowaną obronę tradycyjnego wychowania 

opartego na Dekalogu. Trwa medialne polowanie na czarownice. Wystarczy pomówienie, jak kiedyś w 

Związku Sowieckim i już kapłan lub katecheta dostaje się na pierwsze strony gazet, portali i „dzienników”. 

W sowietach ktoś, na kogo złożono donos, był aresztowany przez NKWD i trafiał do sowieckiego systemu 

„prawa”, z którego zwykle nie wychodził żywy, albo wracał po 20 latach ze zniszczonym zdrowiem i bał się 

o tym z kimkolwiek rozmawiać.  

Teraz metody walki z wrogiem systemu się zmieniły, ale mechanizm jest ten sam. Wrogami są ludzie 

Kościoła, szczególnie pasterze, a wyroki na nich zamiast sądów wydają media. Sądy są zupełnie pomijane.  

Zresztą działają one powoli i nieskutecznie. Nawet, jeśli pokrzywdzony złoży pozew i wygra proces o 

zniesławienie, jeśli umorzą sprawę rzekomego molestowania przez księdza (po latach), to nikt o tym nie 

ogłosi, ze ksiądz podejrzany o nadużycia seksualne jest niewinny. To, że rzekomo coś złego zrobił – 

owszem, będzie nagłaśniane,  a to, że jest niewinny - już mediów nie interesuje.  

W ten sposób dokonuje się mordów cywilnych. Człowiek oskarżony o nadużycia seksualne wobec dzieci 

jest praktycznie zniszczony cywilnie. Nikt mu potem nie zaufa, nikt go nie zatrudni.  

W tym działaniu próbuje się wyeliminować Kościół z krytyki ideologii gender. Jeśli naród straci zaufanie 

do Kościoła, to łatwiej będzie naszym dzieciom i rodzicom narzucić „nowe wychowanie”. A wtedy naród 

idzie w rozsypkę, żadnych wartości, żadnej odpowiedzialności, każdy ma swoją płeć, swoją prawdę i róbta 

co chceta. Choć jest więcej trudnych spraw, jednak ta wydaja się teraz najważniejsza. Bądźmy więc ostrożni 

i monitorujmy sytuację w szkołach i przedszkolach. Interesujmy się, jakie zajęcia mają nasze dzieci. Rząd 

ich nie kocha, ale chce je zmienić, bo ma takie wytyczne, a my je kochamy, chcemy, by były Katolikami, 

Polakami, więc musimy wygrać tę walkę.   
W imieniu Redakcji Mirosław Ludorowski 
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 The Gender Equality Paradox 

- film dokumentalny o Norwegii 

 

Polecam obejrzeć najnowszy film dokumentalny norweskiego reżysera Haralda Eia „The Gender 

Equality Paradox” („Paradoks genderowej równości”), który zdemaskował oszustwa i kłamstwa 

kryjące się za postawami ideologicznymi teoretyków gender. Reżyser wyjaśnia w nim na czym polega 

paradoks równości płci lansowany przez bogate kraje postchrześcijańskie.  

 
Oto fakty: W Norwegii, kraju od lat dbającym o „równe traktowanie 

obu płci” w każdym możliwym aspekcie, także równym dostępie płci do 

zawodów, nadal 90%  pielęgniarek to kobiety. Jednocześnie 90% 

inżynierów w firmach budowlanych, to mężczyźni. Ten stan rzeczy 

zawiązany z podziałem płci w zawodach jest tam zdumiewająco stabilny. 

Jest on nazywany norweskim paradoksem równości płci. Rząd 

norweski przez lata chciał rekrutować mężczyzn do pracy jako 

pielęgniarki, zaś kobiety namawiał do pracy na stanowiska inżynierów.  

Kristin Mile, była komisarz ds. Równych Szans, powiedziała, że 

podejmowane przez lata starania rządu nie zmieniły stanu rzeczy. 

Uzyskiwano małe efekty na rok, dwa, a potem wszystko wracało do 

punktu wyjścia. Mężczyźni nie chcieli być pielęgniarkami, a kobiety 

rzucały pracę inżyniera. Czy nierówne zatrudnienie w zawodach słusznie 

jest nazywane dyskryminacją?  

Była Minister Edukacji Norwegii twierdzi, że dziewczęta uczą się lepiej w praktycznie w każdym typie 

szkoły. Mogą więc podjąć ambitniejsze zawody jak inżynier, informatyk itp. Dlaczego z reguły nie wybierają 

pracy przy komputerze i np. nie projektują? Odpowiedź jest prosta. Twierdzą one po prostu, że praca z 

programem komputerowym nie jest dla nich tak ekscytująca jak praca z ludźmi i rozmowa.  

Camilla Schreiner z Uniwersytetu w Oslo przeprowadziła badania w 20 krajach nt. wyborów różnych 

zawodów przez dziewczęta. Wynikało z nich, że w krajach o mniejszej równości szans kobiety są bardziej 

zainteresowane przedmiotami technicznymi niż w krajach oferujących równe szanse. Natomiast im bardziej 

nowoczesny kraj, tym mniej dziewcząt interesuje się techniką.  

Czy to więc sprawa kulturowych przyzwyczajeń, że kobiety wolą np. opiekować się dziećmi? A może 

przyczyny są głębsze? Może wynika to z genów? A może obie płci rodzą się z innymi zainteresowaniami? Często 

czytamy, że mężczyźni i kobiety mają inne mózgi. Może to wrodzone cechy? Reżyser filmu odwiedził Cathrine 

Egeland z Instytutu Badań Pracy, autorkę kilku prac nt. związku płci z wybranym zawodem. Na pytanie „czy 

mózgi mężczyzn i kobiet są inne?” odpowiada ona: „nie wiem czy to w ogóle prawda”.  

Badacz płci, Joergen Lorenzten w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Płci Uniwersytetu w Oslo 

twierdzi, że większość nowych badań obaliło pogląd, głoszący, że mózgi mężczyzn i kobiet są różne, a o różnicy 

płci stanowią jego zdaniem tylko narządy rozrodcze, nie zaś mózg czy inne czynniki. Inteligencja, uczucia, 

zdolności, są w zasadzie identyczne. Co więc decyduje o wyborze zainteresowań zawodowych u obu płci? 

Twierdzi on, że to najwcześniejszy wiek i relacje rodzinne. Dzieci absorbują oczekiwania swoich rodziców i 

przyswajają odpowiednie dla siebie role. To my, dorośli nie traktujemy dziewczynek i chłopców identycznie. 

Przejawia się to choćby w wyborze strojów, kolorów ubranek dla dzieci i w wielu innych aspektach. Słowem, 

zawsze jako dorośli podświadomie rozróżniamy płci i ten mechanizm przekazujemy bardzo wcześnie i wyraźnie 

naszym dzieciom. Wystarczy pójść do sklepu z zabawkami. Dla dziewcząt są w nim lalki, dla chłopców – 

wojownicy, klocki  

i wojownicy. Nawet środowisko, które sami tworzymy, działa podobnie. Wystarczy spojrzeć na niektóre znaki 

drogowe.  Roboty drogowe – to mężczyzna z łopatą, nie kobieta. 

Autor zadaje więc pytanie: Czy gdyby dzieci obu płci były jednakowo traktowane pod względem 

zainteresowań i oczekiwań, to czy różnice w wyborze ich roli społecznej by znikły? Wspomniani poprzednio 

norwescy specjaliści odpowiadają, że w zasadzie tak. Mówią, że ludzie są plastyczni, można nas nauczyć 

praktycznie wszystkiego, więc różnice wyboru powinny zniknąć przy odpowiednio „równym” podejściu do 

dzieci od najwcześniejszych dni.  

Zmieniamy kraj. Odwiedzamy profesora Lippa w USA, który prowadził badania w Internecie wśród ok. 

200 tys. respondentów z 53 krajów (Europa, Azja, Afryka i obie Ameryki). Wszystkim zadawał pytanie: „Z czym 

chcieli pracować?”. Uzyskał wyraźne odpowiedzi, że mężczyźni chcieli pracować w zawodach technicznych, a 

kobiety w zawodach, w których ważny jest kontakt z ludźmi. Nie wykrył zbytniej różnicy między wynikami 
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uzyskanymi w tak różniących się krajach jak Norwegia, Austria czy Pakistan, Indie, Singapur, Malezja. Zawsze 

wyniki przedstawiały dwie mniej więcej równoległe linie wskazujące na różnice w zainteresowaniach obu płci, 

niezależnie od badanego kraju. Przyczyna różnic jego zdaniem leży po stronie biologii. Ona to jego zdaniem 

warunkuje decyzje o wyborze zawodu u mężczyzn i kobiet 

Ale jeden badacz wierzący w płeć mózgu, to jeszcze nie jest dowód. Odwiedzamy oddział psychiatrii 

szpitala dziecięcego w Norwegii, którego ordynator (dr Trond Diseth) pracuje z dziećmi, które urodziły się ze 

zdeformowanymi genitaliami. W procesie określenia płci posługuje się zabawkami. Wybrał 10 typów zabawek: 4 

dla chłopców, 4 dla dziewcząt i 2 typy neutralne. Jego badanie polega na rozłożeniu zabawek w 2 grupach  

i obserwacji dziecka, które zbliża się i dokonuje wyboru. Ustalił wyraźne różnice w reakcji na zabawki u 

zdrowych chłopców i dziewczynek już w wieku 9 miesięcy. Chłopcy wybierają zabawki męskie, a dziewczynki 

zabawki damskie.  Dr Diseth nie uważa, aby przyczyną tych wyborów było wcześniejsze oddziaływanie 

rodziców. Twierdzi on, że dzieci rodzą się z jasno określoną skłonnością biologiczną. Może ona zostać 

wzmocniona bądź osłabiona przez oczekiwania, wartości wyznawane w rodzinie i środowisku, ale tylko w 

pewnym stopniu. Nie zgadza się z twierdzeniami badacza płci, Joergena Lorenztena, że nie ma różnicy w mózgu 

męskim i żeńskim, a wiele ostatnich badań tylko potwierdza istnienie tych różnic. Co więcej są to badania bardzo 

nowoczesne.  

Odwiedzamy Simona Barona-Cohena, brytyjskiego profesora psychiatrii z Uniwersytetu w Cambridge 
(uczelnia założona w 1546r, uhonorowana 32 nagrodami Nobla). Przeprowadził on kilka doniosłych 

eksperymentów na noworodkach. Zauważył wyraźne różnice w reagowaniu płci na różne bodźce już 1 dzień od 

urodzenia. Jednodniowe noworodki płci męskiej wyraźnie dłużej przypatrują się obiektom mechanicznym, zaś 

dziewczynki patrzą na twarze. Jego zdaniem przyczyna różnych reakcji noworodków leży już w rozwoju 

prenatalnym. Dzieci w łonie matki otrzymują różne ilości testosteronu – hormonu męskiego. Jest on 

odpowiedzialny m.in. za nieco późniejszy rozwój mowy u chłopców, inne zachowania społeczne czy empatię. 

Działa on podobnie na dziewczęta. To jego wyższy poziom powoduje większe zainteresowania techniczne u 

osób, niezależnie od płci. Z kolei za poziomy tego hormonu we krwi odpowiadają różnice w kompletach 

chromosomów u mężczyzn i kobiet. Wiadomo, że mężczyźni posiadają jedną parę chromosomów XY, zaś 

kobiety posiadają wyłącznie chromosomy XX.  

Dlaczego tak działają chromosomy, postaramy się dowiedzieć u prof. Anne Campbell z uniwersytetu w 

Durham/Anglia. Jest ona psychologiem-ewolucjonistą. Dlaczego ewolucja spowodowała różnicę między płciami 

u ludzi? Twierdzi ona, że nadal posiadamy geny, które powstały tysiące lat temu w czasie, gdy role męskie  

i żeńskie były bardzo wyspecjalizowane: mężczyzna –wojownik, myśliwy, dostawca żywności. Kobieta – matka, 

opiekunka ogniska, szefowa kuchni. No dobrze, jak więc jest z tą płcią? Z jednej strony testosteron, jawi się jako 

hormon odpowiedzialny za zainteresowania techniczne, niezależnie od płci biologicznej, a z drugiej strony 

większa chęć do kariery występująca u kobiet w krajach o zdecydowanych nierównościach społecznych.  

Co tłumaczy te różnice? Odpowiedź reżysera jest dość niespodziewana. W krajach stwarzających 

rzeczywiście równe szanse obu płciom (rozwiniętych techniczne), różnice w wyborze zawodów przez mężczyzn i 

kobiety będą większe, bo obywatele mają większą wolność wyboru i przez to wybierają właśnie nierówność.  

Pod koniec filmu autor dokonuje konfrontacji wyników uzyskanych przez norweskich zwolenników 

teorii o społecznym charakterze płci i naukowców eksperymentatorów: biologów, psychiatrów. Pierwsi z 

nich  uważają, że płeć to kwestia kulturowa i środowiskowa. Kiedy przedstawiono im wyniki badań 

eksperymentalnych z zakresu biologii i psychiatrii nadal  trzymają oni się swych poglądów i są „odporni” na 

obiektywne wyniki eksperymentatorów. Nazywają je „słabymi wynikami”. Mówią, że eksperymenty te były 

prowadzone tak, aby uzyskać zamierzony efekt (!). Film jednak pokazuje przebieg eksperymentów i trudno mu 

zarzucić jakąś stronniczość, a przecież to eksperyment – podstawa nowoczesnej nauki, potwierdza czy jakaś 

teoria jest zgodna z rzeczywistością, czy nie - poprzez próbę weryfikacji jej w praktyce. Czy ci sami „naukowcy” 

– socjolodzy uznaliby za bardziej naukowe i mocne badania, które byłyby zgodne z ich poglądami tzn., że płeć 

nie jest czymś wrodzonym, a nabytym przez zachowania społeczne?  

Na końcu filmu autor stawia pytanie retoryczne w stosunku do zwolenników „płci społecznej”: Czy można 

wyjaśnić świat jako naukowiec, jeśli nie chce się uwzględniać wszystkich dostępnych wyników badań i wysuwać 

na ich podstawie szerszych wniosków?   
Polecam do obejrzenia ten film w sieci jako odtrutkę na wtłaczaną nam propagandę gender – która głosi 

kłamliwe poglądy i jest zagrożeniem dla normalnych rodzin.  

 
M. Ludorowski
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O pierwszym polskim gospodarzu Dworu Czarne 
 
 

Nazywał się Stanisław Firkowski. 
Objął w zarząd nie tylko Dwór, ale cały 
majątek rolny, który jeszcze niedawno nosił 
nazwę „Gut Schwarzbach”. Kiedy dokładnie 
i w jakich okolicznościach przejął go, nie 
wiem, ale z roli włodarza musiał 
wywiązywać się co najmniej dobrze. Skąd 
taka ocena? I co wiemy o pierwszym 
polskim gospodarzu majątku „Czarne”? 
Wiemy, ciągle niewiele, ale dziś już coraz 
więcej…  
Postacią tą zainteresowałem się bliżej, gdy 
pisząc monografię Dworu Czarne 
doszedłem do jego losów powojennych. 
Postanowiłem zrobić użytek ze skąpych, 
niepewnych przekazów, jakimi 
dysponowałem po wielu latach zajmowania 
się Dworem. Nawet nazwisko zarządcy w 
różnych relacjach różnie brzmiało: 
Wirkowski, Firkowski, Jankowski…     

* 
Zachętą, by dotrzeć do pewniejszych o nim 
informacji, były opinie usłyszane od dwóch 
pań, żony i córki ostatniego niemieckiego 
dzierżawcy majątku inż. Ludwiga Rahma. 
Młodszą z nich, panią Gertrudę poznałem w 
roku 1986, gdy w Dworze, kilka lat 
wcześniej zagrożonym rozbiórką, dobiegał 
końca remont ratowniczo-zabezpieczający. 
Od tej pory spotkałem się z panią Gertrudą 
jeszcze nieraz, zaś jej matkę, nie żyjącą już 
Verę-Ruth Rahm poznałem w Hanowerze w 
roku 1994. Obydwie panie Rahm miały z 
polskim zarządcą codzienny kontakt przez 
ponad rok: do października 1946 r., gdy 
opuściły Dwór i przeniosły się do 
Hanoweru. Otóż to, co mi mówiły o polskim 
zarządcy majątku, brzmiało bardzo 
pochlebnie. Był zapewne fachowcem, chyba 
rolnikiem. No i kimś, kto podjął spore 
wyzwanie obejmując 70-hektarowe areały, 
z Dworem i kompleksem zabudowań 
folwarcznych i inwentarskich. Sam Dwór, 
choć w nim nie mieszkał (codziennie 
dojeżdżał tu konną dwukółką), od razu 
poddał przeglądowi i już przed pierwszą 

zimą dokonał napraw w pokryciu dachu w 
instalacjach odgromowych itp. Musiał być 
Stanisław Firkowski osobą kulturalną, może 
obdarzoną urokiem osobistym, bo w 
relacjach pań Rahm pobrzmiewała nie tylko 
nuta uznania dla tego co robił, ale i pewnej 
sympatii. Na tle tego, jak wtedy układały 
się relacje polsko-niemieckie, skrajnie 
trudne, bo inne być nie mogły, było to 
czymś szczególnym. Oto na poziomie 
prostych, międzyludzkich doświadczeń 
zadawało to kłam filozofii o nad- i 
podludziach, przekreślało stereotyp 
„polnische Wirtschaft”. To, że był ktoś taki 
jak ten dzielny Polak, nasuwa inną 
refleksję. Okazuje się, że tu na obszarach 
zwanych „dzikim zachodem”, w czasach 
jakże niepewnych: powojennego chaosu, 
powszechnego szabrownictwa, świadomego 
niszczenia tego co poniemieckie, byli i tacy, 
którzy na tzw. ziemie odzyskane przybywali 
z całkiem innymi intencjami i nastawieniem.  

* 
Drugie świadectwo znalazłem w numerze 
2/1999 kwartalnika „Skarbiec Ducha Gór”.      
To list czytelnika, nie żyjącego już p. 
Zbigniewa Tomery, w którym nawiązywał 
on do artykułu o Dworze Czarne z grudnia 
1998 r.  
Dzięki temu listowi mój bohater nie tylko 
otrzymał niepewne dotąd nazwisko oraz 
imię, ale został też pokazany na zdjęciu. 
Dobrze znający go autor listu, podał kilka 
ciekawych konkretów. By niczego nie 
uronić, przytaczam list Zbigniewa Tomery w 
całości:: 
 

 Jelenia Góra, 24 luty 1999 
Donoszę, że zarządcą Majątku Czarny 
Strumień był p. Stanisław Firkowski, który 
pochodził z poznańskiego i tam pojechał w 
1949 r., ożenił się i prowadził własne 
gospodarstwo rolne. Pod jego zarządzaniem 
Majątek Miejski Czarny Strumień (Czarne) 
był w pełni rozkwitu, uprawiano ziemię, 
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hodowano krowy, produkty rolne dostarczał 
na potrzeby Urzędu Miasta do stołówki i 
pracownikom. Miał sprawny transport 
konny, w tym konie do powozu, który 
wynajmował na różne okazje, w tym śluby. 
Na zdjęciu – para koni z majątku, którymi w 
dniu 18 sierpnia 1946 r. przywoziłem gości 
na przyjęcie, które urządziłem z okazji 1-
szej rocznicy prowadzenia Przedsiębiorstwa 
Transportowego w Jeleniej Górze. Pan 
Firkowski stoi obok konia, tego z wyżej 
podniesionym łbem a ja obok drugiego. 
Tymi końmi jechałem również do ślubu 18 
września 1948 r. Jednocześnie informuję, 
że w 1945 r. i na początku 1946 r. przy 

Majątku w Czarnym Strumieniu mieściła się 
lecznica wojskowa weterynaryjna. Leczono 
konie, które były okaleczone podczas wojny 
i po wojnie.  

Zbigniew Tomera 
 
 
 
 
A oto opis zdjęcia:  
Jelenia Góra, 18.08.46 r. W bramie 
wjazdowej do domku jednorodzinnego przy 
Szpaczej 4 (Szwagier, p.Firkowski, 
Z.Tomera wówczas 22 l. z Wydz. Wojsk., p. 
Wład. Lasocki, Kier. Wydz. Wojsk. Miasta 
Weltowski, mój prac. Tadeusz).     
 

Tak więc i tu mamy wyraźnie pozytywną 
opinię o Stanisławie Firkowskim, jako 
zarządcy majątku na Czarnem.  
Myśląc o tamtych niełatwych czasach, 
można się zadumać: kim był Firkowski? Kim 
byli ludzie jemu podobni? Czy byli to 
pionierzy z poczuciem patriotycznej 
lub/oraz pozytywistycznej misji? Czy po 
prostu prezentowali zdrowe myślenie, gdy z 
wyroków historii, po fali przesiedleń, 
należało w nowym miejscu, jak 
najsensowniej tworzyć podstawy własnej 
egzystencji? Nie wiem którą z tych dwóch 
postaw można przypisać Stanisławowi 
Firkowskiemu i nie jest to dziś ważne. 

Wiedząc co przyniosły 
następne dziesięciolecia 
które otworzyła epoka 
stalinowska, można tylko 
żałować, że nie było mu 
dane, kontynuować na 
Czarnem tego, co tak 
solidnie i mądrze rozpoczął 
gdy tylko skończyła się 
wojna. 

* 
Trzecie świadectwo ma 
szczególny charakter. 
Poszukując informacji o 
moim bohaterze, trafiłem na 
internetową stronę rodziny 
Firkowskich. Spora to 
zbiorowość, skoro, jak 

mogłem przeczytać, zorganizowany kilka lat 
temu zjazd rodzinny  zgromadził blisko 200 
osób… Na moje stosowne zapytanie, 
niezwłocznie zareagował p. Tim Firkowski z 
USA. Okazuje się, że w sięgającym XVIII 
stulecia, genealogicznym drzewie rodu 
Firkowskich jest kilku Stanisławów, a jeden 
z nich może być tym poszukiwanym, bo 
pasowałyby lata w których żył (1921-1983). 
Tyle że na temat  jego związków z Jelenią 
Górą na razie potwierdzenia nie ma. Wiemy 
o jego żonie, Irenie Waleckiej i o tym że był 
ojcem trzech córek: Anny, Magdaleny i 
Urszuli.   
Czy jesteśmy na dobrym tropie – to 
powinno okazać się niebawem… 

* 
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Dalszą kwerendę ułatwił mi mój blog: 
www.jakubiec.jg24.pl Umieściłem na nim 
pierwszą wersję niniejszego artykułu i już 
wiem, że jestem na dobrym tropie. Poza 
zwykłym na takich forach szumem 
informacyjnym, na blogu pojawiły się 
komentarze a niezależnie też maile, które 
dobrze już przybliżają tę postać.  
Tak jest, to był ktoś z tego rodu. Stanisław 
Firkowski pochodził z Radwana, niedaleko 
Opoczna. Był w AK, w oddziale Groma. 
Czas powojenny zmusił go do zniknięcia 
tam i  wybrał "Dziki Zachód". Z Czarnego 
wyjechał prawdopodobnie w r.1947 do 
Miedznej, niedaleko rodzinnego Radwana, i 
tam się ożenił. Pewne rozbieżności z tym, 
co czytamy w liście  
Z. Tomery są widoczne. Potwierdzeniem tej 
ostatniej daty może być to, iż jak podaje 
Ivo Łaborewicz (monografia pod red. ks. 
Jerzego Gniatczyka - „Czarne - wczoraj i 
dziś”, str. 91), w końcu roku 1947 

„administratorem majątku był K.Janicki” (o 
którym zresztą też brak bliższych 
informacji). 
W dalszych poszukiwaniach liczę na pomoc 
Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie 
otrzymałem potwierdzenie, że wrocławski 
Oddział IPN takiej pomocy gotów jest 
udzielić.       

* 
Mam nadzieję, że ten artykuł skłoni 
mieszkańców Czarnego do chwili refleksji…  
Może od Czytelników naszego biuletynu 
dowiem się czegoś więcej?   
Będę wdzięczny za wszelkie informacje, 
które pozwolą uzupełnić to co już wiemy, 
bądź uściślić czy skorygować to co 
napisałem. Chodzi o fragment naszej 
lokalnej historii, nie tak jeszcze odległej.  
Fragment ważny i zasługujący, bo go ocalić 
od zapomnienia. Także ze względu na 
postać Stanisława Firkowskiego.        

Jacek Jakubiec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy znasz twoich świętych patronów? Może 

warto pochylić się nad ich życiorysem, zgłębić 

ich postawę i poszukać wzorów dla siebie. 

Sprzyja temu szczególnie listopad, kiedy – po 

uroczystości Wszystkich Świętych – echem 

brzmią wyśpiewane w litanii imiona 

mieszkańców świętego miasta niebiańskiego. A 

jakie

myśli nurtują imiona tych, którzy chwały 

świętości dostąpili bez rozgłosu… 

 

- Jestem nikim – to zatrważająco nihilistyczne 

wyznanie usłyszałem kątem ucha z tłumu 

podczas odwiedzin na cmentarzu w 

tegoroczną uroczystość Wszystkich Świętych. 

Nie wiem, kto to powiedział, w każdym razie 

– brzmiało gorzko, dobitnie i prawdziwie. 

Wydaje się, że dziś wiele osób ma kłopot z 

określeniem swej tożsamości. Wyjście z tego 

życiowego dołka proponuje Chrystus i 

Kościół katolicki. A pomóc w tym może 

refleksja nad własnym…imieniem. 

 

Twe imię rodzice nadali ci zapewne jeszcze, 

zanim zabrzmiał twój pierwszy krzyk na tym 

świecie. Dziś w dobie badań prenatalnych to 

niemal codzienność, i to bez niepewnej 

alternatywy: jak chłopiec to Jasiu, a jak 

dziewczynka to – Małgosia. Później – z tym 

właśnie imieniem (a czasami nawet dwoma) – 
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dzięki mocy sakramentu chrztu świętego Pan 

Bóg przyjął cię do wspólnoty Kościoła. Potem 

przyszedł (lub przyjdzie) czas bierzmowania – i 

znów imię, kolejnego świętego umacniającego 

Twoją zbroję wiary. Być może tak Stwórca 

pokieruje cię na ścieżce życia, że wstąpisz do 

zakonu. I tam znów kolejne imię, bynajmniej 

nie dlatego, że tamte się już znudziły. 

 

Imię określa tożsamość. I nie chodzi tu o 

wyssane z palca charakterystyki mnożone w 

rozmaitych „księgach imion”. Chodzi o tę jedną 

najważniejszą księgę: Biblię. W Piśmie 

Świętym imię jest najczęściej swoistym 

portretem określającym postawę i cechy 

charakteru danej postaci. Taki, na przykład, 

Mojżesz ma swój rodowód w egipskim rdzeniu 

„Mzes”, co znaczy mniej więcej, „syn kogoś”. 

Przez analogię widzimy imiona historyczne jak 

Ramzes, czyli ‘syn boga słońca Ra”. Samo 

‘Mzes’ nie odnosi się w sensie pokrewieństwa 

do nikogo konkretnego. Można zatem 

powiedzieć, że Mojżesz – etymologicznie 

człowiek znikąd, taki „nikt”, znajduje echo w 

słowach autora natchnionego, który wybawcę 

Narodu Wybranego określił „najskromniejszym 

ze wszystkich ludzi” (Lb 12:3).  

 

Ten zakompleksiony mężczyzna, najpewniej 

jąkała, mający sumienie obciążone 

morderstwem, zahukany i lekceważony, dzięki 

cierpliwym znoszeniu przeciwieństw i 

upokorzeń, dostąpił niebywałej łaski oglądania 

Boga twarzą w twarz i przyjaźni ze Stwórcą. 

Według żydowskich midraszy Mojżesz, z Bożej 

łaski wybawca Narodu Wybranego, został 

wniebowzięty! To jedna z wielu harmonii 

przeciwieństw, jeden z wielu paradoksów naszej 

wiary.  

 

I choć katolicka Tradycja nie nadaje postaciom 

ze Starego Testamentu oficjalnego tytułu 

świętości, nie jest błędem powiedzieć: święty 

Mojżesz. Nawet ma swoje wspomnienie 

liturgiczne! Zauważ, że może i ty jesteś takim 

właśnie Mojżeszem, nie dosłownie, bo to imię 

nie jest raczej nadawane w naszym kręgu 

kulturowym, ale w duszy. Czujesz się ‘nikim’. 

Jak ta osoba, której słowa usłyszałem 1 

listopada. Może akurat w tym poczuciu nicości 

jest twoja szansa? 

 

Twoje imię… Może oznacza wezwanie do 

przemiany? Chyba nikomu nie trzeba 

tłumaczyć, na czym polegało nawrócenie 

świętego Pawła, wcześniej – Szawła, gorliwego 

czciciela Boga Abrahama i jednocześnie 

pałającego nienawiścią do pierwotnego 

Kościoła Chrystusa mordercy i gnębiciela. 

Nowe imię stanowi symbol nadania świętości, 

daru Ducha Świętego, dzięki któremu Apostoł 

Narodów stał się zupełnym przeciwieństwem 

osoby, którą był przed przeżyciem chrystofanii. 

Może akurat masz na imię Paweł? A jeśli nie, to 

z całą pewnością przemiana ku Chrystusowi ci 

się przyda. Jak zresztą każdemu. Między 

innymi, dlatego osoby poświęcające się Bogu w 

zgromadzeniach zakonnych, przybierają nowe 

imię: by u nowego świętego patrona wymodlić 

przemianę serca. 

 

Wielu z nas nie ma pojęcia, kto kryje się za 

imieniem naszego świętego patrona. Ja 

zwróciłem na to uwagę dopiero dwa lata temu 

przeżywszy ponad cztery dziesięciolecia bez tej 

świadomości! Zgłębienie postaci „mojego” 

świętego okazało się fascynującą przygodą nie 

tylko dla wiedzy, lecz także dla wiary. 

Znalazłem nawet litanię do Niego, bo – choć w 

Polsce aż takim kultem się nie cieszy – we 

Włoszech, i owszem. Chrześcijaństwo jest 

religią naśladownictwa: sam Chrystus dał to 

zalecenie, żeby Go naśladować w drodze ku 

Zbawieniu biorąc na ramiona nasz krzyż. Nie 

ma zatem plagiatu, jeśli naśladujemy naszych 

patronów, zwłaszcza biorąc z nich wzór w 

kształtowaniu cnót. Bo przecież oni, skoro 

dostąpili chwały świętości – byli naśladowcami 

naszego Mistrza. 

 

A może – co też wykluczonym nie jest – masz 

takie imię, którego w Martyrologium (to takie 

zestawienie wszystkich świętych Kościoła 

katolickiego) brakuje? Nie martw się tym, bo to 

podwójne wyzwanie. Pomyśl, że Pan Bóg tobie 

właśnie dał zadanie, by to twoje imię w tym 

zestawieniu się znalazło. Przemyśl to i postaraj 

się być świętym!  

 

Na pewno nie jest to zadanie łatwe, ale – wbrew 

temu, co nam wmawia świat i diabeł – 

osiągalne. Jeśli wczytasz się w życiorysy 

świętych, zauważysz, jak wielu z nich było 

„nikim”, pełnymi wad, przywar, złych 

przyzwyczajeń grzesznikami. Jak ja i ty. A 
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jednak chwały nieba dostąpili dzięki temu, że 

uwierzyli i przywiązali się do Najświętszego 

Imienia Jezus. A w tym z kolei mocno pomaga 

Ta, przez którą do Jezusa dotrzeć można 

najpewniej: Maryja, ongiś tak wielu niewiast 

patronka, dziś – niestety – wypierana w 

onomastyce przez „modniejsze” i nie raz 

zupełnie niechrześcijańskie imiona… 

 

Ale i takie imię masz szansę – dzięki świętości 

– uświęcić i nadać mu chrześcijańską głębię. 

Wtedy w przyszłych pokoleniach, o ile świat się 

nie skończy i nie nastąpi Paruzja, będziesz 

wzorem dla wielu, którzy – być może - też 

uważać się będą za „nikogo”. 

 
Azarias 

 

 

 

W długi weekend kończący się Świętem 

Odzyskania Niepodległości Polski, gruchnęła 

wieść, że na Czarnem ma powstać krematorium, 

czyli spalarnia zwłok. Przyjęliśmy tę 

wiadomość z niedowierzaniem i niepokojem. 

Szczególnie starszym z nas krematorium 

kojarzy się z II wojną światową i niemieckimi 

obozami śmierci, gdzie zabijano na masową 

skalę obywateli podbitych przez faszystowskie 

Niemcy. Zwyczaj palenia zwłok 

rozpowszechnił  się po wojnie, nie ma do niego 

większych zastrzeżeń Kościół Katolicki i coraz 

więcej Polaków wyraża chęć bycia po śmierci 

skremowanym zamiast tradycyjnego pochówku.   

Szacuje się, że ok. 30% pogrzebów w 

Polsce obecnie odbywa się w taki sposób. W 

Jeleniej Górze nie działa żadna taka instalacja, 

stąd istnieje potrzeba, aby powstała. Na razie 

najbliższe krematoria znajdują się w Głogowie i 

Wrocławiu. Koszty transportu tam i z powrotem 

są duże, czas oczekiwania na „usługę” to nawet 

kilkanaście dni. Inwestor, czyli Firma SIMS 

planuje zbudować instalację przy ul. 

Strumykowej 2f, i właśnie otrzymał pozwolenie 

na budowę we wtorek, 12 listopada, wydaną 

przez Urząd Miasta Jelenia Góra – Wydział 

Architektury i Urbanistyki.  

Tego samego dnia rano jeden z naszych 

mieszkańców zaniósł petycję do Urzędu wraz z  

listą zawierającą ok. 160 podpisów osób 

sprzeciwiających się tej inwestycji. Podpisy 

zbieraliśmy praktycznie jedną dobę. 

Zainteresowanie było duże. Ks. Proboszcz Jerzy 

Gniatczyk poparł tę inicjatywę i udostępnił nam 

podwoje kościoła na Czarnem do zbierania 

podpisów. Mimo dostarczenia listy  

i petycji, Pani Naczelnik Wydziału Architektury 

i Urbanistyki nie widziała potrzeby konsultacji  

z mieszkańcami i wydała pozwolenie na 

budowę. Rozmawiałem z nią kilka godzin 

później i przekonywała mnie, że jako 

mieszkańcy Czarnego nie mamy powodów do 

obaw. Wszystko będzie „jak należy”. Instalacja 

gazowa z temperaturą spalin 1300 ◦C, z komorą 

dopalania spalin, skuteczne filtry…, słowem nie 

ma się czego bać. Niestety, nie mogłem 

zapoznać się z dokumentacją projektową, gdyż 

nie jestem stroną w tym postępowaniu.  

Mieliśmy tydzień na odwołanie. 

Napisaliśmy pismo do Wojewody 
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Dolnośląskiego i wysłaliśmy je w terminie. Nie 

wiemy czy to coś da, szanse na wstrzymanie tej 

inwestycji są niewielkie.  

Tematem zainteresowały się lokalne media: 

„Jelonka”, „Twoje Miasto”, „Nowiny”, „Gazeta 

Wrocławska”, ostatnio TVPINFO Wrocław. O 

ile wiem, inwestor przestał się wypowiadać dla 

mediów (!). Same relacje również  nie były 

obiektywne, skoro prezentują opnie Prezydenta 

Zawiły mówiącego, że najbliższe zabudowania 

znajdują się od planowanej inwestycji o ok. 

800m(!). Również moja wypowiedź dla 

TVPINFO została mocno okrojona mimo, że 

pan redaktor w rozmowach był bardzo 

przeciwny obecnie planowanej lokalizacji i 

podzielał nasze (mieszkańców) zdanie.  

Inwestor jak widać, podjął decyzję 

uruchomienia krematorium, a prawo raczej mu 

sprzyja. Wiemy też, że dysponuje 

opracowaniem, z którego wynika brak 

uciążliwości instalacji kremacyjnej dla 

środowiska. Z pewnością będzie to intratny 

biznes, bo zapotrzebowanie na usługi bardzo 

duże, a konkurencja daleko. Miejmy nadzieję, 

że krematorium jeśli już zacznie działać, nie 

będzie uciążliwe dla nas, że mieszkanie w tej 

pięknej okolicy nie stanie się zmorą.  Czy tak 

jednak będzie?  

Wyobraźmy sobie, że krematorium zaczyna 

działać (wg zapowiedzi w 2014). Najbliższe 

nieruchomości znajdują się już 100-200 m od 

inwestora, a nawet bliżej, bo są tam zakłady 

kamieniarskie i domy mieszkalne. Krematorium 

pracuje pełną parą, emitując do środowiska  

ciepło i gazy. Czy będą one bezwonne? Jeśli 

zdarzy się okres pogody bezwietrznej (co często 

ma miejsce) , np. przez tydzień, to spaliny dotrą 

na sporą odległość – rzędu kilku kilometrów – 

szczególne łatwo do domów większości z nas. I 

co wtedy? Kto zmusi właściciela instalacji do 

usunięcia usterek? Kto może zamknąć taką 

instalację? Niestety, „smród” nie jest 

czynnikiem szkodliwym (tylko uciążliwym)  

i nie ma jak go zmierzyć. Nie ma więc norm, 

pozwalających ocenić za duży „smród”. Jeśli 

instalacja powstanie, nie będzie praktycznie 

możliwości jej zamknięcia.  

Oczywiście, to jest nasz lokalny problem, bo 

np. mieszkańcom innych dzielnic Jeleniej Góry 

taka inwestycja nie musi przeszkadzać nawet, 

jeśli będzie dla nas uciążliwa.  

Co więcej, większość mieszkańców Jeleniej 

Góry  może przyklasnąć takiemu pomysłowi, bo 

zapotrzebowanie na kremacje jest coraz 

większe. Przedstawiciele Rady Miejskiej, 

zapytani przez media 12.11, nie wiedzieli o 

planowanym uruchomieniu krematorium, 

chociaż ich zdania na jego temat są podzielone.  

Niektórzy Radni uważają, że jeżeli wszystko 

będzie dobrze wykonane, to Miasto nie będzie 

musiało dopłacać do transportu zwłok do 

najbliższych krematoriów (a teraz dopłaca), 

pieniądze te oczywiście wyda na potrzebne 

inwestycje, prócz tego inwestor będzie płacić 

podatki, więc korzyść ekonomiczna będzie 

wymierna.  

W najbliższych dniach może się 

rozstrzygnąć sprawa spalarni zwłok. 

Mieszkańcy mogą i powinni pisać odwołania 

nawet, jeśli nie odniosą one skutku. 

Zamierzamy także skorzystać z pomocy innych 

organizacji społecznych, gdyż sprawa jest zbyt 

poważna i będzie rzutowała na następne lata 

naszej bytności na Czarnem.  

 
M. Ludorowski 
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