
                                        GENEALOGIE    KACZYŃSKICH 

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

Piotr Kaczyński
h. Pomian

1857
  

Paweł
Świątkowski

1860
  

Stanisław Jasiewicz h. Rawicz
1850-1917

  
Franciszek
Szydłowski

1862
&    &    &    &

Zofia Gutowska
1861

  
Maria

Bakowiecka
1860

  

Jadwiga Dunin-Brzezińska h.
Łabędź, (linia: Dezydery
Leszczyński 14.192.112)

1870-1956

  
Józefa

Machowska
1860

|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15

|    |    |    |

dziadkowie

Aleksander
Kaczyński h.

Pomian
1890-1956

  
Franciszka

Świątkowska
1893-1960

  

Aleksander Jakub Jasiewicz h.
Rawicz, (linia: Dezydery
Leszczyński 14.192.112)

1890-1951

  
Stefania

Szydłowska
1890-1975

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |
rodzice Rajmund «Irka» Kaczyński h.

Pomian, uczestnik Powstania
Warszawskiego

   Jadwiga Jasiewicz h. Rawicz, bohater Wiki
1926-2013



1922-2005
|    |
2    3

|
Jarosław Aleksander Kaczyński h. Po(d) mian, członek rządu J. Kaczyńskiego,

1949-

JAK  MOŻNA  NIE ZNAĆ  PRADZIADKÓW? 

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" —
drzewo "64"

pradziadkowie

Walenty
Kaczyński
h. Pomian

1740

   ?    ?   ?

&    &    &   &
Katarzyna
Kaczyńska
1748-1829

   ?    ?   ?

|    |    |    |

8 | 9    10 | 11   12 | 13  

1
4
 
|
1
5

|    |    |    |

dziadkowie

Mikołaj
Kaczyński
h. Pomian
1767-1852

  
Małgorzata
Kaczyńska

1790
   ?   ?

|    |    |    |
4    5    6   7

 

|    |

rodzice
Stanisław Kaczyński h.

Pomian
1816

  

Wiktoria
Skarzyń

ska
1819

|    |
2    3

|
Piotr Kaczyński h. Pomian,

1857

                                         https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=parl.778                         2.

https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=parl.778


JAK  MOŻNA  NIE ZNAĆ  PRADZIADKÓW? 

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie
?    ?    ?    ?
&    &    &    &
?    ?    ?    ?
|    |    |    |

8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |

dziadkowie
Jan Gutowski

1790
  

Marianna Wygonowska
1800

  
Wincenty Biała

1790
  

Franciszka Jemielita
1800

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Karol Gutowski

1830
  

Marianna Biała
1830

|    |
2    3

|
Zofia Gutowska, 1861

SAME  BRAKI oraz  NN  czyli nieznany 

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie
?    ?    ?    ?
&    &    &    &
?    ?    ?    ?
|    |    |    |

8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |

dziadkowie
N. Świątkowski

1830
  

N. N.
1840

  
N. Bakowiecki

1830
  

N. N.
1840

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Paweł Świątkowski

1860
  

Maria Bakowiecka
1860

|    |
2    3

|
Franciszka Świątkowska, 1893-1960

I tak dalej czyli same  braki.      Dalej  jest tak samo.                                                              3.



Ciekawiej  jest od strony  matki Kaczyńskich, wywód  z rodem  Duninów  ! Niestety ród 
Duninów  nie zna   takiej  osoby   jak  Jadwiga Jasiewicz  w  genealogiach.  
       Akurat pochodzę z  tego rodu  ( Red. Nacz . BO)   Co za  splot  okoliczności !

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

Wincenty
Jasiewicz h.

Rawicz
1817

  

Aleksander Dunin-Brzeziński h.
Łabędź, (linia: Dezydery
Leszczyński 14.192.112)

1821

  
Leon Wincenty

Szydłowski
1820

   ?

&    &    &    &

Józefina
Stetkiewicz

1836
  

Julia Emilia Magdalena
Olszowska z Olszowy h. Prus

(II), ma nekrolog w Kur. Warsz.
1827-1897

  
Florentyna Joanna

Dunin-Wolska
1820

   ?

|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15

|    |    |    |

dziadkowie

Stanisław
Jasiewicz h.

Rawicz
1850-1917

  

Jadwiga Dunin-Brzezińska h.
Łabędź, (linia: Dezydery
Leszczyński 14.192.112)

1870-1956

  
Franciszek
Szydłowski

1862
  

Józefa
Machowska

1860

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Aleksander Jakub Jasiewicz h. Rawicz, (linia:

Dezydery Leszczyński 14.192.112)
1890-1951

  
Stefania Szydłowska

1890-1975

|    |
2    3

|
Jadwiga Jasiewicz h. Rawicz, bohater Wiki, 1926-2013

Podstawa źródłowa

• Wikipedia: Jarosław Kaczyński:
parl.778
sw.11871 Nasz Dziennik 07.10.2005 (za: www.lechkaczynski.pl)
sw.71650 Informacja p. (z 26.9.2008)   OD  KOGO  TA  INFORMACJA  POCHODZI ? 

                                                                                                                                                   4.



                                            Maciej Kudelski nie ma jego pradziadków

                                        http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.71661

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

?    ?   
Stefan Święcicki h. Jastrzębiec

1896-1949
  

Kacper Purtak
1902-1947

&    &    &    &

?    ?   
Stefania Jasiewicz h. Rawicz, (linia:
Dezydery Leszczyński 14.192.112)

1906-1939
  

Helena
Wielomska
1906-1957

|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15

|    |    |    |

dziadkowie
Karol Stefan

Kudelski
1926-2007

  

Halina
Stryjek
1931-
2005

  

Stanisław Tadeusz Święcicki h.
Jastrzębiec, (linia: Dezydery Leszczyński

14.192.112)
1926-1983

  
Krystyna

Purtak
1928-2008

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Andrzej Kudelski

1960-
  

Alicja Maria Święcicka h. Jastrzębiec, (linia: Dezydery
Leszczyński 14.192.112)

1956-
|    |
2    3

|
 Maciej  Stanisław Kudelski, korespondent M.J.M., 1993-

                                            https://www.facebook.com/public/Maciej-Kudelski

Miał  jakieś dzieci  ?
Stanisław Kudelski (ur. 10 lipca 1919 w Kielcach, zm. 15 lutego 2004 tamże) – polski duchowny 
rzymskokatolicki, publicysta. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Kudelski

                                                                                                                                                     5.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kudelski
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                               Maria  Kaczyńska z dom Mackiewicz

                                                                                                                                                      14.
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                     Maria Mackiewicz  Kaczyńska  pradziadków  brak 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmund_Kaczy  ńs  ki       Rajmund Kaczyński w  Wikipedii    ma tak  
fantastyczny życiorys ,że dosłownie  powala  !  Miał to być  wybitny naukowiec,  wielki  patriota i  
wynalazca  oraz  wykładowca  i pedagog!

                                                                                                                                                       21.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmund_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmund_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmund_Kaczy%C5%84ski


A poza tym, przecież w czasie  II wojny  nie było żadnych  studiów  wyższych  na  uczelniach
polskich,   tylko  było nauczanie podziemne, polskie  uczelnie  były  przez  Niemców pozamykane,
a  my mamy tutaj  takie oto dane :  

Po wybuchu wojny w obawie przed zsyłką na Sybir rodzina Kaczyńskich wyjechała do Warszawy.
Tam Rajmund uczył się od 1940 w Zawodowej Szkole Technicznej (Technische Fachschule), którą
ukończył  w  1943  i  rozpoczął  studia  na  Wydziale  Mechanicznym Państwowej  Wyższej  Szkoły
Budowy Maszyn im. Wawelberga, potem w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej  odbywając
naukę do 1944.   Ale  brak jest danych  kiedy  te  studia  ukończył.  Za  to  po  wojnie znowu
studiował: Po wojnie, w 1945 podjął studia na Oddziale Technologicznym Politechniki Łódzkiej,
które ukończył w 1947 z tytułem magistra inżyniera. 

A  ty znowu mamy ciekawostkę: 
W 1948  ożenił  się  z  Jadwigą  z  Jasiewiczów,  poznaną  na  jednym z  balów karnawałowych  na
Politechnice Warszawskiej. Czy w roku 1948 były już  jakieś  bale karnawałowe  na   Politechnice
w  Warszawie w  czasie  represji NKWD i mordowania polskiego podziemia, do  którego miał
należeć  Rajmund  Kaczyński ? 

Nieodłączną częścią karnawału niegdyś były pochody organizowane na wsiach i w miastach, ściśle
połączone z kolędowaniem, które trwały aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do dnia 2
lutego. W pochodzie takim uczestniczyli ludzie przebrani w charakterystyczne kostiumy, między
innymi anioła, diabła, śmierci, kominiarza czy doktora, a także zwierzęta - konie bądź kozy, choć
bardzo  często  zamiast  zwierząt  występowali  przebrani  ludzie.  Takim  pochodom  towarzyszyły
zazwyczaj  instrumenty  tradycyjne,  między  innymi  dudy,  liry  czy  mazanki.  W  niektórych
miejscowościach  takie  pochody  organizowane  są  po  dziś  dzień.  Zwyczaj  ten  był  szczególnie
popularny podczas zapustów na Kaszubach. 

Bardzo ważną rolę w polskich zwyczajach karnawałowych odgrywają ostatki, niegdyś nazywane
mięsopustem (polski odpowiednik nazwy karnawał). Są to ostatnie trzy dni przed Środą Popielcową
i  rozpoczęciem Wielkiego Postu.  W tym czasie  w mieście  organizowano  UWAGA  domowe
potańcówki czy bale, natomiast na wsiach cała młodzież zbierała się na hulanki. Jest to zwyczaj
kultywowany  po  dziś  dzień,  wówczas  organizowane  są  huczne  zabawy  z  głośną  muzyką  i
karnawałowymi dekoracjami. Cała zabawa, zarówno obecnie, jak i przed laty trwała do wybicia
godziny dwunastej. Wówczas kończono zabawę, obwieszczając wszystkim początek postu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Politechniki_Warszawskiej#Lata_1945-1989
W  latach  wojny  straty  Politechniki  były  ogromne,  zniszczono  50%  budynków  oraz  90%
wyposażenie wnętrz. Pierwsze lata powojenne to przede wszystkim odbudowa zniszczeń i następnie
dalsza rozbudowa uczelni. W czasie wojny zginęło wielu inżynierów i naukowców niezbędnych do
odbudowy kraju, zapotrzebowanie więc na wykwalifikowanych fachowców z dziedziny techniki
było ogromne. Politechnika Warszawska starała się sprostać tym oczekiwaniom. Do końca 1945
roku uruchomiono wszystkie przedwojenne wydziały, a w następnych latach zorganizowano szereg
nowych. W dniach 15-22 grudnia 1948 r. w Gmachu Głównym Politechniki miał miejsce Kongres
Zjednoczeniowy (będący jednocześnie I Zjazdem założycielskim PZPR) Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Partii  Socjalistycznej,  tworzący Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.  Budynek oraz
okolicę udekorowano stosownie do tego wydarzenia czerwonymi flagami, sztandarami z sierpem i
młotem,  czerwonymi  gwiazdami,  hasłami  propagandowymi  bolszewizmu,  portretami  działaczy
partyjnych, robotniczych oraz przodowników pracy.                                                                  22.



Czyli, że o  taki bal karnawałowy chodziło ! 

Rajmund Kaczyński agent 

Rajmund Kaczyński ps. „Irka” urodził się 1 września 1922 w Grajewie i był ojcem Jarosława i
Lecha Kaczyńskich.  Co więcej,  był  porucznikiem Wojska Polskiego i  brał  udział  w powstaniu
warszawskim za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari z rozkazu nr 512
dowódcy AK Tadeusza Bora-Komorowskiego.Mimo wszystko powstały liczne artykuły, w których
stwierdzono, że ojciec prezesa PiS współpracował z władzami za czasów PRL. Co więcej, jako były
członek  AK  miał  założoną  teczkę,  która  ponoć  została  znaleziona  w  IPN.  Jednak  Jarosław
Kaczyński zdementował wszelkie plotki dotyczące życiorysu jego ojca.

Kaczyński Kalkstein 

Jednak teoria o tym, że Rejmund Kaczyński był agentem za czasów PRL, to nie jedyna teoria,
ponieważ jest on bardzo często kojarzony z postacią Ludwika Kalksteina, który ma właśnie wiele
na  sumieniu.  Mężczyzna często  zmieniał  nazwiska,  ponieważ kolaborował  z  Gestapo.  Przez  to
część osób stwierdziło, że ostatecznie przybrał on nazwisko Kaczyński.

https://wszystko-o-wszystkim.life/wiadomosci/jaroslaw-kaczynski-pochodzenie-szokujace-plamy-
na-rodzie-prezesa-pis.html

A  skoro    Rajmund  był  katolikiem, to dlaczego jego syn chodził w  żyhdowskiej  jarmułce  i 
odwiedzał  Jesziwę w  Lublinie ? I nie tylko w  Lublinie  ?

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/13/prawdziwy-ojciec-kaczynskich/
                                                                                                                                                        23.



Czy  narodowość  żydowska  to jakaś  tajemnica w  Polsce,  kolebce światowego żydostwa ? 
                                                            Po co  te  fałszerstwa  ?  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmund_Kaczy  ńs  ki       
Połączenie z  linkiem : 2.  Drzewo genealogiczne rodu Kaczyńskich z Kaczyna herbu Pomian. 
szlachta.org.pl, 2008. 

Fałszywa  strona :   http://www.szlachta.org.pl/pub/Kaczynski_Genealogia.pdf 
                            ze  sfałszowanym drzewem  genealogicznym  jako  pub 
                    wraz  z   bezprawnie dodanym  logo  organizacji  szlachty polskiej  

         Na stronie  www.szlachta.org.pl  nie zamieszcza się  takich  genealogii !  

                                                                                                                                                         24.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomian_(herb_szlachecki)

Herb  Pomian (Bawolagłowa, Pierścina,  Perstina,  Poman, Pomianowicz,  Proporczyk) – polski
herb szlachecki, noszący zawołania Nowiny i Pomian. Występował głównie w ziemiach poznańskiej
i sandomierskiej.  W ramach unii horodelskiej  przeniesiony na Litwę. Według legendy herbowej
wywodzi się on z herbu Wieniawa. Spośród około 450 rodów używających Pomiana najbardziej
zasłużoną rodziną byli Łubieńscy. Wielu znanych Pomianów pochodziło z rodziny Sokołowskich.
Pomiana  używał  także  generał  Jan  Krukowiecki  (wersja  hrabiowska),  Władysław Grabski  oraz
rodzina Kaczyńskich(z której wywodzą się Lech i Jarosław Kaczyńscy). 

Piszą, że : Nie należy mylić z Pomianem herbu Bawola Głowa, osobnego herbu noszącego nazwę
będącą jednocześnie jedną z nazw obocznych Pomiana. Ale jest to nieprawda, gdyż właśnie  herb
Bawolagłowa  jest prawdziwy ! Wszystko zależy od rogów  u tego zwierzęcia oraz  od jego
pyska. 

To są  rogi diabelskie . I taki sam  pysk. 
Tak zwany herb  Pomian.                    Herb Bawolagłowa .  Herb Pomian bez  przebitej  głowy. 
To ma  być  żubr  .Miecz: Symbol męstwa, waleczności, potęgi, męskości, siły, śmierci.

           Rogi diabła.                       

Herb Pomian  to herb Podmian.  
Dlaczego  z  żubra  zrobiono  diabła  ?                                                                                          25.



Żubr wraz z innymi przedstawicielami podrodziny Bovinae, określanej w literaturze zoologicznej
nazwą bawoły, umieszczany był i jest na licznych herbach: miast, rodzin, instytucji.Żubr w herbie
symbolizuje  też:  potęgę,  siłę  przyrody,  którą  trudno  ujarzmić,  oznacza  dzielność,
wspaniałomyślność i pracowitość. 

Pomian.  Za  znak  ma  głowę  żubrzą  czarną,  w  polu  woskowym  (żółtym),  nagim  mieczem
błyszczącym przebitą;  w godle (zawarta) rodowa hańba, odjęte koło z nozdrzy zwisające. Jest
również klejnot jeden (identyczny) z klejnotem głównym Żubrza głowa.

Średniowieczni  autorzy   rzekomo    nie  byli  do  końca  pewni,  jakiego  zwierzęcia  głowę  mają
umieścić w herbie. Głowę przedstawiono jako żubrzą w  Herbarzu Złotego Runa, u Długosza w
Stemmata oraz na pieczęciach. Z kolei na fryzie w Lądzie widać głowę byka, zaś w herbarzach
Lyncenich i  Bellenville – bawoła. U wszystkich autorów, barwę głowy określono jako czarną, z
wyjątkiem fryzu w Lądzie, gdzie jest ona czerwona. 

Wedle legendy natomiast, Pomian pochodzić ma od wyrażenia Pomni nań, użytego w odniesieniu
do bratobójcy (Pomnij na niego, czyli na zabitego brata), bądź też od pomienienia herbu Wieniawa. 

Należy jednak zwrócić uwagę na częste zjawisko przypisywania rodom szlacheckim niewłaściwych
herbów, szczególnie nasilone w czasie legitymacji szlachectwa przed zaborczymi heroldiami, co 
zostało następnie utrwalone w wydawanych kolejno herbarzach. Identyczność nazwiska nie musi 
oznaczać przynależności do danego rodu herbowego. Przynależność taką mogą bezspornie ustalić 
wyłącznie badania genealogiczne. 

Pełna lista herbownych nie jest dziś możliwa do odtworzenia, także ze względu na zniszczenie i
zaginięcie  wielu  akt  i  dokumentów  w  czasie  II  wojny  światowej  (m.in.  w  czasie  powstania
warszawskiego w 1944 spłonęło  ponad 90% zasobu Archiwum Głównego w Warszawie,  gdzie
przechowywana  była  większość  dokumentów  staropolskich).  Lista  nazwisk  znajdująca  się  w
artykule  (w  infoboksie  po  prawej  stronie)  pochodzi  z  Herbarza  polskiego Tadeusza  Gajla,
uzupełniono  ją  dwoma,  pominiętymi  przez  niego  nazwiskami,  wymienianymi  w  innych
opracowaniach. Jest to dotychczas najpełniejsza lista herbownych (443 nazwiska). Występowanie
na liście nazwiska nie musi oznaczać, że konkretna rodzina pieczętowała się herbem Pomian. 

Odmiany, wersje alternatywne i utytułowane

Istniało  kilkadziesiąt  odmian  herbu  Pomian,  powstałych  na  skutek  takich  zjawisk  jak
zniekształcanie rysunków, tworzenie nowych herbów na potrzeby adopcji i udostojnienia. 

Najłatwiej jest się podszyć pod  taki herb. 

Część z nich była tylko wariantami barw lub drobnych szczegółów rysunku. Zaliczają się tutaj
odmiany  klasyfikowane  przez  Ostrowskiego  jako:  Pomian  Ib  (miecz  wbity  pod  rogiem,  a  nie
między rogami)  oraz Pomian II  (pole błękitne).  Z herbami tymi nie są skojarzone osobne listy
nazwisk. Istniały też odmiany, przeważnie herby własne, dające się przypisać konkretnym rodom, a
przez  to  sklasyfikowane  jako  osobne  herby.  Tadeusz  Gajl,  posiłkując  się  m.in.  Niesieckim,
Ostrowskim  i  Szymańskim,  podaje  następujące  odmiany:  Bagniewski,  Bugnerowicz,  Bukaty,
Leszyński, Pomian III, Rydger, Saka, Sokołowski, Trlęski. Spośród nich, Bugnerowicz i Rydger
pochodzą z nobilitacji, geneza pozostałych jest nieznana. Istniały też trzy wersje Pomiana, będące
herbami złożonym, z oznakami godności arystokratycznych.
 Juliusz Karol Ostrowski wymienia też warianty herbu oznaczone cyframi od IV do XII. Nie są to
oddzielne herby, ale raczej zestawienie różnych przedstawień powstałych na przestrzeni wieków. 
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Link  -  do tego tekstu  poniżej  jest  strona

JAN MACKIEWICZ   rzekoma  rodzina  Marii Kaczyńskiej z domu Mackiewicz 

Urodzony dnia 1 IV 1906 - w folwarku Darynie, pow. święciański 

• zmarł w roku 1940 - Charków, siedziba NKWD (zamordowany) 
• Pochowany - Charków, Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach 
• Wiek: 34 lat 

Też rodzina ?  

• Józef Mackiewicz  (ur. 1 kwietnia 1902 w Petersburgu, zm. 31 stycznia 1985 w 
Monachium) – wybitny polski pisarz i publicysta. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J  ó  zef_Mackiewicz      jakoś  nie ma tu  związków z  Marią  Kaczyńską 
z domu  Mackiewicz a  była to  szlachta z  jednego rodu o tym nazwisku. 

JEST WSPÓLNY HERB CZYLI ŻUBR !   Rasa  masowa. 
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Stanisław Mackiewicz herbu Bożawola, pseudonim „Cat” (Cat-Mackiewicz; ur. 18 grudnia 1896
w Petersburgu, zm. 18 lutego 1966 w Warszawie) – polski prawnik, wydawca i wybitny pisarz,
konserwatywny publicysta polityczny, związany z nieformalnym ugrupowaniem ziemiańskim tzw.
żubrów kresowych,  monarchista, w latach 1922–1939 redaktor dziennika „Słowo” w Wilnie; w
1939  opuścił  kraj  i  przez  Litwę  udał  się  do  Francji;  w  latach  1954–1955  premier  rządu
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, w 1956 powrócił do Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Mackiewicz   jakoś  także  brak  związków z  Marią ! 

                                         Genealogia masowa czyli podszywanie się 

Na pewno Jarosław  Kaczyński wiedział o    wstawieniu  podrobionej  czyli wybrakowanej i 
sztucznej  ze wstawionymi Duninami  dla  podniesienia  własnej wartości - genealogii 
                                                 u  Minakowskiego.
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Genealogia masowa to dyscyplina między klasyczną genealogią i demografią historyczną, która w
odróżnieniu  od  klasycznej  genealogii  (będącej  nauką  pomocniczą  historii)  jest  raczej  nauką
pomocniczą socjologii, bo analizuje społeczeństwo jako sieć społeczną – setki tysięcy czy miliony
osób powiązanych relacjami rodzinnymi .
Między genealogią masową a genealogią klasyczną (nauką pomocniczą historii) jest w związku z
tym fundamentalna różnica, wynikająca z różnicy perspektywy. Otóż genealogia klasyczna zajmuje
się badaniem jednostek i rodzin w ich relacjach z innymi jednostkami i rodzinami. Służą do tego
informacje  genealogiczne  zawarte  w  opracowaniach  biograficznych  czy  tablice  genealogiczne
dołączane do monografii rodzin lub wyjaśniające powiązania autora pamiętników. Mamy tam więc
dobrze znaną osobę, której – jako atrybuty – dodajemy powiązania rodzinne z innymi osobami.
W  genealogii  masowej  patrzymy  z  odwrotnej  strony:  badamy  społeczeństwo  będące  siecią
powiązań,  gdzie  jednostki  –  osoby  –  są  zdefiniowane  jako  węzły  sieci.  To  relacje  są  w  niej
elementem istotnym, a cechy węzła – takie jak jego imię, nazwisko czy dane biograficzne – są tylko
atrybutami,  od których przy większej skali  możemy abstrahować, analizując sieć jako sieć,  bez
wnikania w to, kogo ta sieć łączyła.
W genealogii klasycznej tożsamość jednostki mamy więc zadaną z góry: to jest osoba, którą się
zajmujemy, którą znamy już z wielu innych źródeł, której koleje życia są nam dane, a wyjaśniać je
próbujemy przez fakty na temat jej rodziny.

Dla odmiany w genealogii masowej rzeczą daną z góry są relacje rodzinne. Mamy zatem np. bazę
kilku milionów aktów małżeństwa, gdzie fakt zaistnienia związków rodzinnych jest oczywisty i
źródłowo potwierdzony; w typowym XIX-wiecznym akcie małżeństwa znajdujemy nawet więcej:
mamy tam od razu dane o trzech koicjach i czterech filiacjach. Dane te są urzędowo potwierdzone i
niewątpliwe (sam fakt zaistnienia relacji małżeńskiej wynika z analizowanego dokumentu, bo to ów
dokument stworzył relację małżeństwa między nowożeńcami).
Rzeczą do ustalenia jest nie jest tu więc relacja filiacji czy koicji, jak w klasycznej genealogii, ale
relacja identyczności między osobami występującymi w tym akcie a osobami pojawiającymi się w
innych aktach.
Dlatego  o  ile  tradycyjni  metodolodzy  genealogii  (choćby  Włodzimierz  Dworzaczek  i  Józef
Szymański ) twierdzili, że genealogia jest nauką o filiacjach i koicjach, o tyle musimy powiedzieć,
że genealogia masowa jest nauką o czymś zupełnie innym: jest nauką o utożsamianiu. Genealogia
masowa nie zajmuje się ustalaniem tego, kto się z kim ożenił i jakie dzieci im się urodziły, ale
ustalaniem, czy osoby znane nam z jednych dokumentów są tożsame z osobami znanymi nam
z innych dokumentów. 

                   Czyli, że chodzi o podrabianie   dokumentów. 
Podczas gdy wynikiem pracy genealoga klasycznego jest zazwyczaj tablica genealogiczna osoby
lub rodziny (w różnych formach: wywodu przodków, wywodu potomków, wykresu pokrewieństwa;
w postaci graficznej lub opisowej),  to wynikiem pracy genealoga masowego jest baza danych
prezentująca  strukturę  sieci  rodzinnej  wewnątrz  jakieś  społeczności  stworzona  po  to,  by
wyciągać wnioski na temat tej społeczności i procesów zachodzących wewnątrz niej. 

                                         https://minakowski.pl/genealogia-masowa-a-zgony/

O różnicach  między  genealogią  „standardową”  a  „genealogią  masową”  napisałem obszernie  w
artykule opublikowanym właśnie w książce pod red. prof. Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Edytorstwo
wobec masowości źródeł najnowszych, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
(Warszawa 2018). Książkę za 28 zł można nabyć tutaj.
Artykuł nosi tytuł „Genealogia masowa – metodologia tworzenia i publikacji bazy danych” (strony
163-180). 
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Wersję korektorską umieściłem tutaj: 
https://www.academia.edu/38357885/Genealogia_masowa_-
_metodologia_tworzenia_i_publikacji_bazy_danych – 

Oczywiście polecam gorąco zakup książki, ale ten tekst jest dla mnie bardzo ważny i chciałbym się
nim podzielić z jak największą liczbą czytelników.

Wersja  korektorska   nie jest  jednak  dziełem  Marka Minakowskiego , ale  Academii- czyli nie
wiadomo kogo -i  która ma wyłącznie teksty w  języku  angielskim.

About
Academia.edu is a platform for academics to share research papers. The company's mission is to 
accelerate the world's research.Academics use Academia.edu to share their research, monitor deep 
analytics around the impact of their research, and track the research of academics they follow. Over 
132 million academics have signed up to Academia.edu, adding 25 million papers. Academia.edu 
attracts over 51 million unique visitors a month.

O
Academia.edu jest  platformą umożliwiającą naukowcom wymianę artykułów naukowych.  Misją
firmy jest przyspieszenie światowych badań naukowych, a naukowcy używają Academia.edu do
dzielenia się swoimi badaniami, monitorowania dogłębnej analizy wpływu ich badań i śledzenia
badań  naukowców,  których  obserwują.  Ponad  132  miliony  naukowców  zapisało  się  do
Academia.edu,  dodając  25  milionów  artykułów.  Academia.edu  przyciąga  ponad  51  milionów
unikalnych użytkowników miesięcznie. 

Academia, Inc. ("Academia.edu" or "we") offers a social  networking service which enables its
users, including graduate students and academics, to create academic profile pages and to connect
with  other  users,  including  graduate  students  and  academics,  around  the  world  with  the  same
research interests (the “Services”) through our website, accessible at academia.edu (the “Site”).
Please read carefully the following terms and conditions (“Terms”) and our Privacy Policy, which
may be found at academia.edu/privacy and which is incorporated by reference into these Terms.
These Terms govern your access to and use of the Site, Services and Collective Content (defined
below), and constitute a binding legal agreement between you and Academia.edu. 

Academia, Inc. („Academia.edu” lub „my”) oferuje usługę sieci społecznościowej, która umożliwia
swoim użytkownikom, w tym absolwentom i pracownikom akademickim, tworzenie stron profili
akademickich  i  łączenie  się  z  innymi  użytkownikami,  w  tym  absolwentami  i  pracownikami
akademickimi,  wokół  świat  o  tych  samych  zainteresowaniach  badawczych  („Usługi”)  za
pośrednictwem  naszej  witryny  internetowej,  dostępnej  pod  adresem academia.edu  („Witryna”).
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków („Warunki”) i naszej Polityki prywatności,
które można znaleźć pod adresem academia.edu/privacy i które są włączone przez odniesienie do
niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki regulują dostęp do Witryny, Usług i Zbiorowych Treści
(zdefiniowanych poniżej) i korzystanie z nich oraz stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a
Academia.edu.
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                                             https://www.academia.edu/terms

                                                 How do I add a single document? 
                Where do I go to upload a paper (or book, or poem, or citation)?

There are two places you can click to begin uploading your paper.
You can upload a work by choosing "Upload Papers" under your profile information or in the top 
menu of the website. 
Both  of  these  paths  will  lead  to  the  same  uploading  process  which  will  allow  you  to  add
attachments, provide additional information such as abstracts and co-authors, tag your paper with
research  interests,  and  share  the  final  product.  This  is  also  where  you can  open your  draft  to
feedback. The first thing we'll request you do is upload a file. This should be the full text of the
paper or academic work that you're looking to grow the audience of. You can click and drag your
file into the download box, or select the location of it on your computer by clicking "Choose File."
You can add as many files as you want at once! 

Jak dodać pojedynczy dokument?
Gdzie mogę przesłać artykuł (lub książkę, wiersz lub cytat)?

Istnieją dwa miejsca, w których możesz kliknąć, aby rozpocząć przesyłanie artykułu.
Możesz załadować pracę, wybierając opcję „Prześlij dokumenty” pod informacjami o swoim 
profilu lub w górnym menu witryny.
Obie te ścieżki prowadzą do tego samego procesu przesyłania, który umożliwia dodawanie 
załączników, dostarczanie dodatkowych informacji, takich jak streszczenia i współautorzy, 
oznaczanie artykułu zainteresowaniami naukowymi i udostępnianie końcowego produktu. Tutaj 
możesz również otworzyć wersję roboczą, aby przesłać opinię. Pierwszą rzeczą, o którą Cię 
poprosimy, jest przesłanie pliku. Powinien to być pełny tekst artykułu lub pracy naukowej, której 
chcesz poszerzyć grono odbiorców. Możesz kliknąć i przeciągnąć plik do pola pobierania lub 
wybrać jego lokalizację na komputerze, klikając „Wybierz plik”. Możesz dodać dowolną liczbę 
plików naraz! 
https://support.academia.edu/hc/en-us

Najlepiej  zapytać samego Marka Minakowskiego  kto  wstawił  mu tę  korektę  i kiedy, czy sam ją
opracował  ,  bo  przedtem   nigdy  przedtem  nie praktykował  jakiejś  genealogii masowej .
Nie zajmował się  także strukturami  sieci rodzinnych  wewnątrz jakieś społeczności , 
ale  genealogią klasyczną w której nie ma żadnej sieci rodzinnej ale drzewo  rodowe.

Sieci  rodzinne  przykład :

Jak włączyć Sieć Rodzinną? - T-Mobile Trendy
www.t-mobile-trendy.pl › Technologie › Porady
Czym jest Sieć Rodzinna? W Sieci Rodzinnej łączysz się za darmo z wybranymi przez Ciebie osobami. 
Najbliższe dla Ciebie osoby także dzwonią do Ciebie za .

wRodzinie - sieć telefonii komórkowej.

wrodzinie.com.pl
wRodzinie jako jedyna sieć w Polsce oferuje za 30 zł Pakiet 60 dni, a w nim: nielimitowane rozmowy i 
SMS-y w Polsce oraz 10 GB bez limitu prędkości.
Cennik · Kontakt · wRodzinie · Darmowy Starter
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Dlatego Redakcja  Białego Orła domaga się  zarówno od Jarosława  Kaczyńskiego  jak też od  
Marka  Minakowskiego   okazania  dokumentów historycznych  czyli  archiwalnych  na 
potwierdzenie  drzewa  rodzinnego ,  które  zostały  wykorzystane w  Genealogii 
Minakowskiego, oraz  źródeł  ich pochodzenia  w  formie   uwierzytelnionych  odpisów  a  
najlepiej  fotokopii.  

Jeszcze raz   Maria  Kaczyńska  i   genealogia  i jej męża.
Maria  Kaczyńska  Wywód genealogiczny  
4. Szymon 
Mackiewicz
(1868−1939)

 
 

     2. Czesław 
Mackiewicz
(1914−1976)5. Helena Łoś

(1883−?)
       

 
    1. Maria Mackiewicz

(1942−2010)6. Wincenty Piszczako
(?–?)

   
    3. Lidia Piszczako

(1916−2004)

   

7. Helena Pitrian
(?–?)

   
 

 
                         

   Macki  czyli Mackiewicz  brakuje słynnych  Stanisława  i Józefa  Mackiewiczów         

                              http://www.sejm-wielki.pl/n/Mackiewicz

                                                                                                        SAME  BRAKI 

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

Edward Zygmunt Mackiewicz
1810

   ?    ?    ?

&    &    &    &
Wiktoria N.
1817-1888

   ?    ?    ?

|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15

|    |    |    |

dziadkowie
Józef Witold Mackiewicz

1837-1915
  

Marianna Olechnowicz
1840

   ?   ?

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Szymon Mackiewicz

1868-1939
  

Helena Łoś
1883

|    |
2    3

|
Czesław Wiesław Mackiewicz, 1914-1976
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Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

Józef Witold Mackiewicz
1837-1915

   ?    ?    ?

&    &    &    &
Marianna Olechnowicz

1840
   ?    ?    ?

|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15

|    |    |    |

dziadkowie
Szymon Mackiewicz

1868-1939
  

Helena Łoś
1883

  
Wincenty Piszczako

1890
  

Helena Pitiran
1890

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Czesław Wiesław Mackiewicz

1914-1976
  

Lidia Piszczako
1916-2004

|    |
2    3

|
Maria Mackiewicz, ofiara katastrofy smoleńskiej, 1942-2010

                                                                                                                                             

                                http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.152017

bezimienna   Mackiewicz   (sw.152017)   (.. .. ....-) × bezimienny Opiłka 

• Mąż (ślub: około 1950): N. Opiłka 1920, dzieci: 

Podstawa źródłowa   https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.11872

• Epitafium na cm. Powązkowskim: 

EKONOMISTA TŁUMACZ
MAŁŻONKA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Epitafium na cm. Powązkowskim: 
GRÓB SYMBOLICZNY

Epitafium na cm. Powązkowskim: 
MARIA HELENA
MACKIEWICZ
- KACZYŃSKA
21 VIII 1942 - 10 IV 2010

sw.11872 Nasz Dziennik 07.10.2005 (za: www.lechkaczynski.pl)                                  33.
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sw.123501 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/katastrofa-samolotu/art,3,lista-pasazerow-
rzadowego-samolotu.html
sw.172868 Data urodzenia z Wikipedii
sw.76943 http://www.prezydent.pl/x.node?id=4542706 
http://www.genealogia.okiem.pl/jasiewicz.htm

https://genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=jasiewicz

Matka    braci Kaczyńskich   Jadwiga  Jasiewicz 
Nazwa "Jasiewicz" w dawniejszych wiekach była używana w roli "syn/córka Jaśka" i to jest
zapewne etymologia nazwiska, jednak znana jest także rodzina Kiewnarski gdzie pojawia 
się ona w kilku pokoleniach, może to być oznaczenie gałęzi rodzinnej (pochodzenie od 
Jana) lub przydomka. Możliwe też, że przydomek mógł stać się potem nazwiskiem jednej z 
rodzin Jasiewiczów. 

Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Obecnie, NIE prowadzimy żadnych poszukiwań genealogicznych.
Bardzo prosimy korzystać z FORUM
Jest tam wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy chętnie pomogą odpłatnie lub też 
nieodpłatnie.Jednocześnie zaznaczamy, że Fundacja nie prowadzi żadnych usłu 

Osoby współpracujące przy budowie strony
* Artur Michałus  -  brak danych  o tej osobie  która  opracowała  drzewo  
genealogiczne dla  Lecha  Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej  rzekomo 
powiązanych z  Jasiewiczami  

1 Stanisław (?) Jasiewicz h. Rawicz  ur. ok. 1800   [m.in. nad.Maciej Kudelski]
`=2   Wincenty Jasiewicz h: Rawicz ur. ok. 1830 + Konstancja Stetkiewicz  ur. ok. 1830   
   |=3   Stanisław Jasiewicz h: Rawicz ur. ok. 1860 + Jadwiga Dunin-Brzezińska h: Łabędź ur. ok. 
1860   ojciec: Maksymilian Olszowski matka: Julia Olszowska

   |   |=4   Aleksander Jakub Jasiewicz h: Rawicz ur. ok. 1890 + Stefania Szydłowska  ur. ok. 1890  
ojciec: Franciszek Szydłowski matka: Józefa Huptyś
   |   |   |=5   Jadwiga Jasiewicz  h: Rawicz ur. ok. 1920, filolog polski + Rajmund Kaczyński h: 
Pomian   ojciec: Aleksander Kaczyński matka: Franciszka Świątkowska
   |   |   |   |=6   Lech Kaczyński h: Pomian ur. 18.06.1949 Warszawa, prezydent Polski + Maria 
Mackiewicz    ojciec: Czesław Mackiewicz matka: Lidia Piszczako
   |   |   |   `=6   Jarosław Kaczyński h: Pomian ur. 18.06.1949 Warszawa, premier Polski  
   |   |   `=5   Maria Jasiewicz + Stanisław "Miedza" Tomaszewski, plastyk AK  
   |   |=4   ?? Jasiewicz (któryś z rodzeństwa), nadworny lekarz Rumunii  
   |   |   `=5   Nela Jasiewicz     
   |   |=4   Wincenty Adam Jasiewicz  ur. 24.12.1891 Łomża + Kornelia Zoe Skupiewska   ojciec: 
Lucjan Skupiewski matka: Zofia Ajdukiewicz
   |   |   |=5   Lucjan Jasiewicz  ur. 1922   
   |   |   |=5   Stanisław Jasiewicz  ur. 1925 + Lusia Kowalska
   |   |   |   |=6 Joanna Jasiewicz + ??
   |   |   |   |   |=7 ??                                                                                                                        34.



Fragment.     Kiewnarski  -  brak jest takiego   w tym wykazie na dużej stronie 

                                                                                             SAME  BRAKI 

Widać  braki   w  drzewie 

                                                                                                                                                           35.



Widać  braki   w  drzewie 
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1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Julia Emilia Magdalena Olszowska 1827
1.1. Jadwiga Dunin-Brzezińska ca 1860 + Stanisław Jasiewicz ca 1860 

     A  wstecz  i  poprzednie  nazwiska rodowe   Dunin  Brzezińskich ? Gdzie się podziały?
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                                  Dunin Brzeziński

https://genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=brzezinski

1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Julia Emilia Magdalena Olszowska 1827
1.1. Jadwiga Dunin-Brzezińska ca 1860 + Stanisław Jasiewicz ca 1860 

                           Drzewa genealogiczne Brzezińskich
               (pierwsze pokolenia nie potwierdzone, filiacje niepewne)
1. Zygmunt Dunin, zm. przed 1676 + Zofia Kaczkowska
1.1. Jan Dunin + Barbara Grabska
1.1.1. Stefan Hiacynt Dunin, ur. 1686
1.1.1.1. Romuald Dunin

1Mszczuj II Dunin ze Skrzynna h. Łabędź ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, starosta 
opoczyński,własność: Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Gałki, Rozwady i in.    +(1) Jadwiga  +(2) 
Anna z Benesova i Kvasyc, 1508 własność: Skrzynno, Krzyszkowice, Machnin [nad. Ewa Okrasso 
za: Rola Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź..., Bork., Kos., Bon., Nies.; SHGlubl, Bieniak J., 
Mszczuj ze Skrzyńska... (wykład) i in. ].

1.1. Jan Mszczuj III ze Skrzyńska, ur. ok. 1415, zm. przed 1508, starosta opoczyński, własność: 
zamek Damujowice, Wygnanów, Skrzynno Wielkie, Lipno, Żelazowice, pół Opoczna, Radzice, 
Świrczynka, Bukowiec +(ok. 1450) Jadwiga z Wysokiego, ojciec: Dziersław [Friedberg M., Ród 
Łabędziów...; SHGlubl]
1.1.1. ??
1.1.1.1. wnuki-  CZYJE ? notowane w 1480
PIERWSZY Brzeziński
1.2. Tomasz Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1420, własność: Gałki (1453), Gielniów, Brzezinki, Wywóz, 
Rozwada, pół Opoczna, Brzozowice, Sitkowo, Ogonowice, Dąbaraczka, Dąb + Zuzanna ??
Informacje     Rodzin Brzezińskich zarówno w Polskiej heraldyce jak i wśród rodzin nieherbowych
było wiele. Popularność tego nazwiska nastręcza poważnych trudności przy rozwikłaniu linii 
genealogicznych, gdyż nierzadko rodziny z różnych linii mieszkają na podobnym terenie, a 
przedstawiciele noszą te same imiona. Najbardziej znaną i zasłużoną była rodzina Duninów-
Brzezińskich - wśród których przodków znajduje się słynny Mszczuj ze Skrzynna, który - jak głosi 
legenda - mógł ubić wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena w bitwie pod Grunwaldem. Legenda 
o założeniu rodu przez Dunina - czyli Duńczyka - jest z niemal całkowitą pewnością tylko legendą ,
mimo to jednak rody o tym przydomku wywodzą się od bardzo zacnych postaci znanych z 
pierwszych wieków istnienia Polski.

               Komentarz : co do tego Duńczyka i  legendy trzeba  przeczytać 
                                           e- book  Mesjański ród  Duninów                                                             

• Brzezińscy h. Doliwa - wyszli z Brzezna w p. brzeskim kujawskim, posługiwali się 
przydomkami "Lutek" i "Szyrzyk"

• Brzezińscy (Brzezieńscy) h. Nałęcz, wzięli nazwisko od Brzezna w p. poznańskim.
• Brzezińscy h. Poraj wywodzili się z Brzeźna k. Mokrska. 

Strona jest obecnie w fazie wstępnej - przedstawia jedynie niewielką część danych zebranych w 
Herbarzu. Strona ta będzie rozwijana w miarę zainteresowania poszczególnych rodzin. 
Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków  CZYLI KTO ? Brak danych. 
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Ewa Okrasso   brak  danych oraz  kontaktu   do tej osoby                                                38.
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Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadkowie

Mikołaj Kaczyński h.
Pomian

1767-1852
   ?   

Jan Gutowski
1790

  
Wincenty Biała

1790

&    &    &    &

Małgorzata Kaczyńska
1790

   ?   
Marianna

Wygonowska
1800

  
Franciszka
Jemielita

1800
|    |    |    |

8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |

dziadkowie
Stanisław Kaczyński h.

Pomian
1816

  
Wiktoria

Skarzyńska
1819

  
Karol Gutowski

1830
  

Marianna Biała
1830

|    |    |    |
4    5    6    7

 

|    |

rodzice
Piotr Kaczyński h. Pomian

1857
  

Zofia Gutowska
1861

|    |
2    3

|
Aleksander Kaczyński h. Pomian, 1890-1956

rodzice
Walenty Kaczyński h. Pomian

1740
  

Katarzyna Kaczyńska
1748-1829

|    |
2    3

|
Mikołaj Kaczyński h. Pomian, 1767-1852

                             Walenty Kaczyński h. Pomian (ID: sw.89707)

                                 Urodzony prawdopodobnie w roku 1740 

                                  Źródła do osoby sw.89707

sw.897
07

m Walenty Kaczyński Pomian
Andrzej Brzóska, Podzambrowscy przodkowie 
Jarosława i Lecha Kaczyńskich, Verbum Nobile,
2009

                              Rodziców  brak dzieci  brak                                                             40.



sw.8970
7

1767
rodzi mu się 
dziecko 
JAKIE ? 

Andrzej Brzóska, Podzambrowscy przodkowie Jarosława i 
Lecha Kaczyńskich, Verbum Nobile, 2009

                                                         I to wszystko.
Verbum  nobile  –  opera  w  jednym  akcie  skomponowana  przez  Stanisława  Moniuszkę  do
libretta  Jana  Chęcińskiego.  Verbum  nobile –  początek  przysłowia  staropolskiego:  „verbum
nobile debet esse stabile”, czyli, że słowo szlacheckie musi być dotrzymane. Tradycja mówi, że
żaden szlachcic nigdy swego  verbum nobile nie złamał,  choćby mu szło o życie lub zbawienie
duszy. Słynny czarnoksiężnik Twardowski, gdy go djabeł w karczmie Rzym zastąpił, a on zasłonił
się przed jego władzą, wziąwszy dziecię niewinne na ręce, czart rzekł: „A gdzie waszmości verbum
nobile?” Na taki wyrzut Twardowski złożył dziecię w kołyskę i dał się porwać czartu, który go
wyniósł kominem w obłoki. W naszych czasach potęgę tego przysłowia przypomniał nam Stanisław
Moniuszko piękną swoją operą p. n. „Verbum nobile”. K. Wł. W. 

Verbum Nobile
ORGAN PRASOWY ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 
 Kiedy Kaczyńscy byli  przyjęci   do ZSZP? 
Gdzie  jest ten  artykuł  ? Verbum Nobile, 2009
Andrzej Brzóska, Podzambrowscy przodkowie Jarosława i Lecha Kaczyńskich,
Nr Rejestru Prasy: 296; Nr ISSN: 1230-4573
Pismo powstało w 1992 roku. Dotychczas wydano 19 numerów, w tym 4 podwójne. “VERBUM 
NOBILE” jest jedynym pismem w Polsce poświęconym szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej 
– tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym dla 
środowiska szlacheckiego.
                                  Na  tej  stronie nie ma  wydania  VN   z   roku 2009 ! 
                                 http://szlachta.org.pl/verbum-nobile/verbum-nobile.html
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https://zambrow.org/artykul/podzambrowscy-przodkowie/420352

A  tu mamy nr 8 VN.

W 2008 r. w 17 numerze pisma Związku Szlachty Polskiej "Verbum Nobile" ukazał się 
artykuł pt. "Podzambrowscy przodkowie Jarosława i Lecha Kaczyńskich" autorstwa Andrzeja 
Brzóski. W artykule autor pokazał wywód przodków po mieczu braci sięgający początku XVIII 
wieku. Sprawa nie jest szerzej znana poza wąskim kręgiem genealogów i historyków zajmujących 
się tymi sprawami. Dlatego chcielibyśmy ją przybliżyć. 

Dziś publikujemy rozmowę, jaką przeprowadził Redaktor naczelny Zambrowskiego Portalu 
Grzegorz Zawistowski z autorem artykułu o podzambrowskich przodkach Jarosława i Lecha 
Kaczyńskich – Andrzejem Brzóską.

Grzegorz Zawistowski: Dzień dobry.
Andrzej Brzóska: Dzień dobry.

G.Z. Rok temu w Verbum Nobile ukazał się Pański artykuł o przodkach Jarosława i Lecha 
Kaczyńskich. Skąd pomysł na takie opracowanie i jak do tego doszło?
A.B.: Tekst o przodkach braci Kaczyńskich powstał dość przypadkowo. Od 8 lat zajmuję się 
genealogią. Początkowo moje poszukiwania dotyczyły własnej rodziny. Z czasem jednak 
przerodziły się w tropienie historii rodzin szlacheckich z terenu powiatu zambrowskiego, następnie 
ziemi łomżyńskiej i nurskiej. 
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W 2004 r. przeglądając akta metrykalne parafii Trójcy  Przenajświętszej natrafiłem na akt ślubu
Stanisławy  Kaczyńskiej  (mieszkającej  wówczas  w  Sędziwujach)  i  Stefana  Dekutowskiego
pochodzącego ze wsi  Ołdaki  Magna Brok. 27 marca 2005 r.  ukazał  się  1164 numer tygodnika
„Wprost”,  a  w  nim  artykuł  traktujący  o  przodkach  polskich  polityków,  w  tym  prezydenta
Kaczyńskiego. Drzewo genealogiczne tam zamieszczone kończyło się na prezydenckim pradziadku
Piotrze Kaczyńskim i jego żonie Zofii Gutowskiej. Jeszcze w tym momencie nie miałem zamiaru
zajmować się przodkami słynnych bliźniaków. 

Jak  tam trafił i kto mu to zlecił  ?

Przełomowe w całej tej sprawie okazało się natrafienie w metrykaliach parafii Rosochate przy
okazji badań nad rodziną Laskowskich, na akt ślubu Piotra Kaczyńskiego i Zofii Gutowskiej. 
Wtedy przypomniałem sobie o metryce ślubu Stanisławy Kaczyńskiej. Otóż jej rodzicami byli Piotr
Kaczyński i Zofia z Gutowskich. Stanisława urodziła się we Wradijewce w Guberni Chersońskiej
(okolice Odessy) w 1893 r. Z tych terenów pochodziła również Franciszka Świątkowska – żona
Aleksandra Kaczyńskiego (dziadka braci Kaczyńskich). Aleksander najprawdopodobniej również
urodził  się  na  Ukrainie,  ale  nie  udało  mi  się  tego  potwierdzić.  Wspomnienie  o  ukraińskim
epizodzie w dziejach rodziny przechowało się u Kaczyńskich.  Powszechnie w naszym regionie
wiadomo, że bracia Kaczyńscy w dzieciństwie często bywali u siostry swego dziadka w Ołdakach
koło Czyżewa. 

Tą siostrą okazała się być właśnie Stanisława Kaczyńska, która w roku 1919 wzięła ślub ze 
Stefanem Dekutowskim w zambrowskim kościele. W obliczu tych faktów nie miałem wątpliwości, 
że trafiłem na rodzinę „tych” Kaczyńskich. 

G.Z. Skąd czerpał Pan informacje?

A.B.: Moje  ustalenia  bazują  na  aktach  metrykalnych  parafii  Zambrów,  Szumowo,  Rosochate  i
Dąbrowa Wielka.  Pomocne  były  również  artykuły  i  wywiady zamieszczone  w prasie-  czyli
preparacje! 
Rodzinną parafią Kaczyńskich w XVIII i XIX wieku było Rosochate. 

G.Z. Sięgnął Pan aż do roku 1737 pisząc o Walentym Kaczyńskim pochodzącym prawdopodobnie 
z Kaczyna Starego lub Kaczyna Herbasów. Nie było to na pewno proste. Na jakie problemy 
napotykał Pan podczas prób dotarcia do korzeni Kaczyńskich?

A.B.: Moje poszukiwania pozwoliły ustalić kolejne 3 pokolenia przodków braci Kaczyńskich. Rok 
1737 to przybliżona data urodzin Walentego Kaczyńskiego – prapraprapradziadka braci 
Kaczyńskich. W tym czasie w parafii Rosochate nie urodził się Walenty Kaczyński. Natomiast w 
sąsiedniej parafii Dąbrowa Wielka urodziło się w tym czasie aż trzech Walentych Kaczyńskich. 
W tej parafii znajdują się dwie wsie Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy, które są gniazdami rodu 
Kaczyńskich herbu Suchekownaty. 
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Prawidłowa  nazwa   tego herbu  to Suchekomnaty (Gołekownaty, Komnaty, Kownaty, Suche 
Komnaty,   -  coś dodanego jako   Suchekownaty polski i tatarski herb szlachecki. Z  krzyżem  
greckim.   Jak twierdzą znawcy  Kaczyńscy zwali się Kalkstein . 

Tatarzy   byli  muzułmanami  i nie  stosowali greckiej  symboliki ! Jakiego herbu  jest zatem  
Kaczyński ? 

Informacje o Walentym Kaczyńskim czerpałem z metryk jego dzieci, które niestety nie 
zawierały żadnych danych umożliwiających bliższą identyfikację tej osoby. 
I to  chyba  powinno wystarczyć ? 

Zachowane metryki rosochackie zaczynają się od roku 1808. Walenty zmarł przed tą datą. Dalsze 
poszukiwania Walentego i jego przodków w metrykach parafii Dąbrowa Wielka w tej sytuacji 
stały się niemożliwe. Być może księgi sądowe ziemi drohickiej, obecnie przechowywane w 
Mińsku na Białorusi zawierają informacje o Walentym Kaczyńskim osiadłym z żoną Katarzyną w 
Skarzynie Abramach i pozwolą w przyszłości na ustalenie dalszych przodków. 

G.Z.: W artykule wymieniony jest herb Pomian …

A.B.: Tak, rzeczywiście. Zasugerowałem się informacjami podanymi przez braci Kaczyńskich. 
W ziemi łomżyńskiej, w powiecie ostrołęckim mieszkają Kaczyńscy herbu Pomian. Nie mają oni 
jednak nic wspólnego poza nazwiskiem z Kaczyńskimi z Kaczyna Starego i Herbasów w ziemi 
drohickiej. Ci, bowiem pieczętowali się herbem Suchekownaty i byli obecni w tych 
miejscowościach, co najmniej od roku 1446. Informacje te uzyskałem już po publikacji artykułu od 
p. Tomasza Jaszczołta – autora pracy doktorskiej o szlachcie drohickiej. 

G.Z. W Pańskim opracowaniu przy opisie przodków obecnego Prezydenta RP często przewijają się 
takie nazwy miejscowości jak Rosochate, Zambrów, Skarzyn Nowy, Skarzyn Stary. Można więc 
powiedzieć, że swoje korzenie mają na naszych terenach?

A.B.: Absolutnie tak! Co prawda gmina Czyżew zdążyła nadać honorowe obywatelstwo panu 
prezydentowi, ale to gmina Zambrów (i staropolski Powiat Zambrowski) dzierżą w tej sprawie 
palmę pierwszeństwa. Piotr i Stanisław Kaczyńscy (pradziad i prapradziad prezydenta) urodzili się 
w Skarzynie Nowym, natomiast Mikołaj Kaczyński (praprapradziad) urodził się w Skarzynie 
Abramach (obecnie jest to cześć wsi Skarzyn Nowy). Wszystkie te miejscowości należały do tej 
części parafii Rosochate, która wchodziła w skład powiatu zambrowskiego. 
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Oprócz miejscowości są jeszcze nazwiska występujące w genealogii Kaczyńskich, takie jak 
Skarzyński, Ossowski, Krajewski, Mościcki, Godlewski, Gutowski, Biały, Zawistowski, 
Dąbrowski. Trzy pierwsze z nich to gniazdowa szlachta powiatu zambrowskiego. Pozostałe rodziny
to nasi najbliżsi sąsiedzi z ziemi nurskiej, drohickiej i bielskiej.

GZ. W ostatnich latach, chociażby wśród moich znajomych, zauważyłem wzmożone 
zainteresowanie genealogią własnych rodzin. Czy jest może w Zambrowie, albo ma szanse 
powstania jakieś koło zainteresowań lub klub, w którym mogliby się spotykać i wymieniać 
poglądami, radami oraz chwalić efektami swoich poszukiwań, osoby zainteresowane genealogią? 

A.B.: Mimo rosnącej popularności genealogii, sami genealodzy w naszej okolicy nie są zbyt liczni. 
Wiem, że oprócz mnie są w Zambrowie co najmniej trzy osoby, które od lat zajmują się historią 
swoich rodzin. Pojawiają się również osoby nowe. Sprawy o które Pan pyta są realizowane przez 
towarzystwa genealogiczne, powoływane do życia przez samych zainteresowanych. W naszej 
części Mazowsza jak do tej pory nie powstała tego typu inicjatywa. Najbliższe nam terytorialnie 
tego typu stowarzyszenia to Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne i Warszawskie Towarzystwo 
Genealogiczne. Podobną rolę spełniają portale i strony genealogiczne, których stale przybywa. 
Internet bardzo popularyzuje i wspiera badania genealogiczne. Często forum wymiany informacji i 
doświadczeń stają się zjazdy rodzinne. Do tej pory w naszej okolicy takie zjazdy organizowali 
Krajewscy, Gosiewscy i Zaniewscy. 

G.Z. Dziękuję za rozmowę i gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Do widzenia.
A.B. Również dziękuje. Do widzenia.

Przedstawiamy drzewo genealogiczne opracowane przez pana Andrzeja Brzóskę: KLIKNIU TU - 
DRZEWO J. i L. Kaczyńskich 

Portal zambrow.org 08/03/2010 00:00 

Historia szlacheckiego gniazda rodu Skarzyńskich – majątku ziemskiego Skarzyn Abramy
Na  pograniczu  ziem  nurskiej  i  łomżyńskiej,  około  1436  r.  Jan  ze  Skarżyna  h.  Bończa  (pow.
sąchocki  w  ziemi  ciechanowskiej)  otrzymał  nadanie  ziemi  na  prawie  rycerskim  od  księcia
(mazowieckiego – przyp. red.) Bolesława IV. Ów Jan dał początek osadzie Skarzyno – dzisiejsza
wieś  Stary  Skarzyn.  Z czasem powstała  tu  okolica  szlachecka,  w skład  której  wchodziły  wsie
drobnoszlacheckie  Stary  Skarżyn,  Nowy  Skarżyn  (dawniej  Skarzyn  Mały  Brok)  oraz  Skarzyn
Abramy. Ostatnia z wymienionych wsi na przestrzeni XIX w. ponownie została scalona w jedną
własność ziemską. Jako folwark Skarzyn Abramy przetrwała do lat trzydziestych XX w. stanowiąc
własność jednej z linii potomków założyciela gniazda, od którego ród przyjął w XVI w. nazwisko
Skarzyńskich.

W początkach XVII w. rozdrobnienie osadnicze w okolicy szlacheckiej gniazda Skarzyno osiągnęło
trudne do oszacowania  rozmiary.  W pracy  Jana  Ciechanowicza,  Herbarz  Polsko-Rosyjski,  t.  II
odnajdujemy wzmiankę o Janie Bończy ze Skarżyna Skarżyńskim – synu Pawła podwojewodziego
i sędziego grodzkiego wiskiego, posła na Sejm 1613 r., który dziedziczył na Skarzynie Starem i
Leśnem, Woli Skarżyńskiej, Broku, Gumowie i innych. Część z przytoczonych nazw miejscowości
nie  występuje  więcej  w  źródłach,  to  też  uznać  należy,  że  były  to  formy  osadnicze  nietrwałe
wchłonięte przez większe jednostki osadnictwa lub też zanikłe na skutek późniejszych epidemii i
wojen.
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Garść informacji dostarcza sumariusz dokumentów Tomasza Skarzyńskiego właściciela wsi 
Rakowo Czachy w pow. łomżyńskim przedstawiony Najwyższej Heroldii Królestwa Polskiego w 
1837 i 1838 r. Wśród „streszczeń” figuruje wypis z dokumentu z 1720 r. wystawionego w Łomży, w
aktach dawnych polskich, gdzie Stefan Skarzyński pisze się Dziedzicem Dóbr Skarzyna Starego, 
Broku i innych attynencji. Z kolejnych dowiadujemy się już, że jego wnuk Grzegorz po Macieju w 
1751 roku sprzedał połowę swoich dóbr na Skarzynie Abramach i Skarzynie Starym swojemu 
synowi Hilaremu Skarzyńskiemu. Z 1766 r. pochodzi zapis Hilarego dla swej żony na sumę 700 
złotych polskich, zabezpieczony na jego dobrach Skarzynie Abramach i Skarzynie Starym. 
Powyższy przykład dowodzi, w jaki sposób następował podział większej własności w obrębie dóbr 
na Skarzynie Abramach. 

                                W 1783/4 było własnością kilku rodzin szlacheckich. 
Ziemię posiadali: Brayczewski, Kaczyński, Laskowski, Łuniewski, Skarzyński, Zaremba 

         To na pewno są  jakieś dokumenty  posiadaczy  tego folwarku czyli Kaczyńskich ? 

https://historialomzy.pl/historia-szlacheckiego-gniazda-rodu-skarzynskich-majatku-ziemskiego-
skarzyn-abramy/

Skarzyn-Abramy - folwark w powiecie ostrowskim wojewłdztwa białostockiego II 
Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane: 
- przynależność administracyjno-terytorialna w II Rzeczypospolitej, 
Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

                                     https://www.radzima.net/pl/miejsce/skarzyn-abramy.html

Gazeta Wyborcza
 24 maja 2019 
 Jarosław Kaczyński to Żyd, jego prawdziwe nazwisko brzmi Kalkstein. Każdy może to sprawdzić 
w księdze wieczystej działki przy ulicy.  Przy jakiej - tego się już nie dowiedziałem, bo ojciec 
prowadzący środowe "Rozmowy niedokończone" w Radiu Maryja czujnie wyłączył słuchacza.

Kalkstein 
~ Ewa Kompa
2007-01-25 10:26:09
Przecież Kalkstein to pomorska szlachta pochodzenia niemieckiego, mieszkali w Wielkopolsce i w 
okolicy Barlinka na Pomorzu. Więc czemu wycieracie sobie gemby tym nazwiskiem Fe brzydko. 

Kalkstein- Kalckstein
~misio
2009-05-31 17:29:41
Pomorska szlachta o tym nazwisku pisała się KALCKSTEIN A NIE kALKSTEIN. Kalkstein piszą 
się Żydzi a nie szlachta. Kalch- wapno, Stein- skała= Kalckstein= Wapienna Skała. Natomiast 
Kalkstein - to??? 
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Kaczyńscy są żydami. 
~janek
2011-01-25 08:33:43
Proszę przyjechać do Starachowic i zapytać o matkę Kaczyńskich. Starsi mieszkańcy pamiętają jak 
była zamknięta w getto a potem ukrywała się w leśniczówce. To tyle w tym temacie. I możecie 
sobie pisać co chcecie ale fakty są niepodważalne. Ex poseł Nowak pisał coś o Kaczyńskich ale 
trochę myli fakty. Ale ogólnie można poczytać 
   http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=320

Jak to rozumieć?
~Zibi
2011-03-27 13:57:47
Skoro kuzyn Kaczyńskich jest  przewodniczącym gminy Żydowskiej 
   Zagłębie Dąbrowskiego to czy jego kuzyn   Jaroslaw K.może być Polakiem

           http://forum.hotnews.pl/fpolska,0,896,6932,Zydzi_Kaczynscy-Kalkstein_daja.html

Wysłany: 22:40, 18 Kwi '10   Temat postu: Czy Kaczyńscy są Żydami?
Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie został złożony wniosek o zbadania 
zasadności nadania ich przodkom polskiego obywatelstwa. Wszystko bowiem wskazuje na to, że 
zostało ono wyłudzone. 

Na wstępie trzeba powiedzieć, ze Kaczyńscy nie są to żadnymi filosemitami, nie są oni też 
zwykłymi Żydami. To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, próbujący w 
sposób wyjątkowy budować na gruzach RP... Judeopolonię. 

Co wiemy o Kaczyńskich? 

Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w 
Gronowce koło Odessy, z rodziny Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego z okresu stalinizmu, 
pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego też urodzonego w tej samej Gronowce. 
Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi 
oficerami armii carskiej. 
Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze wyznania 
katolickiego. 
W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał 
piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko-katolickiego oraz Żydów 
mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora 
stacji kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że 
mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w Polsce zaborowej jak na 
wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów. 
Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. 
tworzenia tzw. Nowej Rosji. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można 
potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem informacji o żydowskich
i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, 
budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i 
pruscy (menonici) Żydzi. 
Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu 
GUTOWSKA, też wykazują żydowskie korzenie. 
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Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało
miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W
tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo żydów uciekających z
Rosji  wskutek  prześladowań  przez  bolszewików  lub  rożnych  innych  pogromów.  Na  stronach
żydowskich  poświęconych  koloniom  żydowskim  na  południowej  Ukrainie,  są  umieszczone
dokumenty, np. wizy ze zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy
innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w
kierunku na Warszawę niestety trzeba było przejechać jedyną linią kolejową tj. przez Grajewo. 

Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę? 

Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. 
Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku 
przemyconych żydów był szkoły religijne. 

Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyńskich, 
mówiący o tym, że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska 
zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanych z tym 
miastem i rożnych innych dowodów, np: książki telefonicznej, wynika, że w 100 % pośrednictwa 
nieruchomościami było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej - jest w nim 
przypis interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na 
wschod Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, 
a konkretnie jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy - czyli pod 
okupację niemiecką. 

W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschy jest mowa o tym,
że na Zachód jechali żydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu
dziwili się Żydom ze Wschodu, że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów, tj. pod okupację 
niemiecką. Wtedy nie mógł nikt wiedzieć, o jakich Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze 
prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach 
podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. 
Co się z nimi stało? Póki co nie wiadomo. 
W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera armii carskiej jest znamiennym to, ze do 
czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być 
obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym 
oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało 
dla niego w późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa 
polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub 
piastować inne wysokie funkcje państwowe. 
Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, że nie można było 
nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich 
osób, w tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy przodkowie nie byli 
beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomżą. 
W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II 
wojnę światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz 
tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu 
Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK "Baszta", nie wynika, aby taka osoba należała 
do tego oddziału. 
Dziwnym jest też to, że ten "akowiec", już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na 
Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował 
zdobywając w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.                                                                     48.



Dalsza działalność Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu. 

Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz 
Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,. 
Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego 
Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi 
byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że 
syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest
przewodniczącym Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na 
stronie www tego stowarzyszenia. Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec
i stryj wyglądali z rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia.

 Jak widać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski 
junior, twierdzi, że nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie 
rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako 
naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali 
ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za 
życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i założycielem wielu drużyn harcerskich. 
Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego 
samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do 
odszukania w publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich. 
Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, że skończył on UJK, przy 
czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice 
Lwowskiej
                                 https://prawda2.info/viewtopic.php?t=11562

Tak przy  okazji  warto  by się dowiedzieć w  jakiej parafii   była  chrzczona  rodzina  braci 
Kaczyńskich  i kiedy,  ich matka  i ojciec  także  oraz  ich  szlachetni przodkowie. Archiwa  
przecież są. A  skoro podobno byli ochrzczeni  to dlaczego noszą  jarmułki ? Jako dekoracja  czy  
taki styl polityczny? 
                             

https://wyborcza.pl/7,75968,22971753,zawsze-bede-pamietala-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-
jarmulce.html
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GENEALOGIA  

   Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") – jedna z nauk
pomocniczych  historii,  zajmująca  się  badaniem  więzi  rodzinnych  między  ludźmi  na  bazie
zachodzącego  między  nimi  pokrewieństwa  i  powinowactwa.  W  szczególności  przedmiotem
zainteresowania genealogii  są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne
relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny. 
Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoistych źródeł, w tym zwłaszcza metryk. Po
ustaleniu  niezbędnych  faktów  genealogicznych  sporządza  się  tablice  genealogiczne  ukazujące
relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Efekt badań może przyjąć również
postać  innych  publikacji  papierowych  (np.  książka,  skrypt,  artykuł),  a  współcześnie  także
elektronicznych (np. w programie genealogicznym, na stronie internetowej). Publikacje takie często
są utożsamiane z genealogią (genealogia danej rodziny). 

Prowadzeniem badań genealogicznych zajmuje się  genealog.  Może to być genealog zawodowy,
traktujący genealogię jako profesję, lub genealog-amator, zajmujący się genealogią rodzinną jako
hobby. W Polsce genealogia stanowi jedynie element nauczania na studiach wyższych na kierunku
– historia. 

Więzi rodzinne

Podstawą genealogii jest istnienie różnie nazywanych  więzi rodzinnych (w różnych wyrażeniach:
więzy,  więzi,  węzły,  relacje,  stosunki,  związki  –  krwi,  rodzinne,  genealogiczne).  Stosunki
genealogiczne pomiędzy osobami co do zasady mają charakter biologiczny (genetyczny, naturalny,
faktyczny).  Na tej  podstawie powszechnie przyjmuje się,  że  źródłem więzów krwi jest  filiacja
rozumiana  jako  pochodzenie  zstępnych  dzieci  od  pary  wstępnych  rodziców.  Rodzinę  tworzą
również osoby związane poprzez koicję, tj. związek (małżeński lub nieślubny) kobiety i mężczyzny
celem posiadania potomstwa. 

Prawnym  odpowiednikiem  genealogicznej  filiacji  i  koicji  są  odpowiednio  pokrewieństwo
zachodzące  między  osobami  posiadającymi  co  najmniej  jednego  wspólnego  przodka  oraz
powinowactwo zachodzące  między  krewnymi  jednego  małżonka  a  drugim  małżonkiem.
Pokrewieństwo i powinowactwo oblicza się w stopniach i liniach. 

Rodzina jako przedmiot genealogii

Przedmiotem zainteresowania genealogii jest rodzina, którą w zależności od cząstkowej definicji
może być: 

• rodzina  mała (monogamiczna,  jednopokoleniowa),  złożona  z  pary  rodziców
wychowujących wspólne dzieci oraz tych dzieci, 

• rodzina  wielopokoleniowa,  uzupełniona  o  innych  krewnych  żyjących  we  wspólnym
gospodarstwie domowym (tj. dziadków, wnuki), 

• rodzina wielka, złożona z ogółu jej członków związanych pokrewieństwem lub szerzej także
powinowactwem.
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Granice badań genealogicznych

Zdarza  się,  że  w  rodzinie  pojawiają  się  osoby,  z  którymi  pozostałe  nie  są  związane
pokrewieństwem. Nie ma wątpliwości, że w zakresie zainteresowania genealogii pozostają osoby
powinowate,  wchodzące  do  szeroko  rozumianej  rodziny poprzez  akt  małżeństwa  z  jednym  z
członków "prawdziwej" rodziny. W szerszych ujęciach dotyczy to także szeregu skoligaconych ze
sobą  osób  i  rodzin,  dla  których  ciąg  kolejnych  koicji  wyłącza  dalsze  relacje  spod  pojęcia
powinowactwa i klasycznego ujęcia rodziny (np. rodzeństwo bratowej męża osoby X nie należy do
tradycyjnie  rozumianej  rodziny  tej  osoby).  Do  koligacji  takich  należy  również  pojęcie  tzw.
rodzeństwa przybranego. W badaniach historycznych dalekie koligacje nie stanowią przeszkody ku
zajmowaniu się powiązaniami o charakterze rodzinnym, wręcz przeciwnie, zwłaszcza w dynastiach
rodów panujących, są przedmiotem żywego zainteresowania. 

Niektórzy genealodzy-   czytaj masowi -dowodzą, że niemal wszyscy mieszkańcy Europy (oprócz
ostatnich imigrantów) mogliby wywieść swój rodowód od Karola Wielkiego. Podobnie podnosi się,
że niemal wszyscy mieszkańcy Polski mają wśród swoich przodków Mieszka I. 

                                   A  Kaczyńscy  jakiego mają wspólnego przodka  ?

 Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa masa to: tysiące, dziesiątki, kupa, miliony, czereda,
horda, fala, mrowie, wataha, huk, zatrzęsienie, tłum, sfora, chmara, rzeka, natłok, nawała, multum, 
nawał, gąszcz, hurma, rzesza, rój, tabun, setki, mnóstwo, gromada, dużo, armia, mnogość, . 

Na przykład   GROMADA:

Synonimy słowa „gromada” z podziałem na grupy znaczeniowe 

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» gromada - jako gromada chuliganów

» gromada - jako duże nagromadzenie czegoś

» gromada - duża grupa hałaśliwych ludzi

» gromada - w odniesieniu do dużej zbiorowości

» gromada - jako coś złożone z wielu elementów

» gromada - o zgromadzeniu ludzi

» gromada - jako ludzie powiązani ze sobą wspólnymi interesami

» gromada - jako duża liczba czegoś

» gromada - w odniesieniu do grupy osób trzymających razem władzę 

» gromada - w odniesieniu do dużego skupiska

» gromada - jako duża ilość czegoś

» gromada - w odniesieniu do danej zbiorowości

» gromada - w odniesieniu do gromady zwierząt

» gromada - w odniesieniu do osób słuchających wystąpienia                                                   51.



» gromada - jako zbiegowisko niekulturalnych ludzi

» gromada - w odniesieniu do urbanistyki

» gromada - jako natłok ludzi

» gromada - w kontekście zgromadzenia w jednym miejscu

» gromada - zespół ludzi związanych stałą wspólną pracą

gromada » w kontekście społecznym

• grupa, grupa społeczna, grupa towarzyska, kasta, kategoria, klan,  rodzaj, 
stopień rozwoju, środowisko, światek, towarzystwo, warstwa, warstwa społeczna, 
znaczenie, 

cywilizacja gromadnościowa eurokomunizm gender globalizacja homo europeicus Konwencja 
Stambulska małżeństwo model egzystencji neomarksizm NWO Polska rodzina rozwody segregacja 
płciowa sex apartheid socjalizm liberalny UE Unia Europejska 

masowy » w odniesieniu do licznego przybycia dokądś jako  gromadny, 

• grupowy, kolektywny, liczny, stadny, tłumny, wieloosobowy, wspólny, zbiorowy, 
zespołowy, 

masowy » jako określenie czegoś, co jest dostępne 

• dla mas, dla masowego odbiorcy, dla szerokiego ogółu,dla  półmózgów  innymi słowy, 
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