
Pierwszy zjazd Czachorowskich 
 

Pierwsze spotkanie Czachorow-
skich zaplanowane zostało na sobotę 
13 lipca 2002 r, w gospodarstwie pa-
na Stanisława Czachorowskiego w 
Czachorowie. Dojazd od strony Go-
zdowa lub Bożewa. 

Termin lipcowy został wybrany 
ze względu na fakt, iż wielu spośród 
Czachorowskich to rolnicy. Termin 
sierpniowy kolidowałby z pracami 
żniwnymi. 

Do tej pory wstępnie swój przy-
jazd zapowiedziało kilka osób. Wraz 
z rodziną będzie więc nas kilkanaście 
osób z okolic Płocka oraz różnych 
zakątków Polski. 

Jakkolwiek wiele osób telefonicz-
nie wyrażało zainteresowanie zjaz-
dem, to zabrakło bardziej zdecydo-
wanego potwierdzenia. W Czachoro-
wie spodziewać się możemy zatem 
najbardziej zainteresowanych gene-
alogią członków rodu Czachorow-
skich. 

W czasie kilkugodzinnego spotka-
nia obejrzeć będzie można rezultaty 
dotychczasowych poszukiwań gene-
alogicznych: drzewa rodowe, infor-
macje o osobach oraz zdjęcia rodzin-
ne. Proszę więc zabrać ze sobą, poza 
dobrym humorem, zdjęcia rodzinne 
oraz notatki. 

W trakcie poszukiwań archiwal-
nych udało się już odnaleźć wspólne 
korzenie dwóch gałęzi rodu. Liczy-
my na więcej. 

W Czachorowie w czacie spotka-
nia będziemy chcieli zaplanować dal-
sze poszukiwania genealogiczne oraz 
rozważyć możliwość zorganizowa-
nia w przyszłości bardziej uroczyste-
go, dużego, kilkudniowego. 

Najbliższy zjazd miałby więc cha-
rakter roboczy. Nie przewidujemy 
dodatkowych kosztów. Jednakże, 
żeby nie obarczać gospodarzy zbyt 
wielkim kłopotem, proszę ze sobą 
zabrać coś do zjedzeni i do picia. 

Wielu ze współczesnych Czacho-
rowskich to rolnicy. Jak wszystkim 
dobrze wiadomo, utrzymanie się z 
samego rolnictwa to raczej trudna 
sztuka. W polskich warunkach roz-
wija się intensywnie agroturystyka. 
Ale dotyczy to głównie ciekawych 
turystycznie i krajobrazowo obsza-
rów górskich, podgórskich, pojezie-
rzy. A co z mało atrakcyjnym Ma-
zowszem? Okolice Czachorowa ma-

zowieckiego to bardzo stary histo-
rycznie region. Są i atrakcje przyrod-
nicze, na przykład Brudzeński Park 
Krajobrazowy. Ale dla wielu Czacho-
rowskich rozsianych po całym kraju i 
świecie, północne Mazowsze jest in-
teresujące ze względu na swoje po-
chodzenie. Może więc historyczno-
genealogiczna agroturystyka w Cza-
chorowie i innych okolicznych 
wsiach? 

Agroturystyka historyczna u... 
Czachorowskich!!!?? 
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Najwcześniejsza 
wzmianka 

P i e r w s z a 
wzmianka pochodzi 
z roku 1405, dotyczy 
Trestrama Czacho-
rowskiego z Czacho-
rowa koło Krobii 
(Wielkopolska). Ów 
rycerz o niezwykłym 
imieniu winien był 
pewną sumę dwóm 
innym osobom.  

Być może Tre-
stram brał udział w 
bitwie pod Grunwal-
dem. A co było po-
tem? 
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Str. 2 Czachorowiada 

lat 19 z Łukoszyna Biki, córka Feliksa i Zofii z Ro-
manowskich, Świadkowie Jan Łukowski lat 45 go-
spodarz z Łukoszyna i Wincenty Duziński (a może 
Doziński?) lat 65 gospodarz z Łukoszyna, ślubu 
udzielał ks. Wacław Skubiszewski, numer aktu 14. 
 
chrzest, 3.08.1929 godz. 1800  ojciec Józef Czacho-
rowski, Świadkowie Antoni Lewandowski lat 40 i 
Teofil Cholewiński lat 41, dziecko Eugeniusz Zenon 
Czachorowski ur. 2.08.1929 w Łukoszynie, matka 
Stanisława z Sulkowskich lat 28 
 
chrzest 11.08.1929 - Wacław Czachorowski ur. 
1.01.1930 (??_) syn Józefa Czachorowskiego lat 30 i 
Zofii z Trzcińskich lat 20 
 
Ślub 12.11.1930, Świadkowie: Józef Czachorowski 
lat 48 i Franciszek Górczyński gospodarz z Rępina 
lat 48, młody - Czesław Górczyński lat 28 gospodarz 
syn Marjana i Marianny  Muszyńskich ur. w Ble-
chowskich Rumunkach parafia Sierpc, młoda - Ma-
rianna Czachorowska lat 28 córka Franciszka i Wa-
lentyny z Łukowskich z Łukoszyna, umowa przed-
ślubna zawarta w Sierpcu u notariusza 
 
Ślub, 12.08.1931 godz. 2100, Świadkowie Jan Ja-
worski gospodarz z Pączyna lat 53 i Antoni Lewan-
dowski gospodarz z Łukoszyna lat 46. Młody - Józef 
Łyżwiński lat 24 gospodarz w Adechowie syn Win-
centego i Marcjanny z Kupidynów, młoda Zofia 
Czachorowska lat 34 ur. w Łukoszynie parafia Bąd-
kowo, córka Franciszka i Walentyny z Łukowskich. 
 
Chrzest - Józef Bolesław Czachorowski, 1931, syn 
Józefa Czachorowskiego i Julii z Trzcińskich lat 28 
 
Chrzest - Marian Czachorowski, 3.04.1932 syn Józe-
fa i Julii lat 24 
 
Chrzest - Edward Czachorowski, rodzice chrzestni 
Jan Czachorowski i Irena Siecińska 
 
Archiwum Diecezjalne w Płocku (notatki z sierponia 
2001 r.), przejrzane księgi urodzin parafii Borzewo 
(Bożewo) z lat 1826-1891, sygnatury: 1752-54) 
 
Pod koniec XIX wieku zapiski polskie zastąpione 
rosyjskim językiem, jedynie nazwiska równolegle 
pisane po polsku 
 
Franciszek Czachorowski, dnia 16 stycznia 1860 r. o 
godz. pierwszej po południu stawiła się Maryanna 

Czachorowscy w parafii Bożewo 

          Wiedziałem z przekazów rodzinnych, że dwo-
je moich stryjów zmarło we wczesnym wieku dzie-
cięcym. Chciałem odnaleźć ich imiona oraz daty 
urodzin. Zajrzałem do ksiąg parafialnych w Boże-
wie. I trochę się zdziwiłem. Sam mieszkałem przez 
dwa lata w Łukoszynie, do tej pory jest tam moja 
rodzina. Nie znałem innych Czachorowskich, poza 
swoja rodziną. Lecz przeglądając księgi parafialne 
natrafiłem na pewną trudność: albo były błędy w za-
pisach, albo był w Łukoszynie drugi Józef Czacho-
rowski (poza moim dziadkiem). Uświadomiłem so-
bie,  że aby uniknąć błędów w odtwarzaniu własnej 
genealogii powinienem wiedzieć więcej o wszyst-
kich Czachorowskich. Imiona się powtarzają. Z jed-
nej strony można „połączyć dwie lub kilka osób o 
tym samych imionach w jedną postać, z drugiej „
cudownie rozmnożyć” jedna osobę. 
          Zamieszam niekompletne wynotowania z 
ksiąg parafialnych, aby innym Czachorowskim uła-
twić poszukiwania. I abyśmy nie dublowali swoje 
pracy, lecz ją sumowali. 

 
Dane z ksiąg parafialnych w Bożewie (tylko księgi 

chrztów i ślubów z początku wieku) 
Bożewo, ks. Bogdan Skowroński udostępnił księgi – 

tylko wiek XX 
Chrzest Heleny Czachorowskiej 31.03.1902 r, ojciec 
Ludwik Czachorowski lat 28, matka Scholastyka z 
Budnickich (Budzińskich?) lat 22, ojciec chrzestny - 
Leon Czachorowski matka chrzestna Paulia 
(Paulina?) Budnicka, numer aktu 23. 
 
Chrzest Jana Czachorowskiego 1908? ojciec Julian 
Czachorowski lat 21, matka Marta z Nejmanów, 
Świadkowie Stanisław Denst lat 41, Franciszek Ben-
tlewski, rodzice chrzestni - Paweł Czachorowski i 
Anna Czachorowska 
 
Ślub 15.11.1918 godz. 1600: Józef Czachorowski 
(syn Pawła i Anny z Dozińskich) lat 20 gospodarz z 
Łukoszyna, Stanisława Siecińska lat 22 córka gospo-
darza z Parzenia, świadkowie Józef Siecinski lat 65 
gospodarz i Józef Sieciński lat 24 - wyrobnik z Łu-
koszyna. Stanisława panna przy matce ur. w 
Zdziemborzu zamieszkała w Łukoszynie córka Teo-
fila i Michaliny z Dozińskich. Dyspensa pokrewień-
stwa drugiego i trzeciego stopnia u Biskupa Płockie-
go Nr 1187 z 4.11.1918 roku, ślubu udzielał ks. Le-
on Lipka. 
 
Ślub 20.10.1926 o 800, Józef Czachorowski wdo-
wiec lat 28 z Julianna Trzcińska panna przy matce 



Rogala Korab 

Zdjęcia z rodzinnego albumu Damiana Czachorowskiego 
(Nowogród Bobrzański). Jego pradziadek pochodzi z Radzioch 
(gmina Skępe). Na zdjęciu u góry rodzina w roku 1937, z pra-
wej— pradziadkowie. 

Borowska [nazwisko może być źle przeczytane] aku-
szerka, wyrobnica lat 60 w Łukoszynie Borkach za-
mieszkująca wobec Józefa Żorawskiego {trudno by-
ło rozczytać nazwisko...] lat 45 i Ludwika Żoraw-
skiego lat 30 (gospodarze w Łukoszynie Bikach),; 
matka Antonina z Łukowskich Czachorowska, wdo-
wa, ojciec Ignacy Czachorowski, zmarł dnia 29 listo-
pada 1859 r. lat 21, z Łukoszyna Biki, chrzestni: Ra-
fał Malanowski, Paulina Żorawska. 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Płocku księgi 
urodzin parafii Borzewo, sygnatura 1752 
 
Wynotował- Stanisław Z. Czachorowski (2001 r.) 

          W środę 9.01.2002 roku o 9:35 
rano w Warszawie przyszedł na świat 
Stanisław Jerzy Czachorowski, ponad 
4 kg i 55 cm. Chyba najmłodszy z kla-
nu! 
 

Rafał Czachorowski 
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Z rodzinnego albumu.... 

Str. 3 

Najbardziej znane herby, jakimi 
pieczętowali się Czachorowscy 
to Habdank, Korab, lecz posłu-
giwali się także herbem Rogala, 
a prawdopodobnie także Chole-
wa.   



Wspólne poznawanie rodzinnej historii 

SUMARIUSZ 
16.11.1726r. nr akt 7 ślub Mateusz Czachorowski i Petronella Łukowska 
Jan Michał Czachorowski ur. 29.09.1727r. nr akt 17 rodzice Maciej i Petro-

nella 
Katarzyna Czachorowska zm. 19.12.1744r. nr akt 133 rodzice brak 
09.02.1755r. nr akt 3 ślub Mateusz Czachorowski i Agnieszka Bobińska 
Filip Jakub Czachorowski ur. 01.05.1755r. nr akt 9 rodzice Gabriel i 

(Daniela)?  
Eleonora Czachorowska zm. 01.01.1758r. nr akt 12 rodzice brak 
13.05.1759r. nr akt 6 ślub imię? Czachorowski i Jadwiga Malanowska 
Maryanna Czachorowska ur. 04.04.1762r. nr akt 36 rodzice Jan i Jadwiga 
Walenty Czachorowski ur. 15.02.1770r. nr akt 35 rodzice Jan i Jadwiga 
Sylwester Czachorowski ur. 30.12.1770r. nr akt 6 rodzice Jan i Ewa 
Sylwester Czachorowski zm. 07.10.1777r. nr akt 18 rodzice brak 
Elżbieta Czachorowska zm. 30.04.1777r. nr akt 17 rodzice brak 
Walenty Czachorowski zm. 24.02.1778r. nr akt 20 rodzic brak 
Katarzyna Czachorowska ur. 20.11.1778r. nr akt 53 rodzice Jan i Jadwiga 
Piotr Czachorowski ur. 27.07.1781r. nr akt 75 rodzice Jan i Jadwiga 
Józef Czachorowski ur. 03.02.1783r. nr akt 86 matka Salomea Czachorowska 

Parafia Sobowo  sumariusz 
Archiwum Państwowe w Płocku 

Wynotował: Marek Czachorowski (Kamionki) 
 

 

Adres: Stanisław Z. Czachorowski,  
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 14 c/312 

 (jesienią zmiana adresu na ul. 
Iwaszkiewicza 16 m 22) 

Biuletynik poświęcony 
Czachorowskim, Czacharowskim, 

Czachorskim itp... 

wo. W ostatnich tygodniach w poszukiwania ar-
chiwalne włączył się pan Stanisław Czachorow-
ski z Czachorowa wraz z rodziną. 

Proponuję, aby wszystkie zebrane informacje 
przesyłać na mój adres. Dla wszystkich zaintere-
sowanych kopię tak powstającego archiwum 
prześlę na płycie CD (wraz ze zdjęciami nazbie-
rało się tego sporo).  

Obecnie poszukuję programu genealogiczne-
go, który byłby wygodny do zarchiwizowania 
zebranych danych. Przydała by się także strona 
www poświęcona Czachorowskim. Ułatwiłoby 

to kontakty, zwłaszcza z członka rodu 
z całego świata. 

Na razie proponuje jedynie listę dys-
kusyjną: 

http://www.hydepark.pl/grupa/
czachorowiada 

 

Stanisław Z. Czachorowski 

Czachorowskich i Czacharowskich jest w Pol-
sce podobno ponad 1000. Co najmniej kolejnych 
300-500 żyje w różnych krajach świata, głównie 
USA. Sadząc po pierwszych pisanych wzmian-
kach, historia naszego rodu sięga 600 lat. Jak 
wiele ciekawych rzeczy musiało się w tym czasie 
wydarzyć! 

Pamięć rodzinna sięga zazwyczaj zaledwie do 
dwu-trzech pokoleń wstecz. Znaczniej więcej 
szczegółów skryta jest w archiwach. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi możemy wszystkie infor-
macje odszukać. Ale wymaga to wielu miesięcy, 
lat nawet oraz udziału możliwie wie-
lu osób. Przeszukać powinniśmy ar-
chiwa parafialne (tu znajdują się dane 
z XX wieku), Archiwa Państwowe i 
Diecezjalne.  

Od kilku miesięcy Marek Czacho-
rowski z Kamionk w wolnych chwi-
lach przegląda Archiwum Państwowe 
w Płocku. Do tej pory opracowana 
została parafia Sobowo oraz Bądko-

Tel (89) 535-1989 
E-mail: a_czacho@wp.pl 

Biuletynik redagują 
Czachorowscy:  

Stanisław  Z. (Olsztyn),  
Marek (Kamionki),  
Daniel (Wrocław),  
Rafał (Warszawa) i 
Damian (Nowogród 

Bobrzański)  

Niestety nie ma jeszcze 
naszej strony www... 

Abdank 


