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Wstęp

Poszukiwania genealogiczne niecierpliwych uczą cierpliwości,
zarozumiałych pokory, sceptyków wiary. Samotnym przywracają rodzinę,
a rodzinie ród, którego jest częścią. W ich wyniku może się okazać, że
niektórzy ludzie - mieszkający w pobliżu – wcale nie są obcy. W ich
żyłach, tak samo jak w naszych, płynie krew wspólnego przodka.

Poszukiwania przodków prowadzę od końca 1998 roku. W linii Ojca
doszedłem do praprapradziadka Jana Behrendta, który urodził się 18 maja
1750 roku. W linii Matki odnalazłem praprapraprapraprapradziadka (7pra)
Wawrzyna Wolnika, który urodził się około roku 1615. Przy okazji
odnalazłem liczne grono krewnych mieszkających w Kanadzie oraz, także
liczne, mieszkających w Niemczech. O tych rodzinach wcześniej nie
miałem żadnego pojęcia. Gdyby nie istniał Internet to o ich istnieniu nadal
nic bym nie wiedział. Nie zakończyłem poszukiwań. Po linii nazwiska
Ojca jestem dopiero przy pradziadku Michale, a po linii nazwiska
rodowego Matki dotarłem do praprapradziadka Chryzostoma Nowotnika
urodzonego około roku 1725.

W linii babci macierzystej – Marianny Brychcy doszedłem do roku 1790
kiedy to urodził się Wojciech Brychcy, mój prapradziadek. W
międzyczasie udało mi się ustalić przodków mojej prababci Apolonii
Orwat. W tej linii przodków sięgam do roku 1740. Wtedy urodził się mój
prapraprapradziadek Łukasz Orwat. Te dane wymagają jeszcze weryfikacji
w innych źródłach. To opracowanie częściowo pokazuje historię tych
dociekań - kręte ścieżki moich myśli, stawiane hipotezy, które znalazły
potwierdzenie w faktach i te, które okazały się błędne. Najwyraźniej widać
to w rozdziale Historyjki z historii.

Bardzo skrótowo staram się wyjaśnić niezbędne pojęcia genealogiczne,
tylko po to, aby całość była zrozumiała także dla tych, którzy wcześniej nie
przeczytali żadnej książki z zakresu genealogii. W rozdziale Terminologia
są tylko rzeczy podstawowe, gdyż nie chcę powielać tego, co już napisali
klasycy gatunku: Włodzimierz Dworzaczek w Genealogii, czy Rafał T.
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Prinke w Podręczniku genealoga amatora, a szczególnie - najmłodszy
klasyk w tym towarzystwie - Małgorzata Nowaczyk w swojej doskonałej
książce Poszukiwanie przodków. Staram się, więc raczej pokazać tylko
najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami np. pomiędzy
rodem a rodziną, pomiędzy filiacją, a koicją, czy pomiędzy wywodem,
rodowodem, a drzewem genealogicznym.

Usunąłem kilkadziesiąt stron z pierwotnego tekstu, gdyż dzisiaj znacznie
poszerzył się dostęp do Internetu i przybyło osób, którzy potrafią z niego
korzystać. Usunięte dane jak np. adresy towarzystw genealogicznych czy
archiwów kościelnych i państwowych można bez większego wysiłku
znaleźć w sieci.

W rozdziale Poszukiwania odpowiadam na szereg pytań i na przykładach
przedstawiam, w jaki sposób ustalać fakty, bo genealogia to przecież stały
proces weryfikacji danych. W krótkim rozdziale To, co dzieli, to łączy
stwierdzam, że w genealogii chodzenie zygzakiem jest koniecznością i
najskuteczniejszym sposobem dotarcia do celu, aby ostatecznie dojść do
wniosku, że co łączy, to dzieli.

Bardzo istotne wydaje mi się to, co zawarłem w kolejnym rozdziale Rzeczy
przydatne. Tu jest odautorski słowniczek pojęć, z jakimi każdy
poszukujący przodków musi się w końcu spotkać. Staram się wyjaśnić to,
czego sam jeszcze niedawno nie wiedziałem lub nie rozumiałem. Na
przykład: kto to jest obraźnik, co to jest meszne, albo gdzie należy szukać
ludzi zaginionych w czasie wojny.

Imiona i nazwiska – rozdział ukazujący barwne i szokujące bogactwo
używanych w Polsce imion i nazwisk. Tu Czytelnik dowie się, czy nadal
występują jeszcze imiona z czasów sprzed panowania Mieszka I.

Wszystko jest udokumentowane w przypisach. W Bibliografii są tylko te
pozycje, z których naprawdę korzystałem.

Opracowanie to jest hołdem dla licznej rzeszy ludzi, genealogów - często
amatorów - którzy chcą i potrafią się dzielić swoją wiedzą. Wielu z nich
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powinienem wymienić z imienia i nazwiska, ale obawiam się, że mógłbym
kogoś pominąć, więc jest to praca, którą poświęcam wszystkim ludziom z
grupy pl.soc.genealogia, dzięki którym sieć dała mi więcej, niż
przeczytane książki (wtedy jeszcze nie było książki Małgorzaty Nowaczyk
Poszukiwanie przodków, a autorka aktywnie dyskutowała i udzielała wielu
cennych porad na forum grupy). W końcu jest to opracowanie nie tylko o
poszukiwaniu przodków, ale także o ludziach i o Internecie,
najdoskonalszym narzędziu XX/XXI wieku.

Do kogo adresowana jest ta publikacja? Do każdego, który po raz pierwszy
przystępuje do poszukiwań genealogicznych. Ale także do tych, którzy
nikogo nie szukają, lecz być może zastanawiają się nad tym. Także do
tych, którzy mają dużą wiedzę z zakresu genealogii i sami mogliby napisać
dobry, rozbudowany poradnik. Nikt przecież nie wie wszystkiego, więc
warto czytać nawet o tym o, czym się wie, by spojrzeć na daną rzecz
inaczej. Jest to więc opracowanie dla każdego kto zechce je przeczytać.
Mam nadzieję, że nie straci czasu, a przy okazji nie straci pieniędzy, bo
OKRUCHY są darmowe. A za zaoszczędzone środki kupi książkę
Małgorzaty Nowaczyk, bo lepszej, traktującej o genealogii na rynku
wydawniczym nie ma.

Henryk Brunon Szumielski
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Terminologia

Znajomość najczęściej stosowanych terminów ułatwia poruszanie się po
literaturze genealogicznej i rozumienie niektórych istotnych różnic w
nazewnictwie.

O różnicach

Różnica pomiędzy rodem, a rodziną

Ród tworzą „osoby złączone wspólną krwią, pochodzące od jednego i tego
samego przodka.”1 Rodzina to „grupa osób związanych ze sobą więzami
ściślejszymi niż członkowie rodu, złożona z męża, żony i dzieci...”2 Ród
jest pojęciem szerszym niż rodzina, bo poszczególne rodziny wchodzą w
jego skład.

Różnica pomiędzy filiacją a koicją

„Filiacja to stosunek, jaki istnieje między dwiema osobami, z których
jedna pochodzi od drugiej, koicja zaś to związek dwojga osób odmiennej
płci zawarty dla wydania na świat potomstwa.3 Jeśli koicja - to związek
osób o różnej płci, którego celem jest spłodzenie i wydanie na świat
potomstwa - to związki które łączy seks, lecz w jego wyniku nie rodzą się
dzieci, nie jest koicją, a wyłącznie małżeństwem lub konkubinatem4.

                                               
1 Włodzimierz Dworzaczek „Genealogia” Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1959 str. 15
2 jw.
3 Jw. Str. 18.
4 „konkubinat  (łac. Concubinatus) trwałe pożycie mężczyzny z kobietą bez zawarcia
związku małżeńskiego.” – „Słownik wyrazów obcych” PWN Warszawa (1971) str. 380.
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Mówiąc inaczej koicja to związek dwóch, obcych sobie osób, czyli ludzi
nie spokrewnionych ze sobą, mających wspólne dzieci, a filiacja to
związek wielu osób spokrewnionych ze sobą, tworzących swoistą
hierarchię – bez poprzednika nie byłoby następcy.

Małżeństwo lub konkubinat – dwie osoby różnej płci5, nie spokrewnione ze sobą.

Koicja – w tym związku dzieci są spokrewnione z matką i z ojcem oraz ze sobą
wzajemnie. Matka i ojciec nie są ze sobą spokrewnieni6.

Filiacja – w tym związku wszystkie osoby są ze sobą spokrewnione, a związek filiacji
zachodzi pomiędzy każdą osobą np. ojciec-syn, pradziadek – prawnuk, praprababcia –

praprawnuczek itp.

Filiacja i koicja przedstawiają inne stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi.
Stosunki genealogiczne wynikające z filiacji nazywamy pokrewieństwem,
a z koicji  powinowactwem.

Różnica pomiędzy powinowactwem a pokrewieństwem

                                                                                                                     
5 Dalekie pokrewieństwo nie jest wykluczone. Związki kazirodcze nie są tu brane pod
uwagę.
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Powinowaci to krewni drugiego małżonka. Krewni to ludzie mający
wspólnego przodka. Także wtedy, kiedy ten przodek żył kilkaset lat temu.

Mąż        Żona

Krewni męża, powinowaci żony                     Krewni żony, powinowaci męża

Nazwanie krewnych i powinowatych, szczególnie dalszych, jest dość
trudne. Dlatego przytoczę tu określenia staropolskie, bo dawniej rodziny
wchodzące w skład danego rodu były bardziej niż obecne ze sobą
związane i nazewnictwo sięgało głębiej niż to, które stosujemy dzisiaj. Jan
Stanisław Bystroń, powołując się na źródła sięgające XVI wieku, a nawet
wcześniejsze, podaje że: zięć to mąż córki. A wzięło się to stąd, że
najtaniej było córkę wykraść, czyli zająć rodzicom. Wtedy mężczyzna nie
musiał płacić wiana, czyli posagu. Mówiąc wprost nie musiał jej sobie
kupować. Myślę, że taki związek mógł być wynikiem skąpstwa lub...
miłości. Ponieważ dawniej „zająć” określane było jako „żonąć” stąd
wzięły się określenia żona, ożenić, żonaty. Małżeństwo wywodzi się jako
przeciwstawienie wielożeństwa. Chociaż panowie, których żony są małego
wzrostu, twierdzą, że małżonka tzn. mała żonka, to naprawdę wywodzi się
to od mało – żeństwo, gdzie mężczyzna musiał zadowalać się tylko jedną
kobietą. Pomińmy jednak określenia i dzisiaj zrozumiałe i zajmijmy się
tymi, których w powszechnym użyciu obecnie nie ma. Zacznijmy od
córek, które rodzice zwali dziewkami. Dzieci braci i sióstr to bratanek i
bratanka oraz siostrzeniec i siostrzenica. Brat męża to dziewierz, a siostra
męża żółwica. Żona brata to nie tylko bratowa, ale także jątrew, lub
jątrewka. Brat babci zwie się stary wuj, dziadek lub przedwieć. Brat ojca
jest stryjem lub stryjkiem, albo strykiem. Żona stryja była stryjeńką lub
stryjną. Brat dziadka zwał się starym stryjem lub przystryjcem. Ojciec
żony, dawniej zwał się tak jak i teraz teść, a jego żona to teściowa lub
teścia (jeszcze dawniej cieść i cieścia). Świekier to ojciec męża. Świekra to
matka męża. Rodzeństwo przyrodnie to półbrat i półsiostra. Jasno i
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zrozumiale – brat lub siostra po połowie rodziców, czyli po ojcu lub po
matce.7

Pokrewieństwo to stosunek, jaki łączy osoby pochodzące od wspólnego
przodka. Mówimy o stopniach pokrewieństwa, czyli o jego bliskości lub
oddaleniu – bliżsi i dalsi krewni.

„Stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego
przodka (nie biorąc pod uwagę urodzin tego przodka) potrzebnych do
istnienia osób, dla których oblicza się stopień pokrewieństwa.

Linia prosta. Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od
drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd.
oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd. Obliczanie
stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe. Ojciec i syn są spokrewnieni w
I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Można to również
wyrazić prostą regułą: ile pokoleń odjąć jedno, tyle stopni. Pradziadek z
prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii prostej (cztery pokolenia
odjąć jeden).

Linia boczna. Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo,
ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii
bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo. Wuj i bratanek to
pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej. Liczy się zgodnie z ogólną
zasadą narodziny wuja, jego brata i bratanka. Bracia cioteczni są
spokrewnieni w IV stopniu (narodziny ich i ich dwojga rodziców
pochodzących od wspólnego przodka).

Stopień pokrewieństwa wywołuje szereg skutków prawnych. Jest brany
pod uwagę w prawie cywilnym (spadkobranie), rodzinnym (możliwość
zawarcia małżeństwa, alimenty), karnym (kazirodztwo), w postępowaniach
sądowych (odmowa zeznań), prawie kanonicznym (małżeństwo).”8

                                               
7 Zygmunt Gloger „Słownik rzeczy starożytnych” Kraków. Skład Główny w Księgarni
G.Gebethnera i Spółki. 1896. Str. 337-341.
8Źródło: Wikipedia.
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Różnica pomiędzy wywodem, rodowodem, a drzewem
genealogicznym

Rozróżnienie tych pojęć sprawia często ludziom, którzy po raz pierwszy
sięgnęli po lekturę genealogiczną, sporo kłopotów. Wydaje się im, że są to
tylko różne nazwy tego samego, czyli prezentacji wyników poszukiwań
genealogicznych. Oto, na czym te różnice polegają:

Wywód – obejmuje wszystkich bezpośrednich przodków danej osoby.
Osobę dla której robi się wywód zwiemy probantem. W wywodzie nie
ujmuje się rodzeństwa przodków. Wywód zwany jest także tablicą
ascendentów.

Rodowód – obejmuje „potomstwo męskie i żeńskie, ale tylko w granicach
tego samego nazwiska. Pomija się w nim potomstwo zrodzone z córek
ograniczając się jedynie do wymienienia ich samych wraz z ewentualnymi
mężami.” 9

Rodowód jest znacznie bardziej rozbudowany niż wywód przodków.
Rodowód można uprościć podając w nim tylko potomstwo męskie. Zwie
się wtedy rodowodem skróconym.

W przypadku, kiedy pojawia się męski potomek niezamężnej kobiety,
czyli dziedzic nazwiska rodowego matki, jest on protoplastą nowej gałęzi
rodu.

                                                                                                                     
 pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_pokrewie%C5%84stwa
9 Włodzimierz Dworzaczek „Genealogia” str. 39.
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Drzewo genealogiczne – to najpełniejszy sposób prezentacji wyników
poszukiwań genealogicznych. Obejmuje wszystkie osoby pochodzące od
wspólnego przodka, od mężczyzny lub od kobiety, albo od pary
małżeńskiej. Drzewo genealogiczne zwane jest także tablicą
descendentów. „Tablice descendentów są zestawieniami osób
pochodzących od jednej i tej samej pary małżeńskiej lub od jednego i tego
samego męskiego protoplasty.”10

                                               
10 Włodzimierz Dworzaczek  „Genealogia” str. 38.
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Poszukiwania

Zbieram okruchy, kawałki wspomnień,
By nie zapomnieć, aby przypomnieć.

          HBS

Prowadzimy poszukiwania przodków. Zawsze szukamy konkretnych osób.
Ale, nim odnajdziemy dziadka czy pradziadka, musimy wcześniej
odnaleźć wiele innych rzeczy. Nim te rzeczy odnajdziemy, musimy
postawić wiele pytań. Pytań zawsze jest więcej niż odpowiedzi, bo pytamy
o to, czego nie wiemy, albo tylko sądzimy, że tego nie wiemy. Niezależnie
od tego, co przeczytaliśmy w jakimkolwiek poradniku genealogicznym
pierwszym miejscem, w jakim powinniśmy rozpocząć poszukiwania jest
nasza własna głowa. Sami musimy uświadomić sobie, co pamiętamy, a
czego już nie pamiętamy. Tak zaczną rodzić się pytania, dzięki którym
rozpoczniemy poszukiwanie odpowiedzi, a w konsekwencji odnajdziemy
przodków. Także tych, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. I
odnajdziemy innych członków rodu sprzed wieków oraz ich żyjących
dzisiaj potomków.

Pytania

1. Co wiem o swoich rodzicach?
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Jeśli rodzice żyją, możemy zapytać. Jeśli nie żyją musimy zebrać
wszystko, co udało nam się zapamiętać, spisać to. Przejrzeć - być może
zachowane - dokumenty, takie jak książeczki ubezpieczeniowe, dowody
osobiste, jakieś ankiety personalne, książeczki zdrowia, legitymacje i
ordery, listy do i od rodziny, notatki itp. O ile żyje jeszcze rodzeństwo
naszych rodziców, warto się skontaktować z nimi i pytać, pytać...

2. Co wiem o rodzicach rodziców?

Bardzo często nasza wiedza o babciach i dziadkach jest bardzo mała.
Szczególnie wtedy, kiedy urodziliśmy się już po ich śmierci. Jeśli żyją to

sami mogą nam o sobie
opowiedzieć, a także, co
szczególnie cenne, o warunkach
życia w ich młodości, i o swoich
rodzicach, czyli naszych
pradziadkach. Jeśli nie żyją, to
trzeba pytać żyjących krewnych i
szukać. Gdzie? Tam gdzie wskaże
nam odpowiedź na jedno z
kolejnych pytań.

3. Co pamiętam z opowieści
matki, ojca, babci, dziadka,
ciotki lub wujka?

Trzeba zebrać te wspomnienia,
zapisać. Uzupełnić swoją wiedzę o
wspomnienia innych członków
rodu. W moim przypadku mało
pamiętałem z opowieści mojej

Mamy. A kiedy Mama zmarła sądziłem, że już nie odtworzę tego, co mi
kiedyś opowiadała. Niestety niewiele pamiętałem. Ale okazało się, że
doskonałą pamięć ma żona mojego kuzyna, u których pod koniec życia
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Mama przebywała przez kilka miesięcy w roku. Tam opowiadała to samo,
co mnie. Ja zapomniałem, ale Miecia nie.

4. Od kogo powinienem rozpocząć poszukiwania?

Od najbardziej odległego w
czasie przodka, o którego
istnieniu wiem i mam jego
podstawowe dane. Znam
przynajmniej jego imię i
nazwisko, znam datę
urodzenia i śmieci, albo -
chociaż w przybliżeniu -
jestem w stanie określić,
kiedy żył i gdzie.

5. Czy zachowały się
pamiątki rodzinne np.
fotografie, listy, kronika,
spisane wspomnienia?

Ważne jest, aby sobie w ogóle
takie pytanie postawić i
zastanowić się nad tym gdzie
tych pamiątek należy szukać.
Nie wszyscy przywiązują

dużą wagę do starych szpargałów, czy drobnych przedmiotów, które
dawno wyszły z użycia. Zdarza się, że rodzina porzuca (sprzedaje) dom
swoich przodków, a tam gdzieś na strychu lub w budynku gospodarczym
znajdują się rzeczy bezcenne – portret ślubny przodków lub ich krewnych,
jakieś dokumenty sądowe, listy, prowadzone odręcznie notatki o tym, kto z
rodziny i ile zapłacił za pogrzeb itp.

6. Czy żyją osoby, które mogą wiedzieć więcej ode mnie o naszej
rodzinie?
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Bywa, że nie utrzymujemy bliskich stosunków z naszą dalszą rodziną. Nie
wiemy o niej zbyt wiele, i nie zdajemy sobie sprawy, że są w niej osoby
starsze, które pamiętają naszych przodków. Nie tylko wiedzą, kiedy się
urodzili i co robili, ale także jak żyli i jakimi ludźmi byli. Ich wiedza jest
nie do zastąpienia. Tego nie wyczytamy w żadnych księgach, metrykach i
innych dokumentach.

7. Gdzie mieszkają, te osoby, w jaki sposób można się z nimi
skontaktować, kto może mi ten kontakt ułatwić?

To pytanie pomocnicze do poprzedniego. Jeśli nie znamy adresu, to
musimy szukać w książkach telefonicznych, lub pytać innych osób - w
rodzinie lub poza nią - którzy mogą coś wiedzieć na ten temat.

8. Czy ktoś z moich bliskich także interesuje się historią rodu, czy ma
więcej, lub inne informacje, niż ja?

To ważne. Jeśli do tej pory nie interesowaliśmy się genealogią, to umknęło
naszej uwadze to, że w rodzinie bliższej, lub dalszej, jest ktoś, kto starał się
poznać dzieje swojego i naszego rodu.  O ile dotrzemy do takiej osoby, to
nie tylko wzbogacimy jej wiedzę, o drobne fakty, o których my wiemy, a
ona nie, ale także zdobędziemy sporo danych, a może nawet gotowe
drzewo genealogiczne zawierające także dane o ludziach, których
szukamy.

9. Gdzie było lub jest nadal, gniazdo naszego rodu?

To najczęściej wiemy. Przynajmniej wiemy skąd wywodzą się nasi
rodzice. Ale bywa, że któreś z rodziców nie utrzymywało kontaktów ze
swoimi bliskimi i my ich po prostu nie znamy. Nie mamy adresu. Nie
znamy numeru telefonu, ani konta e-mail. Ustalenie gniazda rodzinnego
jest podstawą do odnalezienia żyjących w danej miejscowości naszych
krewnych.
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10. Czy mogę tam pojechać, a jeśli nie, to w jaki sposób skontaktować
się z ludźmi tam żyjącymi, w jaki sposób uzyskać interesujące mnie
dane od urzędów i instytucji z tego terenu?

To pytanie pomocnicze do pytania poprzedzającego. Jeśli to mała
miejscowość to może wystarczy zatelefonować na pocztę lub do sklepu i
zapytać o ludzi o określonym nazwisku. Jeśli to duże miasto to potrzebny
jest nam kontakt z Urzędem Miejskim z Wydziałem Spraw Obywatelskich
lub z Działem Ewidencji Ludności. Czasem przydaje się kontakt z
Urzędem Stanu Cywilnego.

11. Jakie cmentarze powinienem odwiedzić i jakich nazwisk szukać na
nagrobkach?

W miarę prowadzonych poszukiwań w naszym drzewie genealogicznym
zaczynają się pojawiać nazwiska, które słyszymy po raz pierwszy i nigdy
nie przypuszczaliśmy, że ludzie o tym nazwisku mogą być naszymi
krewnymi, bądź powinowatymi. Także w przypadku osób o znanym nam
nazwisku, ale których danych nie byliśmy inaczej w stanie ustalić,
cmentarz może okazać się pomocny. Na nagrobku jest najczęściej podana
data urodzenia i data śmierci. Małżonkowie często leżą w tym samym
grobowcu lub w pobliżu siebie. Bywa, że wyryty jest napis gdzie dana
osoba żyła. Na przykład na cmentarzu w Obrze, odnalazłem krewnych z
Jażyńca.

12. Kim był poszukiwany przodek, jaki zawód wykonywał, gdzie
mieszkał?

Im więcej danych uda nam się zebrać tym lepiej. Bywa, że nie potrafimy
ustalić skąd przybył nasz przodek nim osiadł w miejscu, w którym potem
rozrósł się jego ród. Znajomość zawodu, który wykonywał może być
przydatna w wyjaśnieniu tego, dlaczego nie trafiamy na jego ślad w
pobliskich miejscowościach. Czyżby przybył z daleka? Od kilku lat
próbuję ustalić dane swojego pradziadka w linii ojca Michała
Szumielskiego. Jego ojciec, a mój dziadek Feliks urodził się niedaleko
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osady Szumiąca. Może stamtąd pochodzi nazwisko? A może nie.
Pradziadek był rymarzem-siodlarzem i mógł przywędrować z daleko
wykonując po drodze siodła i uprzęże. Osiadł w pobliżu Gostycyna, bo być
może tu spotkał dziewczynę, która pokochał i z którą się ożenił? Ale w tej
okolicy nie odnalazłem śladu Klockiewiczów (tak miała na nazwisko
Tekla, moja prababcia), być może więc spotkał ją wcześniej, gdzieś z dala
od tych stron, a tu osiedli dopiero wtedy, kiedy miało urodzić się ich
pierwsze dziecko?

13. Skąd przybyli moi przodkowie, gdzie wcześniej mieszkali?

To dalszy ciąg pytania poprzedniego. Kiedy uda nam się ustalić, gdzie
mieszkali przodkowie, to ustalimy także parafię, w której byli chrzczeni, w
której odnotowano ich ślub, lub gdzie jest zapis o zgonie. W tych księgach
będą prawdopodobnie także zapisy o ich rodzeństwie i o ich rodzicach.
Tego przecież szukamy. Chcemy odnaleźć wszystkich naszych przodków.

14. Skąd pochodziła żona poszukiwanego przodka?

Jeżeli nie możemy ustalić danych naszego przodka, to może uda nam się
ustalić dane jego żony. W ten sposób próbuję z Michałem Szumielskim i
Teklą Klockiewicz. Niestety na razie nieskutecznie. Gdybym odnalazł
miejsce urodzenia Tekli, to być może udałoby mi się ustalić także część
losów Michała.

15. Czy była jedyną żoną mojego protoplasty, jeśli nie, to czy z innych
związków także miał dzieci?

To pytanie, które ma zaspokoić naszą ciekawość. Nie ma większego
znaczenia dla ustalania przodków, bo – w tym wypadku – przodek jest
znany, ale ta wiedza wzbogaca nasze wyobrażenie o jego życiu, a także
pozwala umieścić w drzewie genealogicznym jego potomków, którzy
przecież, chociaż z innej żony, także są naszymi krewnymi.

16. Co wiem o rodzeństwie danej osoby?
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Pytanie o rodzeństwo jest bardzo ważne. Podczas poszukiwania przodków
z rodu Brychcych, dzięki wiedzy o rodzeństwie jednego z przodków, udało
mi się powiązać Brychcych z okolic Wolsztyna z gałęzią mieszkającą w
okolicach Odolanowa, którzy także są moimi krewnymi.

17. W którym archiwum państwowym i w którym archiwum
kościelnym powinienem szukać danych o przodku?

Te ustalenie jest istotne, bo w archiwach są dokumenty i księgi, w których
zapisana jest informacja o ludziach, których poszukujemy. Trzeba szukać
we właściwym archiwum i w aktach właściwej parafii. Przydaje się tu
także wiedza o tym, jakie zasoby, z jakiego okresu i z jakich miejscowości
dane archiwum przechowuje. Warto skorzystać z informacji
zgromadzonych na płycie CD „Po mieczu i po kądzieli” (zobacz:
Bibliografia).

18. W jaki sposób wykorzystać Internet, z jakich stron i z jakich
wyszukiwarek korzystać?

To pytanie trzeba sobie zadać, gdyż Internet jest narzędziem potężnym,
które może nam pomóc w wielu dziedzinach, w tym także w
poszukiwaniach genealogicznych. Najlepiej wykorzystać wszystkie
wyszukiwarki. I te ogólne typu Google  i te specjalistyczne jak
wyszukiwarka na stronie Mormonów oraz wyszukiwarki genealogiczne
krajów, w których spodziewamy się znaleźć przodków lub krewnych. W
praktyce należy skorzystać z każdej wyszukiwarki, gdyż bywa, że jedna z
nich da nam dodatkowy wynik, którego nie uzyskaliśmy w tych
najbardziej znanych. Warto przejrzeć strony WWW poświęcone
konkretnym rodom, bo być może któryś z naszych przodków wchodzi
także w skład jednego z tych rodów. Warto także zamieszczać informacje
o poszukiwaniu ludzi o określonym nazwisku w tablicach ogłoszeń,
którymi dysponuje wiele portali poświęconych genealogii.
Internet poza poszukiwaniem konkretnych osób jest przydatny także do
poszerzenia naszej wiedzy o miejscowościach, w których żyła, lub nadal
żyje, nasza rodzina. To dotyczy nie tylko danych współczesnych, ale daje
nam także wiedzę o tym, co działo się tam w czasie życia naszej
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praprababki. Przydają się do tego portale historyczne i strony
specjalistyczne np. poświęcone spisom ludności. Warto także korzystać ze
słowników, w tym słowników nazw staropolskich; z księgarni
internetowych, w których można kupić wiele przydatnych pozycji
bibliograficznych; z aukcji na Allegro, gdzie trafiają się także cenne dla
genealoga rzeczy. Cenny jest dostęp do coraz lepiej wyposażonych
Bibliotek Cyfrowych, bez których dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie w
świecie genealogii. Odrębną grupę stanowią grupy dyskusyjne i fora
genealogiczne gromadzące ludzi o dużej wiedzy z zakresu tematyki, którą
zajmuje się grupa. Mogą to być amatorzy, ale także profesjonaliści.

19. Które grupy dyskusyjne mogą mi pomóc w poszukiwaniach?

W poszukiwaniach przodków najbardziej przydatny był kontakt z ludźmi z
grupy pl.soc.genealogia, a także pl.sci.historia. Na pierwszej z nich były
osoby, które o poszukiwaniu przodków wiedzą wszystko i mają za sobą
wiele lat doświadczeń, którzy chcą i potrafią się nimi dzielić z innymi. Na
drugiej spotykaliśmy osoby, o dużej wiedzy historycznej, która w
genealogii jest także nieodzowna. Przypomnę, że genealogia jest jedną z
nauk pomocniczych historii. Piszę o tym w czasie przeszłym, gdyż dzisiaj
grupy zamierają, mało kto się na nich pojawia. Teraz wiedzę można
czerpać z forum dyskusyjnego. Najbardziej popularne to
http://www.genealodzy.pl/Forum.phtml i http://forgen.pl/forum. Tu można
spotkać wielu wybitnych genealogów, ale bywa, że i mniej zaawansowany
genealog wpada na interesujący pomysł, więc warto śledzić prowadzoną
tam dyskusję, zadać pytanie, napisać o własnych doświadczeniach. Są
jeszcze inne fora na które także warto zajrzeć np.
http://www.genealogiapolska.pl/forum,  http://forumgenealogiczne.pl,
http://www.wtg-gniazdo.org

20. Skąd mogę czerpać wiedzę na temat warunków życia swojego
przodkach w zależności od tego kim był i gdzie żył?

Jeśli przodek był chłopem, lub rzemieślnikiem nie będziemy szukać go w
herbarzach, ani w spisach wylegitymowanej szlachty. Jeśli był
szlachcicem, to tam właśnie szukać będziemy. Jeśli był ziemianinem, to
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przyda nam się spis ziemian z danego terenu. Jeśli mieszczaninem, to spis
mieszkańców danego miasta i wykaz parceli i nieruchomości, wraz z ich
właścicielami, będzie bardzo przydatny. Jeśli dany człowiek, żył na
terenach, które dzisiaj do Polski nie należą musimy ustalić w na terenie,
jakiego kraju obecnie się dana miejscowość znajduje, ustalić jej dawną i
obecną nazwę i spróbować dotrzeć do dokumentów, które powinny się
znajdować na terenie tego kraju. Przydatne w tym wypadku będą wykazy
nazw miejscowości, te dawne i obecne, oraz stare i aktualne mapy. W
takim przypadku musimy odszukać polskie strony poświęcone
interesującym nas terenom, gdzie być może znajdziemy potrzebne nam
informacje o tym, gdzie należy szukać i do kogo, do jakiej instytucji należy
się zwrócić z prośbą o pomoc. Jeśli wiemy np., że nasz przodek lub
krewniak, był Polakiem, ale służył w niemieckiej armii, do której zaborca
go wcielił, i walczył podczas pierwszej wojny światowej na froncie
francuskim i tam zginął, to powinniśmy szukać na stronach WWW Francji
i Niemiec. Jeśli przodek żył na Wołyniu, to powinno nam pójść łatwiej, bo
są polskie strony WWW poświęcone tej problematyce i bardzo dobrze
opracowane.

21. Z jakich programów komputerowych mogę korzystać, aby ułatwić
sobie przetwarzanie uzyskiwanych w trakcie poszukiwań danych?

Przede wszystkim trzeba uznać, że korzystanie z takich programów jest
niezbędne. Dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić pracę genealoga, który nie
ma dostępu do komputera i który nie korzysta z programów
genealogicznych. Na pytanie osób początkujących w tej dziedzinie, który
program jest najlepszy nie ma dobrej odpowiedzi. Według mnie, nie ma w
ogóle takiego programu. Każdemu z nich czegoś brakuje, chociaż ma coś,
czego nie mają inne, ale te inne mają coś, czego on akurat nie ma.
Podobnie jest z odpowiedzią na pytanie, który program jest najłatwiejszy
w obsłudze. Ten, który potrafimy obsługiwać. Jedni powiedzą, że
GenoPro, inni, że GreatFamily, a niektórzy wskażą program, o którym
tamci nie słyszeli, lub mają o nim złe zdanie. Pewnie wszyscy, lub
większość, zgodzi się z tym, że dobry program genealogiczny powinien:
być intuicyjny w obsłudze, nie mieć problemów z wyświetlaniem i
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wydrukiem polskich znaków, obsługiwać pliki GEDCOM11 (import,
eksport), pozwalać na wydruk graficzny drzewa, pozwalać na
wykonywanie różnorodnych raportów w oparciu o dane zawarte w bazie.
Wiele osób uważa, że najbardziej zaawansowanym programem jest PAF.
Ja korzystam z wielu różnych programów. Podstawowym jest polski
program firmy PL-SOFT Drzewo Genealogiczne II  Jeśli potrzebuję wiele
różnych zestawień to najchętniej korzystam ze skryptu JSFamilia Macieja
Roga. Na pendrive mam program Ahnenblatt, dzięku któremu całą wiedzę
o swoich przodkach mogę nosić w kieszeni i korzystać z niej gdy tylko
jakiś komputer jest w pobliżu. Kiedy zakładałem swoją pierwszą bazę
danych o przodkach, to używałem programu GenoPro i z niego
generowałem plik .GED, który potem można przetwarzać w prawie
każdym programie genealogicznym. Każdy sam musi ustalić, jaki program
najbardziej mu odpowiada. Po to są wersje freeware, shareware i demo.12

22. Jaką wiarę wyznawał poszukiwany przeze mnie przodek i do
jakiego kościoła należał?

Pytanie znalazło się na końcu listy pytań, co nie znaczy, że jest mało
istotne. Rodzice wychowują swoje dzieci w tej wierze, którą sami wyznają
i jest duże prawdopodobieństwo, że nasi przodkowie byli tej samej wiary,
co my obecnie. Ale nie koniecznie tak musiało być. Zdarzały się przecież
zmiany wyznania. Jeśli nie możemy odnaleźć swojego przodka na
przykład wśród katolików, to może warto spróbować wśród protestantów
lub innych wyznań? W takim przypadku musimy szukać w innych
księgach i w innych parafiach. Przejście na inne wyznanie mogło nastąpić
na skutek zawarcia małżeństwa, adopcji lub innych okoliczności.

                                               
11 Format GEDCOM – standardowy format plików w programach genealogicznych. Pliki
takie mają rozszerzenie .GED i są plikami tekstowymi, które można odczytać  i edytować
w zwykłym notatniku. Użytkownik, korzystający z programu genealogicznego nie musi
znać zasad tworzenia pliku .GED, jednak wiedza taka jest przydatna bardziej
zaawansowanym użytkownikom.
12 Freeware – program darmowy, shareware – program, który po krótkim okresie
uzytkowania powinniśmy kupić lub usunąć z dysku komputera, demo – program
demonstracyjny, najczęsciej z zablokowanymi niektórymi funkcjami.
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23. Czy powinienem poddawać renowacji stare fotografie i inne
przedmioty pozostałe po przodkach?

To pytanie odbiega trochę od wszystkich poprzednich, ale postanowiłem je
tu umieścić, aby początkujący poszukiwacz nie zatarł śladów przeszłości
zanim tą przeszłość zdąży poznać. Ze starymi fotografiami sprawa jest
prosta. Nie powinienem fizycznie niczego zmieniać. Powinienem
fotografię zeskanować, i dopiero na zdjęciu w komputerze, robić to
wszystko, co miałem ochotę zrobić bezpośrednio na oryginale. Dopiero na
tym cyfrowym zdjęciu, mogę usuwać plamy, przebarwienia, załamania,
uzupełnić ubytki itp. O tym jak ważne jest nie ingerowanie w aktualny
kształt tego, co przetrwało do naszych czasów przedstawię na przykładzie.
Dawno temu, kiedy miałem lat kilkanaście i nie miałem pojęcia o czymś
takim jak genealogia, a los przodków był mi całkowicie obojętny, podczas
przeglądania zdjęć, które rodzice trzymali w kartonie po butach,
zauważyłem, że jedno z nich, przedstawiające jakiegoś żołnierza, jest
mocno z jednej strony przybrudzone. Postanowiłem usunąć z niego ów
brud. Na szczęście robiłem to byle jak i szybko się zniechęciłem. Teraz
wiem, że na fotografii jest brat mojego Ojca, który miał to zdjęcie przy
sobie wtedy, kiedy zginął podczas pierwszej wojny światowej we Francji,
na miesiąc przed jej zakończeniem. Ten ‘brud” to jest jego zaschnięta
krew. Pomimo moich „prac renowacyjnych” ślady krwi pozostały. Być
może da się z niej odczytać kod DNA. Dawniej badania DNA nie były
znane i stosowane, dzisiaj nie czuję potrzeby, aby je przeprowadzić, ale
jutro? To samo dotyczy także innych rzeczy pozostałych z dawnych lat.
Jakichś zapisków w książkach, których nie należy „gumkować”; jakichś
przedmiotów, których przeznaczenia nie znamy, których nie należy
wyrzucać; stare meble, które nim „zrobimy jak nowe”, powinniśmy
dokładnie ze wszystkich stron obejrzeć i sfotografować. Każda rysa to ślad
przeszłości, każdy odłamany kawałek, to odbicie jakiegoś zdarzenia. Nie
wiemy, czy to kiedyś nie przemówi, jak zaschnięta na fotografii krew
nieżyjącego krewniaka.

Oczywiście możemy sobie postawić o wiele więcej pytań. Kiedy
zaczniemy się zastanawiać nad odpowiedzią na jedne z nich, od razu
pojawią się następne. Każdy, wraz z nabieraniem doświadczenia w
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poszukiwaniach genealogicznych, może przygotować własny zestaw
pytań, na które chce uzyskać odpowiedzi. Powyższy zestaw jest dla tych,
którzy dopiero zaczynają i jeszcze nie wiedzą na jakie pytania chcieliby
uzyskać odpowiedź.

Na następnych stronach tej książki rozwinięte zostaną niektóre wątki
zawarte w postawionych tu pytaniach.
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Dokumenty, fotografie i inne źródła

Kiedy podczas wizyty w archiwum odnajdziemy ślady naszego przodka, o
którym wiemy przynajmniej, jakie nosił nazwisko i imię i w jakiej okolicy
mieszkał, na podstawie danych z tego pierwszego odnalezionego
dokumentu, lub wpisu w księdze kościelnej, zaczniemy szukać kolejnych,
a na ich podstawie ustalimy następne, do których trzeba dotrzeć, w tym
samym bądź innym archiwum. Metryka zgonu powie nam ile lat miał
zmarły w chwili śmierci. Na tej podstawie możemy określić rok urodzenia.
Teraz szukamy konkretnego dokumentu lub zapisu w księgach
parafialnych o narodzinach. Jeśli znajdziemy, to poznamy nie tylko datę
narodzin i chrztu, ale prawdopodobnie dowiemy się także o tym, kim byli
rodzice zmarłego, jaki ksiądz udzielał chrztu i kim byli rodzice chrzestni.
Warto zanotować także takie informacje, gdyż mogą się okazać przydatne
na innym etapie poszukiwań. Jeśli mamy metrykę urodzenia danej osoby a
nie znamy daty jej śmierci musimy ją określić na podstawie innych
danych. Przydatne tu mogą być takie informacje jak data, kiedy urodziło
się ostatnie dziecko danej osoby, jej udział w takich uroczystościach jak
śluby (świadek), czy chrzciny (chrzestny). To dowód, że w tym czasie
osoba ta jeszcze żyła. Jeśli nie ma innego wyjścia należy ustalić, jaka była
długość życia jego rodziców i rodzeństwa. Możemy przyjąć, że człowiek
ten przeżył podobną ilość lat. Na wszelki wypadek szukamy w przedziale o
dziesięć lat mniejszym i o dziesięć lat większym. Jeżeli znamy daty
urodzenia rodzeństwa, to możemy wpasować go w lukę, pomiędzy
narodzinami kolejnych dzieci danej rodziny. Dawniej rodziny były
wielodzietne i metoda ta okazuje się przydatna, chociaż mało precyzyjna.
Informacja o dacie ślubu, nawet, jeśli nie będzie zawierała informacji o
wieku młodożeńców, informuje nas o tym, że były to osoby pełnoletnie lub
zbliżone do pełnoletności. Dane o wieku najczęściej występują, lecz nie
zawsze są w pełni wiarygodne. Zdarzało się, że zaniżano lub zawyżano
wiek osoby biorącej ślub, w zależności od potrzeb. Postarzano lub
odmładzano jednego z małżonków - jeśli była pomiędzy nimi duża
rozpiętość wieku - lub, jeśli jedna osoba miała np. 22 lata to i drugiej
wpisywano ten sam wiek dla wygody. Oczywiście, to są wyjątki, a nie
reguła.
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Kiedy przystępujemy do poszukiwań i po raz pierwszy pochylamy się w
archiwum nad rejestrem w którym spodziewamy się znaleźć informacje o
naszych przodkach - lub wpatrujemy się w ekran czytnika - przeglądając
mikrofilm starych rejestrów, to czujemy nie tylko dreszcz emocji, ale wraz
z przeglądaniem księgi zaczynamy sobie zdawać sprawę z własnej
niedoskonałości. Widzimy pięknie wykaligrafowany wyraz i nie tylko nie
potrafimy go zrozumieć, przeczytać, ale nawet nie udaje się nam go
wiernie przepisać. Nasza niemoc  bierze się z „nieznajomości języka w
jakim spisano księgi, przez formę zapisu, po brak umiejętności rozeznania
w jakich księgach można znaleźć poszukiwane informacje.”13 Na szczęście
w archiwach spotykamy najczęściej życzliwych ludzi, którzy potrafią nam
pomóc. W sprawach bardziej skomplikowanych możemy liczyć na pomoc
członków forum genealogicznego. Z czasem zdobędziemy potrzebną
wiedzę i umiejętności, aby w miarę samodzielnie poruszać się wśród
metryk. A warto, bo „Genealogowie potrafią w dobrych rejestrach określić
rozwój rodzin, czasem nawet na przestrzeni kilkuset lat. Poza tym, dzięki
metrykom, drzewo genealogiczne może obfitować w wiadomości bardzo
szczegółowe, mówiące nie tylko o samym pokrewieństwie i jego
stopniach; można np. stwierdzić długość przebywania danej rodziny w
badanej miejscowości, względnie przyjmowanie do rodziny osób z innego
terenu, a więc rozrost rodów czy też ich zacieśnianie w granicach własnej
parafii, co rzuca światło na stopień ewentualnej degeneracji rodziny.”14

Dokumenty

                                               
13 ARCHIWARIUSZ. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1(2005).
Wydanie I. Poznań 2005.
Str. 57. Ks. Tomasz Moskal  „Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na
ziemiach polskich”.
14 jw. Str 108 w „Księgi metrykalne jako źródło historyczne na przykładzie parafii
skalmierzyckiej (str105-131 Teresa Matea na podstawie Dobrowolski K. „Znaczenie
metryk kościelnych dla badań naukowych”. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego. T.5.
1920. str.99
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Prowadząc poszukiwania zwracamy uwagę na różne, ważne dla naszych
przodków dokumenty. Ważne także dzisiaj, ale nie dla nich, lecz dla nas.
Są to paszporty, dowody potwierdzające tożsamość, legitymacje
związkowe, ubezpieczeniowe, oświadczenia złożone przed urzędnikami
konsulatu, ambasady, dokumenty sądowe, świadectwa szkolne,
własnoręcznie pisane życiorysy, papiery meldunkowe, bankowe,
pokwitowania, akty urodzenia, chrztu, bierzmowania, ślubu, akta
własności, wycinki z gazet, kalendarze z ręcznie naniesionymi notatkami, a
nawet książki z dedykacjami i wiele innych. Dzięki nim możemy się
dowiedzieć o stanie zdrowia antenata, jego aktywności zawodowej,
miejscu zamieszkania, poczuciu przynależności narodowej, jego stanie
cywilnym i sytuacji materialnej, a nawet o zainteresowaniach. Takie
dokumenty często są niszczone przez dzieci zmarłego, gdyż nie zdają one
sobie sprawy, że to, co dzisiaj jest oczywiste, jutro może być niejasne, albo
nieznane.

Dokumenty, które kiedyś były ważne dla naszych
przodków i dzisiaj są ważne, lecz dla nas.
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W dniu 2 stycznia 1922 roku mój Ojciec podjął, decyzję, że jest obywatelem polskim.
Gdyby takiej deklaracji nie złożył, ja byłbym być może Niemcem, a gdyby nie
zareagował - będąc we Francji - na apele, aby Polacy wracali do ojczyzny, bo trzeba ją
odbudować po drugiej wojnie światowej, byłbym pewnie Francuzem. Ojca patriotyzmu
nie nauczyli w szkole (chodził do szkoły pod zaborami, do szkoły niemieckiej). Po prostu
czuł się Polakiem, bo był Polakiem z dziada, pradziada.

Bywa, że stare dokumenty sprawiają nam kłopot. Są pisane w obcym
języku, często gotykiem, a używane słownictwo odbiega od
współczesnego. Oto przykład aktu zgonu, który sprawił mi wiele
problemów. Nie potrafiłem go prawidłowo odczytać. Poprosiłem, więc o
pomoc Ruth i Hansa Szumielskich z Remscheid. Hans  i ja mieliśmy
wspólnego pradziadka. Hansa i jego rodzinę odnalazłem dopiero kilka lat
temu. Teraz mogli mi pomóc. Tak oto genealogia przydaje się w...
badaniach genealogicznych. Pokrętne stwierdzenie? Ale przykład prosty i
prawdziwy.



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

28

NR.134

Wolsztyn dnia 17 listopada 1886

Przed niżej podpisanym Urzędnikiem Stanu
Cywilnego stoi dzisiaj osobiście, robotnik
Michał Nowotnik, katolickiej wiary,
zamieszkały w Siedlcu z oświadczeniem, że w
jego mieszkaniu Katarzyna Nowotnik z domu
Tomiak, jego żona katolickiej wiary dnia
szesnastego listopada tego roku, po południu
o ósmej godzinie urodziła nieżywe dziecko płci
żeńskiej.

Przeczytano, potwierdzono oraz podpisano.

Michał Nowotnik

Urzędnik Stanu Cywilnego
podpis nieczytelny

Akt odczytali Ruth i Hans Szumielski, na język polski ostatecznie przełożył Joachim
Szczyrba.

Fotografie

Przydatne bywają także stare fotografie. Jeśli znamy datę wykonania
fotografii i daty urodzenia niektórych uwiecznionych na niej osób, to
możemy w przybliżeniu określić wiek pozostałych członków rodziny, czyli
orientacyjny rok ich urodzenia. O ile nie znamy daty wykonania zdjęcia, to
możemy spróbować określić czas jego wykonania po rekwizytach na nim
występujących, po nadruku firmy fotograficznej lub ręcznym opisie
fotografii, który może znajdować się na jej odwrocie. Jeśli znamy rok
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urodzenia, chociaż jednej osoby na zdjęciu, to możemy określić - w
przybliżeniu - ile może mieć lat na tym zdjęciu, i na tej podstawie ustalić
rok jego wykonania, a poprzez to ustalić przybliżone daty urodzenia
pozostałych osób.

Przykład I:

Oto stan mojej wiedzy na dzień 31.07.2006 o dzieciach mojego pradziadka
Józefa Brychcy urodzonego w 1845, który zmarł 16.03.1898 w Siedlcu i
jego żony Apolonii z domu Orwat, zamieszkałych. w Siedlcu:

1. Franciszek Brychcy ur. 1868 zm. 3.12.1877
2. Marianna Brychcy ur. 2.11.1873 w Siedlcu zm. 25.06.1946 moja babcia

3. Melchior Brychcy ur. 28.08.1874
4. Adam Brychcy ur. 10.11.1876 w Siedlcu
5. Franciszek Brychcy ur. 22.12.1877 r. w Siedlcu,
6. Karol Brychcy ur. 23.11.1878
7. Franciszka Brychcy ur. ??.11.1884 zm. 06.09.1885
8. Józef Brychcy ur. 1889 zm. 11.05.1891
9. Barbara Brychcy
10. Leokadia Brychcy zm. 13.06.1946

Staram się ustalić daty urodzenia dwóch sióstr mojej babci: Barbary i
Leokadii. Mam zdjęcie trzech sióstr.
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Od lewej: Marianna, Leokadia i Barbara Brychcy

Na tym zdjęciu moja babcia Marianna Brychcy wygląda na najstarszą, a
Leokadia na najmłodszą. Barbara wydaje mi się zbliżona wiekiem do
Marianny. Ich ojciec Józef Brychcy żył tylko 53 lata. Gdyby Franciszek
urodzony w 1868 rokiem był pierwszym dzieckiem Apolonii i Józefa, to
Józef miałby wtedy 23 lata, czyli ślub z Apolonią zawarł prawdopodobnie
na początku roku 1868 lub w roku 1867. Miałby wtedy w dniu ślubu 21/22
lata. Gdyby Barbara urodziła się przed Franciszkiem, to jej ojciec miałby
wtedy 20/21 lat. Leokadia, wyglądająca na młodszą, mogła urodzić się po
Mariannie, czyli w roku 1875. To możliwe. Wtedy kolejność urodzeń
byłaby następująca:

1. Barbara Brychcy
2. Franciszek Brychcy ur. 1868 zm. 3.12.1877
3. Marianna Brychcy ur. 2.11.1873 w Siedlcu  zm. 25.06.1946, moja

babcia

4. Melchior Brychcy ur. 28.08.1874
5. Leokadia Brychcy zm. 13.06.1946
6. Adam Brychcy ur. 10.11.1876 w Siedlcu
7. Franciszek Brychcy ur. 22.12.1877 r. w Siedlcu,
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8. Karol Brychcy ur. 23.11.1878
9. Franciszka Brychcy ur. ??.11.1884 zm. 06.09.1885
10. Józef Brychcy ur. 1889 zm. 11.05.1891

Słabą stroną tego pomysłu jest to, że Barbara wygląda na trochę młodszą
od Marianny, a w tym wypadku byłaby od niej siedem lat starsza.
Marianna mogła wyglądać starzej niż miała lat w rzeczywistości, gdyż
ciężko pracowała w polu, musiała zajmować się domem i liczną gromadą
dzieci. Jej mąż Jan Nowotnik pracował w okolicach Berlina, a potem uległ
wypadkowi i - poza opieką nad dziećmi - nie był w stanie wykonywać
innych prac. Barbara była żoną mistrza krawieckiego Władysława
Wawrzynowicza, i ich dochody były prawdopodobnie wyższe niż rodziny
Marianny. Czy jednak Marianna mogła wyglądać starzej niż starsza – w
tym wypadku – od niej o siedem lat siostra? Wydaje mi się, to trochę mało
prawdopodobne.

Jeszcze inny wariant, który rozpatrywałem to taki, że to Barbara urodziła
się w roku 1875 czyli byłaby o dwa lata młodsza od Marianny, a Leokadia
urodziła się w przedziale lat 1879-1883. W takim przypadku kolejność
urodzin byłaby następująca:

1. Franciszek Brychcy ur. 1868 zm. 3.12.1877
2. Marianna Brychcy ur. 2.11.1873 w Siedlcu  zm. 25.06.1946, moja

babcia

3. Melchior Brychcy ur. 28.08.1874
4. Barbara Brychcy ur. 1875
5. Adam Brychcy ur. 10.11.1876 w Siedlcu
6. Franciszek Brychcy ur. 22.12.1877 r. w Siedlcu,
7. Karol Brychcy ur. 23.11.1878
8. Leokadia Brychcy ur. 1879-1883 zm. 13.06.1946
9. Franciszka Brychcy ur. ??.11.1884 zm. 06.09.1885
10. Józef Brychcy ur. 1889 zm. 11.05.1891

Ten wariant wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Leokadia
zmarła w roku 1945 miałaby, więc w chwili śmierci 63-67 lat.
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Istnieje jeszcze inna możliwość, według mnie trochę mniej
prawdopodobna, że Leokadia urodziła się w przedziale lat 1885-1890,
wtedy miałaby w chwili śmierci lat 56-61.

1. Franciszek Brychcy ur. 1868 zm. 3.12.1877
2. Marianna Brychcy ur. 2.11.1873 w Siedlcu zm. 25.06.1946, moja

babcia
3. Melchior Brychcy ur. 28.08.1874
4. Barbara Brychcy
5. Adam Brychcy ur. 10.11.1876 w Siedlcu
6. Franciszek Brychcy ur. 22.12.1877 r. w Siedlcu,
7. Karol Brychcy ur. 23.11.1878
8. Franciszka Brychcy ur. ??.11.1884 zm. 06.09.1885
9. Leokadia Brychcy zm. 13.06.1946
10. Józef Brychcy ur. 1889 zm. 11.05.1891

Ostatni z rozpatrywanych wariantów zakłada, że Leokadia urodziła się po
Józefie Brychcy urodzonym w roku 1991, czyli mogła się urodzić np. w
roku 1892 lub później. Ale w tym wypadku byłaby co najmniej o 19 lat
młodsza od mojej babci Marianny, a porównując obie - na fotografii - taka
różnica wieku wydaje mi się mało prawdopodobna. Poza tym, przy tych
założeniach, po roku 1878 dzieci rodziły się w tej rodzinie - nie tak jak
poprzednio - prawie każdego roku, lecz w kilkuletnich odstępach i
umierały wkrótce po urodzeniu (Franciszka w wieku 10 miesięcy, a Józef
w wieku 2 lat).

1. Franciszek Brychcy ur. 1868 zm. 3.12.1877
2. Marianna Brychcy ur. 2.11.1873 w Siedlcu zm. 25.06.1946, moja

babcia
3. Melchior Brychcy ur. 28.08.1874
4. Barbara Brychcy
5. Adam Brychcy ur. 10.11.1876 w Siedlcu
6. Franciszek Brychcy ur. 22.12.1877 r. w Siedlcu,
7. Karol Brychcy ur. 23.11.1878
8. Franciszka Brychcy ur. ??.11.1884 zm. 06.09.1885
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9. Józef Brychcy ur. 1889 zm. 11.05.1891
10. Leokadia Brychcy zm. 13.06.1946

Kiedy już to wszystko ustaliłem dotarła do mnie fotografia na której jest
między innymi Marianna i Leokadia, a także syn Leokadii - Heinz. Na
podstawie przybliżonego wieku dziecka trzymanego na ręku przez
Alojzego Nowotnika, brata mojej Mamy, rodzina orzekła, że zdjęcie
wykonano w roku 1939. Postanowiłem jeszcze raz przeanalizować - na
podstawie także tego zdjęcia - czy moje dotychczasowe ustalenia wieku
Leokadii są prawidłowe.

W środku - Leokadia z mężem Adolfem, po prawej stronie – Marianna (Brychcy) i Jan
Nowotnik, po lewej – Barbara (Brychcy) i Władysław Wawrzynowicz. Powyżej, nad
Adolfem stoi Heinz – syn Leokadii i Adolfa, za nim Alojzy Nowotnik trzyma na ręku
Łucka.

Skoro jest rok 1939, to Heinz, który wygląda na mężczyznę 24-letniego,
urodził się w roku 1915. Wiem, od rodziny, że Leokadia i Adolf
przyjechali z Niemiec do Siedlca, aby wspólnie z bliskimi obchodzić swoje
25-lecie ślubu. To jest właśnie zdjęcie z tego wydarzenia. Czyli ślub mieli
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w roku 1914. Ponieważ ustaliłem wcześniej, że Leokadia urodziła się w
przedziale lat 1879-1883 to miałaby w dniu ślubu 31-35 lat. Skłaniam się
raczej do tego, że bardziej prawdopodobne jest, iż miała lat 35 niż 31.
Dlaczego? Otóż wiemy, że jej ojciec Józef urodził się w roku 1845. Nie
znamy wieku jego żony Apolonii, ale sądzę, że przeżyła podobną ilość lat.
Przyjmuję, że była od męża o rok młodsza, czyli urodziła Leokadię mając
37 lat - gdyby poród odbył się w roku 1883. Gdyby Leokadia urodziła się
w roku 1879 to jej matka miałaby wtedy lat 33. Sądzę, że rok 1879 lub
1880 jest bardziej prawdopodobny jako rok urodzenia Leokadii, gdyż
następne dzieci, które rodziła Apolonia były słabe i umierały bardzo
wcześnie. Analiza drugiego zdjęcia doprowadziła mnie, więc do tych
samych wniosków, co poprzednio.

Nadal nie znam dokładnej daty urodzenia Leokadii i Barbary.

Przykład II:

Ten przykład to tylko fotografia. W ten sposób ustalałem drogą
korespondencyjną, kto jest na tym zdjęciu.
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Przed napisaniem tej książki odbyłem wiele rozmów z moją kuzynką
Stefanią Żok - wnuczką Marianny Brychcy, która doskonale pamiętała
babcię; korzystałem z materiałów, które zgromadziła pani Agnieszka
Gontaszewska wywodząca się z rodu Brychcych, z którą meandry życia
naszych przodków omawialiśmy także telefonicznie. Korzystałem także z
nieocenionej pomocy pani Anny Świniarskiej (z d. Brychcy). Uzyskane
informacje łączyłem z danymi, które zebrała Aneta Nowotnik i jej siostry
Beata i Ewelina (moje krewne) oraz z tym, co zapisała w zeszycie moja
Mama, Helena z domu Nowotnik, córka Marianny Brychcy i Jana
Nowotnika z Siedlca.
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Najpierw zebrałem trochę danych od rodziny, potem z dokumentów
archiwalnych, a kiedy okazało się, że mam za mało wiadomości, aby
odtworzyć drzewo genealogiczne, zacząłem poszukiwać danych o różnych
gałęziach rodu Brychcych, zawężając poszukiwania do okolic Wolsztyna.
Dopiero z tych wielu, fragmentarycznych, nie powiązanych ze sobą
informacji będę próbował ułożyć obraz całego rodu.

W przypadkach niejasnych, kiedy nie możemy dotrzeć do konkretnej
informacji, bądź, kiedy dana informacja wyraźnie nie pasuje do innych
znanych nam faktów, kiedy po prostu nie rozumiemy, dlaczego jawi nam
się tak zagmatwany obraz, warto wyobrazić sobie życie tych osób, których
losy badamy. Nie mając wystarczającej wiedzy historycznej o danym
okresie i danej miejscowości, o sytuacji danej klasy społecznej, trudno nam
jest pojąć motywy działania przodków. Uświadommy, więc sobie, że i my
jesteśmy przodkami, że informacje o nas także będzie ktoś w przyszłości
zbierał, że i my ukrywamy różne sprawy przed współczesnymi, przed
rodziną i przed innymi ludźmi. Wtedy lepiej zrozumiemy tych, którzy żyli
przed nami, i którzy postępowali podobnie, jak my teraz. Rzeczy, które
były oceniane jako naganne, rodzina skrzętnie ukrywała, nawet przed
innymi członkami rodu. Postępki niezgodne z prawem, o których rodzina
najczęściej wiedziała, ukrywano przed obcymi. W każdym wieku i w
każdej społeczności są rzeczy, którymi nie wypada się chwalić. Trzeba to
w swoich poszukiwaniach uwzględnić. Poza tym - w rodzinie także - są
ludzie, którzy darzą się sympatią i tacy, których nie lubimy. Jeśli dociera,
więc do nas historia sprzed lat, to najczęściej dysponujemy tylko
przekazem jednej strony. Punkt widzenia strony przeciwnej mógł być inny,
a prawda często – co podkreśla znane przysłowie – leży po środku. O tym
także należy pamiętać prowadząc badania. Rzeczy wstydliwe kiedyś,
wcale nie muszą być takimi dzisiaj. Ale często i dzisiaj prawda jest
niekompletna, gdyż genealog nie chce nikogo urazić. W ten sposób
niektóre fakty z przeszłości w przyszłości nie będą dostępne, a obraz
czasów minionych niepełny.

Ludzie ukrywają fakt, że w ich rodzie zdarzały się nieślubne dzieci,
uważają, że to źle świadczy o kobiecie. A bywało, szczególnie w rodzinach



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

37

chłopskich, gdzie znaczna część rodziny zmuszona była pracować u
innych, bogatszych, że chłopcy pracowali jako parobcy, a dziewczęta
pracowały w polu, lub utrzymywały siebie i wspierały swoją rodzinę
pracując - na dworze, lub u bogatych mieszczan - jako służące. Jeśli
dziewczyny były ładne, to zachodziły w ciążę szybciej niż inne. Ulegały
dobremu panu, lub były gwałcone przez złego. Skutek był ten sam. Te
dzieci, to także nasza rodzina, często nasi przodkowie. Tak samo
wartościowi jak inni. Dzisiaj już chyba tego tłumaczyć nikomu nie trzeba.
Zdarza się jednak, że w drzewie genealogicznym nadajemy im nazwisko
późniejszego męża matki, a nie ojca biologicznego (nawet, jeśli mąż matki
wcale nie uznał tego dziecka za swoje). W ten sposób fałszujemy fakty,
zniekształcamy historię, i wprowadzamy naszych następców w badaniach
genealogicznych w błąd.

Podobnie trudnym tematem jest adopcja15. Niektórzy wstydzą się tego, że
nie są prawdziwymi Kowalskimi czy Wiśniewskimi, a tylko przez tę
rodzinę zostali adoptowani. Nawet wśród genealogów nie ma
jednomyślności czy umieszczać w drzewie rodu taką osobę czy nie. Ród –
to więź krwi, to osoby pochodzące od wspólnego przodka. W takim
klasycznym ujęciu człowiek, który został włączony do rodu poprzez
adopcję, nie powinien być uwzględniany w drzewie genealogicznym, jego
potomkowie także. Ale ród – to także wspólnota, mająca wspólne interesy,
swoją odrębność, swoje zwyczaje i tradycje i swój, często trochę odmienny
od innych, system wartości. W tym znaczeniu członkiem rodu jest ten, kto
został w tej wspólnocie wychowany, kto jest ściśle z nim związany, kto
kultywuje jego tradycje i dba o jego interesy. W tym znaczeniu człowiek
zaadoptowany poprzez jedną z rodzin rodu jest jej członkiem i jego
potomkowie także. Jest członkiem rodu również w znaczeniu prawnym.
Sadzę, że jeśli znani są biologiczni rodzice adoptowanego dziecka, to
warto o nich także wspomnieć w swoim opracowaniu genealogicznym.

W wielu trudnych, lub wstydliwych sprawach genealog musi podejmować
samodzielne decyzje. Chodzi przede wszystkim o to, aby zdawał sobie w
                                               
15 „adopcja (łac. adopto), praw. przysposobić, uznać dziecko za swoje, usynowić.” –
Słownik wyrazów obcych” PWN Warszawa (1971) str. 6.
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pełni sprawę z ich konsekwencji, i dla siebie i dla rodu, który bada. Sprawy
trudne to także takie jak: kolaboracja, morderstwo, donosicielstwo, brak
patriotyzmu, tchórzostwo itd. itp. Ocena po czasie - nawet kilku pokoleń
od danego wydarzenia - przychodzi o wiele łatwiej. Tylko czy rzecz
skrywana przez współczesnych dotrze do potomnych? Cóż, każdy
człowiek ma prawo do prywatności, a każda rodzina do rodzinnych
tajemnic. Warto to uszanować. Bo chociaż prawda jest najważniejsza, to
nie za każdą cenę.

Opowieści

Pamięć wraz z wiekiem człowieka, staje się coraz mniej dokładna. Ludzie
zapominają, a przypominając sobie popełniają błędy. Dotyczy to każdego.
Tyle tylko, że jednych bardziej, innych mniej, jednych wcześniej, a
drugich później. Jedna z moich najstarszych krewnych, dzięki której
mogłem dowiedzieć się o faktach, o których tylko ona jeszcze mogła
opowiedzieć, twierdziła, że brat babci Marianny Brychcy – Melchior miał
syna Karola. Moja Mama pozostawiła notatkę, z której wynikało, że Karol
nie był synem Melchiora tylko jego bratem, czyli także bratem Marianny.
Moja kuzynka stare koligacje rodzinne znała tylko ze słyszenia. Moja
Mama prawdopodobnie znała Melchiora osobiście. Informacje z innych
źródeł potwierdziły, że rację miała Mama. Inny przykład. W jednej z
opowieści dziadek Jan Nowotnik pracował w cukierni w Berlinie.
Słyszałem o tym kilka razy. Zacząłem mieć wątpliwości dopiero wtedy,
kiedy dowiedziałem się, że miał w pracy wypadek, a maszyna zdarła z
niego całe ubranie. Okazało się, że to nie była cukiernia, lecz cukrownia.
Nie zawsze jednak pomyłki są tak oczywiste i dlatego, nie zawsze je
zauważamy.

Ludzie zapominają, a przypominając sobie popełniają błędy.
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Listy

Bardzo ważnym dla genealoga źródłem informacji są listy. Listy piszą
rodzice do dzieci, dzieci do rodziców, rodzeństwo do siebie nawzajem.
Niekiedy korespondują także ze sobą kuzyni i inni członkowie rodziny.
Dawne listy - w przeciwieństwie do zapisów w księgach parafialnych
pisanych na dobrym papierze i bardzo trwałym atramentem, więc i dzisiaj
bardzo czytelne – w rodzinach chłopskich pisane były najczęściej
ołówkiem na kartkach z zeszytów szkolnych dzieci. Listy takie wraz z
upływem czasu stają się coraz mniej czytelne. Papier żółknie i się kruszy, a
pismo jest coraz mniej widoczne. Listy te uwidaczniają stosunki jakie
panowały pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, zawierają wiele
szczegółów z życia piszących je ludzi i mają jeszcze ten dodatkowy walor,
że mogą stanowić cenne udogodnienie w ustaleniu - wraz z innymi
źródłami - czasu, w którym dane wydarzenie miało miejsce. Wiedziałem,
że jedna z sióstr mojej Mamy wyjechała, za mężem do Francji, ale nie
wiedziałem kiedy to było. Dopiero po odnalezieniu listu pisanego przez
jedną siostrę do drugiej, w którym pisała „...już rok minął jak wyjechałaś
do dalekiej Francji...” mogłem ustalić w którym to było roku. W liście - na
szczęście - autorka podała datę, kiedy go pisała.

Listy należy przechowywać. Nie dla siebie. Dla potomnych.
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Inne pamiątki

Pozostałe po przodkach przedmioty mają dla
potomnych nie tylko znaczenie sentymentalne,
ale są także jak gdyby akumulatorami pamięci.
Stojący na strychu kołowrotek, o który zapyta
buszujący wśród rupieci i kurzu wnuk, przywoła
falę wspomnień. Dzięki temu można się
dowiedzieć nie tylko jak kiedyś robiono wełnę,
ale poznać także zwyczaje z tym związane oraz
dowiedzieć się nowych rzeczy o nieżyjącej już
babci, która tego kołowrotka używała.
Może się zdarzyć także, że usłyszymy historię
tego sprzętu, kto go kupił, kiedy i gdzie, i wiele
innych interesujących rzeczy. Otrzymujemy
obraz codziennego życia ludzi w czasach, w
których nas jeszcze nie było na świecie. Dzięki
temu wiemy, w jakich warunkach żyli nasi
przodkowie. Takimi akumulatorami pamięci
może być laska, którą podpierał się na stare lata
dziadek, nóż który wykonał ojciec, czy
wyszywany obraz przedstawiający stary dom
naszej rodziny. Mogą to być jakieś bibeloty,

wazoniki i inne przedmioty pozornie bez żadnego znaczenia i bez wartości.
Do takich skarbów zaliczyć należy także stare fotografie danej
miejscowości, wspominane już wcześniej fotografie członków rodu,
obrazy, przedmioty codziennego użytku.
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Nagrobki

Pamięć o zmarłych to także nagrobki. Postawione po to, aby przypominały
nam tych, którzy odeszli. Nagrobki to dla genealoga cenne źródło
informacji. Najczęściej wyryte jest na nim imię i nazwisko zmarłego, data
jego urodzenia i data śmierci. Nieraz nie ma daty urodzenia, tylko podany
jest wiek, jakiego dana osoba dożyła. Często małżonkowie pochowani są
obok siebie, a w grobowcach leżą całe rodziny. Dane spisane z nagrobków
często uzupełniają brakujące informacje, do których nie byliśmy w stanie
dotrzeć wcześniej. Musimy się spieszyć, bo po dwudziestu latach grób
może zostać przekopany i w tym miejscu zostanie złożone ciało innej
osoby. Pamiętam, że jako dziecko byłem w Siedlcu na grobie babci i
dziadka - Marianny z d. Brychcy i Jana Nowotnika. Po latach, kiedy
historia moich przodków zaczęła mnie interesować, kiedy przyjechałem do
Siedlca i poszedłem na cmentarz, grobu już nie było.

Są cmentarze, na których nie ma starych grobów. Miejsca jest mało i
kolejne pokolenia zmarłych wypierają z miejsc pochowanych tam
wcześniej. Są także cmentarze, gdzie można spotkać mogiły nawet z XVIII
wieku.

Kiedy skończyłem prace nad drzewem genealogicznym Nowotników i
postanowiłem kontynuować poszukiwania przodków po liniach babć, a
więc Brychcych, Orwatów, Matysików, Adamczaków, Piskorzy,
Nowackich, Szperałów i Wolników. Pojechałem do Obry i poszedłem na
cmentarz. Sfotografowałem wszystkie nagrobki z interesującymi mnie
nazwiskami. Nie wiedziałem jeszcze czy cokolwiek wniosą do moich

Pozostałe po przodkach przedmioty są akumulatorami pamięci.
Kiedyś przemówią i dowiemy się więcej niż przypuszczamy.
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badań. Ot, tak na wszelki wypadek. Są tam jeszcze stosunkowo liczne
groby ludzi, którzy urodzili się w XIX stuleciu. Między innymi:

ADAMCZAK

Franciszka ?4.10.1896 – 10.9.1958.
Jan 12.1.1894 – 8.12.1966.
Anna 10.7.1869 - 2.1.1951 z Rejmanów (cmentarz przy klasztorze)
Franciszek 27.1.1867 – 13.12.1950 (cmentarz przy klasztorze)

MATYSIK

Maria 08.08.1885 – 19.03.1961.
Tekla 25.09.1876 – 15.12.1965.

NOWACKI

Weronika 11.12.1891 – 21.7.1966.
Barbara 1898 – 1977.
Ignacy                 1899 – 1988

ORWAT

Czesław               23.03. 183? -17.11.19??
Marianna 16.08.1877 – 31.04.1931. z d. Rachwalska
Bartłomiej 16.08.1844 – 25.08.1909.
Michalina 29.09.1846 – 27.08.1920.
Barbara               28.11.1898 – 9.010.1977.
Stanisław 09.05.1897 – 15.03.1978.

PISKORZ

Anna 14.7.1889 – 12.2.1969.

SOBOTA

Scholastyka 10.2.1871 – 8.1.1930.
Walenty                 2.2.1868 – 26.3.1941.

WOLNIK
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Franciszka 1899 – 1980.
Antoni               1892 – 1943.
Maria 12.12.1891 – 21.4.1975 z Kiełkowa.
Jan 21.5.1871 – 15.10.1938.
Józef 26.2.1911 – 9.3.1992.
Franciszka 13.8.1887 – 7.7.1920 z Kiełkowa.

Te stare groby - i licznie występujące młodsze - potwierdziły moje
wcześniejsze ustalenia, że znaczna część moich przodków wywodzi się z
Jażyńca, Kiełkowa i Obry.

Na cmentarzu w Siedlcu także są groby z XIX wieku:

ADAMCZAK

Marcin 1883 – 1967
Jadwiga               1891 – 1985

BRYCHCY

Tekla 10.09.1890 – 20.09.1977 z Nieborzy.

MATYSIK

Michał               16.09.1886 – 21.10.1976.
Maria               23.02.1889 – 12.03.1983.
Julianna               22.05.1893 – 02.02.1950.
Marianna 05.05.1882 – 25.12.1951.
Franciszek 10.10.1885 – 13.09.1974.
Franciszka 15.02.1898 – 18.07.1989.
Helena 29.03.1893 – 11.??.1961.
Wojciech 18.04.1889 – 04.04.1977.

TOMIAK

Władysław 20.09.1898 – 11.07.1979.
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Miałem mało czasu, więc fotografowałem w pośpiechu, mało starannie i
być może niektóre nagrobki umknęły mojej uwadze. Na niektórych
zdjęciach stojące na grobach kwiaty przesłoniły część daty. Powinienem,
więc pojechać tam jeszcze raz i uzupełnić to, czego brak dostrzegłem
spisując dane z wykonanych zdjęć. Z rodu Brychcych na obu cmentarzach,
w Obrze i w Siedlcu odnalazłem tylko kilka nagrobków.

Na cmentarzu w Obrze pochowani są:

Florian Brychcy  1.4.1923 – 28.2.1985.
Czesław Brychcy 6.7.1925 – 21.3.2004.

Na cmentarzu w Siedlcu pochowani są:

Adam Brychcy 23.03.1974 – 10.05.2004.
Karol Brychcy 03.10.1901 – 12.09.1974.
Pelagia  Brychcy 06.08.1910 – 12.04.1975.
Tekla Brychcy 10.09.1890 – 20.09.1977 z Nieborzy.
Józef Brychcy 10.01.1921 – 10.12.1989.

Będąc na cmentarzu można spotkać ludzi przy grobach. Być może są to
nasi dalecy krewni. Warto porozmawiać z nimi, może w ten sposób
zdobędziemy potrzebne nam informacje. W Obrze nie miałem takiego
szczęścia. Rozmawiałem z sympatyczną starszą panią z Reimanów, ale ten
ród nie jest skoligacony z moimi przodkami. Przynajmniej do tej pory nic
mi o tym nie wiadomo. Mój znajomy jadąc na odległe cmentarze, kiedy nie
zastaje - przy interesujących go grobach - ludzi pozostawia karteczkę z
informacją o sobie i numerem kontaktowym. W ten sposób - w jednym
przypadku - wzbogacił swoje drzewo genealogiczne od razu o kilkadziesiąt
osób.
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Cmentarz, napisy na nagrobkach - to cenne źródło
informacji. Także ludzie, których przy tych grobach

możemy spotkać.

               

Karol i Pelagia okazali się moimi krewnymi.

Pamięć

Pamięć o bliskich, o przodkach jest najistotniejszym elementem
przetrwania rodu, jego spójności i utrzymywania więzi pomiędzy - nawet
dalekimi - krewnymi. Nie można polegać tylko i wyłącznie na
dokumentach. Może się zdarzyć, że w przeszłości w tej samej
miejscowości żyli ludzie tej samej płci, o tym samym imieniu i nazwisku,
o identycznej lub zbliżonej dacie urodzenia. W takiej sytuacji ustalenie, kto
jest krewnym, a kto nie, kto jest przodkiem, a kto nie, może być bardzo
trudne. Jeśli rodzina prowadzi zapiski, lub przechowuje w pamięci
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opowieści starszych rozstrzygnięcie takiego problemu jest łatwiejsze.
Bywa, że pamięć płata figle, szczególnie w starszym wieku, ale i tak jest to
najcenniejsza „rzecz” w naszych genealogicznych „zbiorach”. W
dokumentach nie wyczytamy, czy nieznany nam osobiście pradziadek był
cholerykiem, czy człowiekiem spokojnym i pogodnym, co lubił, a czego
nie znosił, co robił w wolnych chwilach, i czy w ogóle miał wolne chwile.
Tego wszystkiego o pradziadku nie dowiemy się z dokumentów, lecz z
opowieści żyjącego dziadka - jego syna.

Słuchając rodzinnych opowieści musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
ludzie łatwiej zapamiętują same wydarzenia, nawet szczegóły danej
sytuacji, słowa, które wtedy ktoś wypowiedział, niż czas, w którym miało
ono miejsce.

Człowiek łatwiej zapamiętuje samo wydarzenie, niż
czas, w którym miało ono miejsce.

Przekonałem się o tym, kiedy będąc jeszcze w liceum, na lekcji historii,
profesor zapytał mnie o wojny napoleońskie. Mówiłem pięknie, długo i na
temat. Nauczyciel był zachwycony. Dla formalności tylko zapytał: Kiedy
były wojny napoleońskie? Oczywiście nie miałem pojęcia.
Odpowiedziałem, że przed..., że zaraz po... i długo opowiadałem o
wydarzeniach na które się powoływałem. Profesor znowu był zachwycony.
No dobrze, ale powiedz, w jakich latach to było? Nie wiedziałem. Jeszcze
dzisiaj pamiętam tę wstydliwą historię, na kolejnym etapie mojej edukacji.
Kiedy to było? W której klasie? Tego nie pamiętam. Chronologia nie jest
mocną stroną wspominających przeszłość. Jakie to ma konsekwencje?
Wspomnienia własne i zasłyszane należy konfrontować z innymi źródłami,
aby je prawidłowo umiejscowić w czasie.
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„Umiejscowić w czasie” – tak mi się napisało. Ale niekiedy ważne jest
także, aby dane wydarzenie związać z określonym miejscem, czyli
przypisać do określonej miejscowości. Nawiązując żartobliwie do
poprzedniego przykładu, trzeba po prostu wiedzieć, czy wojny
napoleońskie toczyły się w Europie, w Azji, czy w Afryce. Cała rodzina
mojego dziadka w linii Ojca wiedziała, że dziadek urodził się w
Gostycynie. Mój ojciec także tak twierdził. Nawet ksiądz dokonując wpisu
o zawarciu ślubu napisał Gostycyn. Ale szybko skorygował swój błąd,
skreślił Gostycyn i wpisał Płazowo. Niewielka różnica, jakieś 15
kilometrów. Ale różnica ważna, bo dwa kilometry od Gostycyna było
pustkowie o nazwie Szumiąca, a ja nazywam się Szumielski. To zburzyło
moją dotychczasową wizję genezy nazwiska.

Do dzisiaj nie wiem, dlaczego dziadek urodził się w Płazowie skoro nie
natrafiłem tam na ślad pobytu swojego pradziadka. Zresztą pradziadek, to
w ogóle tajemnicza postać. Skąd on się wziął w okolicach Tucholi?
Widocznie z dziadkami tak już jest. Mój dziadek w linii Mamy – Jan
Nowotnik, który całe życie przeżył w Siedlcu i tam umarł, urodził się w
pobliskim Reklinie. Także nie wiem jak do tego doszło skoro jego rodzice
ślub brali w Powodowie, ojciec pochodził z Żodynia, tuż obok Siedlca, a
matka urodziła się w Jażyńcu? To nie są duże odległości, ale przecież
narodziny wymagają lokum i odpowiednich warunków... Cóż Pan Jezus
urodził się w stajni, albo w grocie w Betlejem, więc... może trochę z tymi
wątpliwościami przesadzam.

Poniżej pierwsza strona aktu ślubu Feliksa i Anny. Gostycyn (pisany jako
Gostoczyn) został skreślony a jako miejsce urodzenie Feliksa wpisane
zostało Płazowo.
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.
Miejsca i miejscowości

Badając przeszłość zaczynamy szukać naszych rodzinnych miejsc i
miejscowości. Kiedy ustalimy miasto lub wieś, to staramy się jeszcze
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wyobrazić sobie budynki i ludzi zamieszkujących je przed laty. Jeśli
musimy sięgać wyobraźnią do XVIII wieku - lub wcześniej - to wcale nie
jest to łatwe. Jednak spróbujmy.

German Name Szumionza
Alternate Name 1: Szumiontza
Today's Name More Research Needed
Kreis/County Tuchel
German Province Westpreussen
Today's Province Kujawsko-Pomorskie
Location East 17°57' North 53°31'

Location Description
This village/town is located 6.9 km and 210
degrees from Polnisch Cekzin, which is known
today as Cekcyn

Lutheran Parish Tuchel 1905
Catholic Parish Groß Bislaw
Standesamt/Civil
Registry Tuchel 1905

Gemeindelexikon/Town
Index II-29-44

Population By
Year/Einwohner 1905: 38

 Buy Map of this Location  

Wynik poszukiwania osady Szumiąca w bazie: www.kartenmeister.com/ Otrzymałem
m.in. dokładną lokalizację osady Szumiąca (nazwę dawnej prowincji niemieckiej, obecne
województwo w Polsce, powiat oraz dokładne współrzędne geograficzne, usytuowanie w
terenie) oraz informację o lokalizacji parafii luterańskiej i katolickiej, a także ilość osób,
które mieszkały w Szumiącej w roku 1905.

Wyobraźcie sobie czasy, kiedy w domu nie było prądu elektrycznego, a
więc nie było lodówek, pralek, mikserów, jasnego oświetlenia
pomieszczeń... A tym bardziej nie było tego, bez czego dzisiaj wielu ludzi
nie wyobraża sobie życia – telewizora, który obecnie stoi na poczesnym
miejscu, a wokół niego toczy się życie rodzinne. Dzisiaj telewizor skupia
rodzinę częściej niż wspólny posiłek.
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W tym czasie nie było także traktorów, kombajnów i komputerów. Świat
wirtualny jeszcze nie istniał i wszystkie czynności trzeba było wykonywać
w realu, więc i ból mięśni i pot był prawdziwy. Nie było także
hipermarketów ze sprzętem AGD i nawet zwykłą łyżkę trzeba było
wystrugać samemu lub kupić od bednarza, który przy okazji robienia
beczek i cebrzyków strugał także takie drobiazgi. Co gorsza, w tym czasie
nie było aparatów fotograficznych, którymi można byłoby sfotografować
chatę, i domowników, co dzisiaj znacznie ułatwiłoby nam wyobrażenie
sobie przodków podczas codziennych zajęć.

Pola uprawiano systemem trójpolowym. Ziemię dzielono na trzy części.
Jedną część obsiewano zbożem ozimym, drugą jarym, a trzecią część...
Trzeciej części nie obsiewano. Trzecia część leżała odłogiem i służyła jako
pastwisko. Okresowo zmieniano przeznaczenie poszczególnych części.

Zobaczmy jak to mogło wyglądać16:

Przed nami rozpościera się pastwisko z przylegającymi do niego polami.
Pasą się tu krowy i woły. Obserwuje je niezbyt rozgarnięty, albo stary już i
zniedołężniały, pastuch. Dalej świniopas, także nie nadający się do niczego
innego, pasie świnie. Na drugim krańcu siedzi owczarz. Pilnuje dużego
stada owiec. Ten znacznie różni się od pozostałych. On jest bystry, ludzie
go szanują, chętnie korzystają z jego rad i z pomocy podczas choroby, lub
z jego umiejętności magicznych, bo magię także potrafi skutecznie
stosować. Jeśli na łące są konie, to raczej nieliczne i dość mizernej postury,
przypominające stepowe tarpany. Konie są w gospodarstwie mało
przydatne. Mięsa końskiego nikt nie je, kobylego mleka nie pije, a do
pracy na roli bardziej nadają się woły, czy nawet krowy, które i do wozu
można zaprząc. Wcale nie widać kóz. Kozy to zwierzęta trzymane
wyłącznie przez Żydów i wyjątkowych nędzarzy. Nawet biedota nie chce,
aby jej nędza rzucała się jeszcze bardziej w oczy i kóz nie trzyma. Co

                                               
16 Na podstawie: Jan Słomka B. Wójt w Dzikowie „Pamiętniki włościanina ” wyd.II
Kraków, Towarzystwo Szkoły Ludowej . Publikacja na stronie WWW:
www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka.html i na podstawie innych, rozproszonych, źródeł.
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innego świnie. Te dają dobre mięso, cenną skórę i szczecinę, którą można
sprzedać. Człowiek, aby przeżyć potrzebuje najbardziej krowy. Chociaż
jednej. Ona mu da mleko, a i pole nią obrobi. Duża ilość wołów świadczy
o zamożności gospodarza. Owce trzyma się przede wszystkim dla wełny.
Strzyże się je dwa razy do roku. W każdym gospodarstwie produkuje się
na własne potrzeby gruby samodział, więc pola obsiewa się pewną ilością
lnu. Obsiane pola poprzecinane są ścieżkami. Ludzie chodzą nimi do
kościoła, nie zwracając uwagi na plony. Pozwala na to zwyczaj, więc i
właściciel pola milczy, kiedy to przez jego zboże wiedzie ”ścieżka
kościelna”. Pola nawozi się obornikiem. Częściowo robią to same
zwierzęta pasące się na pastwisku, które potem przeznaczone będzie pod
orkę i zasiewy. Pozostały obornik to gnój usunięty wraz ze ściółką z obór i
chlewni.

W gospodarstwie chłopskim poza gospodarzem i jego żoną, czyli
gospodynią, najczęściej mieszkają jeszcze: parobek, dziewka, wyrostki i
pastuch. Oczywiście ilość pomocników związana jest z zamożnością
gospodarza. Gospodarz i parobek wykonują te same prace. Gospodarz sam
decyduje, kiedy chce odpocząć. Parobek musi pracować tyle ile trzeba, a
wtedy, kiedy gospodarz odpoczywa on musi go zastąpić. Podobne relacje
dotyczą gospodyni i dziewki. Gospodarz w zimie młóci, rżnie sieczkę,
zwozi drzewo z lasu, oporządza zwierzęta. Wiosną i jesienią orze i sieje,
latem kosi i zwozi plony z pola. Przez cały rok zarządza domownikami.
Parobek mu we wszystkim pomaga, a często także zastępuje.

Gospodyni gotuje, piecze chleb, pierze, przędzie wełnę, oporządza krowy,
świnie i drób. Poza tym rodzi dzieci i opiekuje się nimi. W pracach
domowych pomaga jej dziewka, która dodatkowo musi jeszcze mleć
zboże, tłuc jagły na kaszę oraz ścinać trawę na paszę, i robić to wszystko,
co jej każe robić gospodyni. Bywa, więc, że i wyrzuca gnój od świń i od
krów. Dziewka wstaje pierwsza i pierwsza rozpoczyna pracę. Parobek w
niektórych gospodarstwach ma do pomocy wyrostka. Wyrostek robi
wszystko, co mu każe parobek. Najczęściej dba o konie, wyrzuca od nich
gnój, rąbie drewno na opał i pracuje w polu. Pastuch latem pasie bydło, a
zimą je karmi, wyrzuca gnój, pomaga przy mieleniu mąki, tłuczeniu kaszy
i robi te wszystkie rzeczy, do których się nadaje. Gospodarz, kiedy już
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obrobi się na swoim pomaga innym gospodarzom, a kiedy będzie trzeba
oni pomogą jemu. Pora roku wyznacza długość dnia pracy. Dzisiaj długość
dnia, także na wsi, wyznacza program telewizyjny.

Przy stole wszyscy są równi, a gospodarz i gospodyni jedzą to samo co
pozostali, bo zwyczaj nakazuje, aby służba jadła to samo co gospodarz.
Przeważnie jedzą, więc ze wspólnej miski. Głównym celem pracy w
gospodarstwie jest przetrwanie kolejnego roku, aby było, co jeść i w co się
ubrać. Dziewka, parobek, wyrostek i pastuch za swoją pracę poza
jedzeniem, dostają także obuwie i odzież, oraz pewną ilość pieniędzy.

W ubraniach, a szczególnie w noszonych w okresie chłodów kożuchach,
gnieżdżą się wszy. Na wszy i inne robactwo dobrym środkiem jest
dziegieć. Substancja będąca w powszechnym użyciu i wielorakim
zastosowaniu. Smaruje się nim piasty drewnianych kół w wozach,
uszczelnia - w mieszaninie ze smołą - beczki, impregnuje płótno, używa
jako klej, stosuje w leczeniu ludzi – na katar, na choroby skóry, i w
leczeniu zwierząt – przy chorobach kości, racic i kopyt.

Powróćmy jednak na nasze pastwisko. Jeden z pastuchów właśnie
obserwuje z daleka stojącego przed ich chatą Żyda, który z ożywieniem
rozmawia z gospodarzem, potrząsając czymś, co trzyma w ręku i
gestykuluje. Pastuch wie, że to, co trzyma Żyd, to kożuch, który chce
odkupić od gospodarza, połatać i pozszywać i przed następną zimą
sprzedać. Teraz potrząsa tym kożuchem pokazując jak wiele sypie się z
niego wszy, po to, aby jak najtaniej go kupić...

Opuśćmy już to wymyślone miejsce - być może nasze gniazdo rodowe - i
zastanówmy się nad tym, jakie znaczenie dla badań genealogicznych mają
miejscowości.

Im więcej będziemy wiedzieli o miejscowości, w której żyli nasi
przodkowie, tym łatwiej będziemy mogli ustalić zależności pomiędzy
krewnymi i powinowatymi, i tym lepiej będziemy rozumieli motywy,
którymi kierowali się w swoim postępowaniu. Znajomość miejscowości to
nie tylko nazwa wsi, jej położenie geograficzne, odległość od innych
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siedlisk członków rodu. To także wiedza o przynależności
administracyjnej, usytuowaniu parafii, bliskości dworu, panujących tu
stosunkach społecznych, lokalnych obrzędach i obyczajach, o stanie
posiadania poszczególnych gospodarzy, o autorytecie poszczególnych
członków lokalnej społeczności. I wiele innych elementów, ważnych dla
określenia warunków życia ludzi w tym czasie i w tym miejscu. Takich jak
na przykład: Czy w okresie, który nas interesuje znano tu już zapałki, czy
nadal - gdy wygasł ogień - chodzono po żar do sąsiadów? Czy oświetlano
już mieszkania lampami naftowymi? Czy pan z pobliskiego dworu był
dobry czy zły? Czy, a jeśli tak, to w jakich latach panowała tu epidemia?
Czy miał miejsce pożar, który strawił znaczną część zabudowań? Czy
przechodził tędy front lub odbywał się przemarsz wojsk? Gdzie
przebiegała granica państwowa w okresie zaborów? To tylko niektóre
elementy wiedzy, którą powinniśmy posiadać, aby nie popełniać błędów
podczas poszukiwań, lub zwrócić uwagę, na możliwości, których - bez
znajomości historii tego miejsca - po prostu byśmy nie wzięli pod uwagę.
Nie każdy jest jednak historykiem i nie każdy taką wiedzę posiada. Nie
należy się zniechęcać. Nikt nie wie wszystkiego. Część niezbędnej wiedzy
uzyskujemy w trakcie poszukiwania przodków. Im dłużej szukamy, tym
więcej wiemy. Zwracam na to uwagę tylko dlatego, że warto zdawać sobie
sprawę z możliwości, lub z ograniczeń, które nas dotyczą.

Nawet sprawy tak pozornie odległe od poszukiwań genealogicznych jak
przysłowia mogą nam pomóc. Jeśli stare przysłowie mówi, że „kraść
należy daleko, a żenić się blisko” to dzięki niemu wiemy, że żon szukano
raczej w bezpośredniej okolicy. W tej samej wiosce lub w wiosce niezbyt
oddalonej. Po przejrzeniu kilku ksiąg metrykalnych szybko zauważymy, że
koligacje zachodziły pomiędzy rodami z tej samej wsi, lub tej tuż obok.
Może nasz przodek tam się ożenił i tam rodziły się ich dzieci? A jeśli nagle
w księgach natrafiamy na nazwisko, które nigdy wcześniej tu nie
występowało? Nie wiemy skąd się wzięło. Może był to wędrowny muzyk,
albo cieśla? A może tu właśnie toczyła się bitwa i pozostał w tej wsi ranny
żołnierz, którego rodzinne strony były tak odległe, że teraz po latach
trudno je wskazać? Może tylko przechodziły tędy wojska i jakiś chłop,
którego wojsko zagarnęło z końmi i wozem, tu skończył swoją wędrówkę,
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a ponieważ spotkał dziewczynę, w której się zakochał z wzajemnością,
pozostał tu i założył rodzinę?

Powróćmy jednak do rodu Brychcych,  wśród których, w czasie kiedy
pisałem pierwotny tekst tego opracowania, szukałem swoich przodków.
Według Krzysztofa Raniowskiego pierwotną siedzibą rodu Brychcych
było Stare Kramsko17 Odnalezieni przez mnie bezpośredni przodkowie
Marianny Brychcy zamieszkiwali Siedlec. Obecnie ludzie noszący
nazwisko Brychcy, lub spokrewnieni z nimi, będący, lub mogący być
moimi krewnymi, mieszkają w Siedlcu, Tuchorzy, Belęcinie, Wolsztynie,
Karnie, Obrze, Chorzeminie, Nieborzy, Raczycach, w Podmoklu Małym...
Nie ustaliłem jeszcze wielu więzi i historia mojego rodu wymaga dalszych
badań.

                                               
17 Krzysztof Raniowski „Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” Bibliotek Publiczna
Miasta i Gminy Wolsztyn. Wydanie II, 2006, str. 42.
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To, co dzieli, to...  łączy.

Nieraz, idąc prostą drogą, nie jesteśmy w stanie dojść do celu.
Zachowujemy się jak ćma, która tłucze się o szyby chcąc wylecieć na
dwór. Zamiast fruwać przy oknie, które ma przed sobą, powinna polecieć
do następnego, które jest otwarte. Ćma o tym drugim oknie nic nie wie i
dlatego tłucze się przy tym, które dla niej pozostanie zamknięte na zawsze.
Jednym słowem nie zawsze to, co wygląda na wejście jest nim. Trzeba
czasem zmieć marszrutę, aby odkryć nową ścieżkę, która zaprowadzi nas
do celu. W genealogii meandry, chodzenie zygzakiem, jest
najskuteczniejszym sposobem dojścia w ogóle.

W genealogii chodzenie zygzakiem jest koniecznością
i najskuteczniejszym sposobem dotarcia do celu.

W tytule napisałem, że to, co dzieli, to łączy. Czy także w genealogii?
Przede wszystkim w genealogii. Od tych, o których informacji
poszukujemy dzieli nas najczęściej długi okres czasu. Dzieli nas także, nie
tylko odległość w czasie, ale także w przestrzeni. Bywa, że mieszkamy
gdzie indziej, nie tam gdzie nasi przodkowie. Bo opuściliśmy ziemię
rodzinną, albo to oni wyjechali „za chlebem”. Mieli powrócić, ale coś im
nie wyszło. Pozostali w Kanadzie – tak jak brat mojego dziadka w linii
Ojca, lub w Niemczech, jak drugi brat tego samego dziadka. To jest moja
rodzina. Na początku nie wiedziałem nawet tego, że mam krewnych
żyjących poza Polską. Wiedziałem tylko, że gdzieś we Francji są groby
zabitych podczas pierwszej wojny światowej braci mojego Ojca. Co mnie
łączy, z tymi, których wspominam? Łączy mnie z nimi przede wszystkim
to, że pamiętam, że myślę, że szukam, że staram się zrozumieć ich decyzje,
poznać ich losy. To oni łączą mnie z przeszłością, budzą zainteresowanie
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krajami w których nigdy nie byłem. Każą nawiązywać kontakty z ludźmi,
z którymi - bez ich pomocy - los by mnie nigdy nie zetknął.

Z panem Lechem Antczakiem,
człowiekiem, który w London, w Ontario
poszedł na moją prośbę na cmentarz,
odnalazł grób Władysława Szumielskiego
– brata dziadka, porozmawiał z
pracownikami cmentarza, zapalił świeczki
na grobie w Dniu Zmarłych i zrobił
pamiątkowe zdjęcie.

Na pierwszym planie, w trawie tablica z nazwiskiem –
grób Władysława Szumielskiego.

Z  panią Małgorzatą Nowaczyk18, która zechciała pojechać kilkadziesiąt
kilometrów i wykonać zdjęcie domu, w którym Władysław kiedyś
mieszkał.

                                               
18 Małgorzata Nowaczyk – lekarz, pediatra-genetyk, genealog, Autorka pierwszej od
wielu lat książki o genealogii „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego.” PIW
Warszawa 2005.
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Dawny dom Władysława w Kitchener (dawny Berlin) jeszcze stoi. Dzisiaj, po
przeróbkach, podobny jest do domku letniskowego. W tej chwili nie należy już do nikogo
z potomków protoplasty.

Z rodziną ojca, z którą wcześniej, przez kilkadziesiąt lat nie miałem
kontaktu, a która nadal żyje w jego rodzinnej wsi - Gostycynie. Z żyjącymi
potomkami pradziadka Michała Szumielskiego, mieszkającymi w
Remscheid w Niemczech, i w Regina w Kanadzie.
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Piotr Szumielski z wnukami. To on zapoczątkował niemiecką gałąź rodziny. Żyje jeszcze
widoczny na zdjęciu po prawej stronie Hans Szumielski. To od niego uzyskałem dane o
tej części rodu.

Z panią Anną Świniarską i panią Agnieszką Gontaszewską, o których już
wspominałem wcześniej, z innymi ludźmi noszącymi nazwisko Nowotnik i
Brychcy, których wcześniej nie znałem, a być może są moimi krewnymi.
Może nie są. To trzeba dopiero ustalić. Tak to umarli łączą nas z żywymi.
W genealogii to oni rządzą, ci, którzy odeszli, ci których nie znaliśmy, albo
znaliśmy tylko trochę. Z innymi poszukiwaczami przodków łączy nas
pasja poszukiwania, a dzieli? Wiele rzeczy. To, że nie znamy się osobiście,
że nie wiemy jacy jesteśmy, że mieszkamy w różnych miejscowościach,
że...  Łączy nas cel – praca na rzecz innych. Człowiek szukający przodków
– realizuje własną chęć poznania. Mówię o tych, którzy szukają nie dla
odzyskania majątku, nie dla uzyskania większego splendoru, o ile mogą
udowodnić swoje dawno minione szlachectwo, ale z czystej chęci poznania
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historii swojego rodu. Także tego z dziada, pradziada chłopskiego. Taki
poszukiwacz w rzeczywistości pracuje na rzecz innych, na rzecz swoich
potomków, na rzecz członków własnego klanu - którzy jeśli nawet nie
kiwną palcem w bucie - dostaną swoje drzewo genealogiczne.

Genealog-amator dzieli się wynikami swoich badań
z innymi, bo tylko wtedy, jego trud ma jakikolwiek

sens.

Jeszcze jeden przykład na to, że to, co dzieli to łączy. Rodzinę Jana
Nowotnika i rodzinę Władysława Wawrzynowicza dzieliło wiele. Płot
rozdzielający ojcowiznę ich żon Marianny i Barbary - córek Józefa
Brychcy i Apolonii z domu Orwat. Interesy, które były przeciwstawne
chociażby z tego powodu, że połowa domu stojąca na ziemi Barbary
należała do Marianny i dlatego Nowotnicy chcieli, aby ich część stała jak
najdłużej, a Wawrzynowicze pragnęli, aby zawaliła się jak najwcześniej,
bo zapis mówił, że cały dom jest wspólny „tak długo dopóki stoi”. Dzieliły
ich codzienne kłótnie o wszystko i o nic. Na przykład czyja koza zżarła
mirt i czyj to był mirt19. Pomimo tych głębokich animozji w chwilach
trudnych, lub tragicznych pomagali sobie wzajemnie. Przechowywali
rowery w ogromnym kominie pieca chlebowego podczas drugiej wojny
światowej, aby ich Niemcy nie zarekwirowali. Kiedy jedni bili świnię, to
drudzy robili dużo hałasu, aby Niemcy nie słyszeli jej kwiku i sami jej nie
zjedli. A kiedy zmarł Stachu Nowotnik to zgon zgłosił sam Władysław
Wawrzynowicz – głowa domu drugiej ze zwaśnionych stron.

Inny przykład. Spójrzcie na tę fotografię:

                                               
19 Mirt – krzew o drobnych liściach, w Polsce uprawiany w doniczkach jako domowy
krzew ozdobny. W niektórych częściach kraju zwany „mirtą”.
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Po lewej stronie siedzi Leokadia Brychcy, Polka z Siedlca k/Wolsztyna. Po
prawej stronie Adolf Gebhardt, Niemiec. Poznali się prawdopodobnie
podczas pobytu Leosi na robotach w Niemczech. Wzięli ślub. Zamieszkali
w Lipsku, w Niemczech. Urodził im się syn Heinz. To on zajmuje
centralne miejsce na tym zdjęciu. Polka i Niemiec. Zbliżała się druga
wojna światowa. W tym roku, kiedy wybuchła obchodzili swoje „srebrne
gody” w Polsce, w Siedlcu, wraz z rodziną Leosi. Wojna. Polsko-
niemiecka rodzina trzymała się razem. Oni Gebhardt w Niemczech a
Brychcy i Nowotnikowie w Polsce. Pomagali sobie wzajemnie. Heinz, tak
jak jego ojciec był Niemcem. No, nie całkiem – był obywatelem
niemieckim. Miał także polskie korzenie. A jego tata... Niemiec? Może i
Niemiec, ale jakiś bliski. Toż to wujek mojej Mamy. Potem Heinz się
ożenił, urodziła mu się córka, a potem... zaciągnęli go do wojska. Nie
znam jego dalszych losów. Czy walczył na polskiej ziemi, tam skąd ród
jego mamy? Być może na tej ziemi zginął, zastrzelony przez jednego ze
swoich krewnych... Być może ta historia wcale nie była taka tragiczna.
Czy kiedyś poznamy rzeczywisty bieg wydarzeń? Co dzieli to łączy, ale co
łączy to... dzieli.
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Rzeczy przydatne

Słowniczek polski i niemiecki przydatny do analizy
treści zapisów w katastrze frydrycjańskim (1772/73)
oraz lustracji województw Prus Królewskich (1765) a
także innych materiałów genealogicznych.

Niemiecki

Amt (niem.) – urząd
Amtsgericht (niem.) – sąd obwodowy.
Anzal der Personen (niem.) – ilość osób.
Bauer (niem.) – gbur, gospodarz, czyli rolnik posiadający co najmniej 1
włókę, czyli ok. 17 ha ziemi.
Cöllmische Schulze (niem.) – włóki sołeckie.
Eigenkäthner (niem.) – chałupnicy, którzy posiadali często własne budy z
niewielkimi ogrodami a w niektórych miejscowościach także prawo do
wypasu dwóch sztuk bydła na łąkach gminnych. Ogrody przy ich domkach
mogły być użytkowane dziedzicznie na podstawie umowy-kontraktu,
określającej warunki dzierżawy, którymi najczęściej były wysoki czynsz i
konieczność świadczenia jakichś posług.
Geburtsregister (niem.) – rejestr urodzeń.
Heiratsregister (niem.) – rejestr zwiążków małżeńskich.
Miethskäthner (niem.) – chałupnicy, którzy w zamian za mieszkanie u
pełnorolnych chłopów mieli obowiązek pracy za ustalonym
wynagrodzeniem. Chałupnicy tej grupy zajmowali się również
rzemiosłem. Ich powinnością było płacenie czynszu (Miethe) za
mieszkanie w chałupach i użytkowanie ogrodów lub ich części.
Einwohner (niem.) – mieszkaniec
Eigengärtner (niem.) – zagrodnik „posiadacz“, który dysponował
własnym domem, skrawkiem ziemi i zaprzęgiem.
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Erbste (niem.) – groch (skrót w katastrze Erbs.)
Fohlen (niem.) – źrebię (skrót w katastrze Fohl.)
Gerste (niem.) – jęczmień (skrót w katastrze Gerst.)
Grütze (niem.) – kasza (w katastrze Grütze). Dotyczy wysiewu zbóż
kaszowych do których zaliczano: jęczmień, grykę i proso. [Tu chodzi
prawdopodobnie o grykę.]
Gärtner (niem.) - zagrodnik
Gustvieh (niem.) – jagnięta (skrót w katastrze Güstev.)
Hafer (niem.) – owies (skrót w katastrzeHaf.)
Hufen (niem.) – areał (skrót w katastrze Huf.)
Hirt (niem.) - pastuch
Instleute (niem.) – komornicy - kategoria mieszkańców wsi nie
posiadających większej własności, najmujących się jako robotnicy rolni do
pracy rolnej na majątkach u bogatszych chłopów. Stali najniżej w
hierarchii wsi. Z czasem przekształcili się (do połowy XVIII wieku) w
pracowników najemnych wynagradzanych dzienną płacą lub czasowym
użytkowaniem małych kawałków ziemi. Komornicy mieszkali w
domostwach chłopskich płacąc najem lub pracując za mieszkanie. Rodziny
komorników także pracowały. Komornicy traktowani byli jako tania siła
najemna na wsi i chętnie z niej korzystano.
Insthaus(niem.) - mały domek mieszkalny z ogródkiem, przeznaczony dla
robotników rolnych.
Instmann (niem.) – (zobacz także: Instleute), pracownik kontraktowy,
zatrudniony na czas dłuższy lub na stałe robotnik rolny. Właściciel ziemi
może mu udostępnić domek (Insthaus) jako lokum.
Käthner (niem.) – chałupnik
Knecht (niem.) – parobek (skrót w katastrze Kn.)
Kűhe (niem.) – krowa (skrót w katastrze Kűh.)
Lehmanns (niem.) – Lemani - wolni chłopi, którzy dostali dworską ziemię
na własność (dziedzicznie), nie odrabiali pańszczyzny, lecz w zamian w
dawnych czasach odbywali służbę wojskową, a w okresie późniejszym
wykonywali inne powinności, jak wożenie listów, przewożenie pańskiego
zboża i innych towarów. Właściciele dużych gospodarstw (34-136 ha).
Lemani pod względem statusu materialnego i obciążeń byli zbliżeni do
sołtysów, lecz nie mieli ich uprawnień administracyjnych.
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Lose Weiber (niem.) – dosłownie „luźne kobiety” – panny bezdzietne,
panny z dzieckiem lub wdowy, inaczej kobiety bez męża.
Magd (niem.) – służąca (skrót w katastrze Mgd.)
Mann (niem.) – mężczyzna (skrót w katastrze M.)
Morga – miara powierzchni. W latach 1772/73 na ziemiach polskich pod
zaborem pruskim stanowiła 0,56 ha. 30 mórg =1 włóka (łan) = ok. 17 ha
(16,796)
Ochse (niem.) – wół (skrót w katastrze Ochs.)
Oeburtsurkunde (niem.)  – dowód urodzenia.
Pächter (niem.) - chłop dzierżawiący ziemię.
Pferd (niem.) – koń
Pferdehirt (niem.) – pastuch koni.
Priestergrund (niem.) – ziemia kościelna.
Roggen (niem.) – żyto (skrót w katastrze Rog.)
Samt -(niem.) – razem, suma  (skrót w katastrze Sa.)
Säue (niem.) – świnie, maciory.
Schaf (niem.) – owca (w katastrze Schaf.)
Schwein (niem.) – świnia (w katastrze Schwein.)
Schweinehirt (niem.) – świniopas
Sohn (niem.) – syn (skrót w katastrze Shn.)
Sterberegister (niem.) – rejestr zgonów.
Tanischen (niem.)– świadectwo chrztu.
Tochter (niem.) – córka (skrót w katastrze Tchr.)
Weiber (niem.) – kobiety (skrót w katastrze W.)
Weizen (niem.) - pszenica
Vibrantzen  (niem.) – [Chodzi prawdopodobnie o wybrańca, chłopa, który
otrzymał ziemię w zamian za służbę woskową.]
Vibrantzenhufen (niem.) – [Chodzi prawdopodobnie o włóki
wybranieckie, czyli ziemię chłopa-wybrańca.]
Vieh (niem.) – bydło
Zinsbauern (niem.) – chłopi czynszowi.
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Polski

Bednarze – wyrabiali różnego rodzaju naczynia potrzebne w
gospodarstwie (beczki, dzierże, skopki, cebrzyki, wanienki) oraz inne
narzędzia jak: łopaty do chleba, przetaki, sita, łyżki, wrzeciona,  czy
miotły. Rzeczy te wyrabiali z drewna.

Budnicy – osadnicy leśni, mieszkający w prymitywnych budach, wokół
których najczęściej mieli ogród. Zajmowali się eksploatacją lasu i
wykonywali różne zawody. Należeli do nich miedzy innymi: smolarze
(wytwarzali smołę), dziegciarze wytwarzali dziegieć), potaśnicy
(wytwarzali potaż), maziarze (wytwarzali maź), węglarze (produkowali
węgiel drzewny).

Dannik - drobny chłop, zobowiązany do świadczenia na rzecz dworu i
państwa. Dannicy siedzieli na roli na korzystnych kontraktach
długoterminowych, ale nie posiadali własnego inwentarza żywego. Byli
najemną siłą roboczą. Dannicy posiadali zbliżone nadziały ziemi jak
zagrodnicy, jednak nie byli zobowiązani do odbywania robocizn, tylko
płacili czynsz – daninę.

Druciarze – chłopi, którzy wyspecjalizowali się w posługiwaniu się
drutem, którzy po okresie prac polowych, wyruszali w bliższą i dalszą
okolicę oferując swoje usługi: drutowanie starych, ale także nowych
garnków (celem wzmocnienia), naprawy naczyń uszkodzonych
(uszczelniali ją papką z chleba i wiązali drutem mosiężnym). Druciarze
oferowali także swoje wyroby: foremki do ciast, tarki do warzyw, siatki,
do młynków zbożowych, pułapki na gryzonie i różnej wielkości obręcze.
Niektórzy zajmowali się tylko druciarstwem i odbywali nieraz bardzo
dalekie wędrówki, także do innych krajów.

Dziegieć – brunatnoczarna substancja uzyskiwana w procesie destylacji z
kory brzozowej. Posiada działanie antybakteryjne i dezynfekujące. Miała
wielorakie zastosowanie, także magiczne. W medycynie ludowej była
środkiem na katar, przeciwko chorobom skóry, na oparzenia, na rany. W
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leczeniu zwierząt używano go do leczenia racic, kopyt i kości. Dziegieć
stosowano do impregnacji płótna, skóry i lin. Był używany jako klej, także
w pułapkach na ptaki, które się po prostu do niego przyklejały. Służył jako
smar do drewnianych piast kół i wraz ze smołą używano go do
uszczelniania beczek. Gorszej jakości dziegieć uzyskiwano z pni
sosnowych. Miał kolor żółtobrunatny. Dziegieć produkowali dziegciarze.

Dziegciarze – produkowali dziegieć. Zobacz także smolnicy.

Gbur – bogaty gospodarz.

Gospodarz – posiadał nie mniej niż 1 włókę ziemi, często znacznie
więcej.

Kołodzieje – (kołodziej inaczej stelmach) - robili z drewna różnego
rodzaju wozy, bryczki i części do nich oraz różne drewniane części do
narzędzi rolniczych.

Komornik – najczęściej wcale nie posiadał ziemi, pracował u chłopów i
mieszkał w ich gospodarstwie.

Kuśnierze – zajmowali się wyrobem i naprawą kożuchów, ale także
sukman, serdaków, żupanów i kamizel oraz czapek, rękawic, mufek a
nawet skórzanych kocy.

Łazy, zary – karczowiska, na których wypalano pnie i zarośla, a potem
uprawiano zboże.

Maziarze – produkowali maź. Zobacz także: smolnicy.

Mielcuch – słodownia, browar. Także urządzenie do wyrobu słodu
piwnego.

Mielesze – były to doły wykopane w ziemi o głębokości do 1 metra,
uszczelnione gliną. W nich przeprowadzano destylację dziegciu z kory
brzozowej lub pni sosnowych, które wypalano bez dostępu powietrza. W
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wyniku wielogodzinnego procesu uzyskiwano poprzez rurkę destylacyjną
terpentynę, a następnie dziegieć.

Obraźnicy – wykonywali drzeworyty oraz malowali obrazy na płótnie i na
szkle.

Ogrodnik – posiadał do 1 włóki ziemi, (czyli mniej niż 17 ha). i nie był
traktowany jako pełnoprawny mieszkaniec wsi. Zobacz także: zagrodnik.

Olędrzy - osadnicy wiejscy na prawie holenderskim. Specjaliści od
melioracji i zagospodarowania nieużytków. Powinności osadników wobec
pana ograniczały się praktycznie do płacenia czynszów.

Podatki i opłaty

- czopowe – akcyza od piwa, miodu, wina i wódki
- czynsz – z roli, z łąk, z połowów, z budynków i lokali, za pracę u

gospodarza, z chowu świń, z barci, z kur, z wyszynku, z pędzonego
piwa, z wykonywanego rzemiosła

- dróżne- podatek płacony do dworu za korzystanie z drogi, niekiedy
zamieniano to na inne powinności np. pilnowanie lasu

- Hyberne (hiberna) – podatek pieniężny, pobierany z przeznaczeniem
na utrzymanie wojska na kwaterach, na wyżywienie żołnierzy

- Kwarta – ¼ dochodu z królewszczyzn na utrzymanie wojska. Płacili
starostowie, sołtysi i lemani

- meszne –  rodzaj dziesięciny, początkowo podatek ten płacono w
postaci zboża, pobierany był przez proboszcza od parafian, z czasem
przekształcił się w podatek pieniężny na rzecz kościoła

- opłaty na regiment łanowy płacili wybrańcy z włók wybranieckich
- osepne – pierwotnie podatek zbożowy, potem pieniężny płacony przez

gburów, gospodarzy i sołtysów
- pogłówne – podatek osobisty pobierany bez względu na stan

majątkowy („po głowie”) przez władzę państwową. Pogłówne było
egzekwowane w wysokości uzależnionej od pozycji podatnika.



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

67

- rejzowe – płacili sołtysi, prawdopodobnie podatek na fundusz wypraw
wojennych.

- szucgeld – podatek płacony przez Żydów
- węgelne – płacił kowal lub wieś, w której był kowal
- wgajne- podatek płacony do dworu, za korzystanie z lasu (wyrąb

drzewa, zbieranie chrustu...)

Niektóre inne opłaty:

- borowe – opłata za upolowana zwierzynę
- opłata za przejazd przez most
- opłata za szarwark
- kądzielne
- kapłonowe
- od owiec
- od palenia smoły

Powinności

- tłoki, darmocha – darmowe świadczenie ludności na rzecz np.
pogorzelca przy budowie nowego domu, lub w okresie pilnych prac
sezonowych – praca na polu osoby chorej. Tłoki były wykorzystywane
przez dwór do zmuszania ludności do dodatkowej, darmowej pracy na
swoją rzecz.

- stróża – pilnowanie dworu, plonów, pól, lasu...
- szarwark - świadczenie ludności wiejskiej na cele publiczne, głównie

na rzecz budowy i utrzymania dróg, mostów, wałów
przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych. Olędrzy wg prawa nie
powinni szarwarku robić, ale i oni „ w czasie potrzeby usługi zamkowe
odbywać powinni” – jak stwierdzono w lustracji Prus Królewskich z
roku 176520. Szarwark był wykorzystywany przez dwór celem
zmuszenia ludności do pracy na jego rzecz.

                                               
20 „Lustracja województw Prus Królewskich 1765”. Towarzystwo Naukowe w Toruniu
FONTES94. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2005.
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- ślad – obowiązek pogoni za uciekającym złoczyńcą
- przesyłki dworskie – dostarczanie różnych przesyłek wysyłanych ze

dworu
- wożenie drzewa (z lasu, na budowę, do gorzelni...
- praca kosą i grabiami na ziemi dworskiej

Przykłady powinności z roku 1765 w Prusach Królewskich21:

- sołtysi i cała wieś wożą drzewo
- gburzy – „codziennie robią sobą albo bydłem”, orzą ziemię na

folwarku
- ogrodnicy codziennie szarwark ręczny
- karczmarze – podczas żniw 2 tygodnie pracują grabiami i 2 tygodnie

pracują kosą, chodzą po gorzałkę, jeżdżą gdzie trzeba i świadczą inne
powinności

- karczmarze i komornicy przez trzy dni pracują na folwarku.

Potaśnicy – produkowali potaż.

Potaż – produkt powstały z popiołu drzewnego, w niektórych okolicach
także z wypalania skał zawierających znaczne ilości soli potasu. Potaż
uzyskiwano poprzez ługowanie popiołu wodą. Potaż bywał również
produktem odpadowym podczas wytwarzania smoły i węgla drzewnego.
Najlepsze gatunki potażu wyrabiano z popiołu drzew twardych, takich jak:
dąb, buk, brzoza. Stosowano go przy produkcji mydła, szkła i ceramiki.

Rudnicy – wydobywali rudę.

Rymarze (najczęściej jako rymarze-siodlarze) – robili uprzęże dla koni,
siodła, ale także kanapy i drobne wyroby ze skóry. Rymarze mieszkali
przy dworach. Ale byli także rymarze wędrowni robiący uprzęże na
miejscu u chłopów, lub sprzedający chłopom te, które wykonali wcześniej.

Sitarze – ludzie wyrabiający różne rodzaju sita.
                                               
21 Jw.
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Smolarze - W tym zawodzie była pewnego rodzaju specjalizacja i
półprodukt, z którego produkowano smołę, czyli maź wyrabiali maziarze.
Z mazi smolnicy produkowali produkt końcowy - smołę. Często maziarz i
smolnik to, ta sama osoba., a nazwę stosowano zamiennie. Smolarze w
lasach występowali do połowy XIX wieku. Dziegciarz, węglarz, maziarz i
smolnik to zawody pokrewne, często wykonywane jednocześnie. Być
może różnice w określeniu czy ktoś jest smolarzem, maziarzem itd. brała
się od tego, który proces produkcji miał opanowany najlepiej.

Smoła – smołę wyrabiano z drzew iglastych (miała kolor brązowy) lub
liściastych (miała kolor czarny). Smołę produkowano z karpiny, czyli ze
smolnych pniaków ściętych drzew, które wydobywano z ziemi nie
wcześniej niż po siedmiu latach, a nieraz dopiero po kilkunastu latach od
ścięcia drzewa. Produkcją smoły zajmowali się, smolnicy. Smołę używano
jako materiał impregnujący, uszczelniający i izolujący.

Sołtys - stał na czele samorządu we wsiach na prawie chełmińskim. Był to
urząd dziedziczony w linii prostej,. Od tej zasady zdarzały się odstępstwa.
Dziedziczny sołtys posiadał większy niż przeciętny nadział ziemi - często
1/10 powierzchni całej wsi. W XVIII w. wystąpiło zjawisko dzielenia
dużych sołectw pomiędzy 2-3 posiadaczy. W tym samym okresie nastąpiło
także wydzielanie sołectw z obszaru wsi i traktowanie ich jako osobnych
jednostek podatkowych. Sołtysi płacili tzw. Kwarty, czyli podatek na rzecz
wojska. Do pierwszego rozbioru sołtysi stanowili w Prusach Królewskich
wyodrębnioną grupę ludności.

Tenuta – starostwo niegrodowe.

Tenutariusz – dzierżawca tenuty.

Trybus – trójnóg.

Węglarze – ludzie trudniący się wypalaniem węgla drzewnego. Zobacz
także smolnicy.
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Włóki - rodzaje:

- sołeckie – dziedziczna ziemia sołtysa. Sołtysów we wsi mogło być
kilku,

- kaczmarskie – właściciel tej ziemi karczmarz, miał obowiązek warzyć
piwo,

- lemańskie – właścicielem tej ziemi był wolny chłop zobowiązany w
zamian za otrzymaną dziedzicznie ziemię do świadczenia powinności
wobec dworu,

- wybranieckie – właścicielem włóki wybranieckiej był chłop, który był
zobowiązany do służby wojskowej podczas wojny, w piechocie
wybranieckiej. Nie podlegał władzy pana, lecz króla i kościoła. Tylko
wobec nich ponosił opłaty i winien był posłuszeństwo,

- wolne – ziemia leżąca odłogiem, najczęściej własność dworu.

Wybraniec - wolny chłop czynszowy. Jego nadział ziemi nie przekraczał
2 łanów (włók). Nie musiał uczestniczyć w szarwarku. Ponosił opłaty tylko
na rzecz regimentu łanowego. Piechotę wybraniecką utworzył Stefan
Batory. Do formacji tej powoływani byli chłopi zdóbr królewskich – jeden
chłop z dwudziestu łanów.

Zagrodnik - należał do grupy drobnych chłopów miał najczęściej od 2,5
do 3 ha ziemi, dorabiał u szlachty lub u bogatszych chłopów. Ze względu
na stan posiadania nie był traktowany jako pełnoprawny mieszkaniec wsi.

Zawody – poza już wymienionymi w innym miejscu tego słownika
zawodami (bednarze, druciarze, dziegciarze, kołodzieje, kuśnierze,
obraźnicy, potaśnicy, rudnicy, rymarze, sitarze, smolarze, węglarze) na
wsiach w opisywanym okresie występowały takie zawody jak: szewcy,
garncarze, garbarze, bartnicy, kowale, muzykanci, kuglarze, żebracy,
którzy opisu raczej nie wymagają.

Przygotowując powyższy słownik kierowałem się własnymi potrzebami,
jakie rodziły się w trakcie poszukiwań genealogicznych. Pomimo tego, że
w Internecie można znaleźć wiele słowników genealogicznych, polskich,
łacińsko-polskich, niemiecko-polskich i angielsko-polskich, w konkretnej
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sytuacji okazywało się, że jednak z tłumaczeniem, lub ze zrozumieniem
danej nazwy jest problem. Powyższy słownik jest, więc raczej dodatkiem
do innych, bardziej rozbudowanych opracowań tego typu. Próbowałem tu
także wyjaśnić niektóre zagadnienia, których nie znalazłem w innych
podręcznikach. Niektóra interpretacja jest niepewna, wynika z mojej oceny
kontekstu i czasów, w których dane słowo było w użyciu. Interpretacja
taka jest jasno określona poprzez zwrot „chodzi prawdopodobnie o...”
Starałem się tu także pogrupować nazewnictwo dotyczące konkretnych
zagadnień np. podatków, opłat, powinności, rodzajów włók. Niektóre
terminy konsultowałem z członkami grupy dyskusyjnej pl.soc.genealogia.
Za okazaną życzliwość i pomoc, także na tych łamach, serdecznie
dziękuję.

Niektóre zawody w słownikach typu „łacińsko-polski-łaciński” występują
pod wieloma różnymi nazwami, często ze względu na specjalizację np.
krawiec koszulowy, krawiec szyjący płaszcze, krawiec sukienny, kowal
podkuwacz, kowal kos...

Wybrane zawody, nazwy polskie i łacińskie

Bednarz – vietor, viego, vinctor, tunnarius, ligator, cuparius, doliarius,
doleator.
Kowal – clusor, faber, faber ferri, falcarius, malleator, sufferator.
Krawiec – vestiarius, sartor, pannicida, netor, incisor, indusiarius,
culcitarius,
Parobek – famulus, famulus aulicus, servus.
Powroźnik – funarius, funista, funifex, cordarius.
Rolnik – agricola, arator, rusticus, rurensis.
Rymarz – artifex loricarius, corrigiarius, ephipparius, frenarius, frenifex,
lorarius, sellarius, sellator.
Służąca – famella, obsequa.
Wożnica – auriga, carrucarius, vector.
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Łacińskie nazwy miesięcy

Januarius - styczeń
Februarius - luty
Martius - marzec
Aprilis - kwiecień
Maius - maj
Junius - czerwiec
Julius - lipiec
Augustus - sierpień
September (7bris) - wrzesień
October (8bris) - październik
November (9bris) - listopad
December (10bris) – grudzień

Księgi kościelne22

Libri natorum lub Libri baptisatorum – metryki chrztów (dla
ochrzczonych na terenie parafii). W tym:
Liber natorum pro extraneis lub Liber baptisatorum pro extraneis – dla
ochrzczonych poza parafią.
Liber natorum pro adultis lub Liber baptisatorum pro adultis  - dla
ochrzczonych po latach, dla dorosłych, oraz Żydów.
Liber natorum conversis lub Liber baptisatorum pro conversis  - chrzest
dla nawróconych.
Libri copulatorum lub Liber Matrimonium – metryki zaślubionych.
Libri cofirmatorum  lub Liber Mortuorum– metryki zmarłych.

                                               
22 Na podstawie Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
1(2005). Wydanie I. Poznań 2005 str. 64-65 Tomasz Moskal „Historia ksiąg
metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich” oraz Wikipedii
(pl.wikipedia.org/)
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Libri bannorum – księgi zapowiedzi.
Libri infirmorum – księgi chorych.
Liber status animarum – księga parafian.

Poza w/w można spotkać także takie księgi i wykazy jak: spis ubogich, spis
osób płacących meszne, ławkowe, spis przystępujących (lub nie
przystępujących) do komunii w okresie wielkanocnym i inne.

Oto wykaz osób opłacających ławkowe w kościele w Gostycynie. Pliszka, Berendt to
nazwiska osób ze mną spokrewnionych. Dowód, że w tym czasie, kiedy był sporządzany
wykaz, mieszkali w Gostycynie.
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Zlecenie kwerendy w archiwum kościelnym

To tylko przykład zlecenia poszukiwania przodka w Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu według stanu w roku 2006. W innych
archiwach mogą obowiązywać inne zasady.

Aby zlecić kwerendę należy:

 Podać imię i nazwisko osoby poszukiwanej, miejscowość, z której
dana osoba pochodzi oraz – chociaż przybliżone – daty chrztu,
ślubu, zgonu (przynajmniej jedną z nich).

 Podać, jaki rodzaj metryki chcemy otrzymać: urzędową (dla celów
urzędowych kościelnych lub cywilnych, dla sądów itp.),
genealogiczną (wyłącznie dla celów genealogicznych).

 Przesłać przekazem pocztowym opłatę za pierwszą godzinę
poszukiwań.

 Przesłać powyższe dane na adres: Archiwum Archidiecezjalne w
Poznaniu, ul. Zagórze 15, 61-112 Poznań

Z AAP można się kontaktować telefonicznie: 061 852 38 14 lub poprzez
e-maill: sekretariat@aap.poznan.pl

W roku 2006 AAP pobierało następujące opłaty:
40 złotych za pierwszą godzinę poszukiwań,
30 złotych za każdą następna godzinę poszukiwań,
90 złotych za wystawienie metryki urzędowej,
30 złotych za wystawienie metryki genealogicznej,
30 złotych za wydruk z komputerowej bazy danych – dotyczy miasta
Poznania, okres XIX wieku.

Powyższe informacje mogły ulec dezaktualizacji, więc przed zleceniem kwerendy należy
skontaktować się z archiwum i ustalić jakie wymogi obowiązują w danym okresie.
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Inne przydatne informacje23

 Do końca XV wieku najczęściej pomijano informację o nazwisku
panieńskim kobiety, a w przypadku rodzin chłopskich i mieszczańskich
zdarzało się to nawet w XVII wieku.

 Pogrzeb chłopa następował do trzech dni po zgonie (często tego
samego dnia), w cztery dni po zgonie w przypadku księży, szlachtę
grzebano nawet do trzydziestu dni po zgonie.

 Za ojca dziecka przyjmuje się męża matki – dotyczy to od 180 dni
przed zawarciem związku małżeńskiego do 300 dni po jego
rozwiązaniu (śmierć, rozwód, unieważnienie).

 Dwa porody tej samej kobiety dzieli, co najmniej 10 miesięcy.

 Na sto lat przypadają trzy pokolenia, jedno przeciętnie, co 30-35 lat.

 Przyjmuje się za czas poczęcia dziecka okres pomiędzy 28 a 42
tygodniem przed narodzinami.

 Źródła urzędowe są dla genealoga bardziej wiarygodne niż inne.

 Należy dążyć do tego, aby fakty potwierdzać o różne źródła,
szczególnie wtedy, kiedy budzą one wątpliwość, co do rzetelności.

 Od XVI wieku występują akta metrykalne.

                                               
23 Informacji tu zawarte zaczerpnąłem z  podręcznika Józefa Szymańskiego „Nauki
pomocnicze historii” Wydawnictwo Naukowe PWN str. 70-92 oraz z innych źródeł.
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 Od XVIII wieku parafie rzymskokatolickie miały obowiązek
prowadzenia ksiąg: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych,
zmarłych oraz wykazy parafian.

 Do połowy XVIII wieku wiek zmarłych zapisywano w przybliżeniu.

 W poszukiwaniach genealogicznych przyjmuje się, że okres rozrodczy
kobiety trwa do 55 roku życia (ciekawostka: pod koniec roku 2006, w
wyniku zapłodnieniu in vitro w Barcelonie dziecko urodziła kobieta 67
letnia). Wiek płodności u mężczyzn nie jest określony i można przyjąć,
że część mężczyzn jest płodna aż do śmierci.

 Na terenach zaboru austriackiego do 1781 roku wpisy do ksiąg
metrykalnych wyznania ewangelickiego prowadzili duchowni
katoliccy.

 W Prusach w 1874 roku utworzono urzędy stanu cywilnego.
Urzędnikami byli burmistrzowie lub wójtowie, którzy sporządzali trzy
rodzaje rejestrów: urodzeń, ślubów i zgonów. Obok rejestru głównego
prowadzony był także duplikat, który każdego roku przekazywano do
sądu obwodowego.

 Po drugiej wojnie światowej rejestrację stanu cywilnego prowadzą
urzędy stanu cywilnego, które po 100 latach mają obowiązek
przekazania ksiąg do archiwów państwowych.

 Centralne Biuro Adresowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa – udostępnia
dane ze zbiorów meldunkowych PESEL. Przy czym informacje takie
osobom prywatnym udzielane są wyłącznie za zgodą osoby
poszukiwanej, w zapytaniu pośredniczy samo Biuro. Należy wypełnić
odpowiedni wniosek, uwiarygodnić interes faktyczny w otrzymaniu
danych i dokonać stosownej opłaty.
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 Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, 00-950
Warszawa, ul. Mokotowska 14, skrytka pocztowa 47 – prowadzi
poszukiwania osób zaginionych podczas II wojny światowej.

 Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej: ul. Długa 6, 00-950
Warszawa, skrytka pocztowa 1005, tel. +48 (22) 635 68 22, fax. +48
(22) 831-75-63; e-mail: ndap@archiwa.gov.pl

 Bundesarchiv. Abteilung Militärarchiv, 79115 Freiburg i. Br.,
Wiesentalstr. 10, Niemcy – tu można uzyskać informację o żołnierzach
wojsk pruskich, e-mail: militaerarchiv@barch.bund.de
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Nazwiska

Nazwisko łączy i dzieli ludzi,
Bywa, że cieszy, śmieszy lub... budzi.

                     HBS

Dawno, dawno temu... ludzie nie mieli nazwisk. To nie bajka. Tak było.
Najpierw były przezwiska, lub określano danego człowieka według
miejsca zamieszkania, lub wykonywanego zawodu. Łatwo to sobie
wyobrazić, bo i dzisiaj możemy zaobserwować jak jakieś miano lgnie do
danej osoby. Łysego koledzy nazywają Włochatym, grubego Ciężkim,
głupiego Einsteinem. Ot, z przekory, dla zabawy. Czasem dla ułatwienia:
Murzyn to opalony młodzieniec, Czarny – o czarnych włosach, Pamela –
dziewczyna z dużym biustem, a Ruda – to po prostu kobieta o rudych
włosach. Dawniej bywało podobnie. Puszczał wiatry w towarzystwie, to
był Bździoch, kulał – to Kulawy, lubił kwiatki – to Kwiatek, ganiał za
dziewczynami – to Babiarz, mełł mąkę – Młynarz, pił na umór –
Moczygęba, mieszkał nad jeziorem – Jezierny, lub Jezierski, był
właścicielem Busławia – Busławski, nie był właścicielem, ale mieszkał w
Busławiu – także Busławski

Jesteśmy dumni ze swojego nazwiska, kiedy możemy się pochwalić
przodkami, albo krewnymi, którzy wiele w życiu osiągnęli, mieli autorytet,
ludzie darzyli ich szacunkiem. Takie nazwisko nas cieszy. Mamy kłopot ze
swoim nazwiskiem wtedy, kiedy wymienia je najwięcej spraw na
wokandzie sądowej. Albo wtedy, kiedy ktoś o tym nazwisku – nie
koniecznie nasz krewny - zrobił coś tak złego, że mówią o tym w całej
okolicy, a nawet w całym kraju. Także wtedy, kiedy właśnie poślubiona
żona się go wstydzi, a w końcu po latach postanawia wrócić do swojego
nazwiska panieńskiego, bo cały czas wydaje się jej, ze jest ładniejsze.
Można sobie wybrać nazwisko - zmienić je na drodze sadowej. Ale
generalnie nazwiska sobie nie wybieramy, tylko się z nim rodzimy.
Chociaż wiemy, że z nazwisk nie wypada się śmiać, bo są, jakie są, a o
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człowieku świadczy to, jaki i kim jest, a nie, jakie nosi nazwisko, to jednak
zdarza się, że nie możemy się powstrzymać i... zastanawiamy się dlaczego
dany człowiek nazwiska po prostu nie zmieni. Zapominamy, że nazwisko
świadczy o przynależności do rodu, łączy nas z przodkami i najczęściej
także z własnymi dziećmi. Zmiana nazwiska to najczęściej decyzja trudna.
Kiedy nazwisko nas budzi? Każdy, kto chodził do szkoły i pamięta, jak na
lekcji, do której nie był przygotowany, nauczyciel wymieniał jego
nazwisko - to nawet, jeśli drzemał - zrywał się gwałtownie, starając się
wytłumaczyć nauczycielowi, dlaczego będzie lepiej, jeśli zapyta go innego
dnia. Nazwisko klasyfikuje nas do konkretnej rodziny i oddziela od innych.
W ten sposób dzielimy się na swoich i na obcych. Nie jest to jedyna
przyczyna podziału, ale ważna. Ponieważ nazwisko jest podstawowym
wyróżnikiem człowieka w codziennych kontaktach z innymi ludźmi
poświęćmy mu trochę więcej miejsca.

Współczesny Polak ma nie tylko nazwisko, ale także imię. Związek
imienia z nazwiskiem istnieje od bardzo dawna. Imiona, będące na
początku często przezwiskami z czasem dały nazwę miejscu zamieszkania,
tego, który dane imię nosił. Już Zygmunt Gloger pisał: „...od dawnych
imion polskich pochodzi większa część nazwisk wiosek.”24. Była wioska i
od tej wioski szlachcic, albo chłop, brał nazwisko. Ale najpierw był
człowiek o określonym imieniu, który osiedlił się w określonym miejscu.
Ten człowiek miał jakieś imię i to od jego imienia powstała nazwa
siedliska - w przyszłości nazwa wioski lub miasta. Dopiero od nazwy
siedliska powstawało nazwisko. Oczywiście niektóre nazwiska powstały
wprost od imion, ale czy na pewno? Może jednak miejsce pobytu
odległego przodka miało znaczenie zasadnicze? Po latach - w 1907 roku -
to samo twierdzi Konstanty Kościński: „Od imion (...) tworzono (...) wiele
naszych nazw miejscowych (wsi i miasteczek).”25

                                               
24 Zygmunt Gloger - „Słownik rzeczy starożytnych” Drukarnia W. L. Anczyc i Spółka; Gebethner i Spółka Kraków 1896 Str. 106

25 Konstatnty Kościński – „Imiona i nazwiska wobec prawa jako też formalności w urzędach stanu cywilnego z wzorami podań do władz.

Podręcznik dla ludu polskiego.” Poznań. Nakład Autora. Druk „przyjaciel Ludu” 1907 Str. 4



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

80

Imiona i nazwiska w Polsce.

Imiona

W dawnych czasach imię było podstawowym wyróżnikiem człowieka.
Było jednocześnie nazwiskiem i adresem zamieszkania. Bożydar – to było
imię, a jednocześnie podstawowy wyróżnik konkretnego człowieka
spośród innych ludzi. Pełniło więc tę rolę, której później pełnić zaczęło
nazwisko. Bożydar – to była także nazwa gospodarstwa Bożydara, które z
czasem rozrosło się w wioskę. To tylko przykład. Nazwy niektórych
dzisiejszych polskich miast pochodzą od staropolskich imion. Na przykład:
Bolesławiec – od Bolesława, Cieszyn – od Ciesza, Kazimierz – od
Kazimierza, Jawor – od Jawora, Miłoradz – od Miłorada.

O tym, że imiona towarzyszą ludziom od dawna tak pisał J.S. Bystroń: „...
imię własne, związane z człowiekiem – jednostką, nadawane mu
zwyczajowo lub też obrzędowo (...) Występuje już w bardzo odległych
czasach.”26 Pisał także o tym, że imiona były źródłem, od których
powstawały nazwiska: „ Rzadkie jest imię, które by nie było początkiem
kilku chociażby nazwisk, z ilości zaś nazwisk możemy sądzić o
rozpowszechnieniu odnośnych imion w tych czasach, kiedy większość
tych nazwisk powstawała (...).”27

Porównałem część imion staropolskich, które wymienia Z. Gloger
(„Polacy mieli bogaty zasób takich imion narodowych, polsko-
słowiańskich, zapewne tak starych jak ich mowa...”28), z tymi, które
występują lub występowały jeszcze w XX wieku. Spośród ponad 800
imion polsko-słowiańskich wymienionych przez Zygmunta Glogera w
„Słowniku rzeczy starożytnych”29 przeanalizowałem te, które zaczynają się
od liter B,C i D. Ograniczyłem zakres analizy, bo to nie jest praca

                                               
26 Jan Stanisław Bystroń „ Nazwiska Polskie” Książka i Wiedza Warszawa 1993 str. 28.

27 J.w str. 30.

28 Zygmunt Gloger - „Księga Rzeczy Polskich” We Lwowie. Nakładem Macierzy Polskiej 1896 str. 105.

29 Zygmunt Gloger - „Słownik rzeczy starożytnych” Drukarnia W. L. Anczyc i Spółka; Gebethner i Spółka Kraków 1896
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naukowa. Ja tylko zaspokoiłem własną ciekawość, a być może także
ciekawość innych. W sumie wziąłem pod uwagę 168 imion, po to, aby
sprawdzić czy zachowały się do dnia dzisiejszego pod postacią imion,
nazwisk lub nazw miejscowości. Występowanie imion ustaliłem w oparciu
o te, które podaje profesor Kazimierz Rymut 30, występowanie nazwiska
ustaliłem na podstawie danych z 1990 roku zawartych w bazie nazwisk
opracowanej przez K. Rymuta, udostępnionej na stronie
www.herby.com.pl . Nazwy miejscowości współcześnie występujące
ustaliłem na podstawie danych udostępnionych na stronie
bazy.hoga.pl/kody.asp

Oto uzyskane wyniki:

1. 39,3 % imion staropolskich w XX wieku nadal występowało w
niezmienionej postaci, jako imiona.

2. 67,3% dawnych imion nadal występuje jako nazwa miejscowości
lub nazwisko ( w tym także jako imiona – pkt.1)

3. 32,7% imion – nie znalazłem powiązań z obecnie występującymi
nazwami miejscowości i nazwiskami

Pomimo tego, że sam Z. Gloger pisał, że „Imiona te używane jeszcze przez
kilka wieków po przyjęciu chrześcijaństwa, w XV stuleciu prawie
wszystkie ustąpiły miejsca imionom cudzoziemskim i hebrajskim z
wyjątkiem kilkunastu zachowanych do naszych czasów.”31  to z powyższej
analizy wynika, że zachowało się ich sporo. W przypadku imion
zaczynających się od liter „B”,”C”,”D” (na literę „A” u Z. Glogera nie
występują) jest to 39,3 % (pkt.1) i są to imiona: Barwina (Barwin),
Blizbor, Bogdan, Bogomiła (Bogomił), Boguchwał, Bogudał (Bogudan)32,

                                               
30 Kazimierz Rymut „Słownik Imion Współcześnie w Polsce Używanych” Instytut Języka Polskiego PAN. Kraków 1995.

31  Zygmunt Gloger - „Księga Rzeczy Polskich” We Lwowie. Nakładem Macierzy Polskiej 1896 str. 105.
32 W nawiasach podałem różnicę pomiędzy pisownią imienia u Z. Glogera i K Rymuta,
także w przypadku wystąpienia imienia w formie żeńskiej,  podczas gdy u Z. Glogera
brałem pod uwagę wyłącznie formy męskie.
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Bogufał, Bogumił, Bogunia (Boguń), Bogusz, Bojan, Bojomir, Bolek,
Bolesław, Bolesty (Bolesta), Bolko, Borys, Borysław, Borzysława
(Borzysław), Borzywoj, Borzysław (Bożysław), Borzywoj (Bożywoj),
Bratosława (Bratosław), Bratumił, Brodzisław, Bromir, Bronimierz,
Bronimir, Bronisław, Bronisz, Broniwoj, Brzetysław, Budzisław, Busława
(Busław), Chlebosław, Chwalibóg, Chwalimier (Chwalimir), Chwalisław,
Cichosław, Cieszymir, Czasław, Czesław, Dalebor (Dalebór), Dalibór,
Darosław, Długosława (Długosław), Dobiegniew, Dobiesław,
Dobrogniew, Dobrogost, Dobromił, Dobromysł, Dobromyśl, Dobrosław,
Dobrowit, Dobrowoja (Dobrowoj), Doman, Domarad, Domasław,
Domisław, Domosław, Drogomiła (Drogomił), Drogomir, Drogosław,
Dysława (Dysław). Okazuje się więc, że słowiańskie imiona wcale nie
zaginęły. Ocena Z. Glogera może wynikać z tego, że nie dysponował on
takimi narzędziami, jakimi dysponujemy dzisiaj (komputery, bazy
danych), więc nie posiadał pełnych informacji. Co prawda podobnie rzecz
ujmuje Józef Szymański w roku 2005: „W ciągu XV w. znikają ostatnie
imiona słowiańskie, wywodzące się jeszcze z czasów pogańskich, chociaż
trafiają się i w XVII wieku, ale tylko wśród szlachty.”33 Ale tą sprzeczność
lepiej ode mnie wyjaśnią onomaści i historycy. Biorąc pod uwagę, że część
imion to te same imiona, nieznacznie różniące się zapisem (np. Domorad,
Domerad lub np. Dobromyśl, Dobromysł) oraz to, że korzystałem z bazy
miejscowości nie zawierającej wszystkich miejscowości w Polsce (a tylko
około 53 tysiące), to faktyczny związek imion sprzed kilkuset, a może
nawet sprzed tysiąca lat, ze współczesnymi nazwami miejscowości i
nazwiskami jest faktycznie większy niż to wykazałem powyżej (pkt.2)

Występujące w XX wieku nazwiska w Polsce opracował i przedstawił
Kazimierz Rymut34 na podstawie danych ponad 40 milionów obywateli. W
tym 20 509 336 kobiet i 19 583 864 mężczyzn. Podając informację o
imieniu, K. Rymut informuje ilu ludzi je nosiło (i w jakim przedziale
czasu) lub nosi. Przy czym są to nazwiska obywateli polskich, co nie

                                               
33 Józef Szymański „Nauki pomocnicze historii.”. Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005. Str. 77.
34 Kazimierz Rymut „Słownik Imion Współcześnie w Polsce Używanych” Instytut Języka
Polskiego PAN Kraków 1995.



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

83

znaczy, że tylko Polaków z urodzenia. W związku z tym występują tu
także imiona obce, dziwnie lub zabawnie brzmiące, a nawet wulgarne. Są
imiona nic nam nie mówiące, są imiona staropolskie, (o których była
mowa już wcześniej). Niektóre imiona mogą wywołać konsternację i
utrudniać osobom je noszącym, normalne kontakty społeczne. Do imion
tych można zaliczyć zarówno imiona męskie: Anioł, Apostoł, Numer,
Mordka, Mozoł, czy Pijus, jak i żeńskie: Cipa, Cytryna, Dusza, Nuta,
Muza, Kukła czy Pipa.

Nazwiska

Rafał T. Prinke twierdzi, że sukces w poszukiwaniach genealogicznych
zależy od kilku czynników, spośród nich podstawowym wyróżnikiem jest
nazwisko.35 Panująca ostatnio moda na poszukiwania genealogiczne,
ustalanie przodków i poszukiwanie dalszych krewnych, spowodowało to,
że poszukując swoich korzeni zaczynamy się zastanawiać nad genezą
naszego nazwiska. Nawet ci, którzy nie widzieli do tej pory sensu w
analizowaniu nazw i nazwisk, szukaniu przyczyn powstawania
przydomków i pseudonimów, zaczęli teraz dostrzegać, że praca uczonych,
w tak mało "produktywnej" dziedzinie jak językoznawstwo, jest potrzebna,
i że może dopomóc w odpowiedzi na nurtujące ich pytanie.

Nazwiska powstawały w różny sposób. Jeśli ktoś miał okazję obserwować
jak powstaje przydomek to wie jak to wygląda. Przy czym nie chodzi o
przydomek czy pseudonim, który ktoś sam sobie wymyślił, tylko taki,
który nadali mu inni, nawet wbrew jego woli. Kiedy byłem w wojsku jeden
z kolegów miał odnieść naczynia po obiedzie do kuchni. Ponieważ było
tego sporo, szukał pomocy i zwrócił się do innego kolegi mówiąc: Chodź
wyniesiemy te cary! Przejęzyczył się. Miało być oczywiście gary. Od
tamtej pory nikt nie zwracał się do niego po nazwisku tylko per Cary. Co
ciekawe chociaż minęło grubo ponad trzydzieści lat od tamtego zdarzenia,
nie pamiętam już jak mój kolega się naprawdę nazywał, ale to, że na
                                               
35 Rafał. T. Prinke „Poradnik genealoga amatora” Wydawnictwo POLONIA Warszawa
1992 str. 154
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Mietka mówiliśmy Cary pamiętam. Pamiętam także, że ten, który miał mu
pomagać nazywał się Szczepański. Tak, oto przydomek wyparł z mojej
pamięci prawdziwe nazwisko. Myślę, że między innymi w ten sposób
dawno temu, powstało wiele obecnie używanych nazwisk. Oczywiście
geneza nazwiska może być także inna - od miejscowości skąd dana osoba
pochodziła, od imienia ojca, od nazwy ptaka, rośliny lub zwierzęcia. Od
jakiegoś przedmiotu lub obiektu, który dany człowiek posiadał lub od
swoich cech fizycznych lub umysłowych lub pewnej ułomności
dostrzegalnej na pierwszy rzut oka. Tego ostatniego przypadku dotyczą
takie nazwiska jak: Garbus (88)36 , Kuternoga (12), Kulas (4238), Kulawy
(7), Chromy (684), Łysy (472). To tylko niektóre z nazwisk w Polsce
występujących.

O niektórych aspektach procesu kształtowania się nazwisk w okresie
zaborów tak pisze Stanisław Wasylewski: „Mało ceremonii robiła sobie
biurokracja w trzech zaborach, gdy wypadło uporządkować patronimiczne
nazwiska chłopów, po zniesieniu pańszczyzny i Żydów. W zależności od
wysokości opłat nadawano Żydom mniej lub więcej dźwięczne nazwiska,
bezmyślnie często korygowano nazwiska chłopów, które były
odojcowskie, od zatrudnienia, siedziby, cech fizycznych czy innej starej
tradycji.”37 Biurokraci zaborców nadawali Żydom, zgodnie z ustawą,
nazwiska niepowtarzalne, które w tłumaczeniu na polski wyglądały na
przykład tak: Mlekodziewicy, Zapachtyłka, Wołowyogon lub
Pluskwianasknera. Zresztą urzędnicy polscy także wymyślali Żydom
nazwiska zabawne lub wulgarne jak np. Kopyto, Kałamarz, Telefon,
Wychodek.38

                                               
36 liczby w nawiasach informują ile osób nosiło dane nazwisko w Polsce w roku 1990 wg
prof. Rymuta.
Kazimierz Rymut "Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych" - opracowany na
podstawie materiałów Rządowego Centrum Informatycznego PESEL z końca 1990 roku.
Wszystkie podane powyżej przykłady dotyczą danych zaczerpniętych z tej bazy, co każdy
może sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.herby.com.pl
37 Stanisław Wasylewski  „Życie polskie w XIX wieku” Wydawnictwo Literackie
Kraków, 1962 str.508-509
38 Jan Stanisław Bystroń  „Nazwiska Polskie” Książka i Wiedza Warszawa 1993 str. 186-
190
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A co z nazwiskami dzieci nieznanych ojców lub dzieci nie uznanych przez
ojców-księży i ojców-dziedziców? „...prawdziwe kłopoty z wyborem
nazwiska odczuwały dzieci poboczne, lewe potomstwo dziedziców, księży,
urzędników. Zwyczaj kazał ich nazywać Niewiadomskimi, podobnie jak
nowochrzczeńców Majewskimi.”39 W przypadku bękartów szlacheckich
nadawano im zniekształcone nazwiska ojców. Na przykład: Woliński
zamiast Zwoliński, Idowski zamiast Zebrzydowski. Nadawano im także
nazwiska wywodzące się od nazwy wsi, która do ojca nie uznanego
dziecka należała. Na przykład: Boczkowski od nazwy wsi Boczków, której
właścicielem był Szyprski z Szypra. Bywało również tak, że dzieci
nieślubne otrzymywały jednak nazwisko ojca.40

„Polskie nazwiska można podzielić na trzy grupy pod względem ich
etymologii: pospolite, odimienne i odmiejscowe.’41 – podaje Rafał T.
Prinke, a Małgorzata Nowaczyk dodaje (za profesorem Rymutem) jeszcze
jedną grupę: „nazwiska pochodzące od wyżej wymienionych grup, lecz
mające dodatkowe przyrostki tworzące nazwisko.”42 Także J.S. Bystroń
dzieli nazwiska na: pospolite, odimienne i odmiejscowe, ale jednocześnie
szczegółowo opisuje także nazwiska wtórne, nazwiska szlachty, nazwiska
małżonków i dzieci, zmiany nazwisk, nazwiska obce, nazwiska Żydów i
neofitów. Jeśli więc ktoś chce poznać bardziej dokładnie zagadnienie
nazwisk występujących na ziemiach polskich, odsyłam do książki
„Nazwiska Polskie” J.S. Bystronia. I innych pozycji zawartych w
załączonej Bibliografii

Krzysztof Raniowski w swojej książce o wielkopolskich rodach chłopskich
nie bierze pod uwagę imion polskich z okresu z, i sprzed okresu rodzenia
się państwowości polskiej, które stały się źródłem nazw miejscowości i
nazwisk. W tym ujęciu nazwiska utworzone od imienia „...w znacznej
                                               
39 j.w.
40 Jan Stanisław Bystroń „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII”
Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1960, Tom II str. 153-154.
41 Rafał T. Prinke „Podręcznik genealoga...” str. 161
42 Małgorzata Nowaczyk „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego. Państwowy
Instytut Wydawniczy Warszawa 2005 str. 144
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mierze należą do najmłodszych nazwisk powstałych w 2. połowie XVIII
w. Zwraca także uwagę na sposób dziedziczenia nazwisk – albo „po ojcu”,
albo „po chałupie” (mężczyzna przyjmował nazwisko żony, jeżeli
wprowadził się do jej domu – co miało zasięg lokalny, ale doskonale
tłumaczy niektóre zawirowania nazwisk na obszarze, który autor
opisuje).43

Proces kształtowania się obecnie używanych nazwisk zakończył się w
połowie XIX wieku. Najpóźniej wykształciły się nazwiska chłopskie.
„Czas powstania nazwisk chłopów jest bardzo różny, w zależności od
regionu Polski. Na Śląsku i w Wielkopolsce nazwiska bogatych kmieci
sięgają zwykle połowy XVII wieku, a niektóre nawet XVI wieku. Z
drugiej strony we wschodniej części kraju znaczna ilość nazwisk
chłopskich, powstała dopiero na początku XIX wieku, kiedy dziedziczne
nazwisko stało się koniecznością prawną.”44  „Powszechny obowiązek
posiadania nazwiska oraz związaną z tym stabilizację nazwisk
wprowadziły dopiero władze zaborcze w XIX wieku, a pełny prawny
system nazewnictwa jest dziełem polskiego już, dwudziestowiecznego
ustawodawstwa.”45 Obecnie nowe nazwiska powstają wyłącznie na mocy
decyzji sądowych na wniosek zainteresowanego. Ludzie zmieniają także
swoje nazwiska w wyniku zawieranych związków małżeńskich.
Ustalaniem genezy nazwisk zajmuje się dziedzina językoznawstwa zwana
onomastyką, czyli nazewnictwem.

Korzeni nazwiska można szukać posługując się różnorodnymi słownikami
jak na przykład nazw geograficznych, wyrazów archaicznych, słownikami
wyjaśniającymi pierwotne znaczenie słów, które dzisiaj znaczą coś innego
niż kiedyś, słownikami innych języków narodowych, ptaków, roślin,
zwierząt, opracowaniami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych. To tylko
niektóre z przydatnych narzędzi.

                                               
43 Krzysztof Raniowski „ Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Wolsztyn. Wydanie drugie. 2006, str. 16.
44 Rafał T. Prinke „podręcznik genealoga...) str. 155.
45 Z Przedmowy Krystyny Długosz-Kurczabowej (1 lipca 1991) w J.S. Bystroń
„Nazwiska Polskie” Książka i Wiedza Warszawa 1993 str. 7.
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Poszukujący korzeni rodu - sięgając po pomoc onomasty - może trafić na
ścieżkę, której wcześniej nie dostrzegł. Oto przykład. Zawsze
podejrzewałem, że moje nazwisko pochodzi od szumu - szum wiatru,
szumu drzew itp. Ale nie wiedziałem, że samo słowo "szum" oznaczało
kiedyś las oraz tego, że na Białorusi był zaścianek Szumiel, nad
rozlewiskiem jeziornym rzeki Uszy w powiecie ihumeńskim.
"Miejscowość odosobniona śród głuchych puszcz", o czym mówi Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego. Na trop ten naprowadziła mnie Alna46

z grupy dyskusyjnej pl.soc.genealogia. Wskazała mi także w powiecie
święciańskim zaścianek włościański Szumiele. To mnie pobudziło do
dalszych poszukiwań w tym kierunku. Ustaliłem, że na ziemiach polskich
były także miejscowości: Szumiłowo, Szumki, Szumlany, Szumles,
Szumlin, Szumowo, Szumów, Szumu i kilka innych. Nie znalazłem jednak
żadnych powiązań mojej rodziny z którąkolwiek z tych miejscowości.
Nowej nadziei na ustalenie genezy własnego nazwiska nabrałem wtedy,
kiedy okazało się, że mój dziadek urodził się dwa kilometry od osady
Szumiąca, w sercu Borów Tucholskich. Zacząłem podejrzewać, że od
nazwy tego miejsca może się wywodzić moje nazwisko. Jednak jego
rzeczywistej genezy do dzisiaj nie udało mi się ustalić.

Podane w dalszej części przykłady nazwisk nie są próbą analizy według
wcześniej przedstawionych podziałów na grupy, ani nie są próbą syntezy
całości. Zostały dowolnie wybrane przez autora spośród tych, które
wzbudziły jego zainteresowanie. W trakcie pisania tego artykułu, czytając
różne opracowania na ten temat - przede wszystkim dzięki J.S.
Bystroniowi - dowiedziałem się, że już przed wiekami ludzie bawili się
tworząc interesujące, często zabawne zestawienia nazwisk występujących
w Polsce.

Najpopularniejsze nazwiska - potocznie określane jako typowe polskie - to
nazwiska zakończone na -ski i -cki : Kowalski (131940), Wiśniewski
(104418), Orzechowski (15656), Szymański (84527), Wróblewski (36435),
                                               
46 dr Alina Naruszewicz-Duchlińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Instytut Filologii Polskiej, UWM) – autorka prac z zakresu onomastyki.
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Czarnecki (32525), Dębicki (4742), Kaczyński (11188), Jaworski (44104),
Brzozowski (21725) oraz na -icz: Jancewicz (668), Cyrankiewicz (205).
Tego typu nazwiska pojawiły się w XIV wieku i rozpowszechniły w
drugiej połowie XV wieku. Uważane za szlacheckie nazwiska z końcówką
- ski świadczyć mogą tylko o tym, ze powstały od nazwy wsi. Tak pisze o
tym Paweł Laskowicz: „Tworzono je od nazwy miejscowości posiadanej
przez daną osobę lub, w przypadku biedoty, zamieszkiwanej przez daną
osobę, poprzez dodanie końcówki – ski. Nazwiska te były coraz
powszechniejsze, ale wcale nie były w sposób automatyczny dziedziczone
przez potomków. Właśnie, dlatego zdarzało się w warstwach zamożnych,
że dwaj rodzeni bracia mieli różne nazwiska – ponieważ otrzymali w
spadku dwie różne miejscowości.”47 Jeśli nazwiska te nosiła szlachta, to
wcale nie świadczyło, że wszyscy noszący dane nazwisko są ze sobą
spokrewnieni, gdyż wsie sprzedawano i kupowano, a nawet wygrywano i
przegrywano w karty, a także wymieniano jedną wieś na inną. Każdy
właściciel wsi w tym czasie mógł przyjąć nazwisko od jej nazwy.

Jest wiele nazwisk wywodzących się od nazw zwierząt i roślin: Wróbel
(44010), Wrona (15913), Kruk (19293), Koń (622), Byk (459), Krowa
(13), Wydra (4510), Dzik (4110), Jeleń (3802), Żubr (47), Pies (1), Piesek
(39). Suka (31) Nazwisko Suczka nie występuje. Burak (2643), Marchew
(2), Marchewa (517), Ziemniak (1357), Kapusta (7847), Groch (463),
Fasola (35), Orzech (1303), Jawor (1586), Nie ma takich nazwisk jak:
Kalafior i Pomidor. Interesująca byłaby analiza, dlaczego jedne rośliny lub
zwierzęta są bardziej popularne od innych i dlaczego niektóre nie
występują wcale.

Mamy w Polsce trzynaście osób o nazwisku Baba, i o wiele więcej o
nazwisku Dziad (195). Są także: Ksiądz (390), Biskup (5443), Papież
(1678). Bóg (1) - tylko jeden! (w 2002 już nie występuje), Jezusek (371),
Anioł (4165). Diabła nie ma wcale. Jest Aniołek (519), Diabełek (57) i
Katolik (469).

                                               
47 Paweł Laskowicz „Księga genealogiczna twojej rodziny” Świat Książki Warszawa
2005 str. 68-69
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Jest cała plejada nazwisk reprezentujących stanowiska władzy: Prezydent
(6), Senator (790), Marszałek (13584), Poseł (119), Generał (2), Wojewoda
(3432), Wójt (782), Burmistrz (75), Sołtys (7735), Starosta (2803),
Dyrektor (1). Prezes (2). Nikt nie nosi nazwiska Premier.

Ze względu na to, że Polska jest ojczyzną Chopina to zdziwienie może
budzić fakt, że nie mieszka tu żaden Szopen, ani Chopin.

Są za to: Paderewski (349), Mickiewicz (3130), Słowacki (88), Norwid (5),
Wyspiański (521), Prus (6505), Żeromski (516), Fredro (10), Reymont
(47), Reyment (4) - pierwotne nazwisko autora "Chłopów", Krasicki
(1203), Krasiński (3801), Chrobry (5). Także Zagłoba (254), Skrzetuski
(153), Kmicic (34) Bohun (199). Nie ma Wołodyjowskiego.

W nazwiskach znajduje odbicie cały nasz świat. Jest: Tęcza (2415),
Słoneczko (1), Księżyc (117), Gwiazda (4114), Kosmos (1), Deszcz (727),
Deszczyk (31), Grzmot (2), Grom (219), Piorun (1435), Wiosna (519),
Lato (1012), Jesień (255), Zima (1237), Smutek (1013), Chuć (134), Nuda
(10), Żal ((590), Mocz (21), Wódka (803), Gorzała (486), Piwo (12), Kawa
(6144), Burdel (44), Szkoła (753), Kościół (3), Kościółek (1641), Bar
(1615), Ulica (1), Ratusz (62), Dom (4), Drzewo (4), Krzak (3599),
Trawnik (174), Poeta (9), Muza (189). Są westchnienia: Och (640), Uff
(14). I jest: Lęk (36), Żal (590), Chęć (1263), Zapał (398).

Z nazwisk w Polsce występujących można zbudować całego człowieka, na
którego składa się: Głowa (1394), Oko (564), Nos (351), Broda (6919,
Czupryna (982), Mózg (14), Szyja (919), Korpus (258), Brzuch (78),
Żołądek (1916), Wątroba (2614), Noga (8252), Udo (1), Stopa (4294),
Ręka (103), Palec (150), Kość (873), Skóra (7187), Cyc (337) i Cycek
(30). Nie, jednak człowieka złożyć nie można, bo brakuje Serca (Serce 0).
Aż dziw bierze, że twórcy filmu „Jan Serce” wybrali nazwisko, które w
Polsce nie występuje. A może wybrali je właśnie dlatego?

Bardzo ciekawie prezentują się nazwiska Polaków w zestawieniu
przeciwstawnym:
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Zmyślony (612) - Prawdziwy (1),
Szept (1) - Głośny (102),
Mądry (2938), Mądra (2016) - Głupiec (30),
Wysoki (15) - Niski (1127),
Duży (653) - Mały (707),
Chudy (4380), Chuda (2159) - Gruby (74), Gruba (204),
Prędki (508), Prędka (467) - Powolny (131), Powolna (110),
Stary (192), Stara (4) - Młody (88), Młoda (66)

Odrębną grupę stanowią nazwiska będące wprost określeniem zawodu,
takie jak: Malarz (1330), Rzeźnik (131), Hycel (2), Kowal (16034), Stolarz
(2139), Snycerz (18), Rymarz (982), Grabarz (1525), Szewc (3330), Sędzia
(2), Szpieg (99) i wiele innych. Nie występują jednak nazwiska
Informatyk, Elektronik, Kosmonauta Akwizytor, Stylista, co stanowi
potwierdzenie tezy, że proces powstawania nazwisk został zakończony.
Nie ma nazwiska Lotnik, ale jest nazwisko Pilot (348). Czyżby jednak
nazwiska powstawały jeszcze na początku XX wieku? Być może w
przyszłości będą także nazwiska Kosmonauta, Elektronik itp. Już gdzieś w
świecie, na wniosek zainteresowanego sąd zmienił mu nazwisko na
"Cośtam.com." Zamiast "cośtam" występuje inna nazwa, ale jaka nie
pamiętam. Jest to dowód, że największy wpływ na kształtowanie się
nazwisk ma po prostu otoczenie człowieka.

Istnieją również nazwiska, które w mowie potocznej uznawane są za
wyrazy obraźliwe lub wulgarne, co można sprawdzić w "Słowniku
Polskich Przekleństw" Macieja Grochowskiego48. Kilka lat temu głośna
była sprawa sądowa za nazwanie pewnej grupy ludzi słowem palant -
"palanty z...". Pomimo tego, że oficjalnie słowo „palant” to kij do
uderzania piłki w popularnej kiedyś w Polsce "grze w palanta". Istnieje
także nazwisko Palant (3), a nie jest to wcale przykład najbardziej
drastyczny.

                                               
48 Maciej Grochowski "Słownik Polskich Przekleństw", Wydawnictwo Naukowe PAN
Warszawa 1996
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Jan Stanisław Bystroń opisując kształtowanie się nazwisk szlacheckich
wspomina, że „bywało dość i pornograficznych nazw” u rodowej, często
zamożnej szlachty.49 W innej napisanej przez siebie książce J. S. Bystroń
podaje: „Nazwisk wulgarnych było zawsze w Polsce dość dużo;
przezywano się często, niejednokrotnie bardzo wymyślnie, a więc też
nazwiska te, które są pierwotnie wyzwiskami, zdumiewać czasami mogą
bujnością imaginacji koprologicznej. (...) Do wyjątków należą nazwiska
tego rodzaju wśród szlachty.”50 Dalej podaje przykład szlachcica o
nazwisku Piczek, herbu Lubicz, który zmienił potem nazwisko na
Piczkowski. „Jeżeli wśród warstwy uprzywilejowanej trafiać się mogły
nazwiska śmieszne lub wulgarne, to oczywiście wśród ludu i w miastach
były one czymś bardzo powszednim.”51 Padają przykłady takich nazwisk
jak: Trzęsidupka, Niezdara, Picka (z czasem zmienione na Piecka),
Pierdzioszek, Szczoch, Oszust, Stryczek, Hujek, Pierdzioch, Burdel i
inne.52 Liczne ślady tego zwyczaju możemy znaleźć także wśród nazwisk
współcześnie używanych w Polsce. Być może są to nawet jedne z
najstarszych, będących w użyciu, nazwisk.

"Dzieci odejdźcie na chwilę, bo pan będzie się przedstawiał!" To nie musi
być tylko zwrot wymyślony na potrzeby tego tekstu. Kiedy młodej
dziewczynie przedstawia się mężczyzna mówiąc - Kutas (14) jestem! - to
trudno przewidzieć jej reakcję, chociaż łatwo można sobie wyobrazić
konsternację jaką taka sytuacja wywoła. Szokująco - humorystyczne może
być powitanie, kiedy kobieta podając rękę powie: Ruchaj-Nieruchaj (161-
102), albo mężczyzna, który ściskając nam dłoń mówi: Pierdoła. (5).
„Trzeba tu zresztą stwierdzić, że poszukiwanie w nazwiskach znaczeń,
choć psychologicznie zrozumiałe, jest z naukowego punktu widzenia
absolutnym nieporozumieniem: imiona i nazwiska nic dziś nie znaczą, lecz
tylko oznaczają, a to zasadnicza różnica.”53 Warto o tej opinii profesora
                                               
49 Jan Stanisław Bystroń „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII”
Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1960 Tom I str.173.
50 Jan Stanisław Bystroń „Nazwiska Polskie”... str. 120
51 j.w. str. 122
52 j.w. str. 123
53 Jan Miodek „Słownik Ojczyzny Polszczyzny” Opracowanie Monika Zaśko-Zielińska,
Tomasz Piekot, Wydawnictwo EUROPA 2002. Wydanie drugie. Str. 100.
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Miodka przypomnieć sobie w sytuacji, kiedy słyszymy nazwisko, które nas
szokuje. Ale również nosiciele nazwisk nietypowych muszą zrozumieć, że
ludzie na co dzień nie kierują się naukowym punktem widzenia, lecz
czynnikami psychologicznymi, o których profesor także wspomina.
Chodzi więc o tolerancję i zrozumienie z obu stron.

Jest, więc cała grupa nazwisk, kojarzących się erotycznie54. Niektóre z
nich są odbierane także jako słowa wulgarne: Chujka (8), Hujas (2), Hujka
(3), Wydymański (15), Wydymus (139), Dupczak (7), Rypała (35),
Rypalski (84), Poruchała (14), Pipka (499), Dupczyński (18), Kutasik (35),
Kutasewicz (13), Kutasiński (9) Chujeba (14), Huj (5).

Sprawdziłem wyrywkowo nazwiska w nowym opracowaniu K. Rymuta55

przedstawiającym stan na rok 2002, czyli dwanaście lat później. Otóż w
tym wykazie nie występują już takie nazwiska jak: Huj, Hujka i Hujas.
Mniej osób nosi już nazwiska: Kutas – spadek z 14 do 3, Kutasik – spadek
z 35 do 21, Ruchaj – spadek z 161 do 127. Może to świadczyć, (chociaż
nie musi) o tym, że ludzie zmieniają swoje nazwiska rodowe, na inne,
mniej kontrowersyjne w odbiorze.

Są również nazwiska, które mogą wywoływać negatywne skojarzenia, co
może być przykre dla osoby to nazwisko noszącej. Podajmy jako przykład:
Bździoch (7), Menda (4), Cymbał (67), Srajek (8), Szuja (11)

W tej grupie nazwisk - według danych na rok 200256 - także nastąpiło
zmniejszenie liczby noszących je osób - Największy spadek nastąpił w
stosunku do nazwiska Cymbał. W roku 1990 nosiło je 61 osób, a w 2002
tylko 1 osoba. Mniej jest także ludzi noszących nazwisko Srajek – z 8 do 2,
Szuja – z 11 do 8 i Menda – z 4 do 2. Może to świadczyć, (chociaż nie

                                               
54 Zastanawiałem się, czy umieszczać te nazwiska w niniejszej publikacji, w końcu
postanowiłem je przedstawić, na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne..
55„ Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku”. Opracował
Kazimierz Rymut. PAN, Instytut Języka Polskiego. Kraków 2003.
56 j.w
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musi) o tym, ze ludzie zmieniają swoje nazwiska rodowe, na inne, mniej
kontrowersyjne w odbiorze.

Inne nazwiska, przez różnych ludzi mogą być różnie odbierane. Do nich
zaliczyć można: Dziurka (436), Szpara (853), Osioł (40), Krowa (13),
Wazelin (35), Cymbała (617), Głupiec (30), Dupcia (2), Cham (67),
Warchoł (6635).

Pamiętać należy, że rody o najbardziej dziwnie brzmiących nazwiskach
miewają także swoich znamienitych, zasłużonych dla kraju
przedstawicieli. Nazwisko to tradycja, to więź z przodkami, to podstawa
poszukiwań genealogicznych. Zmiana nazwiska na inne zawsze jest
decyzją trudną.

„Nazwisko, jako dziedzictwo po przodkach, czcić powinniśmy. Przekazać
je nieskalane następcom naszym, to jest naszym obowiązkiem. Dobre
nazwisko osiągnąć możemy pełnieniem swych powinności tak w
domowym ognisku jako i na polu obywatelskim. Wtenczas i nieładne (jako
słowo) nazwisko staje się poważnem, a zasługa czyni je zaszczytnem. Nie
mniej ciąży na nas obowiązek narodowy, aby nazwisko zachować i co do
pisowni czystem i nieskażonem i takiem jedynie, jak sami
odziedziczyliśmy.”57 – pisał Stanisław Kościński, w czasie kiedy Polska
była jeszcze pod zaborami, w 1907 roku. Wydaje się, że w tej sprawie J.S.
Bystroń miał trochę inne zdanie, gdy w 1935 roku pisał: „Nazwisko służy
do oznaczenia człowieka i jego rodziny, nie ma zaś własnego znaczenia,
specjalnie zaś nie powinno nasuwać znaczenia ujemnego, dając tym
samym powód do przytyków i żartów, w niektórych nawet wypadkach
utrudniając tak oznaczonemu stosunki z ludźmi.”58

Analizując pochodzenie nazwisk i koligacje rodzinne pamiętać należy
także, że obecny kształt nazwiska mógł powstać przypadkowo, na skutek

                                               
57 Konstatnty Kościński – „Imiona i nazwiska wobec prawa jako też formalności w
urzędach stanu cywilnego z wzorami podań do władz. Podręcznik dla ludu polskiego.”
Poznań. Nakład Autora. Druk „Przyjaciel Ludu” 1907 Str. 6-7
58 Jan Stanisław Bystroń „Nazwiska Polskie”... str. 124
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tego, że tak właśnie kiedyś został utrwalony w formie pisemnej. Na
przykład nazwisko dotyczące tej samej osoby w księgach kościelnych raz
było zapisywane jako Bąk (33582) innym razem jako Bonk (2267).
Obecne nazwisko Pliszka (3009) wcześniej występowało także jako
Pliszcka (obecnie brak), a Szumielski przez pewien czas w księgach
metrykalnych występowało jako Szymielski. Wszystko zależało od
umiejętności pisania dokonującego wpisu oraz wyrazistości wymowy tego,
który nazwisko do zapisania podawał.

Bogactwo występujących nazwisk świadczy nie tylko o różnorodności
otaczającego nas świata, ale także o bogactwie przemian, które miały
miejsce w czasie ostatnich kilkuset lat.

W badaniach genealogicznych, w których nazwisko jest zawsze bardzo
istotne, pojawia się dwojaki problem, albo nazwisko jest zbyt unikalne i
trudno znaleźć przodków i krewnych z dawnych czasów, bo ilość
powiązań pomiędzy ludźmi była mała i w związku z tym ilość
dokumentów ich dotyczących także, albo nazwisko występuje
powszechnie i trudno jest ustalić, kto jest, a kto nie jest naszym krewnym.
Na pocieszenie tym, których nazwisko jest „na wymarciu”: „Najczęściej
powtarzające się nazwiska dotyczą zwykle rodzin chłopskich i
mieszczańskich, ale bynajmniej nie są obce szlachcie.”59 To „pocieszenie”
to oczywiście żart, bo nasi przodkowie są jednakowo cenni, niezależnie
czy wywodzili się ze szlachty czy z chłopów. To może tylko ukierunkować
nasze poszukiwania. Moje nazwisko noszą tylko 23 osoby i jak udało mi
się ustalić wywodzi się od rzemieślników i chłopów. Przy okazji warto
wyraźnie powiedzieć, że każdy nasz przodek, niezależnie, kim był,
dobrodziejem czy złodziejem, człowiekiem mądrym czy głupim, jest z
punktu widzenia genealogii równie istotny. Bez niego „wtedy” - nas
„teraz” by nie było.

Analiza istniejących nazwisk jest ściśle związana z badaniami
onomastycznymi, ale poszukiwanie korzeni nazwiska łączy się nieodparcie
z genealogią. Genealogia natomiast pokazuje nam historię z całkiem innej
                                               
59 Rafał T. Prinke „Poradnik genealoga...” str. 80
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strony niż ta, którą pokazywano nam w szkole i na studiach. Oficjalna
historia to katalogi wojen i życiorysy wybranych postaci. Wiemy, co jadł,
co robił i z kim się kochał Napoleon i Lenin, oraz inne postacie
historyczne. Ale kiedy zaczynamy poznawać historię swojej rodziny, losy
swoich przodków to, chociaż śledzimy ten sam okres, o którym czytaliśmy
w podręcznikach, widzimy inną historię. Inne sprawy są ważne. I jest to
historia równie prawdziwa, a dla nas bardziej istotna.

Poszukiwania genealogiczne stają się coraz bardziej modne, a poprzez
zastosowanie do poszukiwań najnowszej techniki i technologii, także coraz
bardziej skuteczne. Naukę historii można sobie wyobrazić zupełnie
inaczej: Nauczyciel zadaje temat - "Proszę przygotować informacje na
temat warunków życia i losów wybranych członków własnej rodziny w
latach 1914-1918. Po upływie określonego czasu i po wygłoszeniu
przygotowanych przez was referatów - odbędzie się na ten temat dyskusja
panelowa”. Po tak przeprowadzonej lekcji jej uczestnicy będą wiedzieli o
tym, jaka sytuacja była w tym okresie na ziemiach polskich, w jakich
warunkach żyli ich przodkowie i przodkowie innych. I wiele innych
interesujących rzeczy. I to byłaby prawdziwa nauka historii. Taka, której
chętniej uczyliby się nawet ci najbardziej leniwi.

Przedstawiłem tu tylko niektóre zagadnienia dotyczące nazwisk w Polsce.
Niektóre problemy opisuję szeroko, inne tylko sygnalizuję, lub pomijam.
Podałem źródła, aby ktoś zainteresowany tematem mógł prowadzić własne
ustalenia w sposób bardziej metodyczny. Mam nadzieję, że pomimo
„surowości” przypisów Czytelnik doczytał ten rozdział do końca.
Onomastów proszę o wybaczenie fragmentów potraktowanych zbyt
swobodnie. Nosicieli nazwisk kontrowersyjnych zapewniam, że wierzę, iż
o człowieku, nie świadczy dosłowne znaczenie nazwiska, lecz raczej to,
kogo owo nazwisko reprezentuje, czyli nie nazwisko świadczy o nas, lecz
my sami.
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Barbara z domu Brychcy wraz z mężem Władysławem Wawrzynowiczem, mistrzem
krawieckim..
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Na styku światów
„Więź rodzinna obejmuje nie tylko
żywych, lecz także zmarłych.”60

L. Dyczewski

Rzeczywistość, a Internet

W rozdziale tym na przykładzie prowadzonych poszukiwań
genealogicznych chcę pokazać funkcje, jakie pełni Internet oraz zwrócić
uwagę na to, że Internet poszerza przestrzeń społeczną człowieka.
Wzbogaca masz świat o nowych ludzi i różnorodne relacje pomiędzy nimi,
jakie w świecie realnym, gdyby nie istniał Internet nie mogłyby zajść, ze
względu na odległość, nieznajomość osób itp.  W Internecie człowiek
spotyka znacznie więcej ludzi niż w tzw. świecie realnym. To w nim
łatwiej o zrozumienie i bezinteresowną pomoc. Do której zaliczam:
udostępniane za darmo oprogramowanie (freeware), porady udzielane na
forum, na czacie, w dyskusjach prowadzonych na forach i w grupach
dyskusyjnych, informacje udostępniane za darmo na stronach WWW oraz
udostępnianie nieodpłatnie wyników własnej pracy, lub wyników
prowadzonych badań, a także współtworzenie - wraz z innymi
użytkownikami sieci - Wikipedii i innych projektów. Zaliczyć do tego

                                               
60 Cytat za: Mirosław Boruta” Nowa społeczność i stare wartości”. Kulturowe i społeczne
wymiary strony internetowej, zbudowanej w oparciu o nazwisko” („Oblicza Internetu”
Redakcja naukowa Marek Sokołowski. Instytut Informatyki Stosowanej. PWSZ. Elbląg
2005)
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należy także osobistą pomoc w „realu”, której udzielają nam ludzie
poznani w sieci. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Internet zwany
często rzeczywistością wirtualną61 jest tylko pośrednikiem, jest realnie
istniejącym narzędziem, – które stanowi część realnego świata i przyczynia
się do nawiązania rzeczywistych kontaktów pomiędzy ludźmi.

                                               
61 Wg „Słownika synonimów” Świat Książki Warszawa 1998 str. 58 wirtualna oznacza:
możliwa, potencjalna, ewentualna, niewykluczona, prawdopodobna. W takim ujęciu
określenie rzeczywistość wirtualna oznacza taką rzeczywistość, w której istnienie
powątpiewamy.

W czasie, kiedy rozpoczynałem poszukiwania moi rodzice już nie żyli.
Nikogo z dziadków nie znałem, gdyż zmarli przed moim urodzeniem.
Mieszkałem na terenie odległym od miejsca urodzenia każdego z moich
przodków. Moja wiedza o przodkach sięgała w przypadku linii ojca roku
1901, kiedy to ojciec się urodził, a w przypadku linii matki lat 40-tych XX
– wieku, kiedy zmarli dziadkowie.

Internet – inicjuje i ułatwia

Internet w prowadzonych poszukiwaniach genealogicznych, w moim
przypadku, spełnił ogromną rolę, nie tylko pomagał mi je prowadzić, ale
wręcz spowodował to, że do nich przystąpiłem.

Najpierw usiłowałem sobie przypomnieć opowieści mamy o jej rodzicach i
jej rodzeństwie oraz o rodzinie mojego ojca. Niestety, kiedy się do tego
zabrałem minęło już 9 lat od śmierci mamy (ojciec zmarł znacznie
wcześniej), a moja pamięć okazała się słabsza niż myślałem. Rodziny ze
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strony ojca, nie znałem, więc nie mogłem zapytać. Zacząłem zbierać
informacje o rodzie ze strony matki, lecz przypadek sprawił, że po roku
pracy, a więc zaraz na początku, zająłem się linią ojca. Tym przypadkiem,
który zadecydował, że tak postąpiłem był Internet. Używając
wyszukiwarki Google ustaliłem adresy stron poświęconych genealogii oraz
adresy wyspecjalizowanych wyszukiwarek genealogicznych. Odnalazłem
także inne strony WWW przydatne w tego typu badaniach: strony ze
starymi mapami, strony z materiałami historycznymi dotyczącymi terenów
gdzie żyli moi protoplasci, strony zawierające niemieckie nazwy polskich
miejscowości itp. Pierwszymi, których udało mi się w ten sposób odkryć
byli rodzice dziadka w linii ojca. Dowiedziałem się, że moim pradziadkiem
był Michał Szumielski, a prababcią Tekla z domu Klockiewicz. To oni
wymusili pierwszeństwo dla badań według nazwiska Szumielski. W
sposób tradycyjny nawiązałem kontakt z rodziną ojca. Tam nikt nie
wiedział, że nasi pradziadowie to Michał i Tekla.

Internet – poszerza wiedzę

Jednocześnie, aby powiększyć swoją wiedzę o sytuacji politycznej i o
warunkach życia chłopów w zaborze pruskim odszukałem w sieci
odpowiednie opracowania i informacje oraz wykaz potrzebnych książek,
które powinienem przeczytać, a które następnie kupiłem poprzez Internet.
W wyniku korespondencji mailowej z profesorem R. Drefs uzyskałem
dostęp do informacji zawartych w katastrze frydrycjańskim i dowiedziałem
się ile ziemi miał mój prapraprzodek, co siał i jakie zwierzęta hodował. Na
potrzeby sporadycznie prowadzonych w tym czasie poszukiwań przodków
w linii matki korzystałem z materiałów Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej, do których dostęp miałem wyłącznie, dlatego, że mogłem
korzystać z Internetu.

Przeszukując po raz kolejny Internet i zmieniając stale wyszukiwarki
odnalazłem informację o tym, że Władysław Szumielski jest pochowany
na cmentarzu Św. Piotra w Londynie (London), lecz nie w tym angielskim
tylko w Ontario, w Kanadzie. Odnalazłem stronę, dzięki której ustaliłem
usytuowanie grobu. Mogłem nawet obejrzeć cmentarz – ścieżki, aleje z
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nagrobkami. Władysław okazał się tym człowiekiem, o którym rodzina
wiedziała tylko, że „ktoś kiedyś wyjechał do Ameryki”. Wkrótce na innej
stronie WWW natrafiłem na informację, że w Remscheid, w Niemczech
Hans i Ruth Szumielski obchodzą złote gody. Odnalezienie Hansa było dla
mnie dużym zaskoczeniem. Nikt nigdy nie wspominał, że mamy rodzinę w
Niemczech. Mój ojciec, ani jego krewni nie mieli o tym pojęcia. Powrócę
jeszcze do losów Hansa i Ruth. Teraz dalszy ciąg historii Władysława.

Internet powiększa przestrzeń społeczną ludzi

Uznałem, ze muszę znaleźć kogoś, kto by poszedł na cmentarz i ustalił
więcej szczegółów. Korzystając z poczty elektronicznej napisałem do
organizacji reprezentującej Polonię kanadyjską na tamtym terenie, ale -
poza mglistą obietnicą - nie udało mi się nic uzyskać. Przeszukując
Internet ustaliłem więc adresy mailowe Polaków mieszkających w
Londynie i prosiłem, aby ktoś mi pomógł. W końcu znalazłem człowieka,
który gotów był to zrobić. Wkrótce otrzymałem więcej informacji i zdjęcie
nagrobka. Na stronie WWW, na której była informacja o złotych godach
Hansa i Ruth był także ich adres. Napisałem list. Odpisali, że ojciec Hansa
był synem Piotra Szumielskiego, który miał brata Feliksa (to mój dziadek)
i że był jeszcze jeden brat, ale nie wiedzą, co się z nim stało. Ja już
wiedziałem - był to Władysław, który spoczywa na cmentarzu w Kanadzie.
Wkrótce pojechałem do Niemiec, potem Hans przyjechał do Polski.
Pokazałem mu Gostycyn, miejscowość gdzie urodził się brat mojego
dziadka, a jego ojciec. W ten sposób poszerzył się nie tylko krąg
przodków, ale powstały nowe więzi społeczne. Polska i niemiecka gałąź
rodu wcześniej nic nie wiedziały o istnieniu tej drugiej. Moje drzewo
genealogiczne powiększyło się o około siedemdziesiąt osób.

W czasie prowadzonych poszukiwań spotkałem w sieci wielu mądrych i
życzliwych ludzi, bez pomocy, których wyniki prowadzonej kwerendy
byłyby znacznie skromniejsze. Kiedy podjąłem próbę ustalenia genezy
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swojego nazwiska cennych informacji udzieliła mi Alna62,
niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie na forum grupy dyskusyjnej
pl.soc.genealogia.

Internet łączy teraźniejszość z przeszłością

Nadal przeszukiwałem Internet, aby uzyskać więcej informacji o swoim
pradziadku Michale Szumielskim i jego żonie Tekli, z domu Klockiewicz.
Niestety nie mogłem natrafić na żaden ślad. Przy okazji szukałem danych o
Piotrze i Władysławie Szumielskim. Korzystając z wyszukiwarek
genealogicznych dowiedziałem się, że Władysław Szumielski wraz z żoną
i trójką dzieci w roku 1894 wypłynął statkiem „Kaiser” z Hamburga przez
Liverpool do Ameryki Północnej.

                                               
62 Alna  - dr Alina Naruszewicz-Duchlińska, językoznawstwo, onomastyka.
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Statek Kaiser, którym Władysław z rodzina rozpoczął swoją podróż do Kanady.

Chciałem sprawdzić czy żyje ktoś z jego potomków. Poprosiłem swoje
córki zamieszkałe w Niemczech o pomoc. Wykupiły poprzez niemiecką
stronę WWW dodatkowe informacje. Dzięki pani Irenie Anwar z grupy
dyskusyjnej pl.soc.genealogia, zamieszkałej w Wielkiej Brytani, która
wskazała mi odpowiednie strony WWW odszukałem wiele informacji na
temat statku „Kaiser”. Przez Internet ustaliłem, że Władysław Szumielski i
jego żona zamieszkali w Kanadzie w miejscowości Kitchener. Podczas
kolejnych sesji w Internecie odnalazłem zapis, że żona Władysława
urodziła dziecko. Było to w dwa lata po przybyciu do Kanady. Kłopot w
tym, że dziecko urodziło się w… Berlinie. Nie mogłem zrozumieć, w jaki
sposób żona Władysława mogła urodzić dziecko w Niemczech, jeśli od
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dwóch lat mieszkała w Kanadzie. Po raz kolejny poprosiłem o pomoc ludzi
na grupie dyskusyjnej pl.soc.genealogia. Sprawa się szybko wyjaśniła. W
tamtym czasie miejscowość Kitchener nazywała się jeszcze Berlin, dopiero
później zmieniono nazwę. Nie mogłem natrafić na ślad dzieci, które
płynęły wraz z Władysławem i Matyldą. W końcu jednak dotarłem do
strony WWW, na której była informacja o Franciszce Szumielskiej, ich
najstarszej córce. Było nawet drzewo genealogiczne jej potomków.
Franciszka wyszła za mąż za Francisa Lawrence. W pewnym momencie
nazwiska w drzewie genealogicznym zaczęły się zmieniać. Dziewczyny
wychodziły za mąż i w końcu okazało się, że wiem tylko, że powinna żyć
jeszcze jakaś potomkini Władysława, wywodząca się od jego córki
Franciszki. Niestety nie znałem jej nazwiska, ani nawet imienia. Na tym
ślad się kończył. Odnalezienie żyjących krewnych nie wydawało mi się
możliwe. Pomoc znowu nadeszła ze strony grupy dyskusyjnej. Pan
Władysław Moskal, Polak mieszkający w Kanadzie wskazał mi adres
strony (tej, którą już znałem, bo tam znalazłem informacje o Franciszce) i
zasugerował, abym napisał do prowadzącej ją Tracy, bo ona może
wiedzieć więcej niż jest na stronie. Napisałem. Tracy okazała się
prapraprawnuczką Władysława, brata mojego dziadka. Otrzymałem od niej
wiele informacji, w tym drzewo genealogiczne potomków Władysława i
wywiad z nim samym, z okresu, kiedy ukończył sto lat. Teraz wiedziałem
już nie tylko, kim był, ale co lubił i jak żył. Dowiedziałem się, pod jakim
adresem mieszkał z rodziną po przybyciu do Berlina, późniejszego
Kitchener. Znowu zwróciłem się z prośba o pomoc do ludzi z grupy
dyskusyjnej. Napisałem do pani Małgorzaty Nowaczyk63 z pytaniem czy
mogłaby tam pojechać i sprawdzić czy dom Władysława jeszcze stoi i,
jeśli tak, zrobić zdjęcie tego domu. Pojechała i zrobiła. Dziękuję Małgosiu!
Oto kolejny przykład bezinteresownej pomocy.

Dzięki Internetowi dotarłem daleko w przeszłość i zobaczyłem to, czego
inaczej nigdy bym nie zobaczył. Tuż przed zakończeniem pisania
pierwopisu tego tekstu, w roku 2007 - na stronie
                                               
63 Małgorzata Nowaczyk – genetyk z Uniwersytetu McMaster w Hamilton w Kanadzie,
autorka książki: „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego” PIW Warszawa
2005.
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www.volksbund.de/graebersuche/content_suche.asp odnalazłem dane
zawierające informację o tym, gdzie leży pochowany brat mojego ojca,
wcielony przez zaborców do armii niemieckiej, i wysłany na front
francuski. Zginął na krótko przed zakończeniem I wojny światowej.

Nachname: Szumielski
Vorname: Johann 
Dienstgrad: Gefreiter 
Geburtsdatum:  
Geburtsort:  
Todes-/Vermisstendatum: 20.09.1918
Todesort:  

Johann Szumielski ruht auf der Kriegsgräberstätte in Neuville-St.Vaast
(Frankreich) .
Endgrablage: Block 25 Grab 221

Teraz wiem, że Jan Szumielski, kapral, zginął 20 września 1918 roku i jest
pochowany na cmentarzu w Neuville Saint Vaast we Francji. Znam nawet
lokalizację grobu.
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Na zdjęciu u góry, drugi od lewej to Jan Szumielski który wkrótce polegnie w dalekiej, od
stron ojczystych, Francji.

Internet jako koordynator badań i narzędzie poszukiwań

Internet okazał się bardzo przydatnym narzędziem dając dostęp do
informacji, do wiedzy i do ludzi. Gdyby Internet nie istniał
najprawdopodobniej nigdy nie dotarłbym w poszukiwaniach do tego
miejsca, w którym jestem obecnie. Po prostu musiałbym poświęcić na to
znacznie więcej czasu i wydać sporo pieniędzy na podróże,
korespondencję itp.

Internet spełnił także jeszcze jedną bardzo istotną rolę – pozwolił na
skoordynowanie działań w „realu” i w „virtualu”. Pozwolił także powiązać
działania internetowe z działaniami tradycyjnymi. W Internecie ustalałem,
w którym archiwum należy szukać dokumentów, adres danego archiwum,
adres mailowy i numer telefonu. Potem pisałem, telefonowałem, jeździłem
i ślęczałem nad księgami. Nawet kontakt z niektórymi krewnymi
nawiązałem dzięki temu, że w Internecie odnalazłem ich adresy, lub numer
telefonu.
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W przypadku poszukiwań powadzonych w linii matki dowiedziałem się
poprzez Internet (grupa dyskusyjna) o książce Krzysztofa Raniowskiego
„Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” - jeszcze przed jej ukazaniem się
na rynku64.   Dzięki niej granicę poznania swoich przodków z roku 1780
mogłem przesunąć, aż do roku 1615.

Internet – zbiór narzędzi poznawczych

W poszukiwaniach genealogicznych wykorzystywane są takie narzędzia
internetowe jak: multiwyszukiwarki i wyszukiwarki ogólne, wyszukiwarki
wyspecjalizowane do poszukiwań genealogicznych, różnorodne strony
WWW, genealogiczne strony WWW, grupy dyskusyjne, fora i czaty65.
Korzystanie z wielu wymienionych narzędzi już opisałem. Internet jest
również ogromną bazą różnorodnego oprogramowania, również
darmowego, przydatnego w wielu dziedzinach, w tym w genealogii.
Programy komputerowe ułatwiają gromadzenie, klasyfikowanie,
przetwarzanie i raportowanie wielu istotnych w badaniach
genealogicznych zestawień. Trudno sobie wyobrazić ręczne opracowanie
drzewa genealogicznego zawierającego kilkaset osób, a są przecież drzewa
licząca kilka tysięcy pozycji. Internet daje informację o tych programach,
pozwala je odszukać i zakupić, lub pobrać z sieci.

Internet - rzeczywistość równoległa

                                               
64 Krzysztof Raniowski – „Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej”
65 Czat – wymiana poglądów „na żywo”, dyskutanci uczestniczą w „rozmowie” w tym
samym czasie. Forum – wypowiedzi ludzi na określony temat w postaci dopisków do już
dokonanych wpisów (tzw. wątki). Aby uczestniczyć w dyskusji na forum, uczestnicy nie
muszą w tym samym czasie siedzieć przy komputerze. Forum zbliżone jest do grupy
dyskusyjnej, lecz ma bardziej lokalny charakter, zawężone jest do odwiedzających tylko
dany portal lub daną stronę.
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Jeśli mówimy o rzeczywistości wirtualnej to mamy na myśli komputery
wraz z oprogramowaniem i sieć. Ponieważ komputery i system łączy mają
postać materialną, a istnienia oprogramowania także nikt nie kwestionuje,
oraz to, że działa system powiązań pomiędzy ludźmi istniejący tylko dzięki
sieci, to nie możemy traktować Internetu jako świata wirtualnego, czyli
prawdopodobnego. Ten świat istnieje naprawdę.

Internet jest integralnym - chociaż wyodrębnionym - fragmentem
rzeczywistości, którą możemy uznać za rzeczywistość równoległą. Oba
światy, ten pojmowany tradycyjnie, i ten nowy, internetowy, przenikają
się wzajemnie i stanowią jedność, czyli to, co nazywamy po prostu
rzeczywistością, bez przymiotnika.

Istnienie Internetu spowodowało, że ludzie - korzystający z możliwości,
które stwarza - przyjmują i grają kolejne role społeczne, a społeczność
internetowa, czyli Internauci, tworzą różnorodne grupy społeczne.

Rodzi się pytanie, czym różni się Internet od innych środków komunikacji
i przekazywania informacji oraz wiedzy, że mówimy o pewnej odmianie
rzeczywistości, a nie czyniliśmy tego wobec innych mediów, znacznie od
niego starszych, które także rewolucjonizowały przemiany społeczne, jak
chociażby wynalazek telefonu? Nie przyjęło się przecież określenie
„rzeczywistość telefoniczna” czy „rzeczywistość telewizyjna”. Jedynie w
przypadku jednego z najstarszych nośników czyli książek używamy
niekiedy określenia „świat książek”. Prawdopodobnie, dlatego, że zapisana
wiedza i wyobraźnia autora przetwarzana w umyśle odbiorcy, kreuje nową
rzeczywistość – świat wyobrażeń, który chociaż u każdego odbiorcy jest
podobny, to jednak inny od tego, który przedstawił autor i inny - w
szczegółach - od tego, jaki wykreował odbiorca. Lecz nawet ten świat nie
zasłużył u nas na określenie „rzeczywistość książkowa”.

Fenomen Internetu polega na tym, że oferuje on to wszystko, co
poszczególne, dotychczas znane media i znacznie więcej, a dodatkowo
stwarza infrastrukturę społeczną, w której - nieznani sobie osobiście -
ludzie mają konkretny wymiar społeczny i - jeśli tego zapragną - mogą się
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spotkać twarzą w twarz.66 Obraz człowieka w Internecie jest
„trójwymiarowy”, podczas kiedy osoba nieznana, z którą rozmawiamy
przez telefon jest „płaska”. Trudniej ją nam sobie wyobrazić, mniej o niej
wiemy.

Uczestnicząc w internetowej grupie pl.soc.genealogia mam świadomość,
tak jak i inni uczestnicy, że jestem członkiem grupy społecznej, która ma
określony cel, a jej członkowie poprzez przynależność do niej starają się
zaspokoić własne potrzeby. Grupa ta ma własne normy, za których
naruszenie nakładane są sankcje. Jej członkowie zajmują w grupie
określone pozycje. Pomiędzy uczestnikami grupy zachodzą więzi
społeczne.

Najbardziej popularna definicja Internetu określa go jako sieć sieci. To
prawda, tyle, że obecnie należy to rozumieć nie tylko jako lokalne sieci
komputerowe wchodzące w skład większych sieci, które wchodzą z kolei
w skład jeszcze większych, lecz rozumieć to należy tak, że jest to globalna
sieć powiązań pomiędzy ludźmi, w której kontakty tradycyjne i te
zaoferowane przez Internet stanowią jedność.

Poeta Władysław Katarzyński napisał przed laty - w dobie, kiedy środkiem
komunikowania się na odległość był telefon - fraszkę:

Co ludzi łączy?
System kabli i łączy!67

                                               
66 Mirosław Boruta ujmuje to tak: „Internet w sposób całkowicie bezprecedensowy
oferuje nieprzebrane bogactwo informacji na praktycznie każdy temat, oraz łączy ludzi w
sposób, który nie zapewniał żaden wcześniej stosowany środek komunikacji.” w
”Nowa społeczność i stare wartości”. Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej,
zbudowanej w oparciu o nazwisko” („Oblicza Internetu” Redakcja naukowa Marek
Sokołowski. Instytut Informatyki Stosowanej. PWSZ. Elbląg 2005 str. 215

67 Cytat z pamięci.
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Internet to coś więcej.

Mam nadzieję, że na przykładzie poszukiwań genealogicznych udało mi
się pokazać różnorodne funkcje, jakie może pełnić Internet:

- poszerzać obszar wiedzy,
- powiększać przestrzeń życia społecznego,
- łączyć przeszłość z teraźniejszością,
- udostępniać nowe, nieznane wcześniej narzędzia badawcze,
- inspirować i ułatwiać działanie.

Przedstawione tu cechy Internetu znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu
innych dziedzinach, nie tylko w genealogii.
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Historyjki z historii.

Bywało często, ukryty przodek,
Podstawiał mi po prostu nogę.
                                                     HBS

Dylematy genealoga-amatora, drogi dochodzenia do prawdy o przodkach,
aby były interesujące można przedstawiać nie tylko poprzez suche fakty.
Warto pokazać procesy, jakie zachodziły w tym czasie w głowie badacza.
W tym wypadku w mojej głowie.

Pierwsze trzy historyjki dotyczą moich poszukiwań przodków w linii
mojego Ojca – Bronisława Szumielskiego z Gostycyna. Dwie następne, to
przygody, jakie mnie spotkały podczas szukania antenatów w linii mojej
Matki – Heleny Nowotnik z Siedlca.

Nim zacznę...

Od dawna wiem, że powinienem opowiedzieć tę historię. Siedzę właśnie
nad pustą kartką papieru i zastanawiam się nad tym, od czego zacząć, co
jest najważniejsze?

***

Pijany Feliks siedział niedbale na ławie. Przed nim, na stole, stała szklanka
wódki. Zawiązany wokół przegubu lewej ręki sznurek biegł w stronę
wąskiego szpaleru pobliskich krzaków. Sznurek rytmicznie naprężał się i
opadał. Feliks pociągał miarowo. Od czasu do czasu pociągał także łyk
gorzałki i ciągnął wtedy za sznurek z nowym przypływem energii. Nagle
zza krzewów rozległ się rozpaczliwy płacz. Dziecko wypadło z kołyski.

Tak mógłbym rozpocząć tę historię. Mógłbym zacząć ją również tak:
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- Coś taki markotny Bronek? - zapytał kowal swojego młodego i bardzo
chudego pomocnika.

- Jeść mi się majster chce!
- Na jedzenie trzeba najpierw zapracować. Na parapecie leżą suche

skórki od chleba. Możesz je zjeść. Skórki dają siłę.

Chłopak jadł łapczywie. W kuźni słychać było szybki, głośny chrzęst.
Zęby miał Bronek mocne. Po latach wyrósł na silnego mężczyznę. Nie
wierzył, że siłę czerpał z tych zeschłych skórek. A może majster miał
rację?

Mam w zapasie jeszcze wiele początków tej historii:

Młoda baronówna Lambrecht-Hildebrandt zakochała się od chwili, kiedy
spojrzała mu w oczy. Był to młody mężczyzna z małej, biednej wioski w
Prusach. Najpierw usłyszała dźwięk skrzypiec - długi, tęskliwy,
marzycielski. Potem dostrzegła skrzypka. Dalszy ciąg jest taki, jak w
każdym dobrym melodramacie. Porzuciła swoją wiarę i przeszła na
katolicyzm. Spieszyło im się bardzo. Ślub był skromny. Ze strony panny
młodej nie było nikogo. W wianie wniosła mężowi sto dolarów. Tyle
miała. Tyle gwarantowało jej prawo. Poza tym straciła wszystko. Rodzina
nie chciała takiego związku. Potem urodziła dziewięcioro dzieci. Kiedy
ona i Rudolf, jej mąż, byli już po siedemdziesiątce wyjechali za dziećmi do
Ameryki. Żyli tam jeszcze długo i szczęśliwie.

Mógłbym swoje opowiadanie rozpocząć od tego momentu, kiedy Aniela
figlowała z Janem na dość wygodnej, piaszczystej glebie, wśród owsa.
Chabry uśmiechały się do niej radośnie. Maki kiwały głowami ze
zrozumieniem. Nawet owies pochylał się, aby lepiej widzieć. Nie chcę
snuć opowieści erotycznej, więc dodam tylko, że niedługo urodziła
zdrowego chłopca, a kilka miesięcy później wzięła ślub z jego ojcem.

Każda historia zaczyna się w wielu miejscach. Toczy się kolejno i
równocześnie. Taka jest natura rzeczy. Wydarzenie goni wydarzenie.
Jedno wypiera z pamięci drugie. Po latach nikt już nie pamięta, jaka była
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kolejność. Tylko historycy skrzętnie gromadzą daty. Ludzie żyją z dnia na
dzień. Nie pamiętają dat. Odczytują je z nagrobków - jeśli jeszcze stoją.
Mało, kto pamięta początek. Nikt nie dożywa końca, bo historia toczy się
stale. Każde następne pokolenie opowiada jej dalszy ciąg, gmatwając
początek. Nieprawda miesza się z prawdą - powstaje historia rodzin.

Młody Węgier Franek Korda opuścił piękną żonę i dziecko i poszedł w
świat. Poszedł, dlatego, że jeszcze bardziej niż rodzinę kochał przygody.
Lubił się włóczyć, a że miał ręce zdatne do każdej pracy i potrafił
wszystko, wszędzie był mile widzianym gościem. Jego uroda wyróżniała
go zawsze spośród innych mężczyzn w okolicy, więc cieszył się
względami kobiet. To także było jednym z powodów wędrówek. To nic, że
obrywał od mężów i wioskowych kawalerów, którzy gorliwie bronili
swoich haremów. W końcu wychodził na swoje. Teraz zatrzymał się na
dłużej w Czechach. Nie mógł porzucić ślicznej kobiety, która chciała, aby
został. Został do czasu, aż dziecko skończyło dwa lata. Potem znowu
poszedł. Trafił do mojej dalekiej krewnej. Wiem, że była z Kordą
szczęśliwa. Jak długo? Tego nie wiem. Nie wiem także czy został, czy
poszedł dalej. A może już nie zdążył?

Mała Franciszka bawiła się wraz ze swoim rodzeństwem na zatłoczonym
statku płynącym z Hamburga do Kanady. Miała tylko pięć lat. Rodzeństwo
było młodsze. Walerian skończył trzy, a Władek zbliżał się do dwóch. Z
zainteresowaniem obserwowali olbrzymie koło, które systematycznie
mieliło wodę. Jak to nasze młyńskie na Szumiącej - pomyślała Frania. Od
Frances zaczęła się historia rodu w Kanadzie. To jej geny mają ludzie,
którzy być może nawet nie wiedzą, że ich przodkowie mieszkali w Polsce.
Także geny baronówny Lambrecht-Hildebrand i jej przodków, pomimo
tego, że się jej wyrzekli. Geny wiedzą swoje - związków pomiędzy ludźmi
skutecznie wyrzec się nie da.

Władysław udzielał wywiadu. Wiedział, czego chce dziennikarz. Lubił
żarty, więc już dawno wszystko przygotował. Teraz jednoznacznie
stwierdził, że skończył właśnie sto lat. Dokładnie trzy dni temu -
pierwszego kwietnia. Pomimo zbieżności daty z popularnym w Polsce
Prima Aprilisem data była prawdziwa. Wiek nie. Właśnie skończył lat 95.
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Ale sto brzmiało lepiej.... Od tego momentu także mógłbym rozpocząć
opowieść tej historii.

A może powinienem najpierw opowiedzieć o tym, jak dwaj bracia Feliksa
wyjechali w okolice dzisiejszego Oberhausen. Tam zaczęli pracę, ożenili
się. Tam rodziły im się dzieci. Tam, w Niemczech, żyje jeszcze ostatni
przedstawiciel rodu noszący polskie nazwisko. Nosicieli genów jest o
wiele więcej.

***

Opowiem Wam wszystko, dopóki czas nie wymazał mi pamięci. Opowiem
Wam, bo wiem już, co jest najważniejsze. Mniejsze znaczenie ma
początek, znacznie większe całość, ale najważniejsze jest to, aby zacząć. A
więc: "Dawno, dawno temu..."
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Kochliwa Aniela.

Nieślubne dzieci i dzieci ślubne,
Oto miłości meandry zgubne.
                                             HBS

Siedziałem przy księgach już wiele godzin. Czułem zmęczenie.
Przyłapałem się na tym, że czytam niedokładnie, byle jak. Już miałem
zrobić przerwę, wyjść na świeże powietrze, gdy nagle dostrzegłem coś
interesującego. Aniela. Spoglądam raz jeszcze – Aniela Szumielska.
Nazwisko unikatowe, więc ani chybi jakaś krewna. Aniela. Kim jest
Aniela? Pradziadek miał trzech synów, o córce nikt nigdy nie wspominał.
Może więc jest to córka, któregoś z tych synów? Niemożliwe, jest przecież
w podobnym wieku jak oni. Może pradziadek miał brata? Nic o tym nie
wiem. Kręcił się po księgach jakiś Józef, którego pokrewieństwa nie
ustaliłem, więc może on był bratem pradziadka Michała i ojcem Anieli?
Muszę to sprawdzić. Sprawdzam. Józef był w maju 1865 roku ojcem
chrzestnym. Musiał być wtedy już dorosłym człowiekiem. Załóżmy, że
urodził się dwadzieścia pięć lat wcześniej. Tak, mógł być bratem dziadka.
Ale czy był? Nie wiem.

Aniela. Właśnie przeglądam swoje notatki i czytam, że 20 września 1878
roku urodziła syna, któremu nadano imię Władysław. Jego ojcem był
Marcin Kędzierski. Świadkiem Władysław Szumielski. To imię więc
pewnie dziedziczył po chrzestnym. W pewnym momencie przypominam
sobie, że już raz Anielę spotkałem. Potem o niej zapomniałem. Muszę
sprawdzić notatki. Jest. Podczas pierwszej wizyty w archiwum w Pelplinie
zanotowałem, że Aniela wzięła ślub z Marcinem Kędzierskim. Mieli wtedy
po 23 lata. Był rok 1878. Co? 21 listopada wzięli ślub, a 20 września
urodziła syna? Sprawdzam jeszcze raz. Zgadza się. Czekali aż urodzi, aby
nie musiała iść z brzuchem do ołtarza? A może Marcin wcale nie miał
ochoty na żeniaczkę? Może było więcej takich, którym się Aniela
podobała, a oni jej? Już oczyma wyobraźni widzę Anielę, piękną
dziewczynę, za którą uganiają się wszyscy kawalerowie we wsi.
Marcinowi się udało. Stąd ten dzidziuś. Potem się pobrali więc pewnie
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musieli się jednak kochać. A może presja środowiska była tak duża, że
pobrali się dla świętego spokoju?

Sprawa Anieli, gdzieś tam w podświadomości stale we mnie tkwiła. Kiedy
byłem kolejny raz w Pelplinie sięgnąłem jeszcze raz po księgę małżeństw
parafii w Gostycynie. Znajduję właściwą stronę. Pozycja 11: Martin
Kęzorski lat 23 i Aniela Szumielska lat 23... 21 November 1877... Teraz
wszystko jest jasne. Pomyliłem się w notatkach. Rok 1878 zaczynał się w
księdze dopiero po tym zapisie. Aniela z kochliwej robi się nagle cnotliwa.
Może nawet nie była specjalnie ładna. Ot, normalna dwudziestotrzyletnia
dziewczyna, której czas właśnie nadszedł. Kochali się, bo ślub brali
chociaż nie musieli. Dopiero w dziesięć miesięcy po nocy poślubnej rodzi
im się syn. Wszystko tak jak trzeba. Kolejna tajemnica rozwikłana.
Tajemnica, której nie było. Zwykły błąd zmęczonego genealoga, który za
długo patrzył w księgi.

Jeszcze raz oglądam wpis o ślubie. Świadkami byli... O! Stanisław
Szumielski? Po raz pierwszy widzę. Nigdy o nim nie słyszałem. Nigdy nie
natrafiłem na jego ślad. Kim był? Bratem Anieli? A może Gostycyn wcale
nie był gniazdem Szumielskich? Może należy szukać gdzie indziej? Ale
gdzie? Ot, dylematy genealoga!



Henryk Brunon Szumielski
OKRUCHY – historia poszukiwania przodków. Genealogia większości. (Wersja mini.)

116

Władysław – birbant i kpiarz.

Władysław był jednym z trzech synów mojego pradziadka w linii ojca.
Urodził się pierwszego kwietnia 1858, więc jak wszyscy wiemy w prima
aprilis i ta data w jakiś magiczny sposób rzutowała na jego życie. Data
urodzenia – to informacja uzyskana od potomków, ale nie znalazłem
żadnego jej potwierdzenia w dokumentach.

Na początku wiedziałem tylko, że dziadek miał dwóch braci. Natrafiłem na
ślad jednego z nich - Władysława. Ustaliłem, że miał żonę i kilkoro dzieci.
Miał 36 lat, kiedy wyjechał wraz z całą rodziną do Kanady. Nawet udało
mi się ustalić gdzie jest jego grób, a dzięki życzliwości pewnego Polaka w
London, otrzymałem fotografię cmentarza i dodatkowe informacje. Ale
jakim człowiekiem był? To pytanie zadawałem sobie zawsze, kiedy
odnajdywałem kolejnego zagubionego w czasie i w przestrzeni przodka. W
większości przypadków było to pytanie bez odpowiedzi. O usposobieniu i
zamiłowaniach Władysława także nic nie wiedziałem. Po pewnym czasie
coś mi zaczęło świtać. Kiedy ilość kartek z moimi bazgrołami, które
stanowiły plon przeglądania ksiąg archiwalnych i stron internetowych
rosła, zacząłem dostrzegać, rzeczy ważne, o których wcześniej nie
myślałem. Zawsze skupiałem się na głównym bohaterze, czyli osobie,
która brała ślub, zmarła, albo właśnie była chrzczona i czasem tylko
robiłem notatki o świadkach tego wydarzenia. Niestety nie zawsze. A
szkoda, bo właśnie uświadomiłem sobie jak ważne jest to źródło.

Władysław w przeciągu ośmiu lat (1871-1878) był, co najmniej pięć razy
chrzestnym i drugie tyle świadkiem na ślubie. Jedna impreza rocznie, a
nawet więcej. Może znacznie więcej, gdybym robił bardziej dokładne
zapiski. O czym to świadczy? Myślę, że był człowiekiem lubianym i
pogodnym. Chyba lubił się także bawić, a więc napić się gorzałki i
tańczyć. Kiedy poznałem go lepiej, dzięki informacjom, które uzyskałem
od jego prawnuczki i po połączeniu ich z wynikami moich własnych
badań, jestem tego pewien. W wywiadzie, który opublikowała kanadyjska
gazeta, a który przeprowadzono z nim, kiedy miał według własnego
oświadczenia sto lat powiedział, że cieszy się dobrym zdrowie, bo lubi się
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bawić i biesiadować. Ale teraz, ze względu na wiek nie zostaje na
imprezach do końca. Zmarł, kiedy miał 102 lata. Piękny wiek, gdyby był
prawdziwy. Cóż, człowiek, który urodził się 1 kwietnia miał prawo kłamać
i kpić. Myślę, że czasem z tego prawa korzystał. Także wtedy, kiedy
udzielał wywiadu. Lista pasażerów statku „Kaiser” płynącym z Hamburga
do Kanady podaje, że Władysław miał wtedy - w roku 1894 - lat 36, a więc
nie mógł mieć w chwili śmierci – 26 marca 1952 roku 102 lat, ani kiedy
udzielał wywiadu w roku 1950 lat stu. Ale sto brzmiało lepiej. Wszyscy
byli zachwyceni i jeszcze bardziej się cieszyli.

Władysław, chociaż najbardziej z moich przodków dostępny, ma więcej
tajemnic. Jego żoną była Matylda z domu Trojanowska, ale w grobie, w
którym złożony jest Władysław jest pochowana także pani W.F.
Szumielski. W.F. to nie Matylda. Kim więc była owa W.F.? A może
Matylda miała na drugie Franciszka, a to W to po prostu przewrócone do
góry nogami M? Władysław, o ile słyszy moje rozważania, pewnie się ze
śmiechu w grobie przewraca. Jeśli ktoś był wesoły za życia, taki sam jest
pewnie także po śmierci.

Był niewątpliwie człowiekiem towarzyskim i sympatycznym, bo ponuraka,
odludka, kłótnika nikt by na chrzestnego nie brał, a tym bardziej nie
zapraszał na ślub.

Do tej pory nie dotarłem do informacji o urodzeniu lub chrzcinach
Władysława, więc to, co tu napisałem jest szczerą prawdą. Kiedy do takich
informacji dotrę, myślę, że będzie to nadal prawda. A może nie?
Zobaczymy.
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Bronisław, którego nie było...

Kiedy Władysław z Matyldą i trójką dzieci płynęli do Kanady, to...
Miałem problem. Śledziłem ich losy ponad sto lat po tym, kiedy
wydarzenia te faktycznie miały miejsce. Najpierw ustaliłem, że wypłynęli
z Hamburga, ale nadal nie miałem i nie mam do dzisiaj pojęcia, gdzie
mieszkali przedtem. Czy razem z Piotrem, drugim bratem mojego dziadka
Feliksa Szumielskiego, w Lennep? Czy też przyjechali do Hamburga
prosto z Gostycyna  specjalnie po to, aby wypłynąć do Kanady?
Pięcioosobowa rodzina w tak długiej podróży to duże wyzwanie dla
każdego z rodziców. Przede wszystkim dla matki. Dzieci były jeszcze
małe. Najstarsza Franciszka miała 5 lat. Walerian miał 2 lata, a Bronisław
rok lub półtora. Pewnie trudno było upilnować taką biegającą, wspinającą
się, dotykającą różnych rzeczy - których dotykać nie powinny - gromadkę.
Musiało być trudno, bo kiedy zestawiłem drzewo genealogiczne, które
zbudowałem w oparciu o własne informacje, z drzewem, przysłanym mi z
Kanady, to okazało się, że po drodze zaginął Bronek. O Walerianie także
w Kanadzie nie słyszeli, ale tam występuje Walter, więc w końcu
przyjąłem, że nasz Walerian, a ich Walter, to ta sama osoba. Niestety
wszystko wskazuje na to, że najmłodsze dziecko, maleńki Bronisław nie
dopłynął. Tam w Kanadzie nikt o Bronku nie słyszał. Tak, jak gdyby nigdy
nie istniał. A przecież na liście pasażerów statku „Kaiser” jak byk stoi
napisane: Pasażer numer 419167 Szumielski Bronisław, płynie z rodziną
do Ontario.

Statek, którym płynęli był statkiem parowym, jednokominowym
pływającym pod banderą angielską, a jego kapitanem był pan Hyde.
Minęło już 14 lat od chwili wodowania. Statek dodatkowo wyposażony był
w trzy maszty żaglowe. Dalej nic już nie jest pewne. Nie wiem czy statek
ten zawijał do portu angielskiego w West Hartlepool i potem płynął dalej
do Liverpool, a stamtąd do Ontario, czy też w West Hartlepool wszyscy
pasażerowie przesiedli się na pociąg do Liverpool i stamtąd innym
statkiem, wypłynęli do Kanady. W ramach tego samego biletu, który
wykupili wcześniej w Hamburgu, na całą trasę. Za tym, że dalej płynęli
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innym statkiem przemawia fakt, że „Kaiser” w zasadzie obsługiwał porty
angielskie, utrzymywał regularne kursy na trasie West Hartlepool –
Hamburg – West Hartlepool. Od czasu do czasu pływał także do Saint
Petersburga.

Jeżeli Bronisław nie dotarł do Kanady, to albo wypadł za burtę, lub z
jakiejś  przyczyny zmarł na statku „Kaiser”, albo zagubił się podczas
przesiadki ze statku na pociąg, lub podczas podróży pociągiem, lub też
utopił się, albo zmarł podczas podróży drugim, nieznanym mi statkiem, na
trasie Liverpool – Kanada. Może była jeszcze jakaś inna przyczyna tego,
że los Bronisława jest nieznany.

O Walterze także bardzo mało wiadomo. Tylko tyle, że ożenił się i
wyjechał gdzieś w odległe zakątki Kanady i wszelki ślad po nim zaginął.
Być może zmienił nazwisko, miał dzieci i dzisiaj żyje gdzieś znaczna
liczba jego potomków. Być może. Albo i nie.

Jak to się dzieje, że losy jednych ludzi są klarowne, powszechnie znane, a
informacje o nich łatwo dostępne, a inni – chociaż wcale o to nie zabiegali
– są objęci jakąś niebiańską ustawą o ochronie danych osobowych i nadal
czekają na swoich odkrywców? Na to pytanie genealog-amator
odpowiedzieć nie potrafi. Jeszcze nie teraz. A może nigdy. Ale dorastają
następne pokolenia. Rodzą się nowe techniki i technologie poszukiwań.
Genealogia staje się modna, więc to, co zakryte może nagle stać się proste,
jasne, zrozumiałe i powiązane z tym, co do tej pory znaleźliśmy. I powstaną
nowe wątpliwości i zrodzą się nowe pytania, bo poszukiwania przodków
nigdy się nie kończą.

Z ostatniej chwili:  Bronisław Hieronim Szumielski dopłynął do Kanady.
Zmarł wkróce po przybyciu. Zmarł 27 września 1894 roku jest pochowany
na cmentarzu w Waterloo w okręgu Ontario.
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Antoni syn Mateusza.

Historia ta zaczyna się około 1760 roku, kiedy to, gdzieś w Brandenburgii
– być może w Reppist – urodziła się Maria Hattula i Mateusz Richter,
którzy kiedy podrośli, tak długo patrzyli sobie w oczy, że z tego patrzenia
szybko do ołtarza poszli. Skutkiem tego także - 24 stycznia 1782 roku –
przyszła na świat Katarzyna Richter, która potem dożyła sędziwego wieku
lat 70-ciu. Ale wcześniej, mając już lat sporo, bo 26 – w dniu 25 listopada
1808 roku w Senftenberg, także w Brandenburgii wyszła za mąż, za Jana
Nowotnicka. Nie spiesząc się wcale, siedem lat później, urodziła - 09 maja
1815 - roku syna, który na chrzcie świętym, na cześć dziadka, otrzymał
miano Mateusza. W tym czasie, mały Mateusz i jego rodzice mieszkali już
w pobliskim Saerchen.

Dorosły furszpan - czyli stangret – Mateusz wyjechał do odległego, bo
znajdującego się na terenie obecnej Wielkopolski – Powodowa. Powód
jakiś być musiał, ale jaki nie wiadomo. Być może Mateusz wcale nie chciał
tam jechać, ale – jako stangret - musiał. W Powodowie poznał Jadwigę
Oparkę, z którą wziął ślub, a 20 maja 1839 roku urodził się ich syn –
Antoni. Niestety, Jadwiga nie przeżyła porodu. Jej śmierć spowodowała
poważne perturbacje rodzinne. Tak, że nawet chrzest Antoniego, nie odbył
się, tak jak zwykle bywało, w ciągu trzech dni, a dopiero w trzynaście dni
po urodzeniu, czyli po pogrzebie Jadwigi. Świadczyć to, może, że dziecko
było zdrowe, a jego życie nie było bezpośrednio zagrożone.

Mateusz, który najpierw próbował być dla syna i ojcem i matką, a
dodatkowo zmuszony do tego, do czego zmuszona jest większość ludzi, a
więc do walki o byt, zrozumiał wkrótce, że nie da rady. Pozostawił
maleństwo pod opieką nieznanych nam osób, a sam udał się w rodzinne
strony, po nową żonę, która zapewniłaby należytą opiekę i wychowanie
Antkowi. Skutkiem wizyty w Brandenburgii był ślub, który się odbył 07
marca 1840 roku w rodzinnym mieście panny młodej – Krystyny Grassnop
– w Saalhausen. Czy była to przypadkowa panna, w wieku 22 lat, nadająca
się na żonę i matkę, czy raczej jakaś wczesna miłość Mateusza, któremu
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udało się ją przekonać, że warto z nim wyjechać – co jest raczej bardziej
prawdopodobne, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że Antoni, kiedy
dorósł, ożenił się z Urszulą Matysik i zapoczątkował ród, którego i ja
jestem członkiem, bo to oni spłodzili syna Jana, który urodził się 28 maja
1870 roku, a który był moim dziadkiem.

Nie wiemy czy Krystyna była dobrą macochą, a Mateusz dobrym ojcem.
Nie wiemy nawet czy Mateusz Nowotnick z Brandenburgii, to ten sam
Mateusz Nowotnik, który był ojcem Antoniego Nowotnika. Nawet nie
wiemy czy Antoni, to ten sam Antoni, który ożenił się z Urszulą Matysik.
Oto dylematy genealoga! Nawet uczeni w piśmie mają wątpliwości, a cóż
dopiero my, amatorzy?

Wszystko jest prawdopodobne, ale nie wiadomo czy cokolwiek jest
prawdziwe. Oto zadanie dla nowych pokoleń genealogów rodu. Gdyby
wszystko było już znane, czy życie miałoby jakikolwiek sens? Niektórzy
pewnie sądzą, że tak. Ja twierdzę, że nie.

* * *

Po następnych kilku miesiącach poszukiwań cała ta historia okazała
się nieprawdziwa. Zresztą sam w nią niezbyt mocno wierzyłem. Ot, taka
hipoteza robocza. Trop był fałszywy. Wnioski - chociaż logiczne - były
błędne. Dzisiaj śmieję się ze swojej ówczesnej interpretacji. To nie był ten
Antoni, a prapradziadkiem nie był Mateusz Nowotnick lecz Wojciech
Nowotnik.
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Barbara, którą wyszperałem w...

... starych księgach. Nikt wcześniej nie wiedział, że istnieje. Pojawiła się
nagle i od razu z moim prapradziadkiem Wojciechem.  Dała o sobie znać
w dzień urodzin Antoniego, ich syna, mojego pradziadka. Barbara
Szperalam. Potem pojawiła się jeszcze raz, właściwie pojawiła się...
przedtem. W chronologii poszukiwań to było jednak potem – w dniu
urodzin Mateusza, starszego brata Antoniego. Od razu wyjaśniło się, że to
nie Mateusz był moim prapraprzodkiem, tylko Wojciech. Kobieta o której
piszę - kiedy urodził się Mateusz - była tylko Barbarą, jego matką, żoną
Wojciecha. Ksiądz nie zapisał jej nazwiska. Nic nie wiadomo o jej
rodzicach, o jej siostrach i braciach. Nic nie wiadomo o jej życiu. A jednak
trochę wiadomo. Urodziła się około roku 1780 w Wielkopolsce. Musiała
być zdrową kobietą, bo jeśli przyjmiemy, że Mateusza urodziła w wieku
20 lat, to Antoni urodził się gdy miała ich już 39.

„Szperalam” – początkowo nazwisko to z niczym mi się nie kojarzyło.
Zresztą najpierw przeczytałem je jako „Szperlan”. Dopiero gdy
przyjrzałem się lepiej ujrzałem „Szperalam”. I od  razu proste skojarzenie
ze słowem „szperałam”. Skoro nie mogłem znaleźć nikogo z jej krewnych
przeszukując księgi chrztów, ślubów, zgonów i małżeństw postanowiłem
pójść tropem, jakim może być geneza nazwiska. Nazwisko to można
wywieść ze słowa „szperać”, czyli przeglądać, szukać. Aleksander
Bruckner twierdzi, że był nawet taki wyraz jak „szperlać”. Co ciekawe, w
tej samej okolicy, w której mieszkała Barbara Szperalam - ale trochę
później niż szacowany rok urodzenia Barbary - w księgach pojawiają się
nazwiska: Szperalski (Szperalska) i Szukalski (Szukalska).

Człowiek, który jako pierwszy otrzymał miano Szperalam musiał być
ciekawy, stale poszukujący, który szukał nowych informacji i nowych
rozwiązań. Jeśli osobą tą była kobieta, to można przyjąć także, że być
może bacznie przyglądała się i poszukiwała odpowiedniego kandydata na
męża, i stąd owo nazwanie. Ale to dotyczyłoby raczej osoby w pełni
dojrzałej, w wieku, co najmniej średnim. Ta Barbara, o której piszę, miała
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najwyżej dwadzieścia lat, kiedy była już mężatką i rodziła dzieci. Nie
męża, więc poszukiwała, a czegoś innego. Czego? Tego się pewnie już nie
dowiemy. A może po prostu odziedziczyła nazwisko po rodzicach.
Chociaż samo Szperalam w znaczeniu „szperałam” mogło być wyłącznie
mianem jednej kobiety i nie było dziedziczone.

To są dywagacje nie podparte faktami. Zakładam jednak, że możliwe jest,
iż nazwisko Szperalam, które dzisiaj już nie występuje, dało początek
dwóm innym: Szukalski i Szperalski. A czy jest możliwe, że Szperalską
zaczęto nazywać Szperalam?

To chyba ślepa uliczka, która nie zaprowadzi mnie do przodków Barbary.
Ot, takie ćwiczenie umysłowe, zabawa w zapełnianie luk w faktach,
domysłami i rozważaniami o tym, co jest lub nie jest możliwe.

***
Po przeczytaniu książki Krzysztofa Raniowskiego „Rody ziemi
wolsztyńsko-babimojskiej”68, wiem już, że miałem tylko częściowo rację.
Żyli w Wielkopolsce ludzie o nazwisku Szperała. Od ich nazwiska powstały
odnogi Sprolewicz i Spiralscy. Barbara, chociaż po przodkach Szperała, w
rzeczywistości nazywała się Sobota (Sobocianka, Szperałka).  Ale to już
nowa, wymagająca wyjaśnienia, całkiem inna historia.

Uczymy się na błędach, o tym mówią opisane wyżej Historyjki z historii.
Historyjki te pokazują, w jaki karkołomny nieraz sposób człowiek
dochodzi do prawdy. Pokazują także, że przydaje się odrobina wyobraźni.
Do kojarzenia faktów wystarcza logiczne myślenie, ale do wypełniania luk
w wiedzy potrzebna jest wyobraźnia. Dopiero logika i wyobraźnia
pozwalają nam budować hipotezy, które weryfikujemy poprzez nowe
ustalenia. Nadmiar wyobraźni może nas jednak zaprowadzić na manowce
(przypomnijcie sobie historyjkę Antoni syn Mateusza). To nie przodkowie
podstawiają nam nogi. To my sami potykamy się o własne, w pokrętnym
marszu do celu. Cel jest znany, ale kierunek marszu, najczęściej nie.
                                               
68 Krzysztof Raniowski „Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Wolsztyn. Wydanie drugie. 2006.
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Zakończenie

Nie wiem czy zauważyliście, czy udało mi się to pokazać, że książka ta
pozornie jest tylko o poszukiwaniach genealogicznych. W rzeczywistości
jest to opowieść o ludziach, o moich odległych w czasie krewnych, oraz o
tych, których spotkałem w trakcie tych poszukiwań. Jest to ogromna rzesza
ludzi. Większość spotkałem w Internecie. To nieprawda, że w
rozpolitykowanym świecie, w którym człowiek człowiekowi jest
najczęściej wilkiem, nie ma ludzi serdecznych, otwartych na innych,
chętnych do pomocy i do współdziałania. Podczas tych poszukiwań
przebywałem w świecie ludzi życzliwych.

Każdy genealog twierdzi, że poszukiwania nigdy się nie kończą, bo zawsze
natrafimy na ślad, którym warto iść dalej, a potem następny i tak dalej. Być
może jednak, te poszukiwania nie kończą się nigdy, także dlatego, że
dzięki nim przebywamy w świecie ludzi normalnych, a studiowanie
starych ksiąg budzi emocje inne niż te, które wyzwalają w nas wiadomości
podawane przez prasę, radio i telewizję.

„W przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim badaniach udało
(...) się wykazać, że młodzież, która formułuje dobre opowiadania na temat
przeszłości własnej i swoich rodziców, lepiej sobie radzi z tak trudnym
zadaniem, jakim jest wchodzenie w dorosłość. OPOWIADANIE
DZIECIOM HISTORII ICH RODZINY JEST WIĘC
INWESTOWANIEM W PRZYSZŁÓŚĆ.”69 Czy to nie jest wystarczający
powód, aby zająć się historią własnego rodu?

Niniejszy tekst był wielokrotnie zmieniany i być może wkradły się doń
literówki lub inne niedostrzeżone błędy. To co dostrzegłem poprawiłem,
ale, przyznaję nie przeprowadziłem korekty zbyt dokładnie. Cóż, czas jest
dobrem nieodnawialnym, a ja jeszcze muszę odnaleźć kilku przodków...

                                               
69 „Polityka” nr 7 (2592) z dn. 17.02.2007 „Poradnik psychologiczny”  str. 7-10
Magdalena Budziszewska „Opowiedz mi swoją historię.”
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Zapraszam także na stronę http://szukajprzodka.pl gdzie znajdują się
między innymi usunięte z tego opracowania adresy i linki do stron z
których warto korzystać.

Elbląg 07.06.2010.                                        Henryk Brunon Szumielski
e-mail: genealogia@onet.eu

Adres do korespondencji:
HBS
Skrytka pocztowa 14
82-310 Elbląg 2
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