
1 Czachorowiada 1 

Biuletynik poświęcony Czachorowskim, Czacharowskim etc. 

CZACHOROWIADA 
 numer 1 styczeń 2002

 Nazwa biuletyniku bierze się od wsi Czacho-
rowo i ma sugerować zabawę, biesiadę. Na 
taką intelektualną zabawę i jednocześnie 

wspólną lekcję lokalnej historii zapraszam. 

 
Szanowni Czachorowscy! 

Z 
 

acząłem poszukiwać korzeni i zbierać in-
formacje zarówno o swoich przodkach jak i 
o wszystkich Czachorowskich, Czacharow-

skich, Czachoroskich itd. Okazało się, że jest 
więcej osób zainteresowanych genealogią ro-
dziną. Najwyższa pora połączyć siły i wysiłki w 
tych historyczno-archiwalnych poszukiwaniach. 

Chciałbym, aby w pisemku znalazły się: 
• Biografie żyjących i nieżyjących Czachorow-

skich i członków rodziny, 
• Wywody genealogiczne i drzewa rodowe po-

szczególnych linii – może z czasem uda nam 
się zrekonstruować pełne drzewo wszystkich 
Czachorowskich rozsianych po całym świe-
cie? Głównym celem niniejszego biuletyniku jest 

ułatwienie kontaktów między Czachorowskimi 
rozsianymi obecnie po całej Polsce jak i całym 
świecie oraz utrwalenie i upowszechnienie ze-
branych informacji. 

• Wyniki indywidualnych poszukiwań i roz-
ważań rodzinnych (wiele z nich ginie zapo-
mniane w szufladach) 

• Przykłady twórczości, np. poezja pisana pió-
rem Czachorowskich, Zaczynam redagowanie niniejszego biulety-

niku w pojedynkę. Ale mam nadzieję, że już w 
najbliższe  numery przygotuje kilkuosobowy 
zespół – oczywiście Czachorowskich. 

• Zdjęcia historyczne i współczesne, 
• Opisy siedzib rodowych i miejscowości 

związanych z Czachorowskimi, Zatem zapraszam do współpracy i wspólnego 
redagowania CZACHOROWIADY. Zapewniam 
powielenie najbliższych numerów  własnym 
kosztem. 

• Opisy herbów związanych z Czachorowskimi 
i ich pochodzenie, 

• Dane o migracjach, zmianach nazwisk itd. 
  

Strona WWW? 

M edia elektroniczne są coraz powszechniej-
Stanisław Z. Czachorowski,  
Ul. Żołnierska 14 m 312 
10-561 Olsztyn,  
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E-mail: a_czacho@wp.pl 
 
P.S. Materiały do druku proszę 
przesyłać w miarę możliwości 
w formie pliku komputerowego 
(wraz z wydrukiem) 
 
 

Plany 
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sze. Być może warto – niezależnie od tego biu-
letynu – stworzyć stronę www poświęconą Cza-
chorowskim, gdzie znalazłyby się wszelkie in-
formacje? Kto się tego podejmie? 
 

Czachorowskich portret własny? 
Chciałbym zaproponować dość pracochłonne 

ale ciekawe przedsięwzięcie. W danych histo-
rycznych można znaleźć bardzo skromne infor-
macje: datę urodzin, śmierci, ślubu, czasem ja-
kieś wzmianki o majątku.  

Zostawmy potomnym coś więcej – całe 
biografie i życiorysy, pełne osobistych przeżyć, 
wrażeń, doświadczeń. Proponuję, abyśmy zebra-
li nasze współczesne zdjęcia wraz  z życiorysa-
mi własnoręcznie napisanymi i je łącznie wydali 
w jednej książce. Za 100-200 lat będzie to wiel-
ce ciepły nasz portret zostawiony potomnym. 

Dzieło to wymaga współpracy wielu Czacho-
rowskich. Czy podejmiemy się tego wyzwania? 
 

Pierwszy zjazd rodzinny 
Pierwszy zjazd osób noszących nazwisko 

Czachorowski (także Czacharowski, Czachoro-
ski itp.) planujemy zorganizować pod koniec 
lipca lub na początku sierpnia 2002 roku. 
Oczywiście w Czachorowie k. Płocka. Możliwe 
będzie to dzięki uprzejmości p. Stanisława Cza-
chorowskiego z Czachorowa.  

Według wstępnych planów ma to być jedno-
dniowe spotkanie przy grilu w warunkach pik-
nikowych. Wobec powyższego koszty będą 
niewielkie, a jadło i napoje w sielskim folko-
wym charakterze. 

W czasie zjazdu chcielibyśmy zrobić wspól-
ne zdjęcie rodzinne, porozmawiać, poznać się 
oraz... być może zaplanować opracowanie i wy-
danie książki o Czachorowskich. 

Kolejne zjazdy Czachorowskich mogłyby 
odbywać się w różnych miejscach całej Polski. 

Dokładne informacje oraz szczegółowy pro-
gram prześlę po otrzymaniu pisemnego zgłosze-
nia. Proszę jednocześnie o sugestię terminu. 

Sierpień byłby o tyle dobry, że owoce byłyby 
dostępne w pełnej gamie. 

Jeśli będzie potrzeba, to zarezerwujemy noc-
legi dla przyjeżdżających z daleka. 

Proszę o zgłaszanie własnych propozycji do 
programu spotkania.... 
 

O pochodzeniu nazwiska 

B ez wątpienia Czachorowscy wzięli swoje nazwisko 
od wsi Czachorowo. Wskazują na to liczne doku-
menty jak i ogólny proces tworzenia się nazwisk. 

Kłopot w tym, że są co najmniej dwa Czachorowa. Do-
tychczasowe dane wskazują, że Czachorowscy wzięli 
swoje nazwisko od Czachorowa pod Płockiem. Nie ma na 
razie śladów, że są jacyś Czachorowscy od Czachorowa 
na Wielkopolsce k. Leszna (choć chyba Czachórscy 
związani są z Wielkopolską). Dodatkowo, w czasie two-
rzenia się nazwisk w Czachorowie było kilku  drobnych 
szlachciców. A więc bardzo prawdopodobne, że współ-
cześni Czachorowscy pochodzić mogą z kilku niezależ-
nych linii. Można jednak założyć, że w czasie tworzenia 
się nazwisk, zamieszkujący Czachorowo byli ze sobą 
spokrewnieni. Ustalić trzeba by jedynie, jak przebiegało 
osadnictwo: czy wieś nadana była jednemu człowiekowi 
– a w czasie kolejnych dziesięcioleci i stuleci w wyniku 
rozdrobnienia cały majątek został sukcesywnie podzielo-
ny między kolejnych synów i córki, czy też osiedlono od 
razu kilku osadników? 

Czachorowscy wzięli swoje nazwisko od wsi. Ale w 
trakcie utrwalania się nazwiska następowały różne zmia-
ny i nieprecyzyjne zapisy. Dlatego trzeba będzie ustalić 
powiązania z nazwiskami „Czachor”, „Czachórski”, 
„Czahrowski”, „Czacharowski”, „Czachoroski”. W części 
to bez wątpienia rodzina, w części mogły powstawać zu-
pełnie niezależnie. Jako że jest wiele wsi o podobnym 
brzmieniu. 

„W XV wieku wieś zagrodowa Czachorowo składała 
się z około 10 zagród należący do drobnych dziedziców, 
posiadających również działy w sąsiednich wsiach. Nie-
którzy z nich przyjęli w XVI wieku nazwisko Czacho-
rowski. Czachorowscy nie byli jednak nigdy dziedzicami 
całego Czachorowa. Wiadomo, że przynajmniej jedna z 
rodzin Czachorowskich była herbu Cholewa” 
Źródło: Marcin Niewalda z „Herbnarz mazowiecki po-

wiatu bielskiego”, opr. Łempickiego. 
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