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Marcin Raczka (ur. 5 października 1824 w Mieszkowie koło Jarocina, zm. 14 lutego 1896 w Buku) – 

kołodziej, wieloletni kasjer w Towarzystwa Pożyczkowym w Buku.  

 

Urodził się w Mieszkowie koło Jarocina ok. 1825 roku
1
. W akcie zgonu, a także we wcze-

śniejszych dokumentach, nie podano imion jego rodziców. Przypuszczam, że był synem Wojciecha 

Raczki i Wiktorii Wollowej, których syn o imieniu Marcin urodził się w Mieszkowie 5 października 

1824 roku
2
. Jego rodzice pobrali się 5 lutego 1823 roku

3
. Oboje pochodzili z Mieszkowa. Wojciech 

urodził się około 1798, zaś Wiktoria była od niego cztery lata młodsza.  

Marcin Raczka wyuczył się fachu kołodziejskiego. W ostatnich miesiącach 1848 roku pojawił 

się w Buku. Jego przeprowadzka z Mieszkowa mogła mieć związek z wypadkami w czasie Wiosny 

Ludów. W dniu 30 listopada tego roku, jako 24-letni kawaler, ożenił się z 42-letnią wdową Antoniną, 

1° voto Wojciechowską, 2° voto Marszałkiewicz, z domu Formanowicz. Poprzednim mężem Antoni-

ny był kołodziej Józef Marszałkiewicz, który został zastrzelony przez pruskich żołdaków 4 maja 1848 

roku, w czasie krwawych rozruchów w Buku. Ze związku Józefa i Antoniny Marszałkiewiczów pozo-

stało, co najmniej czworo dzieci, których utrzymaniem i wychowaniem zajął się Marcin Raczka
4
. An-

tonina urodziła młodemu mężowi jeszcze dwoje dzieci: Katarzynę (*14.11.1849) i Feliksa 

(*16.04.1851). Rodząc najmłodszego syna miała już 45 lat (ur. 1 marca 1806).  

Marcin był właścicielem domu, należącego wcze-

śniej do Józefa Marszałkiewicza. Można nazwać go do-

brym znajomym rodziny Formanowiczów. Zgłosił śmierć 

swojej teściowej Reginy Formanowiczowej z Szymań-

skich, która zmarła w Buku w 1855 roku. Był także 

świadkiem na ślubie Antoniego Formanowicza i Marianny 

Dybizbańskiej w styczniu 1857 roku. Marcin Raczka zgłosił zgon swojej szwagierki Marianny For-

manowiczowej z domu Datkiewicz (żony Andrzeja – brata Antoniny), która zmarła w Buku 11 maja 

1869 roku.  

Marcin Raczka od roku 1856 pracował w zarządzie miasta i jak napisano w jego nekrologu – 

„zawsze w najbardziej bezinteresowny sposób reprezentował interesy gminy”. Od 26 lutego 1879 roku 

był skarbnikiem (członkiem zarządu) bukowskiego Towarzystwa Pożyczkowego i Oszczędnościowe-

go. Prezesem tej organizacji był Zygmunt Niegolewski z Niegolewa, a do Zarządu wchodzili również 

Teofil Degórski i Stanisław Bajoński
56

. Podpis Marcina Raczki znajdujemy m.in. pod bilansami To-

warzystwa, ogłaszanymi w prasie poznańskiej
7
.  

Antonina Raczka zmarła w Buku, mając bez mała osiemdziesiąt lat. Stało się to 14 stycznia 

1886 roku. Jej zgon zgłosił mąż, podpisując własnoręcznie dokument urzędowy. Z późniejszego o 

dziesięć lat aktu zgonu Marcina, wynika, że po śmierci Antoniny, ożenił się z Kordulą z Matckich. Do 

dziś nie potwierdziłem ich związku małżeńskiego. Przypuszczam, że Kordula była wdową po Janie 

Szymanowskim. Pobrali się w Stęszewie w 1855 roku. Kordula miała wówczas 23 lata. Ich syn uro-

dził się w Konarzewie w 1869 roku. Kordula Raczka z Mateckich zmarła przed 1896 rokiem.  

Marcin Raczka zmarł w Buku 14 lutego 1896 roku
8
. Jego zgon zgłosił pasierb Wincenty Mar-

szałkiewicz. Po śmierci Marcina władze miejskie zamieściły w poznańskiej prasie nekrolog
9
:  
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Podpis Marcina Raczki, rok 1886 
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*   *   * 

Katarzyna, córka Marcina i Antoniny Raczków, wyszła za Józefa Schmidta z Dopiewa. Ślu-

bowali w Buku 23 stycznia 1872 roku. Świadkami byli dwaj znani bukowscy obywatele: Jan Mór-

kowski i Maksymilian Panieński. Natomiast Feliks, drugie dziecko Marcina i Antoniny, został znanym 

poznańskim kupcem. Ożenił się z Walentyna z Dobrowolskich. Ślubowali w Poznaniu 15 czerwca 

1882 roku. Cztery miesiące później (23 października), za zgodą Sądu Królewskiego Rejencji Poznań-

skiej, Feliks zmienił nazwisko na „Raczkowski”. Adnotacja o tym fakcie znalazła się zarówno w akcie 

ślubu, jak i w księdze ochrzczonych parafii bukowskiej. Wszystkie dzieci Feliksa i Walentyny nosiły 

już nazwisko Raczkowski (-a). W liście do bukowskiego proboszcza, datowanym na 31 sierpnia 1938 

roku, Feliks Raczkowski pisze m.in.: „Za rodzinnym miastem teraz tęsknię. Ks. proboszcza Akoszew-

skiego i Radcę Niegolewskiego znałem osobiście, gdy miałem skład bławatów i płócien tutaj w Baza-

rze [poznańskim]”.  

Tajemnicą pozostanie przyczyna zmiany nazwiska. Domyślać się jedynie można, że nazwisko 

„Raczka” brzmiało dla Feliksa zbyt pospolicie, a być może nico śmiesznie i dwuznacznie. „Raczkow-

ski” miało obojętny wydźwięk, a było nawet nieco „szlachetne”. To jednak wyłącznie spekulacje. 

Faktem jednak jest, że Feliks nie utrzymywał kontaktu z Bukiem, do co najmniej do 1938 roku.  
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