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Zarząd Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich

Imię i nazwisko Funkcja Adres e-mail Nr telefonu

Florian Kaszyński Prezes kflorian@o2.pl 786 980 742

Ryszard Kaszyński Z-ca prezesa ryszard.kaszynski@gmail.com 601 758 336

Benedykt Kaszyński Sekretarz b.kaszynski@interia.eu 503 699 872

Maria Weber 

(z d. Kaszyńska)

Skarbnik mariaweber1950@gmail.com 607 584 828

Stanisław Kaszyński Członek stanislaw.kaszynski@wp.pl 502 066 965

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich – od lewej: Stanisław Kaszyński, Florian Kaszyński, Ryszard
Kaszyński, Maria Weber i Benedykt Kaszyński



„Bez przodków jesteś jak wyrwana

roślina,  rzucona  na  uschnięcie.

Gdy czujesz za sobą ich siłę,  to tak,

jakbyś rósł w lesie z innymi drzewami.

Jedne  są  już  stare  i  już  się

przewracają,  inne  młode,  dopiero

rosną, ale to jest Twój las...”

- St. Pieniążek/
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Wstęp

         Po  pierwszych  trzech  spotkaniach
uświadomiłem  sobie,  że  nazwisko  Kaszyński
wiąże  nas  we  wspólnotę  ludzi  sobie  bliskich;
pomimo, że były to spotkania ludzi, którzy do tej
pory nie mieli pojęcia o istnieniu tak wielu osób o
tym  samym  nazwisku.  Już  na  pierwszych
spotkaniach  miało  się  poczucie  jakiejś

szczególnej więzi i potrzeby bycia razem.,
         Każde  kolejne  spotkanie  rodaków możliwe  dzięki

ogromnemu zaangażowaniu Janusza Kaszyńskiego z Gdyni, oraz
benedyktyńskiej  pracy  Stanisława  Kaszyńskiego  dostarczało
nowych informacji o naszych korzeniach.

W  moich  rozmowach  z  przedstawicielami  różnych  skupisk
środowiskowych  występowała  potrzeba  kontynuowania  tego
rodzaju  spotkań.  Po  trzecim  spotkaniu  (Brudzew  2013r)
próbowałem  zainteresować  przedstawicieli  grup  środowiskowych
współpracą  nad  nadaniem  naszej  wspólnocie  ram  prawnych
w postaci powołania  Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich. Wszyscy
moi rozmówcy pomysł ten poparli.

Wiadomo,  że  organizowanie  spotkań  rodowych  jest
przedsięwzięciem  skomplikowanym  logistycznie  i  trudnym  do
realizacji  przez  jedną,  a  nawet  kilka  osób.  Prowadzenie  prac
badawczych nad historią poszczególnych przedstawicieli  naszego
rodu,  czy  też  prac  nad  upowszechnianiem  już  zdobytej  wiedzy
genealogicznej wymaga pewnej koordynacji i archiwizacji w jednym
miejscu.  Inaczej  czas i  środki  poświęcone na dotarcie  do źródeł
informacji i zgromadzone już dane mogą ulec zagubieniu, lub kilka
osób naraz będzie poszukiwało tych samych informacji.
Dlatego też na IV Zjeździe (Pątnów 2015r) przedstawiłem projekt
powołania stowarzyszenia skupiającego w swoich szeregach osoby
powiązane z nazwiskiem Kaszyński/a. 

W  wyniku  głosowania  nad  przedstawionym  projektem
uczestnicy IV Zjazdu powołali  Stowarzyszenie Rodu Kaszyńskich

2



i  zaproponowali  swoich  przedstawicieli  do  Zarządu,  który  zajmie
się zarejestrowaniem i uruchomieniem działalności. 
Zebrani  jednogłośnie  przyjęli  projekt  statutu  stowarzyszenia
zaproponowany przez nowo ukonstytuowany Zarząd.

Dzięki  wysiłkowi  Prezesa  Stowarzyszenia  Floriana
Kaszyńskiego   zostało  ono  zarejestrowane   w  dniu  21  kwietnia
2017  r.  przez  Starostę  Bydgoskiego  w  ewidencji  stowarzyszeń
zwykłych  pod  Nr  2  jako  Stowarzyszenie  Rodu  Kaszyńskich  z
siedzibą w m. Niwy ul. Krakowska 38, 86-031 Osielsko. Na siedzibę
stowarzyszenia  Florian  Kaszyński  gościnnie  użyczył  swojego
adresu domowego. 

Funkcjonowanie  i  skuteczne  działanie  w  realizacji  celów
statutowych  Stowarzyszenia  wiąże się  z  niezbędnymi  wydatkami
jak:  utrzymanie  konta  bankowego,  opłacenie  strony  internetowej,
czy zakup materiałów biurowych i koszty korespondencji.  Dlatego
Zarząd czyni starania, by pozyskać możliwie dużą ilość aktywnych
i zarejestrowanych członków opłacających składki.

Powołanie Stowarzyszenia daje również możliwość aktywnej
pracy  przez  cały  czas  pomiędzy  Zjazdami  oraz  organizowanie
kolejnych   zjazdów.  W  ten  sposób  zjazdy  stają  się  nie  tylko
spotkaniami  towarzyskimi,  ale  też  forum na którym dokonuje  się
podsumowania  dotychczasowej  działalności  i  wyznaczeniem
priorytetów na lata następne.

Zarząd Stowarzyszenia w swojej bieżącej działalności zajmuje
się głównie przywracaniem i umacnianiem wspólnoty rodowej wokół
nazwiska  Kaszyński;  mimo  że  badania  naukowe  wykazały
w  sposób  jednoznaczny  fakt  istnienia  trzech  różnych  gałęzi
rodowych;  następnie  opracowaniem,  dokumentowaniem
i  publikowaniem  naszego  dziedzictwa  historycznego  –  tego
wszystkiego,  co  na przestrzeni  wieków minionych i  czasów nam
współczesnych  dotyczyło  lub  dotyczy  osób  noszących  nazwisko
Kaszyński.  W celu utrwalenia i  publikacji  zdobytej  już wiedzy jak
również  wyrabiania  dumy  z  naszego  pochodzenia  i  osiągnięć
znamienitych  przedstawicieli  naszego  Rodu,  ale  też  poczucia
zobowiązania do prezentowania postaw godnych noszenia naszego
nazwiska powstaje strona internetowa  www.kaszynscy.pl
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Strona  internetowa  służyć  będzie  również  popularyzacji
naszego  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  oraz  da  możliwości
pozyskiwania informacji o rodakach dotychczas nam nie znanych.

 Na V Zjeździe (Pątnów 2017r.) zaproponowałem opracowanie
i cykliczne wydawanie biuletynu informacyjnego.

Drodzy czytelnicy – trzymacie właśnie w ręku pierwszy numer
biuletynu,  który  w  założeniu  ma  pełnić  rolę  informacyjno
dokumentacyjną. Chcemy w nim zamieszczać bieżące informacje
dotyczące  działalności  Stowarzyszenia  Rodu  Kaszyńskich  oraz
materiały  nadsyłane   przez  rodaków  –  dokumenty,  ciekawe
biografie, wspomnienia własne, nowe biogramy, relacje z podróży.
Na naszych łamach powitamy nowo narodzonych i uszanujemy we
wspomnieniu tych co odeszli. 

Oczekujemy na Państwa propozycje i uwagi co do zawartości
biuletynu oraz sposobu jego  redakcji, częstotliwości wydawania i
sposobu dystrybucji.

Benedykt Kaszyński
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Klimawent na mogileńskim jubileuszu
  

Przed  dziesięciu  laty  prezes
Janusz  Kaszyński  wraz
z małżonką Lilianą spotkał się w
Gdyni  z  krakowskim  dzienni  -
karzem   i  autorem  książek
Stanisławem Kaszyńskim. 

  Janusz Kaszyński z małżonką Lilianną w trakcie zwiedzania wystawy

To  wówczas  Pan  Janusz  zaakceptował  pomysł  organizacji
ogólnopolskich  spotkań  członków  tego  rodu.  Każde  z
dotychczasowych pięciu spotkań korzystało z życzliwego wsparcia
firmy Klimawent, a małżonka   prezesa Pani Liliana każdorazowo
była  sędzią  głównym  coraz   popularniejszego   konkursu  "rzut
podkową". Przed czterema laty liczne grono Kaszyńskich z kraju i
zagranicy  podziwiało  również   kunsztowną wystawę jej  arcydzieł
haftu artystycznego.  Zaś 12 stycznia br. Liliana i Janusz Kaszyńscy
uczestniczyli  w jubileuszowym spotkaniu  w Mogilnie  z  okazji  60-
lecia  pracy  dziennikarsko-literackiej  Stanisława  Kaszyńskiego  z
Krakowa.  Jego  organizatorami  byli:  burmistrz  Mogilna  Leszek
Duszyński,  starosta  Bartosz  Nowacki  i  prezes  Mogileńskiego
Towarzystwa Kultury Teresa Kujawa. 

                                                     Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński otwiera wystawę 
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                                            Z lewej wicemarszałek woj. Kujawsko-pomorskiego  Dariusz Kurzawa

Na jubileusz długoletniego przyjaciela właścicieli  Klimawentu
przybyło ponad 170 gości z kraju i zagranicy. Byli wśród nich m. in.:
wicemarszałek  województwa  kujawsko-pomorskiego  Dariusz
Kurzawa,  prezydent  Inowrocławia  Ryszard  Brejza,  b.  prezydent
Gniezna  Jacek  Kowalski,  proboszcz  bazyliki  prymasowskiej  w
Gnieźnie ks. infułat  Jan Kasprowicz,  I sekretarz ambasady KRLD
w Warszawie Kwon Ju Hyok, 

                                                                 Jubilat w towarzystwie gości z Korei

dyr.  Muzeum  Niepodległości  w  Warszawie  Tadeusz  Skoczek,
profesorowie: Stefan H. Kaszyński i  Maria Krysztofiak Kaszyńska
(UAM  w  Poznaniu),  Janusz  Toboła  (AGH)  i  Stanisław Dziedzic
(UJ).  Byli  też  burmistrzowie:  Strzelna  Dariusz  Chudziński   i
Trzemeszna  Krzysztof  Dereziński  oraz  wójtowie:  Jezior  Wielkich
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Dariusz  Ciesielczyk  i  Dąbrowy  Marcin  Barczykowski.  Natomiast
Wągrowiec reprezentował  sekretarz starostwa Radosław Kubisz.

Jubileusz Stanisława Kaszyńskiego rozpoczęto wystawą jego
wieloletniego  dorobku  dziennikarsko  -  lierackiego  w  Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Mogilnie, a jego okazałą kontynuacją stało
się spotkanie artystyczno - towarzyskie w restauracji BOSS. W jego
trakcie Janusz Kaszyński w towarzystwie małżonki zaprezentował
gościom najważniejsze wydarzenia z dziejów Firmy, głównie  zaś
niedawno  zbudowaną  przez  Klimawent  najnowocześniejszą
w Europie strzelnicę MoST. 
Jego profesjonalnej relacji z uwagą wysłuchali też liczni uczestnicy
ogólnopolskiej sesji dziennikarskiej, towarzyszącej jubileuszowi.

                                                                Bogusław  Sobczuk prowadzi jubileuszowe spotkanie

Reżyserem  uroczystości  był  krakowski  przyjaciel  jubilata
Bogusław  Sobczuk,  aktor  filmowy  i  telewizyjny,  ekspert  sztuki
estradowej,  juror  ogólnopolskich  festiwali  i  konkursów.  On  też  z
uznanym  powodzeniem  poprowadził  całość  spotkania.  Program
artystyczny  wypełniła  bardzo  udanym  występem  bydgoszczanka
Aleksandra Kwiatkowska, jedna z najzdolniejszych interpretatorek
piosenki literackiej młodego pokolenia.

Stanisław  Kaszyński  swoje  teksty  publikował  w  ponad
trzydziestu  pismach  w  kraju  i  za  granicą.  Napisał  też  prawie
dwadzieścia  książek,  m.in.:  "Z  Polski  i  ze  świata",  "Gopło  nad
Sekwaną",  "Nieznanym  śladem  Gombrowicza",  "Z  Mogilna  do
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Paryża" oraz 4-tomowy cykl "Kaszyńscy".  Założyciel Mogileńskiego

                                                              Aleksandra Kwiatkowska na podczas recitalu

Towarzystwa Kultury, współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich
Mediów  i  I  przewodniczący  jego  Rady  Naczelnej,  uhonorowany
Krzyżem Kawalerskim i Nagrodą Funduszu Literatury. Przez kilka
lat  jako  dziennikarz  towarzyszył  prezydentowi  Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu w jego najważniejszych wizytach zagranicznych.
S. Kaszyński od 1998 r. jest Honorowym Obywatelem M. Mogilna.
Z okazji jubileuszu otrzymał on wiele miłych adresów. Nadesłali je
m. in.: abp Stanisław Gądecki, prezydent Aleksander Kwaśniewski,
prezydent  Miasta  Krakowa  Jacek  Majchrowski,  poseł  Eugeniusz
Kłopotek,  b.  prezydent  Włocławka  Ryszard  Chodynicki  i  red.
naczelny "Gazety Pomorskiej" Wojciech Potocki. Zacnego jubilata
wyróżniono  także  Medalem  Marszałka  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego  oraz  Medalem  25-lecia  Muzeum  Niepodległości
w Warszawie.
                                                                 Małgorzata Fimiak
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Zdjęcie 1. Uczestnicy spotkania

Rodzinne Spotkanie Kaszyńskich
(linia genealogiczna Reginy i Czesława z Trzemżala)

Niecodzienne  spotkanie
rodzinne  miało  miejsce
dnia  4  sierpnia  2018  r.  w
Trzemesznie pow. Gniezno
woj.  wielkopolskie.  W
gronie  rodzinnym spotkały
się  62  osoby  stanowiące
najbliższą  rodzinę

wywodzącą  się  z  dzieci
Reginy  i  Czesława  Kaszyńskich  z  Trzemżala,  gm.  Trzemeszno,
którzy tam mieszkali prawie przez całe małżeńskie życie. Czesław
Kaszyński,  ur.  16.07.1911  r.  zm.
09.10.2005  r.  wiele  lat  pracował  w
zakładzie  kołodziejskim,  Regina
Kaszyńska  (Paulus),  ur.  06.09.1925  r.
zm.  02.02.2007  r.,  prowadziła  dom  i
zajmowała  się  wychowaniem  dzieci.
Pracy  zapewne miała  dużo,  ponieważ
wychować  trzeba  było  dziewięcioro  dzieci:  Juliannę,  Eugenię,
Joannę, Marię, Andrzeja, Jana, Floriana, Ewę i Magdalenę.

W  odbywających  się  dotychczas  spotkaniach  rodzinnych,
mających  przede  wszystkim  charakter  okolicznościowy  (ślub,
imieniny), ze względu na liczną rodzinę nie brali udziału wszyscy jej
członkowie.  Tym  razem  zgodnie  z  założeniem  organizatorów,
w spotkaniu  wzięły  udział  całe  rodziny  łącznie  z  dziećmi  w  tym
najmłodszą  8-mio  miesięczną  Mają,  prawnuczką  Reginy  i
Czesława.
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Zdjęcie 2. Dzieci Reginy i Czesława Kaszyńskich; 
(od lewej): Magdalena, Jan, Maria, Andrzej, 
Eugenia, Florian, Joanna, Ewa, Julianna.



Pierwszym,  bardzo  ważnym  punktem
spotkania  była  Msza  św.  odprawiona  w
bazylice  trzemeszeńskiej  w  intencji  Śp.
Reginy  i  Czesława  Kaszyńskich,  po
której  wszyscy  udali  się  na  pobliski
cmentarz  nawiedzając  grób  Rodziców,
Dziadków i Pradziadków zarazem.

Inicjatorami  i  organizatorami  spotkania  byli  Ewa  Kiełpińska
(Kaszyńska)  z  mężem  Wojciechem  i
Florian Kaszyński z żoną Lidią, którzy
w roku 2018 obchodzili 35-lecie ślubu,
co  zostało  zaakcentowane  w  czasie
spotkania  okolicznościowym  tortem
w  restauracji  „Czeremcha”  w
Trzemesznie.  Szczególnie  zaś  z
radością  odśpiewano  „100  lat”  dla
Eugenii Kaszyńskiej obchodzącej       70 – lecie urodzin. Przy okazji
świętowano  również  inne  jubileusze  przypadające  w  roku
spotkania, a których w tak licznej rodzinie nie brakuje.

Dlatego też „ku pamięci”, z inicjatywy
Floriana Kaszyńskiego, został wydany
pamiątkowy  „Kalendarz  Rodziny
Kaszyńskich  (linia Czesława i Reginy
z  Trzemżala)”.  Zawiera  on  nie  tylko
informacje  rocznicowe  wszystkich
członków  rodziny,  ale  jest  też
podstawowym  źródłem  informacji

drzewa  genealogicznego  rodziny,  którego  udokumentowane
korzenie sięgają roku 1730.
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Zdjęcie 3.Uczestnicy spotkania przy grobie 
Reginy i Czesława Kaszyńskich.

Zdjęcie 4. Jubilaci (od lewej) Florian, Lidia, 
Eugenia Kaszyńscy, Ewa i Wojciech Kiełpińscy

Zdjęcie 5. Uczestnicy z zainteresowaniem przeglądają 
„Kalendarz Rodziny Kaszyńskich”.



Zadbano też  o  odpowiednią  oprawę
muzyczną  przy  której  wszyscy,  a
szczególnie dzieci  bawili  się świetnie,  a
zabawa  trwała  do  późnych  godzin
nocnych.  Ważną pamiątką ze spotkania

jest  niezliczona  ilość  profesjonalnych
fotografii  wydana  w  okolicznościowym

albumie na płycie CD.
Regina  i  Czesław

Kaszyńscy w trudnym okresie
naszej  Ojczyzny  potrafili
przekazać  swoim  dzieciom
wiarę  w  Boga,  patriotyzm,  a
szczególnie  przywiązanie  do
wartości  rodzinnych.  Dlatego
tak  liczny  udział  najbliższej
rodziny  w  spotkaniu  daje

nadzieje na kultywowanie tych wartości przez potomnych.

Opracował: Florian Kaszyński
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Zdjęcie 6. Kaszyńscy – 3 pokolenia – bawią się.

Zdjęcie  7.  Wnuczki  i  wnuki,  prawnuczki  i  prawnuki  Reginy  i
Czesława Kaszyńskich



Wiesławy i Andrzeja Kaszyńskich z Brodnicy
wędrówki po świecie - fotorelacja

Ziemia Święta

Australia
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Izrael - Hajfa Za nami Jerozolima

Z rodzinką australijską na tle opery

Karmimy Waladi

To tylko ja na tle opery

Jerozolima - Ściana płaczu



Meksyk
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Wiesia i aleja termitów

Oryginalny obraz Matki Bożej z 
Guadalupe

Przydrożna knajpka i wspaniałe ostrygi

Koncert uliczny Aborygena w 
Cairns

Pomnik Jana Pawła II na 
placu sanktuarium w 
Guadalupe



      USA
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Na tle kaktusówStan Hidalgo miasto Pachucza de 
Soto - urokliwe centrum

Dom i muzeum Hemingwaya

Wiesia i aligator na farmie

Stan Floryda wita

To tylko ja na piramidzie słońca 
Azteków koło Mexico City

Plac Zócalo nazywany również 
Plaza de la Constitucion - jesteśmy 
w tłumie
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Boże Narodzenie w Miami

Key West 90 mil do Kuby Zwiedzamy NASA na przylądku
Canaweral



            
Julianna Woźniak 

z domu Kaszyńska
….emerytura i co dalej?

Przyszła  na  świat  31  stycznia  1947r  jako  najstarsza
z  dziewięciorga  dzieci  Czesława  Kaszyńskiego  i  Reginy
Kaszyńskiej z domu Paulus.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie, w 1965
roku rozpoczęła  studia  na Uniwersytecie  im.  Adama Mickiewicza
w Poznaniu,  na  wydziale  Mat-Fiz-Chem,  kierunek:  chemia,  który
z powodzeniem ukończyła w 1970 r.

W tymże roku poślubiła Witolda Woźniaka, a w 1971r została
mamą Marcina  Woźniaka,  obecnie  genetyka,  dra  hab.  profesora
nadzwyczajnego  UMK  w  Toruniu.  W  1973r.  urodziła  córkę
Katarzynę,  która  jest  cenionym neurologopedą,  specjalistą  NDT-
Bobath.

W  1970r.  rozpoczęła  pracę  zawodową  jako  stażystka
w  Kaliskich  Zakładach  Koncentratów  Spożywczych  „Winiary”
k/Kalisza,  później  jako  asystent  Zakładu  Agroekologii  Instytutu
Ekologii  PAN w miejscowości  Turew k/Kościana,  jako  specjalista
w Dziale Hodowli Roślin Stacji Hodowli Roślin Antoniny w Lesznie.
Pracowała  też  krótko  w  Wojewódzkim  Biurze  Planowania
Przestrzennego w Lesznie w dziale prognozowania. 

W  ciągu  36  lat  pracy  zawodowej,  najwięcej,  bo  21  lat
przepracowała  w  laboratorium  weterynaryjnym,  najpierw
wojewódzkim  w  Lesznie,  a  po  reformie  administracyjnej
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w  Zakładzie  Higieny  Weterynaryjnej  w  Poznaniu,  Laboratorium
w  Lesznie.  Tu  od  podstaw  stworzyła  pracownię  chemiczną
zajmującą się badaniem żywności i pasz.

1 kwietnia 2006r.  przeszła na emeryturę. Zaczął się dla niej
nowy i jakże inny czas. Wykształcone dzieci kroczyły już własnymi
ścieżkami. Na świat zaczęły przychodzić wnuki i dochodziły inne od
dotychczasowych  obowiązki.  Ale  nareszcie  mogła  więcej  czasu
poświęcić dla siebie, chociaż przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła
już  10  lat  wcześniej,  w  1996r.  Przygoda  z  Chórem  Miejskim
„Chopin” w Lesznie trwa do dnia dzisiejszego. Od 2016 roku jest
prezesem tego chóru,  który  w 2020r.  będzie  świętował  jubileusz
100  lecia  istnienia.  Z  chórem  zwiedziła  wiele  ciekawych  miejsc
zarówno  w  kraju  (m.in.  Kazimierz  n/Wisłą,  Kamień  Pomorski,
Chełmno)  jak  i  w  Europie  (m.in.  Praga,  Prachatice  i  Krumlov
(Czechy), Moskwa, Wiedeń).

Pod  koniec  2018r.  zaangażowała  się  w  nowy  projekt
muzyczny.  Została  członkinią  nowo  powstałego  czterogłosowego
żeńskiego  chóru  festiwalowego,  który  ma  ambitne  plany  na
przyszłość.

W  2009r  rozpoczęła  przygodę  z  malowaniem  w  sekcji
malarskiej  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Lesznie.  Pilnie
uczestniczy  w cotygodniowych  zajęciach z  malarstwa.  Jeździ  na
plenery  malarskie,  a  później  wraz  i  innymi  członkami  sekcji
wystawia  swoje  obrazy  na  wernisażach  i  wystawach
poplenerowych. Z grupą koleżanek z sekcji i instruktorem jeździ na
wystawy  obrazów  do  muzeów  i  pawilonów  wystawowych
w  Poznaniu  i  Wrocławiu.  Pod  okiem  instruktora  ciągle  się  uczy
i rozwija artystycznie. Chociaż nigdy nie marzyła o malowaniu, to
czas spędzany przy sztaludze staje się dla niej prawdziwą radością,
relaksem i odprężeniem. Nigdy wcześniej nie uczyła się malować.
Jest  amatorem i  maluje  z  potrzeby  serca.  Pejzaże,  architekturę,
kwiaty, czy martwą naturę tworzy w technice akrylowej oraz rysuje
pastelami i ołówkiem.
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W  dzieciństwie  i  wczesnej  młodości  nieśmiało  marzyła
o śpiewaniu, grze na pianinie i podróżach. Gra na pianinie nie była
jej  pisana,  śpiewanie  solowe  również,  gdyż  na  odpowiednie
przygotowanie  do  ich  uprawiania  potrzebne  były  spore  nakłady
finansowe.  W  efekcie  jest  chórzystką  amatorką,  śpiewającą  ze
słuchu.

Na emeryturze udało jej się zrealizować marzenie o podróżach
i zobaczyć kawałek Europy. Od 2011 do 2016 roku podróżowała po
Francji, Monako, Lichtensztajnie, Portugalii, Hiszpanii (dwukrotnie),
z  Ceutą  w  Afryce,  Gibraltarze,  Rumunii,  Bułgarii,  Turcji,  Grecji,
Włoszech,  Belgii,  Anglii,  Irlandii  i  Holandii.  W  tym  roku  z  wyżej
wspomnianym  chórem  festiwalowym  poleci  na  festiwal  do
Göteborga.

Nigdy nie ukrywa, że realizowanie jej pomysłów na życie jest
możliwe  dzięki  wsparciu  najbliższych,  a  szczególnie  Męża,  który
jest otwarty na jej propozycje i zawsze ją wspiera.

Fot. wł. w XII’2018 opracował: W. Woźniak
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GRATULACJE
Serdecznie  gratulujemy  naszemu  rodakowi  z  Francji  Markowi

Kaszyńskiemu który w grudniu 2018 roku, za wybitne zasługi odniesione na
niwie  działalności  cywilnej  został  odznaczony  przez  Prezydenta  Republiki
Francuskiej Orderem Narodowym Zasługi (Odre national du Mérite).

Wcześniej takim samym odznaczeniem uhonorowana została małżonka
Marca  Dominique,  której  przekazujemy  spóźnione  lecz  równie  serdeczne
gratulacje.

                             Świadectwo nadania orderu – Marc                                                       Świadectwo nadania orderu – Dominique

                                Uroczysty moment dekoracji                                                                             Odznaczeni w pełnej gali

                                                                          Po uroczystości w otoczeniu najbliższych
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SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

Okres od 21.04.2017-31.12.2017

Przychody z działalności statutowej 13 447,85

z tego – składki członkowskie 1 028,85

- wpłaty na V Zjazd 12 419,00

Koszty działalności statutowej 10 776,28

z tego - zużycie materiałów 623,19 

- usługi obce 10 153,09

Zysk z przeznaczeniem na działalność statutową 2 671,57

Wpłata składek na 2018 rok 50,00

Stan środków na 31.12.2017 2 721,57

z tego - konto bankowe 2 702,82 

- kasa 18,75

Okres od 01.01.2018-31.12.2018

Przychody z działalności -składki członkowska 531,25

Koszty z działalności – usługi obce 10,40

Zobowiązanie do zapłaty w 2019 10,40

Zysk z przeznaczeniem na działalność statutową 520,85

Stan środków na 01.01.2018 2 721,57

Wpłata składek w roku 2018 481,25

Stan środków na 31.12.2018 3 202,82

z tego - konto bankowe 3 184,07 

- kasa 18,75

Sporządziła: Maria Weber 
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Z cyklu uniejowianie: Roman Kaszyński (1950-2018)

 
Urodzony  w  Uniejowie  23  marca  1950  r.  był

uczniem starej i nowej Szkoły Podstawowej. Jako
maturzysta  Liceum  Ogólnokształcącego  im.
Tadeusza Kościuszki w Turku przeniósł się moim
śladem  do  Szczecina,  by  tu  studiować,  ale  na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej.
To daleko od Uniejowa, jednak było to korzystne,
ze względu na ujemne punkty „za pochodzenie”,

doliczane do wyniku egzaminu wstępnego. Po ukończeniu studiów
pozostał  na  tej  uczelni  jako  pracownik  naukowo-dydaktyczny  do
końca życia. Zostawił więc Swoje korzenie rodzinne w staropolskiej
nadwarciańskiej  krainie,  do  której  wracał  myślami  często  i
wielokrotnie,  choć  na  krótko,  przyjeżdżał.  Zawód  nauczyciela
akademickiego  zdominował  jego  wcześniejsze  zamiary  pracy
inżynierskiej  w  elektrotechnice  i  energetyce.  Studia  ukończył  w
1973 r. i bezpośrednio po tym rozpoczął pracę w Zakładzie Teorii
Sterowania  i  Techniki  Analogowej  na  Wydziale  Elektrycznym
Politechniki  Szczecińskiej,  a  doktorat  uzyskał  już  w  1978  r.
Kolejnym awansem naukowym była obrona pracy habilitacyjnej w
2002 r. na Wy-dziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
i  uzyskanie  stopnia  doktora  habilitowanego,  po  czym w  2004  r.
został  zatrudniony  w  Instytucie  Automatyki  Przemysłowej  na
stanowisku  profesora  nadzwyczajnego,  a  w  2010  r.  objął
kierownictwo Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki w
uczelni  przemianowanej  już  na  Zachodniopomorski  Uniwersytet
Technologiczny.  Krąg Jego zainteresowań naukowych obejmował
przede  wszystkim  pomiary  dynamiczne  oraz  analizy  teoretyczne
przetwarzania  sygnałów  i  eliminowania  zakłóceń  w  systemach
automatyki  przemysłowej.  Był  autorem  lub  współautorem  ponad
100  publikacji  w  postaci  artykułów  w  pismach  naukowych
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i  naukowo-technicznych  oraz  referatów  prezentowanych  na
krajowych  i  wielu  międzynarodowych  konferencjach  naukowych.
Współpracował  naukowo  z  Instytutem  Astrofizyki,  Optyki  i
Elektroniki w Puebla w Meksyku, był członkiem Komisji Cybernetyki
Technicznej  oraz  Komisji  Automatyki  i  Informatyki  Oddziału
Poznańskiego  Polskiej  Akademii  Nauk.  Ponadto  był  członkiem
jednej z sekcji w Komitecie Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN
oraz  Sekcji  Robotyki  w  Komitecie  Automatyki   i  Robotyki  PAN.
W  zakresie  działalności  organizacyjno-naukowej  był  jednym  z
głównych inicjatorów i organizatorów międzynarodowej konferencji
„Methods and Models in Automation and Robotics” odbywającej się
rokrocznie od 1994 roku w Międzyzdrojach pod patronatem dwóch
sekcji  IEEE  oraz  IFAC.  Osiągnięcia  dydaktyczne  wyrażają  się
wypromowaniem kilkudziesięciu magistrów inżynierów elektryków,
automatyków i elektroników oraz promotorstwa pięciu doktorów, z
których  jeden  jest  już  doktorem  habilitowanym  i  też  profesorem
nadzwyczajnym. Jest  też współautorem europejskiego zgłoszenia
patentowego  oraz  realizatorem  10-ciu  grantów  promotorskich  i
aparaturowych  KBN,  MNiSzW  oraz  Rektorskich.  Poza  pracą
zawodową  czas  poświęcał  Swojej  Rodzinie  i  własnym
zainteresowaniom. Uprawiał amatorsko tenis, rodzinnie narciarstwo
oraz indywidualnie grę w brydża sportowego. Wraz z żoną Marią
stworzył wspaniałą i liczną rodzinę. Miał trzy córki i dochował się już
trzech wnuków   i dwóch wnuczek. W Swoim życiu mógł osiągnąć
jeszcze wiele dobrego, ale zmarł 20 sierpnia 2018 roku – niestety.
                                               Jerzy Kaszyński – brat Romana 

Dr  hab.  inż.  Romana  Kaszyńskiego  profesora
nadzwyczajnego  czynnego nauczyciela akademickiego Wydziału
Elektrycznego, Kierownika Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i
Elektroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w  Szczecinie,  specjalistę  w  zakresie  automatyki  i  przetwarzania
sygnałów  pożegnano  24  sierpnia  2018  roku  na  Cmentarzu
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Centralnym w Szczecinie. „Pozostanie  w  naszej  pamięci  jako
ceniony  naukowiec  i  nauczyciel  akademicki,  świetny  organizator,
wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków i automatyków,
serdeczny Kolega i Przyjaciel”  , czytamy w nekrologu pod którym
podpisali  się:  Dziekan,  Rada  Wydziału,  pracownicy  i  studenci
Wydziału  Elektrycznego  Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu
Technologicznego  w  Szczecinie.  Zasłużonego  profesora  żegnali
również Prezydent i Wiceprezydent Miasta Szczecina.
 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Śp. Romana
Kaszyńskiego  członka  Towarzystwa  Przyjaciół  Uniejowa
uniejowianina, dla którego rodzinne miasto miało stałe miejsce w
jego sercu, do którego wracał, ciesząc się ze spotkań z dawnymi
znajomymi  i  odwiedzania  dobrze  znanych  mu  miejsc.  Wyrazy
głębokiego współczucia najbliższej rodzinie składa 

                                            Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

23



ODESZLI OD NAS

2017
Janina Marianna Kaszyńska – Brodnica
Jadwiga Zaborowicz - Nekla

2018
Andrzej Leszek Kaszyński – Brudzew
Roman Kaszyński  - Szczecin
Andrzej Bartłomiej Kaszyński – Warszawa
Igor Kaszyński - Warszawa

2019
Barbara Kaszyńska – Brudzew
Jadwiga Kaszyńska Świecie k. Brodnicy

Rodzinom  i  przyjaciołom  zmarłych  kondolencje  i  wyrazy
współczucia  składa Redakcja  Biuletynu  i  Zarząd Stowarzyszenia
Rodu Kaszyńskich.
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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
I.  Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę

STOWARZYSZENIE RODU KASZYŃSKICH.

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb 
realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość NIWY, ul. KRAKOWSKA 38, 86-031 OSIELSKO.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie:

l) niniejszego regulaminu,
2) przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 z 

dnia 2017.02.03 tekst jednolity).

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Stowarzyszenie zgodnie z art. 40 ust. I ustawy jest stowarzyszeniem zwykłym, 

nieposiadającym osobowości prawnej
7. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie więzi: rodzinnych, kulturowych, społecznych 

osób wywodzących się ze wszystkich gałęzi Rodu Kaszyńskich.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

A. Organizowanie zjazdów, spotkań, imprez z udziałem poszczególnych gałęzi Rodu 
Kaszyńskich.

B. Prowadzenie badań historycznych, dokumentowanie dziejów Rodu i ich publikowanie.
C. Gromadzenie wszelkich pamiątek i śladów po Członkach Rodu oraz materiałów 

historycznych dotyczących Rodu Kaszyńskich.
D. Upamiętnianie Członków Rodu w publikowanych pracach i opracowaniach 

historycznych, wspomnieniach, publikacjach w prasie regionalnej itp., oraz 
gromadzenie tych materiałów.

E. Pomoc moralną i materialną Członkom Rodu.
F. Gromadzenie środków materialnych i finansowych niezbędnych do realizacji zadań 

statutowych Stowarzyszenia.
G. Opieka nad miejscami pamięci i grobami Członków Rodu zmarłych bezpotomnie.

9. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemiec mieszkający poza granicami RP, który z urodzenia bądź nabycia poprzez 
małżeństwo ma prawo do używania nazwiska Kaszyński/Kaszyńska (po mieczu bądź po 
kądzieli). Do Stowarzyszenia mogą należeć również osoby przysposobione.

10. O przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia mogą wystąpić również osoby małoletnie o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz.U.2017.210 z dnia 2017.02.03 tekst jednolity).

11. Przyjęcia w poczet członków odbywają się na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą 
większością głosów.
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12. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku 
rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą zarejestrowania.

13. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

14. Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

15. Przyjęcia i skreślenia z listy członków wspierających odbywają się na podstawie uchwały 
Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów.

16. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać dożywotnio osoba fizyczna, która 
wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia. Członkowie honorowi 
przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, podjętej zwykłą 
większością głosów.

17. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

a skreślenia z listy członków na podstawie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów 
przez Zarząd:

b za działalność sprzeczną z postanowieniami regulaminu oraz uchwałami Zarządu 
Stowarzyszenia,

c za popełnienie czynu uznawanego za niegodny członka Rodu Kaszyńskich,
d za utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
e za zaleganie z opłatami składek członkowskich przez co najmniej dwa okresy,
f w związku z pisemną rezygnacją członka złożoną na ręce Zarządu.

18. Członkowie Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami zobowiązani są do:

a wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b dbałości o honor Rodu i jego dobre imię,
c przestrzegania postanowień regulaminu i podejmowania aktywnych działań w realizacji 

jego celów.

19. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

l)   wybieranie i udział w wyborach do władz statutowych Stowarzyszenia,
2) wnioskowanie w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystanie z rekomendacji i gwarancji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej 
działalności, 4)  posiadanie i noszenie odznak Stowarzyszenia, 

5) opłacanie regularne składek członkowskich.

20. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do    
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

21. Władzami Stowarzyszenia są:
I. Zebranie Członków, 
II. Zarząd.

22. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
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23.  Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi
inaczej.

24. Do podejmowania przez Zarząd czynności określonych w punkcie 26, ppkt. 5+9) 
regulaminu wymagana jest zgoda wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez 
nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

25. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 
stanowi inaczej.

26. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

l)  ustalanie kierunków działania i rozwoju, 
2) wybór i odwołanie członków Zarządu,
3) uchwalanie zmian regulaminu,
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 
wieczystego,
6) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
7) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
8) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do 
długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
9) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań finansowych przekraczających wartość 
10 000 złotych.

27. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków 
kieruje Przewodniczący Zebrania.
28. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków. 
Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
29. W Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, natomiast 
członkowie honorowi i wspierający — z głosem doradczym.
30. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Zebraniu Członków na własny koszt.
31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
regulaminem i uchwałami Zebrania Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu 
po jego wyborze.
32. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Zebranie Członków. Skład Zarządu: 
prezes, jeden lub dwóch zastępców prezesa, sekretarz, skarbnik i członek.
33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb — nie rzadziej niż raz na pół roku.
34. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
35. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pomocą łączności elektronicznej. Głosowanie 
odbywa się wtedy przy pomocy poczty elektronicznej, potwierdzonej następnie własnym 
podpisem na druku uchwały. Realizacja uchwały może być wtedy, gdy do Sekretarza Zarządu 
wpłyną wszystkie podpisy pod uchwałą.

36. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o ustalone plany działania,
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2) wykonywanie uchwał Zebrania Członków 

3) podejmowanie czynności w sprawie sporządzania planów pracy i budżetu,
4) podejmowanie czynności w sprawie gospodarowania funduszami i majątkiem 
Stowarzyszenia w granicach określonych w planie budżetowym,
5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Stowarzyszenia i 
skreślania z listy członków.

37. Sposób reprezentacji:

1) oświadczenia, zobowiązania finansowe, umowy podpisują w imieniu 
Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem lub Prezes ze Skarbnikiem.
2) przelewy bankowe i dokumenty związane z obsługą konta bankowego w imieniu 
Stowarzyszenia podpisują niezależnie, jednoosobowo: Prezes lub Zastępca prezesa.

38. W przypadku gdy skład osobowy Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków 
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę 
składu organu.

39. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2. zrzeczenia się udziału w tych władzach,
3. odwołania przez zebranie członków.

      40.  W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium wniosek o jego odwołanie
             może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Zebraniu Członków nawet,
             gdy sprawa ta nie jest uwzględniona w porządku obrad.

      41. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

1. składek członkowskich,
2. dotacji,
3. darowizn,
4. zbiórek publicznych, 
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

     42. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków
           zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do
           głosowania. Decyzja w sprawie podjęcia czynności dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia
           wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

    43. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

         - Prawo o stowarzyszeniach.
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JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIE

21 czerwca 2019 r. minie równo 10 lat od pierwszego spotkania Rodu Kaszyńskich w 
Korytkowie.   (wspomnienia uczestników pierwszego spotkania zamieścimy w następnym numerze Biuletynu)

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY
 – pieniądze za składki członkowskie oraz należność za książki należy 
przesyłać na konto Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich 

Nr 47 1090 1896 0000 0001 3443 4321 (w Santander Consumer Bank)

Redakcja biuletynu: Benedykt Kaszyński – tel: 503 699 872, 
e-mail b.kaszynski@interia.eu

Biuletyn przygotowali: Benedykt Kaszyński, Barbara Kaszyńska, Cezary 
Kaszyński.
Zdjęcia:  Marcin Zieliński, Benedykt Kaszyński, „Gazeta Pomorska” oraz 
własne nadesłane przez autorów tekstów.
Korekta – zespół.
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