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Nie podam ręki nikomu!

„Nie podam ręki nikomu, kto nie wie jak
jego prababka z domu” - M. Wańkowicz.
Ten cytat mógłby rozpoczynać hymn genealogów.
A czy ty znasz imiona swoich prababek?
Było ich aż cztery. Spróbujcie to ustalić
w swojej rodzinie, a zobaczycie, że to
nie jest wcale takie proste. Często nie
przywiązuje się do tego wagi, a szkoda.
Ustalając te fakty możemy poznać własne korzenie oraz historię swoich przodków. Tym wszystkim należy się zająć jak
najszybciej bo czas nieubłaganie ucieka
zabierając tych najstarszych i najwięcej
pamiętających.
Bardzo ważne są stare fotografie. To
prawdziwe relikwie rodzinne. Dziś w dobie cyfryzacji należy je zeskanować i zapisać na nośniki elektroniczne, aby służyły
następnym pokoleniom. Fotografie, nawet bardzo zniszczone, da się poprawić,
wyostrzyć, usunąć wszelkie ich defekty.
Ale to materiał na następny artykuł. Badanie historii rodziny to fascynująca praca. Odnajdywanie kolejnych przodków i
umieszczanie ich w odpowiedniej kolejności na rysowanym wykresie to elektryzująca przygoda. Efekt w postaci drzewa
genealogicznego staje się wielkim odkryciem bardzo prywatnej Ameryki. Daje to
ogromną satysfakcję. Wiem to z własnego
doświadczenia.
Zupełnie przypadkowo zająłem się odnajdywaniem przodków po kądzieli, czyli ze strony matki, nie przypuszczając,
że zajmie mi to kilka lat i pochłonie bez
reszty. Odczytywanie kolejnych stron z
Aktów Stanu Cywilnego nie jest proste i
jeśli natrafiamy na nie w archiwum to pół
biedy. A jeśli akta są niekompletne? Wtedy trzeba niestety analizować inne dokumenty i dlatego pochłania to sporo czasu.
Najstarsze zachowane akta urodzeń w
Suchedniowie sięgają 1816 roku. Były to
wtedy „Akta cywilne urodzeń Patafianów
Kościoła Wzdolskiego do Kaplicy Suchedniowskiej Należących”.

oraz o stopniu zamożności czy biedzie
mieszkańców. Natknąłem się w sowich
poszukiwaniach na takie dzielnice Suchedniowa jak Kuźniczka, Konstantynów,
Ogonów. Ciekawe, czy ktoś wie gdzie one
były usytuowane?

Rejestr urodzeń z 1816 roku.
Magia jednego zdjęcia
Po kilku latach, kiedy już rozpracowałem
rodzinę Tumulców i narysowałem drzewo
genealogiczne, zacząłem poszukiwania

starych fotografii oraz pamiątek dotyczących tej rodziny. Niestety nie zadbano o
zachowanie zdjęć i dokumentów. To mnie
podłamało, przestałem zajmować się historią Rodziny. Jednak, kiedy dotarłem do
najstarszej wnuczki pradziadków Eustachego i Konstancji zdarzył się cud. Kiedy
dzieliłem się z nią moją wiedzą o rodzinie, pokazywałem rozrysowane wielopokoleniowe drzewo genealogiczne, widząc
moje zaangażowanie poszła do domu i
przyniosła mi to genialne zdjęcie. I jak
nie wierzyć w cuda! Zapewne pradziadek
Eustachy i prababka Konstancja wydali
taką dyspozycję z zaświatów. Zdjęcie to
pochodzi z roku 1908 i zostało zrobione
w zakładzie fotograficznym w Kielcach
(pracownia fotograficzna A. Badzian).
Oprócz pradziadków jest na nim jeszcze
mój dziadek Lutek mający wtedy jakieś 4
lata i jego starszy brat Felek. Zdjęcie naklejono na drewno i, chociaż ma ponad
100 lat, jest w bardzo dobrym stanie.
Nie ustaję w poszukiwaniach pamiątek,
chociaż muszę zadowolić się dzisiaj tym
co mam. Kiedyś, pracując przez prawie
pół roku jako wolontariusz w Archiwum
w Kielcach, zeskanowałem ASC Suchedniowa od początku parafii do 1900
roku. Dotarłem też do spisu ludności Suchedniowa z początku XX wieku – to też
genialny materiał, bo zawiera spisy całych
wielopokoleniowych rodzin. Jeśli ktoś
chciałby w oparciu o te materiały zrobić
genealogię swojej rodziny to chętnie pomogę. Przeglądając stare akta często napotykamy na informacje, o których mało
kto wie. Bo kto by przypuszczał, że np.
w roku 1848 był w Suchedniowie szpital?
Nie jest trudno rozszyfrować ten tekst
– napisano go dość wyraźnie, kaligrafując
gęsim piórem.
Ale już akta z 1604 roku sprawiają sporo
problemów bo zapisano je specyficznym
charakterem pisma i do tego po łacinie.

Akta pisane po łacinie.
Okładka najstarszej księgi urodzeń.
Obejmują one nie tylko dane dotyczące
urodzenia się dziecka. Znajdujemy tam
nazwiska, wiek, profesję i miejsce zamieszkania rodziców dziecka ale także
dokładne dane o świadkach. To wszystko
to kopalnia wiedzy o dzielnicach Suchedniowa, wykonywanych wtedy zawodach

Rodzina Tumulców (1908).

Jako przykład pięknej kaligrafii chcę zaprezentować podpis urzędnika Stanu Cywilnego z Kielc pod dokumentem Aktu
Zapowiedzi z 31 grudnia 1820 roku. O
randze i powadze dokumentu świadczyła
zawsze pieczęć lakowa.
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Osoby zainteresowane tą tematyką
prosimy o kontakt:
Andrzej Sasal 503 965 626
andrzej@sasal.pl
Szymon Piasta 504 798 607
piasta.szymon@gmail.com
Zapraszamy również na blog poświęcony suchedniowskiej genealogii:
suchedniowgenealogia.blogspot.com
W najbliższym czasie chcielibyśmy
powołać do życia Suchedniowskie Towarzystwo Genealogiczno-Historyczne,
jednak jego utworzenie uzależnione jest
od stopnia zainteresowania tym zagadnieniem wśród suchedniowian.

Akta zgonu Magdaleny Tumulec (oryginał).

Akta Stanu Cywilnego z Kielc.

Po co komu genealogia?
Słowo genealogia pochodzi z Greki i jest
połączeniem dwóch słów genos i logos,
co znaczy „wiedza o rodzie” Nauka ta
zajmuje się badaniem więzi rodzinnych
między ludźmi na podstawie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Przedmiotem badań genealogii
są wybrane rody czy rodziny, ich pochodzenie, ich wzajemne relacje oraz losy
poszczególnych członków rodziny.

Drzewo genealogiczne rodziny Sasal - Tumulec (opracował Andrzej Sasal).
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Swoją przygodę z genealogią rozpocząłem
nie jest po to aby znaleźć jakieś tam swoje
szlacheckie czy królewskie pochodzenie
ale po to by poznać swoją tożsamość. Nie
wspomniałem dotąd o tworzonym drzewie
po mieczu, czyli ze strony ojca (specyficzne nazwisko Sasal), bo niestety mam z
tym problem wynikający z braku akt z terenów Szydłowca. Archiwum w Radomiu
udostępnia tylko zniszczone mikrofilmy z
tego terenu i jest problem z precyzyjnym
ustaleniem faktów. Myślę jednak, że i to
uda się rozwikłać. W genealogii europejskiej natrafiłem na informacje pozwalające ustalić, że nazwisko Sasal wywodzi
się z Hiszpanii. Poprosiłem o pomoc w
tej sprawie tamtejszych genealogów. W
e-mailu, który otrzymałem
z Hiszpanii pojawiła się hipoteza, że około 1750 roku
w okolicach Szydłowca oraz
miejscowości Jastrząb i Sadek
mogli pojawić się rzemieślnicy
z okolic Aragonii, przeważnie
kamieniarze. Jeden z nich nosił popularne w Hiszpanii nazwisko Sasal. Tu kamieniarz
Sasal poznał zapewne piękną
Polkę, a dalej już poszło gładko. To wielce prawdopodobna
hipoteza, sporo okoliczności
historycznych podpowiada,
że chyba łatwo będzie to udowodnić. Mam już zaproszenie
do Hiszpanii do miejscowości
o nazwie Sasal. Pewnie zostanę honorowym obywatelem.
Szkoda, że żadnych przywilejów nie będzie – to mała wioska z... 17 obywatelami.
Andrzej Sasal
ps
Andrzej Sasal jest współzałożycielem Świętokrzyskiego
Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” z siedzibą w
Kielcach.
http://www.genealodzy-kielce.pl

