
Czachorowscy h. Rogala 

Pierwsze znane mi wzmianki o wsi Czachoro-
wo pochodzą z ok. 1410 roku. Niecałe 30 lat póź-
niej źródła pisane wspominają o dziedzicach z 
Czachorowa. Wymieniany z imienia Szczepan z 
Czachorowa prawdopodobnie urodził się około 
1400 roku, jego syn Piotr około 1420 r. 

Kolejne informacje w porządku chronologicz-
nym odnoszą się do emigrantów z Czachorowa na 
Ziemię Dobrzyńską. Jako pierwszego wymienić 
należy Andrzeja Rosoła Kretkowskiego vel Cza-
chorowskiego z Kretków Małych  (zm. przed 
1545) i jego syna Piotra Kretkowskiego Rosołka 
(1546-65). Syn już nosił jedno nazwisko. Zaś 
krewnymi obu wymienionych byli Mateusz 
(1541), Jan (1540-67) Czachorowscy v. Kretkow-
scy oraz Paweł Czachorowski (1543-68) z Kret-
ków, woźny ziemski pow. dobrzyńskiego. „Z 
nich Kretkowscy przydomku Rosół i Rosołek, 
gałęź Czachorowskich herbu Rogala z Czachoro-
wa w pow. bielskim, byli jedni z Czachorowskie-
mi-Ruskowskiemi z Ruskowa (par. sobowska po-
w. dobrzyński) Czachorowskiemi-Kochańskiemi 
z Kochania (par. mokowska pow. dobrzyński)”. 

Wynika z tego, że Czachorowscy h. Rogala z 
Czachorowa przybyli do powiatu dobrzyńskiego 
(parafia sobowska i parafia mokowska) z Czacho-
rowa. Z obu wymienionych parafii z lat później-
szych znane są już zapisy metrykalne (archiwum 
w Płocku). Zaś w Ruszkowie (Ruskowie) miesz-
kają do chwili obecnej. 

W Czachorowie z początku wieku wymienia-
ny jest  m.in. Stanisław Rogala Czachorowski, 
który w roku 1544 miał dwóch synów: Andrzeja i 
Macieja. Oprócz Stanisława w Czachorowie było 
kilku innych Czachorowskich, z których linia Ja-
na Kapusty była licznie rozrodzona i prawdopo-
dobnie była h. Korab. Przynajmniej w części 
przenieśli się do Gajewa (obecny Gaj, Gaje) 
zmieniając nazwisko na Gajewski (Czachorowski 
vel Gajewski), oraz do Dobrzenic par. Mochowo 
(stąd również liczne dane metrykalne). 

Skoro na początku XVI w. Czachorowscy z 
Czachorowa migrowali w inne miejsca 

(przyjmując nazwiska od wsi nowozasiedlonych), 
równie dobrze i inni mogli przybywać do Cza-
chorowa. Być może dlatego odnaleźć można 
wzmianki o Czachorowskich h. Abdank, Cholewa 
i Trąby. 

Na związek Czachorowskich h. Rogala z parafią 
sobowską wskazuje jeszcze jedna wzmianka: Andrzej 
Dominik zm. przed 1569 (prawdopodobnie syn Stani-
sława Rogali) pośród trójki wymienianych w doku-
mentach dzieci miał późniejszego księdza Walerego, 
który został plebanem w Sobowie. Początkowo sądzi-
łem, że obejmując probostwo mógł sprowadzić swoich 
krewniaków do parafii. Musiałby jednak objąć parafię 
już gdzieś w roku 1530-1540. Bardziej prawdopodob-
ne, że Czachorowscy h. Rogala osiedli w parafii so-
bowskiej nieco wcześniej i to krewni być może ułatwi-
li objecie parafii ks. Waleremu. 

Dane wyszukane w archiwach pozwoliły na odtwo-
rzenie linii Czachorowskich z parafii sobowskiej, udo-
kumentowanej od Macieja lub Mateusza Czachorow-
skiego urodzonego około 1700 roku (lub nieco wcze-
śniej). Wzmianki o Rogalitach z tych okolic są wcze-
śniejsze o ponad 100 lat. Czy to ta sama linia? Jest to 
bardzo prawdopodobne. Potomkowie Macieja dziedzi-
czyli głównie w Ruszkowie (zapewne część z nich 
zmieniła nazwisko na Ruskowski-Ruszkowski) i Wy-
myślu (Wymyślinie) – osada już nie widniejąca na ma-
pach. Linia sobowska do tej pory w części zamieszku-
je Ruszkowo. Migrowali do Łukoszyna, Kamionk, Tu-
rzy, Winnicy, Płocka, Włocławka, Warszawy oraz co-
najmniej trzykrotnie do USA. 

O Czachorowskich h. Rogala wspomina się także 
w wieku XVIII: „Józef Czachorowski h. Rogala w 17-
66 zamieszkiwał Ziemię Wyszogrodzką i marszałko-
wał konfederatom”. 

Jeżeli przypuszczenia te okazałyby się prawdziwe, 
to piszący te słowa mógłby się pieczętować herbem 
Rogala. 

 
Stanisław Czachorowski Chruścik h. Rogala 

Za pomoc w dotarciu do źródeł podziękowania 
składam Panom: Karolowi Dobrzenieckiemi, Adamowi 
A. Pszczółkowskiemu, Marcinowi Niewalda, Piotrowi 
Mysłakowskiemu oraz Andrzejowi Z. Rola-
Stężyckiemu, za udostępnienie swoich materiałów i 
informacje z innych źródeł. 
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