
typu „Piotrowo”. Wśród licznych Piotrowskich były rodziny 
szlacheckie, mieszczańskie i chłopskie. Tych ostatnich było 
najwięcej. Zaprezentujmy jedną z rodzin ukształtowaną w 
okolicach Sierpca, szeroko rozgałęzioną, której członkowie 
licznie mieszkają w naszym mieście i w pobliżu.

W II połowie XVIII wieku żył Jakub Piotrowski. Nie 
udało się ustalić, skąd pochodził. Jego żoną była Katarzyna z 
Okunkowskich z parafii łukomskiej. Około 1781 roku uro-
dził im się w parafii sierpeckiej syn Franciszek. Jakub i Ka-
tarzyna zamieszkiwali następnie w Gugołach, a potem w 
Żachowie w parafii Łukomie. Żachowo dzisiaj jest nieznane. 
Leżało w pobliżu wsi Białasy. Spotykamy je jeszcze na 
dziewiętnastowiecznych mapach. Były tam dwa czy trzy 
gospodarstwa, wśród nich Piotrowskich. Jakubowi i Kata-
rzynie poza Franciszkiem urodziło się jeszcze 11 dzieci. 
Niektóre z nich umarły w dzieciństwie. Córki Urszula, Ewa i 
Anna powychodziły za mąż. Natomiast synowie  Franciszek 
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Nazwisko to należy do bardzo częstych. Pod względem 
popularności zajmuje dziewiętnaste miejsce w Polsce. Nosi 
je ponad 60 tysięcy naszych rodaków zamieszkałych w kraju, 
a w samym powiecie sierpeckim mieszka około 300 Piotrow-
skich. Możemy śmiało powiedzieć, że jest co najmniej 
kilkadziesiąt nie powiązanych ze sobą rodzin o tym 
nazwisku. Wzięło się ono od często noszonego imienia Piotr. 
Zatem Piotrowscy mogą mieć wśród swoich przodków 
jakiegoś Piotra, który żył 3-5 wieków temu. Oczywiście 
każda z tych rodzin miała swojego protoplastę  Piotra. 
Niektóre rodziny przyjęły nazwisko od nazwy miejscowości 

i Józef dali początek dwóm „konarom” potężnego drzewa 
rodziny Piotrowskich. Jakub i Katarzyna pod koniec życia 
osiedli w Studzieńcu. Katarzyna zmarła tam 18 lipca 1819 
roku, a Jakub 15 marca 1821 roku.

Franciszek, syn Jakuba, w 1810 roku ożenił się z Marian-
ną Nowakowską, córką Benedykta i Małgorzaty, gospodarzy 
z Gorzewa. Wkrótce owdowiał. 18 lipca 1813 roku już jako 
gospodarz zamieszkały w Susku poślubił w Goleszynie Apo-
lonię Nowakowską, córkę Walentego i Heleny z Kmieciów, 
gospodarzy z Suska. Zapewne obie żony Franciszka pocho-
dziły z zupełnie różnych rodzin, gdyż rodziców Apolonii 
wcześniej nazywano Kasprzakami. Sama Apolonia w akcie 
urodzenia z 1793 roku określona jest również nazwiskiem 
Kasprzak. Należy tu zwrócić uwagę, że na przełomie 

XVIII/XIX w. jeszcze wiele rodzin chłopskich nie miało 
ukształtowanych nazwisk i podlegały one nieraz zmianom i 
ewolucjom. Związek Franciszka i Apolonii trwał 30 lat do 
śmierci Franciszka, który zmarł 18 kwietnia 1843 roku w 
Susku. Trudno powiedzieć jak im się wiodło. Wśród 


