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WPROWADZENIE

Nazwisko moje i moich krewnych po mieczu, a także osób płci żeńskiej brzmi i pisze 
się jednakowo: Pachecka. W odniesieniu do osób płci męskiej jest ono dla wielu osób 
niezrozumiałe, źle wypowiedziane lub, co gorsza, źle napisane. Zdarza się, że pracownik 
urzędu usiłuje je poprawić na przedstawionym piśmie lub na dokumencie, który wypi-
suje, i wówczas trzeba to wyjaśniać. 
Wiedziałem od mojego ojca, że pochodzimy z Czech. Od kiedy tu jesteśmy? Na podstawie 
dostępnych dokumentów metrykalnych uzyskanych przez jednego z  genealogów oraz 
danych udostępnionych do wglądu w archiwum Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie 
wiadomo, że osoby o tym nazwisku (dawniej zapisywanym także: Pacheczka) żyły w Polsce 
już na początku XVIII wieku, a najprawdopodobniej już w wieku XVII. Ten najstarszy 
w mojej rodzinie to Tomek Pachecka, urodzony około roku 1705, a w rodzinie Bożeny 
Cwetsch jest to Jan, urodzony przed rokiem 1700. Osób o tym nazwisku jest w Polsce 
nieco ponad sto, mieszkają one głównie w Siedlcach i w okolicznych miejscowościach. 

W  podejmowanych przeze mnie działaniach mających na celu potwierdzenie 
informacji podawanych przez mojego ojca, nie uzyskiwałem oczekiwanego efektu. 
Kilka utytułowanych osób donosiło o domniemanej autochtonicznej genezie nazwiska,  
a dziennikarz prowadzący porady językowe w  jednym z  tygodników radził mi, abym 
ostatnią literę nazwiska zmienił na „i”, czego nie zaakceptowałem. Do podtrzymania 
tej decyzji skłoniła mnie opinia wyrażona w liście otrzymanym od profesora Mirosława 
Skarżyńskiego z  Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Oczywiście jest to komplikacja, nie 
tylko dla Pana (musi Pan ludziom tłumaczyć, co nie jest wygodne), ale też dla innych 
osób stykających się z  tym nazwiskiem po raz pierwszy. Ale co robić. Nazwisko jest 
częścią rodzinnej tradycji, a tę trzeba szanować, stąd rozumiem Pańską postawę i cieszę 
się z przywiązania do rodowego nazwiska”(1) (ryc. 1). Podobną opinię wyraziła Bożena 
Cwetsch, która napisała: „Gdyby nie determinacja wielu dumnych nosicieli tego nazwiska, 
zmiana jego pisowni dawno by się dokonała”(2). 

W świetle wymienionych wyżej danych, przyjmując informacje mojego ojca i członków 
spokrewnionych rodzin, podjąłem próbę ich potwierdzenia. Do tych dociekań chętnie 
i z dużym zaangażowaniem dołączyła Bożena Cwetsch, córka Eweliny, której ojcem był 
Bolesław Pachecka.

Dziękuję Pani dr Annie Mach, która podjęła się redakcyjnego opracowania przygotowanej 
publikacji.

Ryszard Pachecka 
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POCHODZENIE NASZEGO NAZWISKA I NASZYCH PRZODKÓW

Mój ojciec Lucjan Pachecka, urodzony w roku 1905 w Wiśniewie k. Siedlec, mówił mi 
kilkakrotnie, że nasza rodzina pochodzi z Czech, z pogranicza Moraw i Rzeczypospo-
litej. Taką samą informację przekazywał swoim dzieciom Wacław Pachecka, urodzony 
w 1896 roku w Wiśniewie – bratanek mego dziadka (informację tę podała mi córka 
Wacława, Irena Zemełka z domu Pachecka). Takąż informację przekazywał miesz-
kaniec Wiśniewa, Bolesław Pachecka, swojemu synowi Jerzemu i córce Ewelinie, a ci 
swoim dzieciom (informacja od Bożeny Cwetsch – córki Eweliny).

Nie wiemy dokładnie, kiedy osoby o tym nazwisku pojawiły się w Polsce. Wiadomo, że 
przodkowie obecnej mniejszości czeskiej w Polsce przybyli na tereny dzisiejszej Polski 
między XVI a XVII wiekiem. Byli to przede wszystkim protestanci, którzy uciekli ze 
swojego kraju w wyniku prześladowań religijnych braci czeskich(3) (ryc. 2). Znana jest 
w historii bitwa między katolikami a ewangelikami mająca miejsce w 1620 roku pod 
Białą Górą (blisko czeskiej Pragi). W wyniku tej bitwy, którą wygrali katolicy, panujący 
wówczas cesarz wydał w roku 1627 dekret nakazujący wszystkim mieszkańcom Czech 
(poza Żydami) wyznawać religię katolicką(4,5). Ci, którzy nie zdecydowali się podpo-
rządkować temu dekretowi, musieli opuścić kraj. Wkrótce wyemigrowało 120 tysięcy 
mieszkańców Czech. Szacuje się, że w latach 1618–1648, wskutek działań zbrojnych, 
epidemii, represji oraz emigracji, ludność Czech właściwych licząca na początku XVII 
wieku około 1,7 miliona zmniejszyła się do 1 miliona(5).

Największe skupiska Czechów w Polsce znalazły się w okolicach Bełchatowa w obec-
nym województwie łódzkim, głównie w Zelowie. Natomiast Czesi w okolicy Kudowy-
-Zdroju w ziemi kłodzkiej są autochtonami. Po II wojnie światowej część z nich wy-
emigrowała do Czechosłowacji oraz do Niemiec. Pozostali asymilowali się w Polsce(3). 

Inną możliwą przyczyną przybycia Czechów na ziemie polskie było zapotrzebowanie 
na fachowych pracowników rozwijającego się w ówczesnej Polsce hutnictwa. Wiado-
mo, że m.in. w Wołyńcach, w Golicach i w Wiśniewie, podobnie jak w innych rejonach 
kraju, znajdowały się złoża rudy żelaznej darniowej, a brakowało wykwalifikowanych 
pracowników do wytapiania żelaza i to mogło być powodem sprowadzenia Czechów 
znających ten zawód(2). Nie udało mi się ustalić nawet przybliżonej daty pojawienia 
się na terenie Siedlec i okolicznych miejscowości osób o czeskim nazwisku Pachečka, 
wymawianym przez nich Pacheczka i tak w Polsce wówczas najczęściej zapisywanym.  

Ryszard Pachecka
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Jednak na podstawie danych uzyskanych w archiwum Fundacji Książąt Czartoryskich 
w Krakowie wiadomo, że w Ujrzanowie położonym nieopodal Siedlec mieszkał w roku 
1725 Paweł Pacheczka, w  folwarku siedleckim mieszkał w  roku 1730 Matyasz Pa-
checzka, w Wołyńcach mieszkał w roku 1730 Maćko Pacheczka, w kolejnych latach 
zamieszczono wpisy o siedmiu innych osobach o tym nazwisku. W Golicach mieszkał 
w  roku 1729 Tomek Pacheczka, którego nazwisko w następnych latach zapisywano 
jako Pachecka. A zatem wiadomo, że od roku 1725 na tych terenach mieszkały osoby 
noszące nazwisko Pachecka lub Pacheczka. Na podstawie akt zgromadzonych w parafii 
Pruszyn wiadomo, że wcześniej, bo w roku 1718, urodził się w Golicach Laurencjusz 
Pachecka, w tymże roku Wawrzyniec Pachecka zawarł związek małżeński z Elżbietą 
Kowalczanką. Prawdopodobnie w zależności od miejsca sporządzania akt metrykal-
nych sposób zapisywania tego nazwiska był różny (poniżej podaję pełny wykaz). 

W roku 1668 miasto Siedlce i dobra siedleckie stały się własnością rodu Czartory-
skich(6). Stanowiły one wiano Joanny z Olędzkich Oleśnickiej, która wyszła za mąż za 
księcia Michała Jerzego Czartoryskiego. W roku 1674 urodził się Czartoryskim syn 
Kazimierz i z czasem Siedlce przeszły na własność syna. W 1693 roku książę Kazi-
mierz ożenił się z Izabelą Morsztynówną; 3 lata później urodził się im jedyny syn Mi-
chał Fryderyk. W 1698 roku w skład dóbr siedleckich wchodziły: miasto Siedlce, Stara 
Wieś, Ujrzanów, Grabianów, wieś i  folwark Strzała, Purzyce, dwór i wieś Żabokli-
ki, Topórek i wieś zagrodnicza Żytnia(7). W roku 1724 książę Kazimierz Czartoryski 
z żoną Izabelą zapisali Siedlce synowi. Książę Michał Fryderyk Czartoryski ożenił 
się w roku 1726 z Eleonorą Waldenstein – Czeszką pochodzenia niemieckiego(6). Być 
może jej pochodzenie miało wpływ na pojawienie się w tym czasie na terenie dóbr 
Czartoryskich osób o czeskim nazwisku Pachečka, pisanym w dokumentach zgodnie 
z  jego czeską wymową: Pacheczka. W roku 1730 urodziła się im córka Aleksandra, 
którą w roku 1748 wydano za wojewodę podlaskiego Michała Sapiehę, a po śmierci 
Sapiehy za Michała Kazimierza Ogińskiego, późniejszego hetmana wielkiego litew-
skiego. Po śmierci księcia Michała Fryderyka Czartoryskiego dobra te w roku 1775 
przejęła w dziedziczne posiadanie księżna hetmanowa Aleksandra. Składały się one 
z miasta Siedlce i następujących folwarków: Stara Wieś, Grabianów, Golice, Purzec, 
Ujrzanów, Chodów, Strzała, Suchożebry, Kopcie, Topórek, Wola, Wólka Wołyniecka, 
Wołyńce, Żabokliki i Żytnia(6). W  roku 1776 do dóbr siedleckich należały, jak po-
daje Marek Plewczyński(7): wieś i folwark Golice, Wólka Wołyniecka, wieś i folwark 
Chodów, Kopcie, wieś i folwark Wola Suchożebrska oraz wieś i folwark Suchożebry. 
W sumie włości siedleckie liczyły 1 miasto, 14 wsi i 7 folwarków(7).

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Fundacji Książąt Czarto-
ryskich w Krakowie, udostępnionych Bożenie Cwetsch(8), w wymienionych poniżej 
miejscowościach zamieszkały osoby o nazwisku Pacheczka lub Pachecka:

Ujrzanów: 
•  Paweł Pacheczka vel Paweł Pacheczek (wpisy w roku 1725, 1726?) vel Paweł Pachec-

ka (zapis z roku 1727)

Folwark Siedlecki: 
• Matyasz Pacheczka (wpis w roku 1730)
• Paweł Pacheczek (wpis w roku 1729)
• Maćko Pachecka (wpis w roku 1740)
• Pacheczkowa – wdowa (wpis w roku 1755)

Wołyńce:
•  Maćko Pacheczka (wpis w latach: 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1740, 

1742) vel Maćko Pacheczek (wpis w latach: 1733, 1735, 1738, 1740, 1742, 1743); 
w latach 1746/1748 widnieje wpis: Maćko Pachecka

• Paweł Pacheczka (wpis w roku 1731) 
•  Jan Pacheczka (wpisy w latach: 1733, 1734, 1736, 1737, 1740, 1742, 1746/1748, 1749/ 

1750, 1753/1755, 1755) vel Jan Pacheczek (1737, 1738) vel Jan Pachecka (1740) 
• Pacheczkowa (bez imienia, wpis trzykrotny w roku 1735)
• Maćkowa Pacheczkowa (wpisy w latach 1734, 1735, 1736)
• Maciej Pacheczek (wpis w roku 1737)
• Janowa Pacheczkowa (wpis w roku 1737)
• Jania Pacheczkowa (wpis w roku 1736)
•  Jędrzej Pacheczka (wpisy w latach: 1749/1750, 1753/1755, 1755/1756), w roku 1755 

widnieje wpis nazwiska: Jędrzej Pachecka
• Kazimierz Pacheczka (wpis w latach 1755/1756) vel Kazimierz Pachecka (1772)
• Maćko Pachecka (wpis w roku 1736) 
• Szymon Pacheczka (wpis w roku 1755) vel Szymon Pachecka (wpis w roku 1772)
• Grzegorz Pachecka (wpis w roku 1755)

Golice:
• Tomek Pacheczka (wpisy w latach: 1730, 1731)

W latach późniejszych, według zapisów odnalezionych w archiwum Fundacji Książąt Czar-
toryskich w Krakowie oraz w Inwentarzu dóbr klucza siedleckiego z roku 1776, nazwisko Tom-
ka i jego imienników (Wawrzek, Wach, Szymon, Wacław, Franek, Maciej, Antoni, Grze-
gorz, Feliks, Wojciech, Woytek, Maćko, Antek, Paweł, Felko i ich synów) pisano: Pachecka.
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Topórek:
• Maciej Pachecka (wpis w roku 1776)

Pisownia nazwiska Pacheczka wynikała zapewne, jak to podano wyżej, z tego, że cze-
skie nazwisko Pachečka tak właśnie wymawiano. W Czechach istnieją nazwiska męż-
czyzn, które kończą się na -čka, np.: Jaroslav Jurečka, Vladimir Michalička, Jaroslav 
Hrdička, Jan Krupička, Jan Vodička, Jiři Borovička i wiele innych(9) (ryc. 3).  

Niekiedy nazwisko Pacheczka pisano zamiennie: Pacheczek (patrz wyżej). Podobnie, 
są w Czechach osoby o nazwisku kończącym się na -ček, np.: Libor Dvořáček, Piotr 
Kubiček, František Ptaček i wiele innych(9). Może to z dużym prawdopodobieństwem 
wskazywać na to, że dwuwariantowość nazwiska Pacheczka/Pacheczek w Polsce miała 
miejsce pod wpływem języka czeskiego. Od połowy XVIII wieku pisownia nazwiska 
Pacheczka ulegała stopniowo spolszczeniu. W drugiej połowie wieku XVIII stosowa-
no w zasadzie pisownię Pachecka i taka pisownia nazwiska utrzymuje się od roku 1772 
do dzisiaj. Źródła informacji na ten temat zawarte są w archiwum Fundacji Książąt 
Czartoryskich w Krakowie(8). 

W publikacji Janiny Gardzińskiej i Urszuli Głowackiej-Maksymiuk Inwentarz dóbr 
klucza siedleckiego z roku 1776(6) wymienione są następujące osoby o nazwisku Pachecka 
(już spolszczonym):
• Paweł Pachecka ze wsi Golice
• Antoni Pachecka oraz synowie: Antoni i Jakub ze wsi Golice
• Woyciech Pachecka oraz synowie: Florian i Krzysztof ze wsi Golice
• Kazimierz Pachecka i syn Mateusz ze wsi Wołyńce 
• Walęty (sic!) Pachecka oraz synowie: Mateusz, Stanisław i Błażej ze wsi Wołyńce
• Szymon Pachecka oraz synowie: Maciej, Ludwik i Jan ze wsi Wołyńce
• Andrzej Pachecka oraz synowie: Wojciech, Grzegorz i Michał ze wsi Wołyńce
•  Grzegorz Lachecka (zapewne błędnie odczytana pierwsza litera nazwiska Pachecka) 

i syn Bartłomiej ze wsi Uyrzanów
•  Maciey Gachecka (zapewne błędnie odczytana pierwsza litera nazwiska Pachecka) 

oraz synowie: Adam i Błażej ze wsi Topórek

Na podstawie wymienionych danych można z wielkim prawdopodobieństwem przy-
jąć, że Siedlce i okoliczne miejscowości należące do dóbr Czartoryskich były terenem, 
na którym osiedliły się osoby o nazwisku Pacheczka (Pachečka) lub Pachecka. 

Witold Paweł Cienkowski w publikacji Z tajemnic języka(10) (ryc. 4) podaje, że nazwi-
sko Pachecka jest wyjątkowym nazwiskiem, które podobnie jak np. nazwisko Prochaz-
ka w Czechach noszą zarówno mężczyźni, jak i kobiety należące do tej samej rodzi-

ny. A więc także: Jan Pachecka, Andrzej Pachecka, nie tylko Anna Pachecka i Zofia 
Pachecka(10). W portalu internetowym „Moi krewni”(11) (ryc. 5) podano, że w Polsce 
jest 116 osób o nazwisku Pachecka, nazwiska te najczęściej występują w następują-
cych miejscowościach: Siedlce (35), miasto Siedlce (26), Warszawa (21), Gdańsk (7), 
Pruszków (4); wśród tych mieszkających w Warszawie jest co najmniej 8 osób, których 
korzenie pochodzą z Wiśniewa w powiecie siedleckim.

Są i inne osoby w Polsce, których nazwiska – zarówno mężczyzn, jak i kobiet – kończą 
się na -cka, np. w Katowicach mieszkają Henryk Gałecka i Małgorzata Gałecka.

Niektórzy mężczyźni o  nazwisku Pachecka, zamieszkali w  Siedlcach i  okolicy, ale 
i w innych rejonach Polski, zmienili ostatnią literę swojego nazwiska na „i”, aby brzmia-
ło ono typowo, jak inne polskie nazwiska w rodzaju męskim: Pachecki.

W Wiśniewie pierwszy mężczyzna o nazwisku Pachecka (urodzony w Siedlcach) po-
jawił się przed rokiem 1837.

W zbiorach „Slovakia, Church and Synagogue Books 1592–1910”(12) (ryc. 6) oraz na 
stronie „Family Search”(13) (ryc. 7) znaleziono następujące osoby o nazwisku Pachecka 
(lub pisanym podobnie).

Wymienieni poniżej urodzili się w miejscowości Čimhová, gm. Tvrdosin, Słowacja (na 
obecnym pograniczu z Polską):
• Joannes Pachecka, ur. 24 lutego 1792 r., rodzice: Joanis Pachecka i Maria Kanusik 
• Andreas Pachecka, ur. 14 września 1802 r., rodzice: Andrzej Pachecka i Maria Vaszik
• Weronika Pachecka, ur. 20 stycznia 1804 r., rodzice: Joan Pachecka i Rosina Lipnicsan
• Johannes Pachecka, ur. 1 marca 1805 r., rodzice: Józef Pachecka i Dorota Sztachno
• Anna Pachecka, ur. 1 marca 1805 r., rodzice jw.

Nazwiska te w tekście anglojęzycznym są zapisane tak jak w Polsce, ale trzeba wziąć 
pod uwagę, że w  języku angielskim nie istnieje litera č, a  zatem można z  wielkim 
prawdopodobieństwem przyjąć, że nazwisko to w  języku czeskim pisano Pachečka. 
Pisownię wymienionych imion najprawdopodobniej dostosowano do typowego zapi-
su imion w języku angielskim.

Na podstawie przekazanych mi danych pozyskanych z Internetu przez czeską histo-
ryczkę Petrę Nevelöšovą stwierdzam, że istniały osoby urodzone w Czechosłowacji 
o nazwiskach zbliżonych do nazwiska Pachecka(14) (ryc. 8), które być może uległy mo-
dyfikacji na terenie w USA, gdzie osoby te zamieszkały później:
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•  Joseph Pecheck, ur. w roku 1852 r. w Czechosłowacji, wyemigrował do USA w roku 
1896, zm. w 1930 roku, obydwoje rodzice pochodzili z Czechosłowacji

•  Joe Pachesky, ur. w roku 1887 r. w Czechosłowacji, wyemigrował do USA w roku 
1902, zm. w 1939 roku, obydwoje rodzice pochodzili z Czechosłowacji 

W Internecie, pod adresem: http://www.wiclarkcountyhistory.org/cemeteries/withee/
east_thorp/Y.htm, znaleziono informację o Annie Pachecce (w mianowniku: Pachec-
ka), która urodziła się 3 maja 1859 roku w Czechosłowacji, a 1 grudnia 1892 roku za-
warła związek małżeński z Frankiem Yagerem, pochodzącym z miejscowości Kladno 
w Czechosłowacji. Od roku 1892 oboje mieszkali w USA(15) (ryc. 9). Anna Yager (z d. 
Pachecka) zmarła 3 czerwca 1926 roku. Ta informacja potwierdza fakt, że w Czechach 
mieszkali niegdyś ludzie o nazwisku Pachečka (Pachecka). 

Około roku 1990 profesor Mściwój Kucharski z Wydziału Farmaceutycznego Akade-
mii Medycznej w Poznaniu poinformował mojego stryjecznego brata ( Jana Pacheckę) 
o tym, że podczas jego pobytu w mieście Hranice w Republice Czeskiej dowiedział 
się, że starostą w tej miejscowości był wówczas niejaki Pachecka. Dzięki uprzejmości 
doktora Józefa Słowika – Polaka mieszkającego na Zaolziu, pojechałem z nim w tej 
sprawie do Hranic, ale informacji tej nie udało się potwierdzić (starosty nie zastaliśmy, 
a panie zatrudnione w sekretariacie starosty o tym nazwisku nie pamiętały); nie zna-
łem wówczas prawidłowej pisowni i wymowy tegoż nazwiska w języku czeskim. 

Nazwisko Pachečka występuje obecnie w Republice Czeskiej, w roku 1989 mieszkał tam 
Jiři Pachečka urodzony w roku 1948 (być może nadal tam mieszka – miałby dziś 66 lat). 
Jako członek klubu sportowego VČ Medicina w czeskiej Pradze w roku 1989 wziął udział 
w  biegu przełajowym Velká kunratická(9). Potwierdził to mój przyjaciel, wspomniany 
wcześniej lekarz neurolog Józef Słowik, przysyłając mi wydruk listy uczestników tegoż 
biegu z roku 1989(9). 

W podsumowaniu można przyjąć, że nazwisko Pachecka wywodzi się z czeskiego na-
zwiska Pachečka, co potwierdza informację o czeskim pochodzeniu naszych przod-
ków o tymże nazwisku.

Kłopotliwa jest przy tym odmiana nazwiska Pachecka. Profesor Mirosław Skarżyń-
ski z Uniwersytetu Jagiellońskiego podaje, że jego poprawna odmiana jest inna niż 
w przypadku nazwisk kończących się na -ski, które odmieniamy według wzorca przy-
miotnikowego (np. Dobiecki – Dobieckiego, Dobiecka – Dobieckiej). Nazwisko to 
prawidłowo odmienia się jak rzeczownik rodzaju żeńskiego, np. owieczka: M. Pachec-
ka, D. Pachecki, C. Pachecce, B. Pacheckę, N. Pachecką, Msc. o Pachecce – w przy-
padku osób obu płci. W  liczbie mnogiej poprawna odmiana brzmi: Pacheckowie,  

Pachecków, Pacheckom, Pachecków, Pacheckami, o Pacheckach(1). 

Identyczne stanowisko w tej sprawie przedstawili językoznawcy z Poradni Językowej 
Uniwersytetu Warszawskiego(16) oraz profesor Marian Bugajski kierujący Zakładem 
Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim(17) (ryc. 10). W środowisku 
osób o nazwisku Pachecka funkcjonuje prawidłowa odmiana w liczbie pojedynczej, 
natomiast w liczbie mnogiej stosowana jest odmiana przymiotnikowa.
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Bożenie Cwetsch dziękuję za starania o udostępnienie materiałów dotyczących osób 
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* Adres strony internetowej Profesora znany autorowi.
Ryc. 10.   Pismo od prof. dr. hab. Mariana Bugajskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego  

z dnia 15 czerwca 2008 roku

ŻYCIORYS

Ryszard Pachecka urodził się w  Wiśniewie dwa dni przed śmiercią marszałka 
Piłsudskiego. Po ukończe niu tutejszej szkoły powszechnej uczęszczał do I Państwowego 
Męskiego Gimnazjum i  Liceum im. Bolesława Prusa w  Siedlcach, a  po otrzymaniu 
świadectwa dojrzałości studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w War-
szawie, uzyskując w roku 1958 dyplom lekarza. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu 
Wojewódzkim w  Słupsku. W  dwa lata po uzyskaniu obydwu stopni specjalizacji 
w dziedzinie chorób wewnętrznych został powołany na stanowisko ordynatora oddziału 
chorób wewnętrznych w  Szpitalu Miejskim w  Płocku, następnie w  Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, a potem w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. W 1977 
roku obronił pracę na stopień doktora nauk medycznych. Brał czynny udział w pracy kilku 
towarzystw lekarskich, otrzymał dyplom honorowego członka Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Po 20 latach współpracy z Polskim Towarzystwem Medycznym w Re-
publice Czeskiej uzyskał dyplom honorowego członka tegoż Towarzystwa. Był człon-
kiem Komisji Wydawnictw i  Publikacji Rady Naukowej przy ministrze zdrowia, 
członkiem Komisji Odwoławczej przy ministrze zdrowia, członkiem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego Izby Lekarskiej w Warszawie. Po przejściu na emeryturę podjął pracę 
w Instytucie Leków w Warszawie. Jest autorem dwóch książek oraz współautorem innej 
książki. Był współzałożycielem Europejskiego Forum Lekarzy Polskich zrzeszającego 
lekarzy Polaków pracujących w różnych krajach Europy. Wspólnie z ojcem był inicjatorem 
wydania monografii Wiśniewa. Do jego zainteresowań należy m.in. historia Wiśniewa 
i Podlasia. Uzyskał kilka odznaczeń państwowych, resortowych i towarzystw lekarskich.
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SKĄD PRZYSZLIŚMY? POCHODZENIE NAZWISKA PACHECKA

W  Wiśniewie, wsi położonej niedaleko Siedlec, z  której pochodziła moja mama, 
w  okresie międzywojennym mieszkały trzy rodziny noszące nazwisko „Pachecka”. 
Nikt nie wiedział, jakie łączyły je więzy pokrewieństwa, ale zakładano, że wszyscy 
mieli wspólnego przodka. Miał on przybyć z  Czech. W  rodzinie „wujka Lucjana” 
dodatkowo wskazywano Morawy jako ten region, z  którego wyemigrowali nasi 
protoplaści. Natomiast w naszej rodzinie (u potomków dziadka Bolka) przekazywana 
była, z  pokolenia na pokolenie, informacja, że niegdyś nasze nazwisko brzmiało 
Pacheczka.

Jako studentka archeologii, wiele lat temu, wysłuchałam wykładu prof. Władysława 
Filipiaka o  badaniach wykopaliskowych, prowadzonych w  dawnej stolicy królestwa 
Mali. Niewiele mogę dzisiaj powiedzieć o tym potężnym niegdyś państwie, ale do dziś 
dnia pamiętam opowieść o tym, jaką pomoc uzyskali polscy naukowcy od mieszkańców 
wioski Niani powstałej na miejscu dawnej metropolii. Królestwo Mali upadło w XVI 
wieku, a starszyzna Niani bezbłędnie wskazała archeologom, w którym miejscu stał 
pałac władcy, gdzie się znajdowały koszary, a gdzie targ solny. W tej wsi z pokolenia na 
pokolenie przekazywano opowieść o wielkim mieście, po którym w XX wieku nic nie 
zostało. Wszędzie na świecie w społeczeństwach, które nie posługują się pismem, ustnie, 
przez stulecia, przekazywana jest wiedza o sprawach dla tych społeczeństw ważnych. 
Dlatego przekaz o czeskich korzeniach rodu Pachecka nie powinien być zlekceważony. 
Badając historię naszej rodziny, postanowiłam w pierwszej kolejności sprawdzić, czy 
ta opowieść może zawierać ziarnko prawdy. Przecież wśród mieszkańców podlaskich 
wsi w XVIII wieku znajomość geografii była znikoma, więc taki „mit założycielski” nie 
powstał bez powodu.

Pan Andrzej Rola-Stężycki, autor książki Rodowód Pacheckich z Wiśniewa nieopodal 
Siedlec, odrzuca możliwość czeskiego pochodzenia nazwiska, a więc i naszego rodu. 
Według autora wyżej wspomnianej książki jedno z  trzech słów ma stanowić trzon 
naszego nazwiska: rzeczownik „pach” – gwarowa nazwa zapachu, powszechnie 
używany rzeczownik „pacha” lub staropolskie „pachać”, czyli „pracować”. Nie można 
tego wykluczyć. Ale analiza tych trzech możliwości może prowadzić do całkiem 
innych wniosków. Nazwisko Pach jest w Polsce dość popularne (3817 osób wg portalu 
„Moi krewni”). Rzeczownik „pacha” powinien być rdzeniem nazwiska Pacha (539 wg 
cytowanego portalu) lub szlachetniej – Pachacki lub Pachowski ( Johannes i Janussius 
Pachowscy wymieniani są w Księdze skarbowej króla Kazimierza Jagiellończyka z 1488 

Bożena Cwetsch
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roku). Do dnia dzisiejszego w Polsce mieszka 124 Pachowskich. Natomiast nazwisko 
utworzone od czasownika pachać powinno (piszę to jako laik) brzmieć Pachacz lub 
„szlachecko” – Pachacki. Nazwiska Pachacki nie można znaleźć na wymienianych 
wyżej stronach, natomiast Pachacz pojawia się 343 razy. Przeglądając mapy nazwisk, 
można zauważyć, że największe skupiska nazwisk, których rdzeń brzmi: pach, pacha, 
pachać, znajdują się w centrum lub na południu Polski. Nie na Podlasiu. Tutaj mamy 
osobliwe nazwisko Pachecka. Mogło się tak stać, że nieuważny skryba czy proboszcz 
po „ch” wpisał „e” zamiast „a” i  z  Pachackiego zrobił się Pachecki. Jednak trudno 
byłoby, w przypadku nazwiska włościanina, taką pomyłkę utrwalić. Każde narodziny 
czy śmierć odnotowywano w metrykach na podstawie ustnego zgłoszenia w parafii. 
Zgłaszającymi byli najczęściej krewni, którzy własnej nazwy rodowej nie przekręcali. 
Znali jej pochodzenie. Używali przecież słowa „pachać” codziennie. Absolutnie nie 
mogę się zgodzić z twierdzeniem autora Rodowodu Pacheckich, że żeńskie brzmienie 
nazwiska w odniesieniu do mężczyzn jest formą wtórną, powstałą z formy Pachecki, 
na skutek błędnego zapisu. Pamiętam opowiadaną przez mamę anegdotę, związaną 
z żeńską końcówką używaną w rodzaju męskim nazwiska Pachecka. Milicjant, który 
miał spisać dane brata mojej mamy, nie mógł zrozumieć, dlaczego ma napisać Jerzy 
Pachecka?! Upierał się przy brzmieniu Jerzy Pachecki, a  gdy babcia Marysia nie 
ustępowała, zadał w  końcu zasadnicze pytanie: „a  jak z  domu?”. Jestem pewna, że 
zmiana nazwiska z Pachecka na Pachecki byłaby naturalna i gdyby nie determinacja 
wielu dumnych nosicieli tego nazwiska, dawno by się dokonała. Nigdy z  Pachecki 
na Pachecka! Jaki mężczyzna by się na to zgodził? Na początku XVIII wieku 
przedstawiciele rodu Pachecków mieszkali na terenie kilku parafii. Pacheckowie ze 
Stoku Lackiego i Pruszyna należeli do parafii Pruszyn. Pacheckowie z Golic czy Starej 
Wsi do Siedlec, z Wołyniec do parafii Niwiski. Wszędzie, niezależnie od drobnych 
jednorazowych przeinaczeń, nasze nazwisko w przypadku mężczyzn miało końcówkę 
„a”. To nietypowe dla języka polskiego i uprawdopodobnia nasz czeski rodowód.

Oczywiście, jeżeli stamtąd się wywodzimy, to i  w  Czechach powinni żyć ludzie 
noszący to nazwisko. Wpisanie „Pachecka” w wyszukiwarkę czeskich nazwisk nie daje 
żadnych wyników. Co prawda na amerykańskich stronach internetowych znajdujemy 
informację, że zamieszkały w USA, ale urodzony w Kladnie Frank Yager w 1892 roku 
ożenił się z Czeszką, Anną Pachecką. Na angielskojęzycznych stronach poświęconych 
metrykom ze Słowacji wielokrotnie spotykamy nazwisko Pachecka, w miejscowości 
Čimhová, gm. Tvrdosin, blisko granicy z Polską. A w czasach współczesnych nie ma 
nikogo? Rozwiązania tej zagadki należy szukać w  specyficznym czeskim alfabecie. 
I  tu cenną wskazówką jest informacja, że niegdyś nasze nazwisko wymawiało się 
Pacheczka. A  więc w  pisowni czeskiej użyto by litery „c” z  odwróconym do góry 
daszkiem. Stosując taki zapis, w czeskim Google odnajdujemy urodzonego w 1948 
roku Jiřiego Pachečkę, członka klubu sportowego z Pragi. Zapisy angielskie zostały 

podporządkowane używanemu w krajach anglosaskich alfabetowi. Tyle że, jak wyżej 
wspomniałam, w Siedlcach i na podlaskiej wsi trzy wieki temu pismo nie odgrywało 
znaczącej roli. Co innego, jeżeli chodzi o emigrantów przypływających do Ameryki. 
Każdy przybywający na słynną wyspę Ellis Island lub w inne miejsce, gdzie przyjmowano 
imigrantów, był zbadany i spisany. Anna Yager z domu Pachečka, stała się Anną Yager 
z domu Pachecka. Josef Hašek przybyły z Bohemii w 1913 roku figuruje na listach 
imigrantów na Ellis Island jako Josef Hasek, a  František Čapek, imigrant z  1920 
roku z Czechosłowacji, został Frantiskiem Capkiem. To była powszechnie stosowana 
praktyka. A  co spowodowało zmianę brzmienia nazwiska Pachečka na Podlasiu? 
Przecież nie problemy z pisownią. Każdy proboszcz czy folwarczny skryba zapisywał 
nazwiska tak, jak je słyszał. Nie dostawał dokumentu tożsamości do weryfikacji. 
Musiało dojść do zmiany, której autorami byli sami zainteresowani.

Jak wyżej wspomniałam, w połowie XX wieku w Wiśniewie mieszkały trzy rodziny 
Pachecków. Dwa wieki wcześniej w księgach metrykalnych parafii Zbuczyn, do której 
należał Wiśniew, nie znajdujemy nikogo z tej wsi, kto by się tak nazywał. Pachecka 
pojawia się w zbuczyńskich metrykach dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. W tych 
czasach włościanie stali się ludźmi wolnymi i co bardziej zaradni, a bezrolni, opuścili 
swoje poprzednie miejsca zamieszkania i  zostawali kolonistami. Przenosili się tam, 
gdzie mogli zagospodarować nową ziemię na korzystnych warunkach. Do Wiśniewa 
przybyli niezależnie Pacheckowie z Golic i Pacheckowie z Wołyniec. Wcześniej obie 
rodziny przez ponad sto lat żyły osobno w  dobrach należących do Czartoryskich. 
Lektura inwentarzy klucza siedleckiego z XVIII wieku, przechowywanych w archiwum 
Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, pozwala pozytywnie zweryfikować ustną 
tradycję, według której nasze nazwisko brzmiało Pacheczka. Ale ta informacja była 
przekazywana tylko wśród potomków Jana Pachecki, który przybył do Wiśniewa 
z  Wołyniec. Potomkowie Macieja Pachecki, kolonisty z  Golic, takiej wiadomości 
w  ustnych przekazach nie powielali. W  najstarszych „spisach powinności” z  Golic 
pojawia się Wach Pachecka, nie Pacheczka (ryc. 1).

W latach dwudziestych XVIII wieku po wojnach napoleońskich, w wyniku epidemii 
szerzących się na Podlasiu wieś Wołyńce była tak wyludniona, że podstarości siedlecki 
musiał chłopów z  Grabinowa wykorzystywać do pracy na folwarku wołynieckim. 
W 1730 roku w rejestrze rozdanego bydła (na osiedlenie) czytamy, że Maćko Pacheczka 
otrzymał 2 woły za 49 zł i  1 krowę za 20 zł. Pięć lat wcześniej Paweł Pacheczka 
uprawiał pola puste w Ujrzanowie (ryc. 2). Jeszcze w 1733 roku w rejestrze czynszu 
płaconego za zagospodarowanie pól pustych w  Grabianowie oraz w  „Rozchodzie 
Bydła”, spisanym w  tym samym roku, występuje Maciej Pacheczka z  Wołyniec 
(ryc. 4). Również w  rozliczeniach zobowiązań pieniężnych włościan wołynieckich 
z 1746 roku figuruje ten sam Maciej Pacheczka (ryc. 3). W 1755 roku w rachunkach 
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opisanych jako „Expensa Zyta” mamy wydatek ćwiartki żyta na wesele dla Pachecki 
oraz dla parobka Kazimierza Pachecki i dla pastucha Szymona Pachecki. Dopiero po 
zapoznaniu się z księgami metrykalnymi z XVII i XVIII wieku parafii Niwiski, Siedlce, 
Pruszyn i Zbuczyn można będzie spróbować ustalić, w którym miejscu najwcześniej 
odnotowano czeskie brzmienie nazwiska, zapisywane przy użyciu polskiego alfabetu. 
A także, gdzie po raz pierwszy je zmieniono. Powód takiej zmiany staje się oczywisty, 
gdy zapoznamy się z zasięgiem różnych dialektów występujących na terenie Polski. Na 
sporym obszarze Polski, tzn. na Mazowszu, Mazurach, w Małopolsce i na Podlasiu 
w jego zachodniej części, mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym „mazurzeniem”. 
Polega ono na zamianie głosek „cz”, „sz” i „ż” na głoski „c”, „s” i „z”. Ryszard Pachecka, 
który dzieciństwo spędził w  Wiśniewie, wspominał, że starsi ludzie mówili „skoła” 
zamiast „szkoła”, „posedł” zamiast „poszedł”, „cepek” zamiast „czepek” itd. Takiemu 
samemu procesowi mogło ulec nazwisko Pacheczka. W niektórych wsiach wcześniej, 
w  innych później, ale ostatecznie wszędzie z  czasem zaczęto je wymawiać tak, jak 
było najwygodniej. Zwłaszcza, że dla mieszkańców z okolic Siedlec słowo „pacheczka” 
nic nie znaczyło. Więc można było je uprościć. Co innego, gdy nazwisko brzmiało 
Szczepaniak czy Bartczak (ryc. 3). Posługujący się poprawną polszczyzną proboszcz 
czy rządca mógł korygować błędną, gwarową wymowę popularnych w całym kraju 
nazwisk. 

Innymi bardzo ważnymi, wymagającymi przeanalizowania kwestiami są czas 
i  okoliczności, w  jakich mogli się pojawić czescy osadnicy na Podlasiu. Z  całą 
pewnością na początku XVIII wieku Pacheckowie zamieszkiwali Siedlce, Golice, 
Wołyńce i  Ujrzanów w  dobrach Czartoryskich. We wsi Białki koło Mościbrodów, 
należącej do Lennickich, znajdowały się porzucone przez nich pola, tak zwane 
pustki pacheckowskie. Pacheckowie mieszkali także w  dobrach rodu Prusińskich. 
Czterdzieści lat po potopie szwedzkim i  najeździe Rakoczego Pacheckowie byli 
chłopami pańszczyźnianymi w  różnych majątkach. Według historyków wiek XVII 
na Podlasiu to czas wielu klęsk, rzezi, epidemii wyludniających całe wsie. Trudno więc 
odtworzyć losy jednej rodziny w takim chaosie. Można się tylko domyślać, że trzeba 
było kilku pokoleń, żeby członkowie jednego rodu zasiedlili tak duży obszar.

Pierwsi Czesi pojawili się w  Polsce na początku XVI wieku. Przed bitwą pod 
Grunwaldem Krzyżacy zwerbowali około 3000 najemników z  Czech i  Moraw. Po 
przegranej Zakonu wielu z  nich dostało się do niewoli. Ci, których nie było stać 
na okup, musieli zostać na służbie u zwycięzców. Zawisza Czarny z Grabowa przy 
pomocy Lacka z Kravar herbu Odrowąż werbował rycerzy z Czech i Moraw do wojsk 
Władysława Jagiełły. Zaciągnęło się około 1500 konnych. Nie wykazali się walecznością 
w czasie bitwy, ale część z nich szukała schronienia w Polsce przed prześladowaniami 
religijnymi. Papież Marcin V w liście do Władysława Jagiełły zarzuca bratu króla – 

Witoldowi, że przyjmuje na Litwie Czechów, zwolenników Husa. W  następnych 
latach z takim samym zarzutem spotkał się sam Jagiełło. Druga fala emigracji religijnej 
z  Czech miała miejsce po przegranej przez protestantów bitwie pod Białą Górą. 
Może jakaś nieliczna grupa próbowała się osiedlić na Podlasiu, ale późniejsze wojny 
spowodowały jej rozproszenie i powrót do katolicyzmu.

W  1612 roku Walenty Roździeński w  swoim poemacie Officina ferraria albo Huta 
i warsztat szlachetnego dzieła żelaznego opisywał, jak to przed laty rozjechali się czescy 
hutnicy po „Polskiej Koronie”. W 1532 roku Stanisław Siedlecki w liście do biskupa 
krakowskiego, Stanisława Tomickiego, pisze o  mieszkańcach wsi Siedlce, Golice, 
Grabianów, Uyrzanów, Żabokliki, Topór i  „dwóch Rudy” (wg tekstu oryginalnego) 
na rzekach Żytnia i  Liw, którzy mają utrudniony dostęp do kościoła w  Pruszynie 
z powodu częstego wylewania rzeki Liw. Po tych dwóch Rudach do naszych czasów 
nie zachowała się nawet nazwa lokalna. Może tam zaczęła się polska historia czeskiego 
rodu? Można snuć wiele domysłów. Wierzę, że z czasem, wspólnymi siłami, rozwiążemy 
tę pasjonującą nas zagadkę.
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