JAKIE IMIONA I NAZWISKA NOSILI SŁOMNICZANIE W EPOCE
STAROPOLSKIEJ?
Niewiele imion staropolskich, nadawanych przez słomniczan swym pociechom, wyszło
z mody. Najwięcej kobiet w słomnickiej społeczności w omawianym czasie nosiło imię
Agnieszka i Anna. Częste były również Zofie i Jadwigi oraz mało popularne obecnie Reginy.
Typowe były również Doroty, Teresy, Magdaleny, Marianny, Krystyny, Małgorzaty, Elżbiety
i Katarzyny. Wśród mężczyzn najwięcej było Janów i Stanisławów, a także Marcinów
i Wojciechów. Inne popularne imiona to: Kacper, Andrzej, Walenty, Grzegorz, Łukasz,
Mateusz, Krzysztof, Wojciech, ale i Florian, Błażej, Franciszek i Wawrzyniec. Dość
egzotyczne imię noszone przez mieszczan słomnickich to Majcher, będące formą imienia
Melchior. Często pierwsze dziecko nosiło imię rodzica; matki, gdy urodziła się dziewczynka
lub ojca, gdy na świat przyszedł chłopiec. Praktykowano również nadawanie imion po
chrzestnych. Do połowy XVIII w. noszono po jednym imieniu. Od tego okresu pierwotnie
najzamożniejsi słomniczanie nadawali swym dzieciom dwa imiona, co pod koniec XVIII w.
stało się już prawie normą. Ciekawym zjawiskiem w słomnickiej społeczności jest
występowanie przydomków, przezwisk. Wzięły się one najprawdopodobniej z tego, że
nazwiska się powtarzały i trudno było odróżnić jednych, np. Tochowiczów od drugich.
Najczęściej obecne przezwisko sięga tak daleko, że bez badań historycznych nie jesteśmy
w stanie ich wytłumaczyć.
Od XVII w. zachowały się słomnickie księgi metrykalne i już od tego czasu mamy
poświadczone nazwiska, które i dziś występują często wśród słomniczan. Niektóre z nazwisk
się przekształciły. W XVII w. mamy już: Bogaczów, Domagalskich, Mazurkiewiczów
(pierwotnie

Mazurowiczów),

Jajkiewiczów,

Kobińskich,

Tyrkalskich

(pierwotnie

Terkalskich), a w Miłocicach: Przecherki, Mikosiów, Pierzchałów i Domogałów. W XVIII w.
w

Słomnikach

pojawiają

się:

Pluteccy,

Starnawscy,

Snakowscy,

Beliczyńscy,

Kurkiewiczowie, Dulewiczowie, Przecherscy, Kantorowiczowie, Ciałowicze, Nawroccy,
Jajkiewicze, Wilamoscy, Jędrychowscy, Zygmuntowiczowie.
Znaczenie i pochodzenie najczęściej występujących słomnickich nazwisk
Beliczyńscy – od słowa belica, czyli duża bela; pierwotnie mieszczanie słomniccy nosili
nazwisko Belicz, które później przekształcono w Beliczyńskich.

Ciałowiczowe – od słowa ciało.
Ciszewscy – od miasta Ciszewo; występuje od 1396 r.
Domagalscy – od domagać się; poświadczone od 1715 r.
Dulewiczowie – od prasłowiańskiego duleti stawać się tłustym, lub od dula, co oznaczało
rodzaj gruszki; nazwisko występuje od 1316 r.
Frączkiewicz (Fronckiewicz) – od imienia Franciszek, pierwotnie występuje w formie Frącek;
Frąckiewicz był synem Frącka.
Janiccy – nazwisko powstałe od imienia Jan; Janic to syn Jana.
Jędrajczykowie – od formy imienia Andrzej brzmiącej Jędrzej.
Jędrychowscy – pierwotnie Jędrzychowscy. Nazwisko to występuje od 1576 r., a pochodzi od
nazwy miejscowej Jędrzychowice, Jędrzychów.
Kantorowicz – od słowa kantor, czyli śpiewak kościelny; poświadczone źródłowo od 1718 r.
Mazurkowicz – od Mazur, człowiek pochodzący z północnego Mazowsza; pod
postacią Mazurkowicz poświadczone od 1601 r., a jako Mazurkiewicz od 1661 r.
Mochalski – pierwotnie nazwisko to nosiło formę Moch; pochodzi od imienia zaczynającego
się na mo-, czyli: Molisław lub Modlibóg.
Nawroccy – od nawracać, co oznaczało przyjąć inną religię; poświadczone od 1721 r.
Piątkowicz, Piątkiewicz – nazwisko pochodzące od miejscowości Piątek, Piątkowa bądź
Piątkowo; Piątkowski to osoba pochodząca właśnie z jednej z wymienionych miejscowości.
Pluteccy, Plucińscy – od pluć; pluta oznaczało tego, co pluje.
Przecherscy – pierwotnie Przechera; pochodzące od słowa przechera, co znaczyło: człowiek
przebiegły.
Starnawscy – pierwotnie Tarnawscy; poświadczone od 1681 r.; pochodzi od nazwy
miejscowej Tarnawa.

Tochowiczowie – pierwotnie Toch, od imienia typu Tolisław, Tomasz; pierwsza wzmianka
o nazwisku z 1439 r.
Tyrkalscy – pierwotnie Terkalscy, od słowa terkać, tyrkać – dotykać czegoś lub od terkotać.
Wilamowscy – poświadczone od 1418 r.; pochodzi od nazwy miejscowej Wilamowice, lub
Wilamów; w Słomnikach występowało pod postacią Wilamowski i Wielamowski.
Zagrodzcy – od zagrodnik, co w staropolskim oznaczało chłop bezrolny, użytkujący tylko
zagrodę; poświadczone od 1698 r.
Zygmuntowiczowie – od germańskiego imienia Zygmunt (sigi – zwycięstwo, munt – opieka
pomoc); nazwisko notowane od 1790 r.
Pisownia nazwisk mieszczan słomnickich była różna. Przykładowo niektórzy
Wilamowscy pisali się jako Wilamowscy, a inni jako Wilamoscy; Tyrkalscy to raz właśnie
Tyrkalscy, a innym razem Terkalscy. Różnie interpretowały także nazwiska osoby
sporządzające akta, takie jak ksiądz czy pisarz miejski. Do XVIII w. nazwiska mieszczan
słomnickich były niestabilne. W epoce staropolskiej odmieniano nazwisko ze względu na płeć
i pokrewieństwo. Jeśli mężczyzna nazywał się przykładowo Grudzień, na jego żonę
mówiono Grudniowa, a na córkę Grudniówna, czy np. żona Kurkiewicza to Kurkiewiczowa,
a córka Kurkiewiczówna. Wiele nazwisk mieszczan słomnickich należy do kategorii nazwisk
utworzonych od imienia ojca, są to wszystkie nazwiska zakończone na -icz, czyli Tochowicz
– syn Tocha; Frączkiewicz – syn Franciszka; Jajkiewicz – syn mężczyzny nazywanego Jajko;
Dulewicz - syn Dula itp. Inne kategorie nazwisk związane są z miejscowościami, skąd
przybyli protoplaści rodów, a więc mamy Starnawskich z Tarnawy; Ciszewskich z Ciszewa
itp. Od czasów powstania miejscowości do XVIII w. występuje również wiele nazwisk
nieobecnych dziś w słomnickiej społeczności. I tak pomiędzy XVII i XVIII w. mieszkali tu:
Zamoyscy, Okrutni, Łaboszowicze, Saryśni, Łańscy, Skalscy, Uporni, Podymkowicze,
Kozłowscy, Mularscy, Petryszowscy, Paczeńscy, Śreniawscy, Moskiewscy, Katowscy.

