
gencypla.

 

ZARAZI

Wydawałoby si

sposób tą

genealogii nie kocha

uważają

grzebanie si

wysłuchują

marzą tylko aby

i zastygają

i odkryciach, co poniektórzy patrz

ujmując nieszkodliwych wariatów. Próbuj

przeróż

sama metoda owego „zara

Skatalogowanie tzw. „metod zara

tego, poniewa

sformalizowany proceder. Nale

 tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

dwubiegunowa i zale

danej osoby 

genealogią

Najbliżsi wyra

mojego trudu i zaanga

encypla.pl 

ZARAZIĆ GENEALOGI

Wydawałoby się to takie proste, bo przecie

sposób tą przepię

genealogii nie kocha

żają to za „rozdrapywanie dawno zabli

grzebanie się w przeszło

wysłuchują naszych opowie

ą tylko abyś

i zastygającym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

i odkryciach, co poniektórzy patrz

ujmując nieszkodliwych wariatów. Próbuj

przeróżne metody 

sama metoda owego „zara

Skatalogowanie tzw. „metod zara

tego, ponieważ z szlachetnego działania mogłoby powsta

sformalizowany proceder. Nale

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

dwubiegunowa i zale

danej osoby – 

genealogią zarówno najbli

Najbliżsi wyrażali swoje zainteresowanie tym co 

mojego trudu i zaanga

Ć GENEALOGI

Wydawałoby się to takie proste, bo przecie

ą przepiękna dziedzin

genealogii nie kochać. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbli

rozdrapywanie dawno zabli

ę w przeszłości”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

ą naszych opowieś

 tylko abyśmy zakoń

ącym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

i odkryciach, co poniektórzy patrz

c nieszkodliwych wariatów. Próbuj

ne metody – niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

sama metoda owego „zaraż

Skatalogowanie tzw. „metod zara

ż z szlachetnego działania mogłoby powsta

sformalizowany proceder. Nale

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

dwubiegunowa i zależy od predys

 czyli tzw. „biorcy”. 

ą zarówno najbliż

żali swoje zainteresowanie tym co 

mojego trudu i zaangażowania. Z pozyskana wiedz

 GENEALOGIĄ... 

 to takie proste, bo przecie

ękna dziedziną wiedzy jest wr

ć. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbli

rozdrapywanie dawno zabli

ści”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

 naszych opowieści z grzeczno

my zakończyli już nasze gl

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

i odkryciach, co poniektórzy patrzą na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

c nieszkodliwych wariatów. Próbuj

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

sama metoda owego „zarażania” i moż

Skatalogowanie tzw. „metod zarażania” jest oczywi

 z szlachetnego działania mogłoby powsta

sformalizowany proceder. Należy jednak wspomnie

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

ży od predyspozycji przekazuj

czyli tzw. „biorcy”. 

 zarówno najbliższych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

ali swoje zainteresowanie tym co 

żowania. Z pozyskana wiedz

 

 to takie proste, bo przecież dla nas paraj

ą wiedzy jest wr

. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbli

rozdrapywanie dawno zabliźnionych ran”, drudzy za „niestosowne 

ci”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

ści z grzeczności udaj

ż nasze ględzenie. Gdy z p

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

ą na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

c nieszkodliwych wariatów. Próbując „z

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

ania” i może o tym warto cokolwiek napisa

żania” jest oczywi

 z szlachetnego działania mogłoby powsta

ży jednak wspomnie

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

pozycji przekazuj

czyli tzw. „biorcy”.  Wielokrotnie próbowałem zainteresowa

szych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

ali swoje zainteresowanie tym co 

owania. Z pozyskana wiedz

 

Dzisiaj na FB w grupie po

genealogii 

wydarzeniu społeczno

nazwanym umownie 

zarażę kogo

 

 

ż dla nas parają

 wiedzy jest wręcz niezrozumiałe, 

. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbli

źnionych ran”, drudzy za „niestosowne 

ci”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

ści udając zainteresowanie, ale w duchu 

 nasze ględzenie. Gdy z p

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

 na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

ąc „zarazić genealogi

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

e o tym warto cokolwiek napisa

ania” jest oczywiście mo

 z szlachetnego działania mogłoby powsta

y jednak wspomnieć o czym

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

pozycji przekazującego 

Wielokrotnie próbowałem zainteresowa

szych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

ali swoje zainteresowanie tym co opowiadałem, nie 

owania. Z pozyskana wiedzą nie robili jednak nic, po prostu 

iaj na FB w grupie po

genealogii przeczytałem o pewnym 

wydarzeniu społeczno

nazwanym umownie 

żę kogo ś genealogi

 dla nas parających się

ęcz niezrozumiałe, 

. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbli

nionych ran”, drudzy za „niestosowne 

ci”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

ąc zainteresowanie, ale w duchu 

dzenie. Gdy z pąsami na policzkach 

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

 na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

ć genealogią” stosowałem ju

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

e o tym warto cokolwiek napisać

ście możliwe, ale nie uczyni

 z szlachetnego działania mogłoby powstać dziwny w tre

ć o czymś niezwykle wa

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

ącego – tzw. „dawcy” i podatno

Wielokrotnie próbowałem zainteresowa

szych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

opowiadałem, nie ż

ą nie robili jednak nic, po prostu 

1 | S t r o n a

iaj na FB w grupie poświę

rzeczytałem o pewnym 

wydarzeniu społecznościowym 

nazwanym umownie „ W 2016 roku 

ś genealogi ą” … 

ących się w taki, czy inny 

cz niezrozumiałe, że mo

. Ale jak jest z innymi… nawet z naszymi najbliższymi? Jedni 

nionych ran”, drudzy za „niestosowne 

ci”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

c zainteresowanie, ale w duchu 

ąsami na policzkach 

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

 na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

 genealogią” stosowałem ju

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

e o tym warto cokolwiek napisać… 

żliwe, ale nie uczyni

ć dziwny w tre

ś niezwykle waż

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

tzw. „dawcy” i podatno

Wielokrotnie próbowałem zainteresowa

szych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

opowiadałem, nie żałowali pochwał 

 nie robili jednak nic, po prostu 

S t r o n a  

święconej 

rzeczytałem o pewnym 

wydarzeniu społecznościowym 

W 2016 roku 

…  

 w taki, czy inny 

że można 

ższymi? Jedni 

nionych ran”, drudzy za „niestosowne 

ci”, jeszcze inni po prostu za marnowanie czasu. Niektórzy 

c zainteresowanie, ale w duchu 

sami na policzkach  

cym w gardle głosie opowiadamy o naszych genealogicznych przygodach 

 na nas, jak na nawiedzonych lub delikatnie rzecz 

” stosowałem już 

niestety ze skutkiem miernym. Zapewne bardzo istotna jest 

liwe, ale nie uczynię 

 dziwny w treści 

 niezwykle ważnym  

tj. o samej istocie przekazania zamiłowania do genealogii. Jest ona zapewne 

tzw. „dawcy” i podatności 

Wielokrotnie próbowałem zainteresować 

szych, jak i inne osoby, ale skutek zawsze był taki sam. 

ałowali pochwał 

 nie robili jednak nic, po prostu 



gencypla.pl 

2 | S t r o n a  
 

pozostawiali ją gdzieś w zakamarkach pamięci lub przepastnych szufladach. Zdarzali 

się jednak i tacy, którzy krytykowali i uważali moje poszukiwania jako coś 

naruszającego spokój i pamięć zmarłych przodków, krewnych i powinowatych.  

Czy taki cel chciałem osiągnąć, czy właśnie na tym miało polegać owe „zarażenie” 

genealogią? Nie potrafiłem wzbudzić w tych osobach pasji, a u niektórych budziłem 

raczej zażenowanie i przykre wspomnienia. Ponoć zainteresować można wszystkim 

– zamiłowanie można przekazać nawet do fizyki kwantowej, jednak bez tego czegoś, 

co można nazwać „darem dzielenia się” nie będzie to możliwe. Ja chyba tego daru 

nie posiadam… Może trafiałem na niezbyt podatny grunt. No właśnie – czym jest 

rzeczona podatność „biorcy” i co może być wyraźną zachętą do dalszych 

poszukiwań? Niejednokrotnie będą to nobilitowani przodkowie, noszący szlacheckie 

czy też magnackie tytuły lub piastujący wysokie stanowiska – niestety, taka jest 

smutna prawda. W jednej z gazet przeczytałem „[…] rodzinne legendy i stare 

fotografie wystarczą, by zarazić się pasją genealogii. Sygnatariusz Konstytucji  

3 maja, senator RP, prezes Trybunału Cywilnego, żołnierz carskiej armii - o takim 

członku rodziny marzy większość z nas. Polacy masowo zagłębiają się w karty 

historii, a w wielu domach poczesne miejsce zajmują drzewa genealogiczne. Znany 

przodek, najlepiej zasłużony dla polskiej historii szlachcic, jest dziś w cenie.  

Za jego odkrycie niektórzy są skłonni wiele zapłacić.” Czy to jest odpowiednie 

podłoże do zasiania ziarna zainteresowania genealogią? Ponoć każda droga jest 

dobra o ile w rezultacie pozwala osiągnąć zamierzony cel. Dla sporej rzeszy 

początkujących genealogów tego rodzaju „odkrycia” stanowią znaczną zachętę  

i motywację dla dalszych poszukiwań. Dla większości z czasem przeradza się to  

w pasję i cała reszta, w tym „utytułowane” pochodzenie, stają się kwestią 

drugorzędną. U części spośród tych, których starałem się „zarazić” genealogią, 

występował motyw utytułowanego przodka. Pozornie mogłoby się więc wydawać,  

że wszystko się dobrze skończy i pasja narodzi się u kolejnej osoby. Niestety to 

mylny wniosek.  

W tym momencie pojawia się niezwykle powszechna ludzka przywara – lenistwo lub 

jak to niektórzy nazywają „brak czasu”. Nigdy nie chciałem nikomu dawać gotowych 

rozwiązań i finalnych „produktów”. Uważałem, że wystarczy naprowadzić na pewne 

tropy i pozostawić przyjemność dalszych odkryć. Wtedy jednak z zasady słyszałem, 

że to jest zbyt skomplikowane, że wymaga poświęcania bardzo dużej ilości czasu  
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i wiedzy, której posiąść nie sposób… Z jednej strony czułem się dowartościowany, 

ponieważ ja jakoś dawałem sobie z tym radę, a cała rzesza nie mniej „mądrych” niż 

ja rady sobie nie dawała. Z drugiej jednak strony ogarniał mnie smutek, że w tak 

cudownej zabawie jaką jest genealogia zauważa się tylko „przeszkody”, które 

notabene można łatwo usunąć, a nie radość obcowania z historią przodków. Niestety 

zarażanie moją radością nie może mieć formy przymusu – każdy sam musi odnaleźć 

w tym własny cel i sens.  

U części osób, które starałem się zarazić swoją pasją nie występował opisany wyżej 

motyw szlachectwa, tytułów i piastowanych dygnitarskich stanowisk. W metrykaliach 

dotyczących ich przodków niezmiennie pojawiały się zapisy świadczące  

o wielowiekowym chłopskim wywodzie. W aktach pojawiali się w najlepszym 

przypadku gospodarze rolni, ale także wyrobnicy, służący, posługacze, pasterze 

bydła, a nawet żyjący z jałmużny. W aktach pojawiali się także niepiśmienni lub 

pochodzący z nieprawego łoża. Z reguły w tym momencie wstępne zainteresowanie 

historią rodu popadało w nicość. Słyszałem wtedy „po co szukać, przecież to sam 

wstyd”. Od jednego ze swoich znajomych usłyszałem swoiste podsumowanie: „moi 

rodzice i dziadkowie to wykształceni ludzie, a pradziadkowie niepiśmienni 

wyrobnicy… po co mi taka kompromitująca wiedza.”  Zamiast „zarażenia” 

następowało w takich przypadkach „zrażenie” do genealogii. 

Niestety samo pojęcie „genealogia” zostało w naszym kraju spaczone lub jest źle 

rozumiane. Zamiast cieszyć się z odnalezionych skarbów świadczących o życiu 

naszych przodków część z nas poszukuje czegoś, co w oczach innych mogłoby 

podnieść ich wartość – zaspokoić ego. To oprócz tego bardzo ciężka i mozolna praca 

wymagająca niejednokrotnie olbrzymich nakładów i to głównie tego, czego zawsze 

mamy niedosyt – czasu. Być może to właśnie z tych powodów tak ciężko jest zarazić 

pasją, jaką jest genealogia. Zarazić będzie zapewne łatwiej gdy przyjdzie jakiś 

nieoczekiwany globalny bum, np. moda lub wtedy, gdy wszyscy zrozumiemy,  

że wiedza o naszych przodkach jest nierozerwalna częścią naszej teraźniejszości…  

Warszawa, dnia 28 XII 2015 roku      Piotr Paweł Cypla 

 


