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STACHOWSCY  
Z GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 
 

Przedstawione opracowanie jest opisem drzewa genealogicznego rodziny Stachowskich, które 

prezentuję na mojej stronie internetowej. Opis dotyczy najwcześniejszych dziejów rodu, obejmujących 

okres do 1815 roku. Z punktu widzenia genealogii ten fragment historii rodziny budzi najwięcej wąt-

pliwości. Okres późniejszy, a w szczególności lata Wielkiego Księstwa Poznańskiego, nie wnoszą już 

tylu znaków zapytania. Z kolei przełom XIX i XX wieku i lata międzywojenne, opisał Edward For-

manowicz we „Wspomnieniach o rodzinie Stachowskich”.  

Dzieje rodziny Stachowskich w Grodzisku rozpoczynają się w drugiej połowie XVIII wieku. 

Ich nazwisko najwcześniej pojawia się w księdze rady miejskiej (tzw. „radzieckiej”) z lat 1763-1770. 

W roku 1765 grodziski sąd burmistrzowski rozpatrywał pozew Andrzeja Stachowskiego, dochodzące-

go zwrotu kwoty 80 tynfów z odsetkami od mieszczan grodziskich Józefa i Barbary Poraskich
1
. Dług 

ten A. Stachowski potwierdził przed sądem pismem z roku 1758, będącym umową pożyczki udzielo-

nej przez zmarłego ojca powoda, mieszczanina opalenickiego Stanisława Stachowskiego
2
. Sprawa 

spłaty pożyczki ciągnęła się przez co najmniej kolejne sześć lat. W marcu 1771 roku ten sam Andrzej 

Stachowski ponownie wzywa Jana i Barbarę Poraskich przed grodziski sąd burmistrzowski
3
. Stani-

sława Stachowskiego z Opalenicy znajdujemy w tamtejszej księdze radzieckiej, w zapisie z 1730 roku, 

jako „młodszego” ławnika (członka rady wójtowskiej)
4
. Z kolei jego syn Andrzej ożenił się w Opale-

nicy 18 czerwca 1764 roku. Panną młodą została Teresa Nawrocka
5
. O pochodzeniu Stachowskich z 

miasta nad rzeką Samicą napiszę nieco dalej.  

*    *    * 

W grodziskich księgach metrykalnych nazwisko Stachowski pojawia się w 1768 roku. Choć 

księgi parafii pw. św. Jadwigi zachowały się w dość dobrym stanie i sięgają końca XVI wieku, to w 

żadnym z przeglądniętych przeze mnie zapisów sprzed 1768 roku, nie napotkałem tego nazwiska. W 

dniu 14 listopada 1768 roku Antoni Stachowski z Doktorowa (Famatus – sławetny, a więc o stosun-

kowo wysokiej pozycji społecznej) ożenił się z panną Marianną Kuklinską. Świadkami tego ślubu byli 

Walenty Sobierowski i Andrzej Leszczyński. Marianna urodziła Antoniemu czworo dzieci. Troje z 

nich (a przypuszczalnie czwarte również) zmarło w niemowlęctwie. Pierwsza żona Antoniego zmarła 

około 1780 roku. W dniu 21 września 1782 roku Antoni ożenił się z panną Rozalią Tabernacką. 

Świadkiem na ślubie był Jan Stachowski. Tenże Jan mieszkał także w Doktorowie pod Grodziskiem. 

Niewykluczone, że był bratem, a na pewno kimś z bliskiej rodziny Antoniego. Obaj byli ogrodnikami 

(łac. Hortulanus). Antoni Stachowski w 1770 roku został nazwany „młodym ogrodowym”. W dniu 

ślubu Antoniego i Rozalii, Jan Stachowski był już mężczyzną żonatym. Jego wybranką była Regina z 

Kuklińskich (czyżby siostra pierwszej żony Antoniego?). Pobrali się w kościele św. Jadwigi w Gro-

dzisku 3 lutego 1777 roku.  

Informację o dwóch rodzinach Stachowskich mieszkających w Doktorowie potwierdza spis 

rodzin parafii grodziskiej, sporządzony na polecenie Regencji Poznańskiej (władz Pruskich) 1 stycznia 

1795 roku. Wymieniono w nim Jana Stachowskiego z żoną Reginą i dwoma synami (Janem i Anto-

                                                      
1
 Tynf (tymf) – potoczna nazwa polskich srebrnych złotówek, bitych w latach 1663-1666, początkowo w menni-

cach bydgoskiej i krakowskiej, później również lwowskiej. Deklarowany nominał tej monety wynosił 30 groszy. 
2
 Prothocollon proconsulare Grodziscen[sis 1763-1770], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Sygnatura 

1523/II, s. 257.  
3
 Akta radzieckie m. Grodziska z lat 1771-1780, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Sygnatura 1525/II, s. 7v. 

4
 Arch. Państwowe w Poznaniu (APP), Akta miasta Opalenica, sygn. I 4, s. 103.  

5
 Arch. Archidiecezjalne w Poznaniu (AAP), Opalenica: LC 1763-1792, s. 180.  
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nim) oraz na innej stronie Antoniego Stachowskiego z Rozalią
6
. Ci ostatni dochowali się trojga dzieci: 

Jana Bogusława, Marii Magdaleny i Marcina. Najstarszy zmarł w dzieciństwie, co do losów najmłod-

szego nie mam żadnych informacji. Maria Magdalena w 1808 roku wyszła za Jana Promińskiego. 

Małżonkowie mieszkali w Grodzisku. Urodziło im się dziewięcioro dzieci.  

Jan i Regina z Kuklińskich Stachowscy doczekali się urodzin dziewięciorga dzieci. Według 

moich badań czworo z nich (Jan, Wojciech, Zuzanna i Marianna) założyło rodziny i mieszkało później 

w Grodzisku. Szczególnie warte omówienia są dzieje Jana (Jana Ignacego), według moich analiz 

pierworodnego syna Jana i Reginy Stachowskich. Urodził się w Doktorowie. Nie znamy dokładnej 

daty jego urodzenia. Został ochrzczony w kościele pw. św. Jadwigi w Grodzisku w dniu 9 lipca 1777 

roku. Ponieważ nowonarodzone dziecki przynoszono do kościoła najpóźniej kilka dni po urodzeniu 

(czasem nawet tego samego dnia), można przyjąć z dużą dokładnością, że 9 lipca 1777 roku był dniem 

urodzenia Jana Ignacego Stachowskiego.  

W tym miejscu należy podkreślić upodobanie Sta-

chowskich do nadawania męskim potomkom imienia Jan i 

Antoni. Dotyczy to w szczególności dzieci Jana i Reginy z 

Kuklińskich. Czterej ich synowie mieli po dwa imiona, z któ-

rych jako pierwsze w aktach chrztu zapisano Jan. W ten spo-

sób mamy Jana Ignacego, Jana Antoniego, Jana Piotra i Jana 

Wojciecha. Według moich analiz tylko pierworodny w doro-

słym życiu posługiwał się imieniem ojca. Kolejny zmarł jako 

Antoni (†1829). Jego zgon zgłosił brat Jan, a potwierdzała to 

ich matka Regina (zmarła trzy miesiące później). Najmłodszy 

z wymienionych używał imienia Wojciech. Co do losów Jana 

Piotra nie mam informacji.  

Najistotniejsze dane dotyczące życia Jana Stachow-

skiego juniora podano w „Dzienniku Poznańskim”, w notatce 

dokumentującej jego pogrzeb. Warto tu zacytować ten nie-

wielki artykuł.  

Godzisk, 3 lutego [1861]. Wczoraj po nabożeństwie 

nieszpornem pochowaliśmy weterana wojsk polskich, żołnierza 

z pułku szwoleżerów, który miał udział w krwawej potrzebie 

pod Somosierra. Zmarły Jan Stachowski miał podobno mę-

stwem swem ocalić życie żyjącemu jeszcze dowódcy swemu 

jen. Tomaszowi Łubieńskiemu, jako też w rzeczy samej w ostatnich jeszcze czasach hojne od niego 

odbierał wsparcia. Pogrzeb zapowiedziany na rannem kazaniu zgromadził licznych do grobu towarzy-

szy i odbył się jak można w miasteczku najuroczyściej. Znaczniejsi z miasta obywatele odnieśli go do 

grobu, gdzie pamięć zmarłego uczcił mowa żałobną ks. Prusinowski, proboszcz miejscowy. Cechy i 

bractwa z chorągwiami i światłem asystowały pogrzebowi. Dodajemy te za poległych i zmarłych pułku 

tego odbywa się 22 listopada rokrocznie nabożeństwo żałobne w kościele naszym z fundacyi jenerała. 

Łubieńskiego
7
. 

Z podanych wyżej informacji można wywnioskować, że Jan Stachowski, jako trzydziestoletni 

mężczyzna (przypuszczalnie w 1806/1807 roku), wstąpił do 1 Pułku Szwoleżerów. Należał do szwa-

dronu dowodzonego przez gen. Tomasza Łubieńskiego. Oddział ten brał udział w końcowym etapie 

szarży pod Somosierrą i został włączony do walki w celu wsparcia atakujących. W czasie walki Sta-

chowski ocalił życie swojemu dowódcy. Należy przy tym zaznaczyć, że 1 Pułk Szwoleżerów był jed-

nostką elitarną. Wcielano do niego wyłącznie młodzież szlachecką i pochodzącą z rodzin mieszczań-

skich. Chłopów nie przyjmowano.  

                                                      
6
 Obaj mieli już ponad 10 lat. Wynika z tego, że w spisie nie odnotowywano córek oraz niemowląt.  

7
 „Dziennik Poznański” 1861.02.07 R.3, nr 31. 

 
Szwoleżer Gwardii Cesarskiej 
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W tym miejscu należy zauważyć, że lista żołnierzy I Pułku Szwoleżerów (Registre-Matricule) 

wymienia wprawdzie Jana Stachowskiego, lecz szczegółowe dane odnoszą się do innej osoby
8
.  

Po powrocie z Hiszpanii szwoleżerowie brali udział w kampanii austriackiej 1809 (m.in wal-

cząc pod Wagram), a następnie w wojnie Napoleona przeciw Rosji w 1812 roku.  Pułk rozwiązano na 

początku 1815 roku.  

W listopadzie 1815 roku, w grodziskich księgach metrykalnych, znajdujemy zapis ślubu Jana 

Stachowskiego z 25-letnią panną Katarzyną Rzempiak. Z późniejszych zapisów wynika, że Katarzyna 

była córką Stanisława i Agnieszki z domu Szey. Nasuwa się wniosek, że po rozwiązaniu pułku szwo-

leżerów Jan Stachowski wrócił do Grodziska i tu się ożenił. Nie ma jednak pewności, że ów Jan był 

synem Jana i Reginy. W zapisie ślubu nie podano imion rodziców ślubujących. Z zapisu wynika jedy-

nie, że państwo młodzi pochodzili z Doktorowa. Wątpliwość budzi wiek pana młodego. Podano, że 

miał 33 lata. Jeśli był synem Jana i Reginy Stachowskich (Janem Ignacym) to miał 38 lat. Należy tu 

jednak zauważyć, że podobny brak dokładności był dość częsty. Identyczna sytuacja ma miejsce w 

akcie zgonu Jana Stachowskiego. Zapisano w nim, że w styczniu 1861 roku miał 87 lat. Jeśli był nim 

syn Jana i Reginy, to miał wówczas 84 lata. W omawianym dokumencie podano imiona żyjących 

dzieci Jana Stachowskiego. Imiona te odpowiadają dokładnie zapisom z aktów urodzenia potomków 

Jana i Katarzyny z domu Rzempiak. Małżonkowie doczekali się jedenaściorga dzieci, spośród których 

czworo (Karol, Anna, Jakub i Antoni) założyło w Grodzisku rodziny. W akcie zgonu byłego szwole-

żera gwardii cesarskiej podano także imiona jego rodziców. Zapisano, że byli nimi Jan i Karolina 

Magdalena [sic!].  

Jan Stachowski trudnił się handlem. Był szanowanym obywałem się miasta. Pamięć o jego 

chwalebnej, żołnierskiej przeszłości zachowała się wśród potomnych, o czym pisze autor „Wspomnień 

o rodzinie Stachowskich z Grodziska Wlkp.”. Jan zmarł w Grodzisku 30 stycznia 1861 roku.  

Prawnukiem Jana i Katarzyny z d. Rzempiak, był Władysław Stachowski (1887–1974), publi-

cysta, historyk i regionalista grodziski i gostyński. Dzieje potomków Antoniego Stachowskiego, naj-

młodszego syna Jana i Katarzyny, opisane są we „Wspomnieniach o rodzinnych Stachowskich” pióra 

Edwarda Formanowicza, syna Stefana i Stanisławy ze Stachowskich.  

 

 Powracam do kwestii pochodzenia Jana i Antoniego Stachowskich – antenatów rodu, którzy 

pojawili się w Grodzisku na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wieku. Jak już 

podałem na wstępie istnieją przesłanki wskazujące, że przybyli do Grodziska z niedalekiej Opalenicy. 

Oprócz wspomnianego wcześniej Andrzeja Stachowskiego i jego ojca Stanisława
9
, w zapisach opale-

nickich ksiąg metrykalnych od 1730 roku pojawia się Antoni Stachowski. Jego żoną była Ewa Fisita-

lanka (z Fisitałów). Pobrali się w Opalenicy 13 lutego 1730 roku
10

. W zapisie ślubu nie podano nazwi-

ska pana młodego. Widnieje ono w aktach chrztu czworga dzieci Antoniego i Ewy. W akcie ślubu 

podano jednak inną, niezwykle istotną informację. Wskazuje ona, że Antoni Stachowski oraz zapisany 

w tym samym roku Stanisław Stachowski, nie pochodzili z Opalenicy. Ów zapis brzmi w języku ła-

cińskim: Honesto Antonio advenus protune famulitinus praestantti in aula Opalenicensis et Eva Fisi-

talanka de Oppido Opalenica. Co należy tłumaczyć: „uczciwy Antoni, przybysz, obecnie wyróżniają-

cy się sługa w pałacu opalenickim i Ewa z Fisitałów z miasta Opalenicy”. Pierwsze dziecko Antoniego 

i Ewy Stachowskich urodziło się w Opalenicy 13 stycznia 1732 roku. Chłopcu nadano imię Paweł, zaś 

na uwagę zasługują rodzice chrzestni. Byli nimi wielmożny (szlachcic) Jan Rosiewicz i wielmożna 

Konstancja Zawadzka. W kolejnych latach urodzili się jeszcze Konstanty (7.03.1734), Jan Piotr 

                                                      
8
 STACHOWSKI Jan, ur. 24.4.1790 r. w Kamieniu, syn. Ignacego i Bogumiły Czarnowskiej, 7.07.1807 szwoleżer 

3 kompanii, 30.12.1807 r. brygadier 3 kompanii, odbył kompanię 1808, poległ 30.11.1808 pod Somosierrą. Zob: 

R. Bielecki, Szwoleżerowie Gwardii. Warszawa 1996, biogram nr 418.  
9
 Zmarł przypuszczalnie w Opalenicy 27.08.1756. Zob. AAP Opalenica: LM 1745-1762, s. 145. 

10
 Opalenica, LC 1725-1744, s. 151. 

http://www.formanowicz.pl/buk/wspomnienia/Hist_Stach.pdf


www.formanowicz.pl [start] © Mariusz Formanowicz, 2015-2016 

 

4 

 

(20.05.1735) i Kazimierz (3.03.1737). Chrzestnymi Konstantego byli jeszcze szlachcice, a kolejnych 

dwóch trzymali do chrztu mieszczanie z Opalenicy
11

.  

 W późniejszych zapisach metrykalnych i miejskich z Opalenicy nie znalazłem już śladów 

Antoniego i Ewy Stachowskich. Być może wyprowadzili się z miasta. Należy tu podkreślić szczegól-

nie zły stan zachowanych ksiąg metrykalnych parafii opalenickiej. Księgi zaczynają się od 1715 roku 

(chrzty), 1725 (śluby), a nawet 1727 (zgony). Do lat sześćdziesiątych XVIII wieku są prowadzone 

bardzo niestarannie, mają duże luki, a część zmikrofilmowanych kart jest nieczytelna (wyblakły atra-

ment). Kopie ksiąg są dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i w Centrach Historii 

Rodziny (u Mormonów – w Warszawie i Wrocławiu). Oryginały opalenickich ksiąg metrykalnych, z 

których udałoby się być może uzyskać więcej informacji, są niedostępne. Natomiast opalenickie księgi 

miejskie to dwa tomy akt: księga ławnicza i wójtowska z lat 1640-1686 (sygn. I/5) oraz księga ra-

dziecka z lat 1689-1776 (syn. I/4).  

 Informacje zgromadzone w wyniku kwerendy w księgach parafialnych i miejskich z Opaleni-

cy i Grodziska, wskazują, że rodzicami grodziskich antenatów rodu mogli być Antoni i Ewa Stachow-

scy z Opalenicy. Jan (Jan Piotr) urodził się 20 maja 1735 roku, zaś Antoni był młodszy od Jana i uro-

dził się około 1740. Nie można także wykluczyć, że Antoni był synem wcześniej wspomnianego Sta-

nisława Stachowskiego, czyli bratem Andrzeja. Rok urodzenia Jana Stachowskiego potwierdza zapis z 

jego aktu zgonu. Zmarł w Grodzisku 26 lutego 1807 roku mając 68 lat. Z różnicy wynika, że urodził 

się w 1739 roku. Jak na ówczesne czasy wiek zmarłego podano z bardzo dużą dokładnością. Nierzad-

ko zdarzają się błędy rzędu +/- 10 lat i więcej.  

Całkowitą pewność, co do pochodzenia grodziskich antenatów rodu dałaby krótka informacja 

w ich aktach ślubu lub zgonu. Zapis w rodzaju de/ex Opalenica byłby potwierdzeniem powyższych 

przypuszczeń. Niestety w żadnym z podanych zapisów nie ma takiej informacji. Stąd wynikają moje 

dociekania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia Jana i Antoniego Stachowskich. Nie będzie łatwo 

potwierdzić je w źródłach pisanych. Znając jednak ogromny zasób grodziskich ksiąg miejskich prze-

chowywanych w Ossolineum, można żywić nadzieję, że kiedyś to nastąpi
12

.   

                                                      
11

 Opalenica, LB 1715-1744, s. 82, 98, 108.  
12

 znaczna część grodziskich ksiąg miejskich została zdigitalizowana i jest dostępna w internecie. Patrz: Dolno-

śląska Biblioteka Cyfrowa.  


