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RODOWODY MIESZCZAN BUKOWSKICH 
WSTĘP DO GENEALOGII BUKOWIAN (XVI–XIX WIEK)  

(Fragment)  

 

achowiczowie obok Lemańskich byli jedną z najwyżej postawionych rodzin wśród mieszczań-

stwa bukowskiego. Mieli duże zasługi w rozwoju miasta i kościoła – nie tylko zresztą bukow-

skiego. Jestem przekonany, że za wzorem i przy wsparciu wieloletniego warszawskiego pro-

boszcza ks. Bogusława Pachowicza, do stolicy i w jej okolice, w drugiej połowie XVIII wieku, prze-

niosło się kilkoro potomków mieszczan bukowskich.  

W zapisach pochodzących z ostatniego dziesięciolecia XVI wieku (1589-1594), wymieniany 

jest mieszczanin bukowski Paweł Pach, właściciel domu przy Rynku bukowskim oraz ogrodu „nad 

Przekopem”
1
. Bez wątpienia nazwisko „Pachowicz” powstało z tego wcześniejszego zawołania. Pach 

obok Reszki i kilku innych, stanowią grupę najstarszych znanych nazwisk mieszkańców Buku.  

Nazwisko Pachowicz zostało po raz pierwszy użyte w księdze cechu rzeźników bukowskich. W 

styczniu 1644 roku mistrz Walerian Pachowicz został przyjęty do grona braci cechowych
2
. Pochodził 

z Buku. Już w 1646 i 1648 roku był II cechmistrzem. W 1655 roku u mistrza Waleriana uczył się Sta-

nisław Pachowicz z Poznania
3
. W tych latach w Poznaniu mieszkał piwowar Mikołaj Pachowicz, 

cechmistrz i członek władz m. Poznania w latach 1640, 1641 i 1643
4
.  

Synem Waleriana był Bartłomiej nazywany często Bartoszem. Zgodnie z rodzinną tradycją zo-

stał rzeźnikiem. Naukę rzemiosła rozpoczął w 1656 roku pod okiem Wojciecha Sobiemistrza. Wstęp-

ne opłacił w 1661 roku, a do cechu został przyjęty 6 lipca 1662 roku. Analizując podane wyżej daty 

przyjmuję, że Walerian Pachowicz urodził się przed 1620, a jego syn około 1640 roku. Bartłomiej 

Pachowicz niemal każdego roku w latach 1670–1680 był wybierany do władz cechu. Był stołowym, II 

cechmistrzem, a w latach 1675 i 1678 – pierwszym cechmistrzem bractwa rzeźnickiego. Z zapisów 

księgi rzeźników wynika, że w 1682 roku był burmistrzem Buku. Zmarł przypuszczalnie 22 kwietnia 

1692 roku. W wyniku zamoknięcia narożnika księgi zmarłych, zapis jest we fragmencie nieczytelny. 

Imię zmarłego pozostało wyraźne, natomiast z nazwiska możliwa do odczytania jest końcówka „-

wicz”. Zmarłego pochowano w kościele parafialnym w Buku (in Ecclesiæ)
5
. Od 1695 roku w zapisach 

suchodziennego wymieniana jest wdowa Bartłomiejowa Pachowiczowa. 

14 lutego 1677 roku do cechu rzeźników bukowskich przyjęto Tomasza i Jana Pachowiczów 

(obu jednego dnia). Jan sześć lat wcześniej uczył się rzemiosła u mistrza Andrzeja Malińskiego. Przy-

jęcie obu młodzieńców do cechu wiążę ze śmiercią Waleriana Pachowicza, którego po 1677 roku nie 

zapisywano już w księdze cechowej. Jana Pachowicza zapisano do cechu jako młodzieńca, czyli nie-

letniego (bez wykształcenia i doświadczenia), prowadzącego zakład rzeźniczy (jatkę) po swoim zmar-

łym ojcu. Wnioskuję z tego, że Jan był synem Waleriana, a młodszym bratem Bartłomieja. Na proto-

kole przyjęcia Jana zapisano: Fundatia Owczarza z Podrzewia u Pana Jana Pachowicza dług ktory mu 

beł winien rodzic iego Złotych dwa groszy piętnascie te Pieniadze legował na swiece do Ołtarza Na-

szego [Rzeźnickiego] tesz Panny Maryi oddał te Pieniadze. Rok po przyjęciu do cechu Tomasz Pa-

chowicz został zapisany do grupy młodszych mistrzów. Natomiast Jana wymieniono już jako starsze-

go, wraz z Bartłomiejem Pachowiczem – wówczas I cechmistrzem bractwa. Można z tego wniosko-

wać, że Jan był starszy od Tomasza nie tylko stażem czeladniczym, ale i wiekiem.  

Walerian Pachowicz został wymieniony na pierwszej stronie księgi zmarłych, jeszcze przed 

rozpoczęciem chronologicznych zapisów (zmarły przed 1686). Z zapisów bractwa rzeźniczego wyni-

                                                           
1
 APP, księga czynszów i szosu (1589–1594), s. 10, 17, 65. 

2
 APP, księga rzeźników z Buku (1641–1667), s. 25 

3
 Ibidem, s. 96 

4
 J. Wiesiołowski, Z. Wojciechowska, Władze miasta Poznania: 1253–1793, T. I, Poznań 2003, s. 218, 220, 222. 

W 1649 roku Mikołaj Pachowicz był opiekunem córki zmarłego w Poznaniu Andrzeja Baranka. Zob.: APP, 

zespół: 53/474/0 Akta miasta Poznania, Seria: 22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze – księgi testamentów, Jed-

nostka: I. 634, s. 408–411. 
5
 Buk, LM 1686–1769, s. 5. 
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ka, że Jan Pachowicz ożenił się z wdową Goździewiczową (nie podano imienia). Jej synem z wcze-

śniejszego małżeństwa był Mikołaj Goździewicz, późniejszy rzeźnik bukowski. Jan Pachowicz (Civis 

Bucoviensis) zmarł 4 lipca 1699 roku. Został pochowany w kościele parafialnym przy ołtarzu Pacho-

wiczów (ad Altare Pachoviciens). Jest to pierwszy zapis dokumentujący fakt, że rodzina Pachowiczów 

miała w bukowskiej świątyni ufundowany i zapewne utrzymywany przez siebie ołtarz. Był to ołtarz 

św. Krzyża, pod którym w kolejnych latach często chowano członków tej rodziny. Od 1700 roku w 

księdze rzeźników wymieniana jest wdowa Janowa Pachowiczowa.  

W roku 1692 odnajdujemy dwa zapisy zgonów: 17 sierpnia zmarł syn (Filius in puertia) Toma-

sza Pachowicza, a we wrześniu zmarł Jakub Pachowicz. Jakub był prawdopodobnie osobą dorosłą – 

przypuszczalnie rzemieślnikiem. Został pochowany w kościele parafialnym w Buku (in Ecclesiae 

Sepultus).  

Franciszek Pachowicz w 1688 roku był studentem filozofii w Kolegium Jezuickim w Poznaniu
6
. 

Można założyć, że urodził się około 1670 roku. Ożenił się z Dorotą z domu → Szubert. Przypusz-

czam, że było to około 1690 roku. Imię i nazwisko rodowe żony Franciszka Pachowicza poznajemy z 

księgi ochrzczonych. W dniu 21 sierpnia przynieśli do świątyni bukowskiej syna nadając mu imię 

Maciej. Syn Franciszka Pachowicza (nie zapisano imienia – być może Maciej) zmarł w listopadzie 

1703 roku. Chłopiec został pochowany w kościele bukowskim, przy ołtarzu św. Krzyża (ad Altare S. 

Crucis). Franciszek Pachowicz zajmował najważniejsze funkcje we władzach Buku. Był wójtem (ad-

vocatus) w latach 1705, 1706 i 1707; pełnomocnikiem wójta (subdelegatus) w 1711 roku i burmi-

strzem miasta (proconsul) w latach 1712 i 1715. Został członkiem komisji (kongregacji) złożonej z 

osób duchowych i świeckich utworzonej w 1713 roku. Jej celem było organizowanie mszy św. w in-

tencji zmarłych księży dekanalnych. W wydanym przez drukarnię Jezuitów wydawnictwie funkcję 

Franciszka Pachowicza określono jako prezydent (Praeses Bukoviensis)
7
. Zmarł 6 maja 1716 roku. 

Został pochowany w kościele parafialnym przy ołtarzu św. Krzyża (ad Altare Sancta Crucis). 7 listo-

pada 1726 roku wdowa Dorota Pachowiczowa wyszła za wdowca Szymona Grzybowskiego, zacnego 

obywatela z Grodziska (łac. Spectabilis Simon Grzybowski, Civis Grodescensis) – późniejszego gro-

dziskiego burmistrza. Dorota z Szubertów Grzybowska, 1° v. Pachowiczowa zmarła 6 czerwca 1735 

roku w Grodzisku.  

W 1724 roku mieszczanin bukowski Andrzej Pachowicz podał do oblaty w aktach Konsystorza 

Poznańskiego zapis pochodzący z 7 marca 1708 roku. Wynika z niego, że na rok przed wybuchem 

epidemii dżumy Andrzej sprzedał część bądź nawet cały majątek nieruchomy (ziemię) odziedziczony 

po rodzicach. Imion ich jednak nie zapisano. Sprzedany przez Pachowicza majątek był wart 1 000 

złp
8
. Do 1709 roku w zapisach bukowskich wymieniono dwóch księży z tej rodziny: 

Ks. Maciej Pachowicz – dziekan bukowski i stęszewski, prepozyt kościoła św. Ducha i jedno-

cześnie prepozyt szpitala Św. Ducha. Zmarł 2 czerwca 1706 roku w Buku. Został pochowany w kościele 

parafialnym, w kaplicy Gostyńskich (łac. in fornice Gostinsciano).  

Ks. Kazimierz Pachowicz – dziekan z Lwówka i proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w 

Brodach Poznańskich
9
. Zmarł 20 kwietnia 1706 roku

10
. Jeszcze w połowie XIX wieku w kościele bro-

dowskim przy zakrystii wisiał jego portret, zaś grób znajdował się przed wielkim ołtarzem pod lampą. 

Na tablicy nagrobnej wyryto: ARD Casimirus Pachowicz Decanus Lwowecensis Parochus Brodensis 

obiit Anno Domini 1706 die 20. Aprilis. Requiescat in pace
11

. 

                                                           
6
 Acta Causarum Consistorii Posnaniensis 1688-1690, AAP sygn. AC 177, k. 220v. 

7
 Faederata Trium Decanatuum Sodalitas in Celeberrimo Archidiaconatu Psczevensi: Tergemino Sacrorum 

conjurata Voto, Ad dandum defunctis sodalibus Succursum Post dirae Pestis contagia iterum In lucem porrecta. 

Anno Faederati cum Natura Humana verbi Incarnati 1713, Poznań 1713, 

http://www.wbc.poznan.pl/publication/257261 (dostęp: 23.03.2013). 
8
 Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, quie-

tationum, ingrossationum... 1720-1724, AAP sygn. AC 188, k. 195v (luty, 1724).  
9
 Acta Causarum Consistorii Posnaniensis 1688-1690, AAP sygn. AC 177. 

10
 Buk, LM 1686–1748, s. 15.  

11
 J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów ... op.cit. t. 2, Poznań 1859, s. 427.  
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W czasie epidemii nie ma zapisów o tej rodzinie. Przypuszczam, że Pachowiczowie, jak wiele 

innych bukowskich rodzin, wyprowadzili się z ogarniętego dżumą miasta. W marcu 1712 (rok po wy-

gaśnięciu epidemii) zmarła w Buku Jadwiga, żona Andrzeja Pachowicza. Podobnie jak wcześniej 

zmarli członkowie rodziny została pochowana przy ołtarzu św. Krzyża. Z akt Konsystorza Poznań-

skiego, do których Andrzej Pachowicz podał oblatę z bukowskich ksiąg wójtowskich (1713), wynika, 

że jego zmarła żona była córką Franciszka i Heleny → Trykaliczów
12

. Jeszcze jako panna w maju 

1711 roku Jadwiga Trykaliczówna została matką chrzestną. Wynika z tego, że jej ślub z Andrzejem 

Pachowiczem odbył się w drugiej połowie 1711 lub na początku 1712 roku. 

W kolejnych latach w księgach bukowskich odnajdujemy trzy zapisy dotyczące Pachowiczów, 

których na podstawie dostępnych materiałów, nie można przypisać do konkretnych rodzin. 31 marca 

1719 roku zmarł Jan Pachowicz, pochowany na cmentarzu parafialnym. 16 czerwca 1719 roku zmarła 

Agnieszka Pachowiczowa (być może żona wcześniej wymienionego Jana). Została pochowana rów-

nież na cmentarzu parafialnym. 11 marca 1722 roku zmarł młodzieniec (ale: pan) Stanisław Pacho-

wicz. Został pochowany przy ołtarzu św. Krzyża. Biorąc pod uwagę miejsce pochówku można zało-

żyć, że ów Stanisław Pachowicz był synem Franciszka i Doroty, urodzonym około 1700 roku.  

Na pierwszej stronie księgi zmarłych, jeszcze przed rozpoczęciem chronologicznych zapisów, 

wymienieni zostali dwaj Pachowiczowie: Stanisław z żoną Jadwigą i Walerian (w tej kolejności). 

Rzeźnika Waleriana Pachowicza przedstawiłem na początku tego rozdziału. Stanisław Pachowicz 

rodem z Poznania (czy ten sam?) był uczniem u Waleriana w 1655 roku. W późniejszych latach nie 

został wymieniony w księdze cechu rzeźników bukowskich. Zmarł bez wątpienia w XVII wieku, 

przed 1686 rokiem. Przypuszczam, że od Stanisława i Waleriana rozpoczyna się historia Pachowiczów 

z Buku. Przedstawione drzewo genealogiczne, we fragmencie obejmującym XVII wiek, jest obrazem 

moich przypuszczeń co do genealogii rodu. Moim zamiarem było ujęcie w tym drzewie wszystkich 

wymienionych wyżej osób. Nie istnieją zapisy potwierdzające filiację niektórych z nich. Jednak ich 

związek z omawianą rodzinną nie podlega dyskusji.  

12 lutego 1714 roku znajdujemy zapis ślubu wdowca Andrzeja Pachowicza i Krystyny z → Le-

mańskich, córki Walentego (seniora). W ten sposób dwie najważniejsze rodziny żyjące w Buku w 

XVIII wieku, połączyły się związkiem małżeńskim. Później okaże się, że nie był to jedyny raz. Sześć 

lat po Andrzeju, pojawia się w Buku rodzina Kazimierza Pachowicza i Katarzyny, córki Stanisława → 

Szuberta. Kazimierz i Katarzyna ślubowali poza parafią bukowską, ale od 1720 roku ich dzieci przy-

chodziły na świat w samym Buku. Dzięki tym dwóm związkom małżeńskim drzewo genealogiczne 

Pachowiczów, od lat dwudziestych XVIII wieku, dzieli się na dwie gałęzie: Andrzeja i Kazimierza. 

Obaj przyszli na świat przed 1701, przypuszczam, że około 1690 roku. Zapis z księgi cechu mielcarzy 

i piwowarów z Koźmina może świadczyć o tym, że Kazimierz Pachowicz przebywał w tym mieście 

przez kilka lat na przełomie XVII i XVIII wieku (być może uczył się rzemiosła)
13

.  

Andrzejowi i Krystynie Pachowiczom urodzili się kolejno: Anna (*3.07.1718), Franciszek Au-

gust (*18.04.1719), Maciej (*10.02.1721, †06.1721), Helena (*19.05.1723), Andrzej Stanisław 

(*22.11.1725), Cecylia Katarzyna (*11.1728), Antoni Bazyli (*2.06.1731), Rozalia (*23.08.1735) i 

Onufry Jakub (*25.07.1741, †28.05.1745 – pochowany pod chórem w kościele parafialnym /sub cho-

ro Mucicorum/). Tak jak przystało na jednego z najważniejszych obywateli w mieście, Andrzej Pa-

chowicz z rodziną mieszkał przy bukowskim Rynku. W latach 1721, 1731, 1735 był wójtem Buku 

(advocatus), w roku 1737 rajcą miejskim (consul), a w latach 1722, 1723, 1728, 1730, 1734, 1736 i 

1741 burmistrzem (proconsul). Zmarł 20 listopada 1743 roku w Buku. Został pochowany w klasztorze 

w Woźnikach koło Grodziska. Helena, córka Andrzeja Pachowicza, wyszła za szlachcica Piotra Sko-

kowskiego, późniejszego notariusza miejskiego w Buku. Uroczysty ślub odbył się 4 lutego 1745 roku 

w Ceradzu Kościelnym. Andrzej Stanisław (dwojga imion), być może zamieszkał w Słupcy. Piszę o 

tym w ostatnim fragmencie opracowania.  

                                                           
12

 Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, qu-

ietationum, ingrossationum... 1720-1724, AAP sygn. AC 188, k. 195 (luty, 1724).  
13

 mielcarz Kazimierz Pachowicz był bratem cechu piwowarskiego w Koźminie w latach 1698–1702 [Zob.:] 

Księga cechu piwowarów w mieście Koźminie z lat 1696–1756, Biblioteka Kórnicka PAN, BK 13902 ; syg. 

Mf.9120 (dostępna w WBC).  
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Kazimierzowi i Katarzynie z Szubertów Pachowiczom urodziło się sześcioro dzieci. Ich imiona 

to: Bogusław Walenty (*13.02.1720), Stanisław Jan (*27.05.1722), Regina (*12.09.1724 – w 1747 

roku wyszła za Kazimierza, syna Walentego → Lemańskiego), Wacław Michał (dwojga imion, 

*27.09.1728 – chrzestną była żona burmistrza grodziskiego Dorota Grzybkowska), Franciszka Kry-

styna (*25.02.1731 – w dniu 14.06.1753 wyszła za wdowca Jana → Bętkowskiego) i Michał Wacław 

(*29.09.1734). Ojcem chrzestnym najmłodszego chłopca był jego dziadek Stanisław Szubert. Kazi-

mierz Pachowicz był ławnikiem miejskim w 1729 roku. Zmarł 28 czerwca 1736 roku. Został pocho-

wany w kościele parafialnym przy ołtarzu św. Krzyża. Wdowa Katarzyna Pachowiczowa zmarła 14 

grudnia 1750 roku. Została pochowana w kaplicy Niegolewskich. Bogusław i Stanisław Pachowiczo-

wie w latach 1739–40 byli studentami szkoły poznańskiej (łac. studiosus posnaniensis). Ich młodszy 

brat, Michał Wacław Pachowicz (syn Kazimierza), był notariuszem przy biskupstwie żmudzkim. W 

1767 mianował o. Stanisława Czerniewicza, SJ, prokuratorem (zapewne zastępcą) biskupa, w celu 

wizyty „ad limina Apostolorum”
14

. Poznanie szczegółów jego pracy wymagałoby badań w Archiwach 

Litewskich.  

Franciszek August Pachowicz, syn Andrzeja i Krystyny z Lemańskich, ożenił się z Agnieszką, 

córką Jana i Reginy Łęgowiczów (*1722). Uroczysty ślub odbył się 29 stycznia 1742 roku w Buku. 

Urodziło im się jedenaścioro dzieci: Józef (*26.03.1743, †29.12.1745), Wiktoria Helena 

(*28.02.1745), Antonina Ewa (*26.12.1745, †2.09.1748), Bartłomiej Jan (*17.08.1748), Apolonia 

(*9.04.1750), Paweł (*16.07.1751), Walenty Mateusz (*18.02.1755, †15.05.1756), Joanna Magdalena 

(*?, †6.06.1757), Eleonora Konstancja (*27.02.1760), Krystyna Franciszka (*11.03.1762, 

†11.06.1762) i Bibiana Barbara (*3.12.1763 – w 1789 roku wyszła za Józefa → Basińskiego). Franci-

szek Pachowicz zmarł 5 marca 1765 roku. Został pochowany przy ołtarzu św. Krzyża (Sepultus in 

Eccl. Parochiali Buc. penes Altare S. Crucis). Agnieszka Pachowiczowa (Famata) zmarła w bukow-

skim szpitalu (in Xenodochio), około 20 maja 1779 roku (nie zapisano daty dziennej). Po osiemdzie-

sięciu latach (!), 24 października 1841 roku, Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko-Miejski w Grodzisku 

ogłosił w prasie (również warszawskiej), że poszukuje sukcesorów majątku zmarłego 5 marca 1765 

roku w Buku Franciszka Pachowicza
15

. Zgodnie z treścią ogłoszenia spadkobiercami majątku były 

dzieci zmarłego: Jan, Wiktoria, Konstancja i Bibiana zamężna Baszyńska. Termin zgłoszenia się 

spadkobierców upływał 26 sierpnia 1842. Po tym terminie majątek miał przejść na skarb państwa. 

Można domniemywać, że chodziło o nieruchomość. 

Wiktoria Pachowiczówna (Wiktoria Helena, wyżej wspomniana córka Franciszka i Agnieszki z 

Łęgowiczów urodzona w 1745 roku) w dn. 3 maja 1768 roku w podwarszawskiej parafii p.w. śś. Anny 

i Małgorzaty w Jazdowie wyszła za szlachcica Jana Barczyckiego. Małżonkom pobłogosławił ówcze-

sny proboszcz jazdowski ks. Bogusław Pachowicz. Jedynym ze świadków ślubu był Paweł Lemański.  

Stanisław Pachowicz, syn Kazimierza i Katarzyny z Szubertów (*1722), ożenił się z Agnieszką 

(?). Z tego związku urodził się tylko Józef Teodor (*27.03.1755). Agnieszka Pachowiczowa zmarła 14 

kwietnia 1755 roku. Została pochowana w kościele parafialnym przy ołtarzu Pachowiczów (circa 

Altare S. Crucis Pachovicensis). Kolejnych troje dzieci Stanisława Pachowicza urodziło się ze związ-

ku z Rozalią (oba śluby zawarte zostały poza Bukiem). Byli to: Małgorzata Justyna (*9.06.1761), To-

masz Józef (*22.12.1763, †3.07.1765) i Justyna Antonina (*15.06.1766, †10.07.1784). Ojcem 

chrzestnym Tomasza został o. Onufry Lemański, przeor klasztoru benedyktynów w Grodzisku i Lubi-

niu. Stanisław Pachowicz był sekretarzem Jego Królewskiej Mości (Secretarius Sacrae Regiae Maje-

statis)
16

, burmistrzem (1788), subdelegatem i rajcą bukowskim. W kościele bukowskim sprawował 

funkcję zarządcy (Œcconomus Ecclesiæ, LB: 24.06.1785). Władze kościelne tytułowały go kolato-

rem
17

. Zmarł 8 czerwca 1799 roku w Buku. Miał 77 lat. Rozalia Pachowiczowa zmarła 31 sierpnia 

1795 roku w wieku 73 lat. Po śmierci Stanisława, nazwisko Pachowicz nie było już zapisywane w 

księgach metrykalnych parafii bukowskiej. 

 

                                                           
14

 P. Rabikauskas, Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae. T.1, Rzym 1971. s. 396. 
15

 „Gazeta Warszawska” 1841.11.14 Nr 304, s. 4. 
16

 J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów ... op.cit. T. 1, Poznań 1858, s. 252.  
17

 Kolator (łac. collator = "zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca") – dawniej, patron kościoła bądź 

jego fundator. 
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Ks. Bogusław Walenty Pachowicz (ur. 13 lutego 1720 roku w Buku, zm. około 1800 w War-

szawie) – kanonik honorowy katedry inflanckiej, od 1753 proboszcz parafii jazdowskiej pw. śś. Anny 

i Małgorzaty w Warszawie na Solcu. 

Urodził się w rodzinie ławnika bukowskiego Kazimierza Pachowicza i jego żony Katarzyny z 

Szubertów
18

. Studiował w Kolegium Jezuickim w Poznaniu
19

. W maju 1753 roku objął probostwo 

przy parafii jazdowskiej pw. śś. Anny i Małgorzaty na Solcu w Warszawie (później św. Aleksandra)
20

. 

Funkcję tę sprawował przez kolejne ponad pół wieku. Jako kanonik warszawski (Canonicus Vasovien-

sis), we wrześniu 1755 roku został ojcem chrzestnym syna swojej kuzynki Heleny z Pachowiczów 

Skokowskiej
21

. Ks. Bogusław razem ze swoim bratem Stanisławem, własnym sumptem wyremonto-

wali i upiększyli chylącą się ku upadkowi kaplicę Matki Boskiej Literackiej w Buku. Ozdobili ją m.in. 

sztukaterią w kolorze miedzi. Renowacja miała miejsce w roku 1780. Bracia Pachowiczowie wyre-

montowali także ołtarz św. Krzyża znajdujący się obok wspomnianej kaplicy (miejsce pochówku ich 

ojca Kazimierza i jego przodków), oraz szpital bukowski. Renowację ukończono w roku 1793
22

. W 

kaplicy Matki Boskiej Literackiej znajdował się nagrobek (raczej epitafium) poświęcone ks. Bogusła-

wowi Pachowiczowi. Wyryto na nim inskrypcję głoszącą zasługi Księdza
23,24

.  

Memoriał proboszcza jazdowskiego względem statui marmurowej, przez księży Trynitarzów so-

leckich pretendowanej, rozpatrywała Rada Zastępcza Tymczasowa 29 lipca 1794 roku w czasie insu-

rekcji kościuszkowskiej
25

. Ks. Pachowicz mieszkał w tym czasie przy ul. Aleja [Ujazdowska] pod nr 1716
26

. 

Żył jeszcze w 1795 roku
27,28

. 

 

Własnoręczne pismo ks. Pachowicza w księdze zaślubionych parafii jazdowskiej. 

                                                           
18

 Buk, Februarius 1720; Idem (Rndus Matthias Antonius Wędrogowski) baptisavi Infantem ex Parentibus Ca-

tholicis et Legitimis Conjungibus scilicet F[ama]to Casimiro Pachowicz et Catharina procreatum 13 huius Men-

sis Natum cui Nomen impositum est Boguslaus Valentinus. Patrini F[amatus] Stanislaus Szubert et D[omina[ 

Dorothea Pachowiczowa vidua. Buk, LB 1709–1726, s. 41v [rodzicami chrzestnymi byli dziadek matczyny i 

babka ojczysta Bogusława].  
19

 Boguslaus Pachowicz studiosus posnaniensis, Buk, LB 1726–1743, s. 163v (styczeń 1739). 
20

 Wcześniej sprawował funkcję proboszcza w Chojnie. Zob: Teki Dworzaczka: Grodzkie i ziemskie, Nakło, 

Część 1, 7152 (Nr. 211) 1753, Andrzej z Konar Malechowski starosta nekielski, celem sprzed[aży] swego 

dziedz[icznego] pałacu w Warszawie mian[ował] pl[enipotentem] X. Bogusława Pachowicza pro[poszcza] w 

Chojnie (f. 101v) 
21

 Buk: LB 1743–1758, s. 60v.  
22

 Oryginalna treść inskrypcji: „Boguslaus Pachowicz Canonicus Cathedralis Livoniae, Praepositus jazdoviensis 

ad Varsaviam, prospiciendo integritati et deccori Capellae Literatorum B. V. Mariae Bucoviensi ad ruinam 

labentis, propriis sumptibus tecto cupreo, ałiisque necessariis Anno 1780 eam adornavit. Altare quoque s. Cru-

eis sub dicta capella situm, fundalione insigni cum collatore germano fratre Nobili Stanislao Pachowicz Sac. 

Reg. Mtis Secretario locupletavit. Denique Xenodochii pro commodo pauperum Civium Bucoviens. jam desolati 

a fundamentis murati, primus et praecipuus Restaurationis author fait: quae quidem omnia pietatis opera per 

supra nominatum Nobilem Fratrem velut fidelem suae intentionis administratorem ad effectum sunt deducta 

1793tio.” 
23

 J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny …op.cit., s. 252.  
24

 Mowa o kościele bukowskim, który zawalił się w 1806 roku.  
25

 S. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akty powstania Kościuszki, Tom 2, Kraków 1918, s. 381. 
26

 W. Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1917, s. 412. 
27

 Bogusław Pachowicz, wziął probostwo już w maju 1753 r. i przez półwieku przewodniczył parafii ujazdow-

skiej. Zaprowadził chwalebny zwyczaj spisywania dobrodziejów kościoła; co rok więc regularnie notował przez 

jakiś czas ofiary, jakie dla kościoła od pobożnych otrzymywał. Był kanonikiem honorowym katedry inflanckiej. 

Żył jeszcze 1795 roku. Zob.: J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem 

historycznym przez Juljana Bartoszewicza, Warszawa 1855, s. 252. 
28

 Zachowane księgi zmarłych byłej parafii jazdowskiej rozpoczynają się od 1802 roku.  

http://www.formanowicz.pl/


www.formanowicz.pl [start] © Mariusz Formanowicz, 2019 

 

6 

 

Ks. Bogusław Pachowicz kanonik inflancki i proboszcz jazdowski z Warszawy, wymieniony 

został w księdze radziecko-wójtowskiej miasta Słupcy. W protokole z dnia 16 czerwca 1790 roku 

zapisano, że był w tym czasie opiekunem nieletniego Leonarda Pachowicza „sławetnie urodzonego” 

jedynego syna nieżyjących już wówczas Andrzeja i Marianny Pachowiczów (wcześniej mieszkańców 

Słupcy). Zapis dotyczył spadku (nieruchomości) po zmarłych rodzicach Leonarda. Sprawę wniósł 

radca słupecki Walenty Lemański [sic!]
29

. Z treści protokołu wnoszę, że rodzina Pachowiczów ze 

Słupcy była spokrewniona z rodziną z Buku. Można domniemywać, że ojcem Leonarda był brat stry-

jeczny ks. Bogusława – Andrzej Stanisław syn Andrzeja i Krystyny z Lemańskich, urodzony 22 listo-

pada 1725 roku w Buku. Nie znam niestety miejsca zaślubin Andrzeja i Marianny. Odbył się on około 

1770 roku lub wcześniej. Mieszkając w Słupcy dochowali się trójki dzieci: Leonarda (*24.10.1772), 

Franciszka (*17.09.1774) i Katarzyny (*10.04.1778). Andrzej Pachowicz zmarł 24 lutego 1781 roku 

w Słupcy. Został pochowany 26 lutego. Jego wiek określono na 58 lat, co z dużą dokładnością po-

twierdza jego bukowskie pochodzenie. Był ławnikiem słupeckim. Jego syn Leonard Pachowicz ożenił 

się z Franciszką Marszałkowską. Ślub odbył się w parafii Kruszyn (kujawsko-pomorskie) w 1805 

roku. Mieszkali początkowo w Brdowie
30

, gdzie Pachowicz był nauczycielem (dyrektorem szkoły), a 

później w Zagrodnicy (obecnie dzielnica Izbicy Kujawskiej). Ich dziećmi byli: Sylwester 

(*29.12.1808, †11.01.1809), Wojciech (*13.04.1810), Piotr Paweł (*29.05.1812, †24.12.1815), Tekla 

Rozalia (*23.09.1814), Maksymilian (*1815, †16.05.1816) i Celestyna (*02.1817, †15.07.1817). Leo-

nard Pachowicz zmarł 13 marca 1817 roku w Zagrodnicy. Jego syn Wojciech (kawaler, 21 lat, syn 

Leonarda i Franciszki) ożenił się z Antoniną Franciszką Nowacką (Nowicka), córką Felicjana i Ma-

rianny. Ślubowali 5 marca 1832 roku w Kruszynie. Ich syn Władysława urodził się 11 czerwca 1833 

roku w Kłodawie. Kolejnym poznanym synem Wojciech i Antoniny Pachowiczów był Leonard Feli-

cjan urodzony 16 (28) października 1845 roku w Trębach (Starych) parafia Budzisław Kościelny w 

obecnej gminie Kleczew (powiat koniński). Zawód Wojciecha Pachowicza w akcie urodzenia syna 

określono mianem strażnik ruchomy. Synem Wojciecha i Antoniny z Nowickich był również Henryk 

Cyryl (1842), który 12 czerwca 1881 roku w parafii Wilczyn ożenił się z Kazimierą z d. Danielewicz, 

córką Ignacego i Marianny z Popowskich (1853). Antonina Pachowiczowa z Nowickich córka Feli-

cjana i Marianny (żona Wojciecha) zmarła 7 marca 1886 roku w miejscowości Gorzechowo w parafii 

Siecień w powiecie płockim (woj. mazowieckie).  

                                                           
29

 APP, Akta miasta Słupca. zespół 53/4303/0, Jednostka I/10, s 117–118. 
30

 Brdów – wieś w centralnej Polsce (do 1870 miasto), położona na granicy Wielkopolski i Kujaw, w powiecie 

kolskim. 
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