
Przodkowie Kaszyńskich na cmentarzach świata 

 

W Polsce jest niespełna tysiąc osiemset osób noszących nazwisko Kaszyński. Na 

kontynentach, poza Afryką, mieszka ich prawie drugie tyle. Najstarszy ślad tego rodu sięga 

XIII w. 

 
Pierwsze ogólnopolskie spotkanie członków tego rodu odbyło się przed dziesięciu laty w 

Trlągu (gmina Janikowo). W następnych latach niespodziewana pasja poszukiwawcza jego 

ponad dwustu uczestników pozwoliła opublikować ponad trzy tysiące biogramów, około dwa 

tysiące bezcennych fotografii i dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą z połowy XVII w. 

Znaczące ślady tego rodu odnaleziono w wielu krajach Europy, a także w Ameryce Północnej 

i Australii. Kolejne spotkania, organizowane co dwa lata, odbyły się w Pątnowie, Brudzewie i 

Wąbrzeźnie. 

Św. Anna z Kaszyna 

Wieść o śmierci 89-letniej księżnej Anny Kaszynskiej w Kaszynie poruszyła wiernych 

prawosławia również poza granicami księstwa twerskiego. Jej tłumny pogrzeb potwierdzał żal 

i smutek po stracie niezwykłej kobiety, otoczonej aureolą piękna, mądrości, miłosierdzia i 

sławy. Narastający kult Anny Kaszynskiej doprowadził do jej kanonizacji wraz z mężem 

księciem Michałem przez Cerkiew prawosławną w połowie XVII w. W wyniku długoletnich 

nalegań i zabiegów wiernych Annę kanonizowano ponownie w 1911 r. Sto lat później to 

wydarzenie upamiętniono wieloma oficjalnymi uroczystościami w całym rejonie twerskim. 

 

 

Św. Anna Kaszynska (ok. 1279-1368) w 

świątyni przyklasztornej w Kaszynie 

(Rosja) 

 

 Wywodząca się z potężnej i wpływowej 

dynastii Rurykowiczów Anna Kaszyńska 

urodziła czterech synów i córkę. Trzecim 

jej dzieckiem był Aleksander Twerski 

(1301 – 1339), którego córka była matką 

Władysława Jagiełły. Nazwisko po matce 

przyjął urodzony w 1304 r. książę Wasyl. 

Anna wraz z mężem Michałem ufundowała 

w Kaszynie, leżącym nad rzeką Kaszynką, 

kilka okazałych świątyń prawosławnych. W 

jednej z nich spoczywają jej szczątki.  



Kaszyńscy na Ukrainie 

Liczne groby rodaków przed kilkunastu laty w Kosowie K. Kołomyi i we Lwowie odnalazł dr 

Marc Kaszynski z Lille. Na starym, niezbyt zadbanym cmentarzu w Kosowie spoczywa 

kolonia Kaszyńskich, m. in. Krystyna, Wasyl, Marcin, Piotr, Jan, Rozalia, Franciszek, Maria, 

Katarzyna i Magdalena. Sporo rodaków odnaleźć można także wśród obecnych mieszkańców 

tego miasteczka. 

 

 

 

Ludwik (1827-1887), Walery (1859-

1908) i Mieczysław (1889-1924) 

Kaszyńscy na cmentarzu 

Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) 

 

 

 

 

 

 

 

 Znacznie okazalej Kaszyńskich 

przypomina prawie dwumetrowy pomnik 

nagrobny na cmentarzu Łyczakowskim 

we Lwowie. Spoczywają pod nim: 

Ludwik (1827 – 1887) – administrator 

dóbr, jego syn Walery (1859 – 1908) – 

adiunkt II klasy w Towarzystwie 

Galicyjskiej Kasy Oszczędności i 

przedwcześnie zmarły wnuk Stefan 

Mieczysław (1889 – 1924). 

 

Rodacy we Francji 

Od dziesięcioleci polskie ślady we Francji dominują na jej północy, głównie w okolicach 

Lille. Bardzo zadbane groby Kaszyńskich odnajdziemy także w Pecquencourt, Loffre, 

Ostricourt, Montigny en Ostrevent. Spoczywa tam m. in. Marcin Kaszyński z żoną, Sylwester 

Kaszyński z żoną, Pelagia Kaszyńska, a także Antoni, Bruno, Bernard i Ignacy Kaszyńscy. 



 

Jadwiga i Stanisław (1917-1997) 

Kaszyńscy na cmentarzu w Loos-lez-

Lille (Francja) 

 

 

 

 

W głównej alei cmentarza w Loos-lez-

Lille znajduje się grób Stanisława Alfreda 

Kaszyńskiego i jego żony Jadwigi. Jego 

przodkowie wywodzili się z Kosowa na 

Huculszczyźnie. W nieodległym Aniche 

mieszka Raymond Kaszynski. Jego ojciec 

Antoni, urodzony 6 stycznia 1904 r. w 

Kołodziejewie, najpierw wyemigrował do 

Westfalii, stamtąd zaś do Ostricourt, gdzie 

aż do śmierci w 1952 r. był górnikiem. 

 

 

Kolonia w Ameryce 

Udokumentowanie ponad czterystu Kaszyńskich na cmentarzach Ameryki Północnej 

zdumiało współczesnych rodaków. Większość zmarłych wywodziła się z zaboru pruskiego. 

Np. rodzina urodzonego w 1846 r. Walentego Kaszyńskiego pochodziła z Gniezna i stąd 

wyemigrowała przed 1874 r., bo właśnie wtedy jej syn Louis urodził się w Pennsylwanii. 

 

Walenty Kaszyński (1846-1912) na 

cmentarzu w Spring Valley (USA) 

 

 

 

 Dziś ich szczątki skryte są pod wyjątkowo 

okazałymi pomnikami nagrobnymi na 

cmentarzu św. Walentego w Spring Valley 

(Illinois). 

 Tutaj też swoje groby ma wielu innych 

Kaszyńskich, m. in.: Bernadette, Hattie, 



Sophie, Albin, Arthur, Casimer, Florian, Frances, Frank, John, Leonard, Mary, Rose, Ruth, 

Stanisław, Thaddeus, Theresa, Valeria, Walter, Xavery, Gertrude i Loretta. Skrupulatni 

poszukiwacze odnajdą Kaszyńskich jeszcze na wielu innych amerykańskich cmentarzach, m. 

in. w miastach Ottawa i Peru (Illinois), Delavan (Wisconsin) i Rowland Heights (Kalifornia). 

 

W rodzinnych stronach  

Ponad dwieście polskich cmentarzy skrywa szczątki członków tego rodu. 

 

 

 

Maryjanna Kaszyńska (1849-1883) 

na cmentarzu w Mogilnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na nadjeziornym wzniesieniu 

cmentarza w Mogilnie wysoki krzyż 

zdobi grób Maryanny Kaszyńskiej, 

zmarłej 15 września 1883 r. w wieku 

34 lat. 

  

W pobliskim Strzelnie spoczywa Henryk Kaszyński (1929 – 2012), w Wołominie Władysław 

(1924 – 1989), w Śremie Jan (1705 – 1743), w Brudzewie Petronela (1772 – 1812), Mikołaj 

(1822 – 1892) i Paweł (1798 – 1863), w Warszawie Witold (1937 – 1998)-ojciec Krzysztofa, 

wydawcy TV Polsat News, w Nowym Dworze Maz. Tadeusz (1934 – 1986)- ojciec 

Krzysztofa, właściciela firmy transportowej, w Miechowie Piotr (1827 – 1892), a w 

Sulmierzycach Pelagia (1871 – 1957). Jeden z najznakomitszych reprezentantów tego rodu 

Paweł Kaszyński (1710 – 1762), wielkopolski właściciel ziemski szlacheckiego pochodzenia, 

pochowany został na cmentarzu parafialnym św. Marcina w Poznaniu.  

 



Na Litwie i w Anglii 

Na Litwie, a głównie w Wilnie, odnaleźliśmy kilkadziesiąt rodzin o tym nazwisku. W 

wileńskiej dzielnicy Tupatiszki mieszka Jan i Leokadia, a także ich dorosłe córki Anna-wzięta 

kosmetyczka i ekonomistka Irena. Dumą tej bardzo zżytej rodziny są córki Ireny: Agata- 

mistrzyni Litwy w gimnastyce sportowej i Anna- absolwentka warszawskiej ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wileńscy rodacy przy grobie Kaszyńskich w Krewie k. Pikieliszek (Litwa) 

 

 

 W podstołecznych Pikieliszkach osiadł przed laty przedsiębiorczy Jan Kaszyński z żoną 

Czesławą. Kilkadziesiąt grobów i przodków i bliskich znajduje się w Wilnie, Podbrzeziu i 

Niemenczynie. 

Najokazalszy ślad w Anglii pozostawiła Janina Kaszyńska (1911 – 2014), uhonorowana 

listem gratulacyjnym od królowej angielskiej. Tutaj też spoczywa jej mąż Wojciech (1902 – 

1987) i syn Wiesław. Bliska im przez długie lata Ludmiła Kaszyńska (ur. 1952, Kosów) oraz 

mąż Allan Czechak mieszkają w Trowbridge, gdzie też urodziły się ich dzieci: Marek, 

Michelle i Dominik. 

 

Odchodząc ku wieczności zapewne każdy z rodaków zaufał sentencji Horacego: Nie wszystek 

umrę! 

                                                                                                Stanisław Kaszyński 


