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Piotr Szkutnik

PORADNIK GENEALOGICZNY
DLA SZADKOWIANINA
Zapewne wielu mieszka ców miasta i gminy zadaje sobie
pytania: Czy moja rodzina mieszka tutaj „od zawsze”? sk d
pochodzi moja rodzina? sk d wywodzi si moje nazwisko? jaka jest
jego etymologia (czyli pochodzenie)? itp. Na tego typu pytania
odpowiedzi mo e udzieli przede wszystkim genealogia. Termin
ten jest ju powszechnie znany, ale przypomn , i genealogia to
nauka zajmuj ca si ustalaniem zwi zków pokrewie stwa
i powinowactwa. Jej wizytówk jest znane chyba ka demu drzewo
genealogiczne.
Zainteresowanie genealogi wi e si przede wszystkim
z
lepszym
wykształceniem
społecze stwa.
Lata
dziewi dziesi tych XX w. to w pewnym sensie renesans tej nauki
pomocniczej historii. W młodym pokoleniu, jak równie w
starszym w ostatnich latach pojawiło si
wiele osób
zaintrygowanych swoimi korzeniami. Doceniono t dziedzin
wiedzy równie w edukacji jako pomagaj c przedstawi i
zrozumie
najwa niejsze wi zy ł cz ce ludzi (a wi c
pokrewie stwo i powinowactwo). Genealogi
popularyzuje
równie w swych literackich fantazjach powszechnie znany dzi ki
ekranizacji dzieł, J.R.R. Tolkien. Tablice genealogiczne
przedstawiaj ce zwi zki rodzinne bohaterów, herosów i władców
s integraln cz ci jego ksi ek (szczególnie w cyklu Władca
Pier cieni).
Obecnie popularno
i atrakcyjno
genealogii wynika
głównie z zastosowania komputerów do gromadzenia
i przetwarzania informacji. Pracuj c cho by w programie Word,
wpisane do komputera dane genealogiczne mo emy dowolnie
formatowa , korygowa , uzupełnia
i wreszcie drukowa
mgr Piotr Szkutnik jest nauczycielem historii w Gimnazjum w Szadku.
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w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Mo emy bez ogranicze
budowa baz danych na temat naszej rodziny.
Szczególnie
upowszechnienie
Internetu
sprawiło,
e poszukiwania genealogiczne stały si poszukiwaniami bez
granic. Wpisuj c nasze nazwisko do wyszukiwarki internetowej,
szybko zorientujemy si , e w Internecie znajduj si strony www.
setek czy tysi cy naszych potencjalnych krewniaków. Natomiast
wpisuj c hasło „genealogia”, przekonamy si , jak wiele osób jest
ju zaanga owanych w prywatne poszukiwania genealogiczne.
Niektórzy spo ród nich mog okaza si naszymi krewniakami,
zatem na wst pie poszukiwa mo emy poprosi ich o zgromadzone
przez nich dane o rodzinie. Warto to zrobi , poniewa przez
nie wiadomo niepotrzebnie mo emy powieli prac , któr kto
ju wcze niej wykonał.
Do poszukiwa popycha nas zwykła ciekawo , czyli ch
poznania tego, czego nie wiemy. Poza tym, z plonami naszych
genealogicznych poszukiwa jeste my w pewnym sensie zwi zani
emocjonalnie. Dowiadujemy si bowiem, kim byli i kiedy yli nasi
przodkowie, z którymi si przecie identyfikujemy i których losy
cz sto wyja niaj nasz sytuacj yciow .
Wielu amatorów-genealogów postrzega genealogi jako
wietn zabaw intelektualn pozwalaj c na przeprowadzenie
swoistego dochodzenia. Polega ono na ustaleniu informacji
o naszych krewnych czy te zgromadzeniu danych o naszych
przodkach. Dochodzenie to jest o tyle ciekawe, e losy naszej
rodziny s cz sto fascynuj c i zaskakuj ca histori wplecion
w dzieje regionu, a w przypadku szczególnie wybitnych jednostek
tak e powi zan z dziejami całego pa stwa.
Osoby zainteresowane genealogi charakteryzuj si przy
tym du ym obiektywizmem naukowym w swych ustaleniach. Nie
próbuj fałszowa swej rodzinnej historii, szukaj c na sił
szlacheckich przodków, by po ich ustaleniu, np. wywy sza si
wobec innych osób.
Celem wi kszo ci amatorów jest ustalenie prawdy o swym
pochodzeniu, jakie by ono nie było: chłopskie, mieszcza skie czy
szlacheckie. Dot d pokutuje jeszcze w naszym społecze stwie
prze wiadczenie, i
pochodzenie chłopskie jest „gorsze”.
Tymczasem wi kszo osób, które mieni si „mieszczuchami”,
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jest pochodzenia chłopskiego. Wynika to z oczywistego faktu i
przez wieki chłopi jako stan, a nast pnie warstwa ludno ci byli
najliczniejsz grup społecze stwa. Na pocz tku XIX w. liczyli
ponad 70% ogółu mieszka ców ówczesnego Ksi stwa
Warszawskiego, które obejmowało dzisiejsze województwo łódzkie
(ł cznie z Szadkiem). W tym okresie mieszkaj ca równie na wsi
szlachta (dziedzice, dzier awcy, oficjali ci dworscy) razem
z podległ im ludno ci folwarczn stanowiła jedynie niecałe 5%
ludno ci 1.
Dzisiejsi mieszka cy miast, szczególnie wi kszych, s
w wi kszo ci potomkami robotników, którzy z kolei rekrutowali si
głównie z najubo szych grup ludno ci wiejskiej (tj. bezrolnej).
Podobnie w wypadku typowo rolniczego miasteczka, jakim jest
Szadek, znaczny procent przodków jego mieszka ców b d
stanowi przedstawiciele warstwy chłopskiej, nie mówi c ju
o mieszka cach okolicznych wsi. Zatem ustalenie w czasie
poszukiwa danych o przodkach pochodz cych z tej grupy
społecznej nie powinno budzi naszego zdziwienia i absolutnie nie
powinno skłania do rezygnacji z dalszych kwerend. Przypomn ,
e jak głosi tradycja, nawet dynastie panuj ce wywodziły si
z chłopstwa. Piastowie wywodzili si od kmiecia Piasta kołodzieja,
a panuj cy w Czechach Przemy lidzi pochodzili od Przemysła
oracza. Zreszt , kto jak nie chłopi pracowali w pocie czoła na
utrzymanie całego pa stwa i warstw nim rz dz cych. To oni
musieli znosi ci ary licznych podatków i pa szczyzny. Nale y si
im zatem szacunek i odpowiednie miejsce w galerii naszych
przodków.
Jednocze nie poszukiwania genealogiczne mog zaspokoi
nieoczekiwanie, tkwi ce w ka dym z nas, snobistyczne
zapotrzebowanie na tych „lepszych przodków”. Okazuje si
bowiem, co jest naukowo udowodnione, e wielu przeci tnych,
obecnie yj cych Polaków mo e wywodzi si od ksi t i królów
panuj cych nie tylko w naszym kraju. Ta kusz ca perspektywa jest
teoretycznie w zasi gu ka dego z nas. Matematyczne wyliczenia
szacuj liczb obecnie yj cych potomków Mieszka I, ksi cia
Polski, zmarłego w 992 r., na wiele milionów! Je li udowodnimy
1

Inglot S. (red.), Historia chłopów polskich, Wrocław 1995, s. 127.
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nasze pochodzenie od dynastii Piastów, stajemy si automatycznie
krewniakami
wszystkich
obecnie
panuj cych
władców
europejskich. Czysty snobizm? Niekoniecznie, przy okazji bowiem
poznajemy histori , któr przez wieki budowali władcy, wybitne
i mniej wybitne jednostki, od których mo emy si wywodzi .
Schodz c do poziomu historii regionalnej (co jest głównym
zamierzeniem niniejszego artykułu), my l , e w nie mniejszym
stopniu b dziemy zadowoleni z przodków, którzy mieli wkład
w dzieje lokalne. Nawet je li wkład ten polegał głównie na pracy
w polu. Pytanie jednak, jak znale dane o tych przodkach?
Najpierw musimy ustali czy chcemy pozna prawd
o naszych przodkach, czy te chodzi nam o odnalezienie, za
wszelk cen , herbu szlacheckiego i gloryfikacj własnego rodu. Za
odpowiedni opłat , herb naszej rodziny z pewno ci ustali
prywatne biuro heraldyczne. Przy czym zrobi to tak, e przeci tny
„zjadacz chleba” nie zorientuje si , i jest to zwykłe fałszerstwo czy
nadinterpretacja danych z pewnych ródeł (np. z herbarzy). Zatem
najlepiej wybra opcj – swoich przodków poszukam sobie sam,
przy współpracy krewnych.
Punktem wyj cia do rozpocz cia bada genealogicznych jest
zebranie informacji od najbli szych. Najlepiej zwróci si do
najstarszych członków rodziny. Informacje, które mo e nam
przekaza krewny, dotycz najcz ciej osób jemu współczesnych,
znanych osobi cie, od których z kolei czerpał dane. Najstarsi
informatorzy dla dzisiejszych badaczy, to osoby urodzone zwykle
ok. 1920 r. Wiedza seniorów rodów cz sto ma charakter praktyczny
i gromadzone przez nich w ci gu ycia wiadomo ci najcz ciej nie
miały celu genealogicznego. Przekaz rodzinny odnosi si głównie
do wydarze z XX w. Wiadomo ci dotycz ce wcze niejszych
losów rodziny nieraz nie wiadomie przeinaczone nie mog
zasługiwa na pełne zaufanie. Zwykle w wyniku gloryfikacji,
przodkowie w relacji potomków staj si uczestnikami powsta
narodowych lub zubo ałymi szlachcicami, pozbawionymi maj tku.
Nie nale y jednak odrzuca informacji, które mog nam si wyda
mało prawdopodobne. Powinni my zebra wszystkie wersje
dotycz ce danego wydarzenia, mimo i mog by one niespójne.
W ten sposób zgromadzimy materiał potrzebny do przeprowadzenia
porówna .
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Warto ciowym rdzeniem przekazów okazuj si wskazówki
typu geograficznego, czyli nazwy miejscowo ci, parafii, z których
si wywodzili przodkowie. Relacjom krewnych musimy wierzy ,
je li s jedynym ladem stosunków pokrewie stwa lub pochodzenia
rodziny. Najcz ciej jednak, dzi ki zachowanym ródłom, jeste my
w stanie zweryfikowa przekaz rodzinny.
Wywiady
nale y
przeprowadzi
z
najstarszymi
przedstawicielami rodziny bli szej i dalszej. Starszych osób nie
nale y zadr cza zbyt wieloma pytaniami i zra a natarczywo ci
w ich zadawaniu, cierpliwie natomiast wysłuchiwa opowie ci,
nawet je li nas one nie interesuj . Starsi ludzie zwykle pami taj
doskonale czasy swego dzieci stwa i ch tnie o nich opowiadaj .
Umiej tne przeprowadzenie wywiadu mo e zaprocentowa
zdobyciem zaufania u naszego rozmówcy, a co za tym idzie,
wi kszego stopnia wiarygodno ci relacji, jego wi kszej swobody
w opowiadaniu swych i rodzinnych losów.
Podczas wywiadu nie nale y niczego sugerowa , tak by
otrzyma nieska on wersj wydarze czy punkt widzenia naszego
rozmówcy. Rzetelno
tych relacji mo emy łatwo sprawdzi ,
zadaj c po jakim czasie podobne pytania. Powinni my zawsze
pyta rozmówc o ródło posiadanej przez niego wiedzy. Przydaje
si tutaj dyktafon, gdy informacja pocz tkowo uwa ana przez nas
za nieistotn , a wi c nie zanotowan , z czasem okazuje si
interesuj ca.
W ankiecie korespondencyjnej tak e nie nale y zniech ca
krewnych zbyt du
liczb pyta . Nale y sprawdzi te ,
np. w Internecie (o czym ju wy ej wspomniałem), czy kto
z krewnych nie podj ł podobnych bada , by nie powiela
niepotrzebnie pracy i ewentualnie skoordynowa działania.
Na pocz tku 2002 r. powstała w Internecie genealogiczna
lista dyskusyjna POLGEN, licz ca ju kilkudziesi ciu członków,
która jest po wi cona zagadnieniom zwi zanym z rodzinn
genealogi . Mo na si do niej dopisa i skonsultowa z osobami
zainteresowanymi t tematyk .
Nasza genealogiczna ankieta skierowana do krewnych
powinna składa si z konkretnych pyta dotycz cych danej osoby.
Przy okazji mo emy tutaj zebra informacje o charakterze
etnograficznym. Pytamy o imiona, nazwisko, przydomek, daty
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i miejsca urodzenia, chrztu ewentualnie pierwszej komunii,
bierzmowania, kolejnych lubów (cywilnego i ko cielnego), zgonu,
pogrzebu i okoliczno ci tych wydarze . W przypadku porodów
staramy si dowiedzie , czy miały miejsce w domu i kto je
odbierał. Pytamy równie o martwo urodzone dzieci, posag, swaty,
przebyte choroby, przyczyn mierci, miejsce pochówku.
Ciekawe s te wobec braku fotografii opisy fizjonomii, czyli
to co nas mo e prywatnie szczególnie interesowa , tj. kolor oczu,
włosów, karnacja.
W stosunku do przodków pytamy równie o pochodzenie
narodowo ciowe, zawód, emerytur , status. Szczególnie
interesuj cy jest stan prawny chłopów (czy był chłopem
pa szczy nianym
czy
czynszowym,
kolonist ).
Pytamy
o sprawowane funkcje, dyplomy, słu b wojskow , odznaczenia,
stopnie, przynale no do organizacji, np. do stra y po arnej,
miejsce zamieszkania, wysiedlenia (cz ste podczas drugiej wojny
wiatowej), odbyte podró e w ró nych celach, udział
w wydarzeniach dziejowych. Ustalamy, czy przodkowie byli
pi mienni, a wi c czy posiadali wykształcenie, czy znali j zyki
obce. Ponadto pytamy o stan posiadania, wielko i lokalizacj
posiadanych gruntów, budynków, z okre leniem z jakich
materiałów były zbudowane, z podaniem czasu ich uzyskania
i utraty.
Interesuj ce dla nas jest równie wyznanie przodka i jego
osobisty stosunek do religii. Pytanie o sprawy zwi zane z kultem
mo e by pomocne w okre leniu miejsca pochówku przodka, kiedy
dowiemy si , jakie groby i gdzie odwiedzał „ankietowany”
w czasie
wi ta zmarłych. Ponadto mo emy pyta
o zainteresowania, stosunki panuj ce w rodzinie, relacje mi dzy
rodzicami a dzie mi, o prac tych ostatnich w gospodarstwie,
wyposa enie domu, obecno ksi ek i gazet, ubranie, po ywienie.
Informacje tego typu z pewno ci o ywi fakty, które
przekazuj o przodkach dokumenty (o czym ni ej) i zabezpiecz
wiedz naszych krewnych przed zapomnieniem.
Tradycja rodzinna, si gaj ca trzech pokole wstecz od osoby
informatora, w du ej mierze mo e zasługiwa na zaufanie. Zwykle
informatorzy nie posiadaj wiadomo ci o wcze niejszych dziejach.
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Równolegle z prowadzeniem wywiadów powinni my
dokona w domu przegl du starych dokumentów.
Je eli mieszkamy w nowym domu, starych dokumentów
mo emy ju nie odnale w rodzinnych papierach. Szczególnie
du o ich przepadło w okresie drugiej wojny wiatowej w wyniku
zniszczenia czy zagubienia. Bywały te niszczone po wyga ni ciu
ich mocy prawnej czy praktycznego zastosowania (np. dokumenty
z czasów okupacji w euforii po jej zako czeniu), celowo czy przez
niedbalstwo, brak zainteresowa
historycznych, podczas
porz dkowania szuflad po zmarłych. W ród domowych zbiorów
archiwalnych najstarsze mog okaza si zdj cia. Wynikało to
zapewne z silniejszej wi zi emocjonalnej, ł cz cej potomków danej
osoby z jej podobiznami ni z pozostałymi po niej innymi
dokumentami.
Kogo przedstawiaj fotografie, nale y jak najszybciej ustali
w ród starszych krewnych. Najlepiej je li personalia osób b d cych
na zdj ciu potwierdzi wi cej ni jedna osoba. Nale y tak e
pokaza , o ile to mo liwe, do oceny przez starszego krewnego kilka
zdj , co do których spodziewamy si , e jedno zawiera wizerunek
poszukiwanej osoby. Przedstawienie jednego zdj cia jest ju
pewnego rodzaju sugesti . W wypadku zdj
osób zmarłych
stosunkowo dawno, tj. przed urodzeniem naszych najstarszych
informatorów, szans na identyfikacj daje tylko podpis na
fotografii. Ju samo znalezienie si jej w ród domowych zdj
dowodzi niew tpliwych zwi zków przedstawionej na niej postaci
z nasz rodzin . Fotografia przodka zamieszczona na tablicy
genealogicznej z pewno ci uatrakcyjni jej graficzn szat
i wzbudzi najwi ksze zainteresowanie krewnych, ogl daj cych
potem stworzone przez nas drzewo genealogiczne.
Historia fotografii si ga pierwszej połowy XIX w., zatem
starszych zdj nie znajdziemy. Odnalezienie fotografii rodzinnej
z XIX w. jest wr cz sensacyjne, niewiele bowiem ich si
zachowało. Jednak te dwudziestowieczne mo na
miało
wykorzysta do naszego genealogicznego dzieła.
Fotografie mo na datowa według wieku postaci (cho
zdarza si retusz twarzy, ale mo na wnioskowa , np. po wygl dzie
dłoni), ubioru, obiektów w tle, pozwalaj cych zlokalizowa miejsce
wykonania, je li nie pochodz z atelier fotografa, równie pory
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roku, co dotyczy zdj wykonywanych na otwartej przestrzeni.
Fotografie z pocz tku XX w., zwykle naklejone na tekturow
sztywn podkładk , s cz sto wysokiej jako ci. Przy identyfikacji
osoby, któr przedstawia zdj cie, nale y wzi
pod uwag
piecz tk zakładu fotograficznego oraz zamieszczon dedykacj .
Przegl daj c rodzinne papiery, nale y zwróci uwag na
zachowan korespondencje. Nazwiska nadawców i stosunek
pokrewie stwa do adresatów wiadcz o tym, jak grup krewnych
ł czyła w danym okresie silna wi rodzinna.
Spo ród dokumentów wydanych przez instytucje pa stwowe
i ko cielne szczególnie przydatne, bo stanowi ce punkt wyj cia
naszych poszukiwa , s odpisy metryk ko cielnych i akt stanu
cywilnego urodze ,
lubów i zgonów. W szczególnych
przypadkach mo emy odnale
wi ksz ich liczb . Osoby
zawieraj ce zwi zek mał e ski podczas okupacji, aby
udowodni swoje pochodzenie, musiały zebra dokumenty
wiadcz ce o ich „rasowo ci”. Zebrane na ten cel dokumenty
dotyczyły rodziców i dziadków nowo e ców, mog zatem stanowi
gotowy materiał do wywodu przodków.
Ponadto nale y zwróci uwag na wiadectwa szkolne,
dowody to samo ci, dyplomy, ksi eczki wojskowe, akta
własno ciowe dotycz ce zakupu czy sprzeda y nieruchomo ci,
wypisy akt notarialnych, np. testamenty, darowizny nawet te z lat
powojennych, poniewa mog znajdowa si w nich nawi zania do
kontraktów z lat wcze niejszych, przedstawiaj ce stan posiadania.
Spo ród ródeł genealogicznych, które mo emy znale
w terenie, szczególnie cenne s nagrobki naszych krewnych
i przodków, przy których gromadzimy si 1 listopada. Warto
wówczas odwiedzi starsze pomniki i spisa dane z płyt
nagrobnych lub zrobi ich zdj cia. Na cmentarzach parafialnych
w Szadku i w okolicy znajduj si przede wszystkim nagrobki osób
zmarłych po drugiej wojnie wiatowej. Wiele starszych nagrobków,
tj. z pocz tku XX w. znajduj cych si na cmentarzu w. Idziego,
zostało (co dla historyka jest szczególnie bolesne) celowo
zniszczonych w latach sze dziesi tych XX w. z inicjatywy
jednego z proboszczów.
Wystarczy przespacerowa si po miejscowych cmentarzach,
by przekona si , e przedwojennych grobów jest niewiele. Wi e
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si to głównie z faktem, e starsze chłopskie mogiły z drewnianym
krzy em, usypane tylko z ziemi, nie były trwałe. Nale y jednak
doceni i te powojenne, które szczególnie na pocz tku poszukiwa
mog dostarczy interesuj cych danych. Dla wielu osób s one ju
bardzo stare, np. dla dzieci szkolnych zainteresowanych histori
wszelkie pozostało ci powojennej ju epoki komunistycznej
stanowi odległ przeszło .
Wybieraj c si do okolicznej parafii, warto zwróci uwag na
miejscowy ko ciół i pozna jego histori . Nale y zda sobie
spraw , jak wiele wydarze z yciu naszych przodków, tj. chrzest,
lub, pogrzeb, wi ta, cotygodniowe msze, miało miejsce w jego
murach. Najcz ciej ko ciół jest jedyn materialn pozostało ci na
wsi z XIX w. czy okresu wcze niejszego.
Do pobliskiej wioski parafialnej mo emy wybra si , o ile to
mo liwe, na rowerze, przy okazji odbywaj c wycieczk
turystyczn , ł cz c harmonijnie przyjemne z po ytecznym.
W niniejszym artykule pokrótce przedstawiłem ródła
genealogiczne ogólnodost pne tj. rodzinne i domowe. W kolejnym
chciałbym zainteresowa czytelników dalszymi poszukiwaniami
genealogicznymi, tym razem w instytucjach pa stwowych
i ko cielnych.
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