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Historia rodziny Formanowiczów z Jarocina 
(od ok. 1754 roku) 

 

Ród Formanowiczów „jarocińskich” wywodzi się ze Śląska, skąd około 1790 roku do Wielkopol-

ski przybył Maciej Mateusz (dwojga imion) Formanowicz
1
. Świadectwem pochodzenia antenata rodu 

jest akt ślubu, który Maciej Mateusz zawarł z panną Magdaleną Wojtkowiak ze Smogorzewa. Związek 

zawarli w kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich (fot. 1): 

Smogorzewo 

Roku jak tuż wyżej [1794], dnia 23-tego 

listopada, ja - ten sam, co tuż wyżej [tj. 

Rafał Modlibowski], pobłogosławiłem i 

potwierdziłem małżeństwo zawarte w 

obliczu kościoła parafialnego w 

Strzelcach między uczciwym  Maciejem – 

Mateuszem (Mathiam et Mathoeum) 

dwojga imion Furmanowiczem, 

młodzianem pochodzącym ze Śląska a 

służącym tutaj przy dworze od kilku lat, 

a pracowitą panną Magdaleną 

Woytkowianką poddaną z tej samej wsi, po ogłoszeniu trzech zapowiedzi rownież w trzech niedzielach. 

Świadkami byli uczciwi Wojciech Placzynski piwowar, Piotr Pacholczyk, Wojciech Mackiewic - oboje 

słudzy, wszyscy [tj. wszyscy troje] ze dworu w Godurowie oraz kilku innych 
2
. 

W latach 1794-98 dzierżawcami (Posesorami) majątku Smogorzewo byli Fabian Parczewski herbu 

Nałęcz (ur. 1745, zm. 24 XII 1814) i jego żona Krystyna Agnieszka ze Sczanieckich herbu Ossoria 

(1755-1831)
3
. Mateusza Formanowicza, który na dworze smogorzewskim pracował jako służący, łączyły 

z rodziną Parczewskich stosunkowo bliskie kontakty. Chrzestną jego pierworodnego syna Szymona 

Tadeusza została córka dziedziców Smogorzewa, Józefa Parczewska (1777-1831). Z kolei chrzestnymi 

najmłodszego ich syna Stanisława zostali oboje dziedzice „Wielmożny Pan Fabian i Krystyna ze 

Szczanieckich Parczewscy”.  

Nadzwyczaj ciekawym byłoby poznanie przyczyny, dla której Mateusz przybył w ostatnim 

dziesięcioleciu XVIII w. ze Śląska właśnie w okolice Gostynia. W roku 1794, a więc w roku ślubu 

Mateusza i Magdaleny, w Gostyniu żyli dwaj synowie Jana Formanowicza i Reginy z Cichoszewizów: 

Jakub i Ignacy. Obaj byli kołodziejami i mieli już stosunkowo liczne rodziny. Jakub, w tym czasie już były 

ławnik i rajca miejski 

4
, ze swoją żoną Barbarą mieli sześcioro dzieci, a Ignacy z Małgorzatą w 1794 r. 

mieli ich czwórkę. W kolejnych latach przybyło jeszcze dwoje dzieci Ignacego. Czyżby Mateusz przybył do 

Gostynia do swoich dalekich krewnych?  

Maciej Mateusz urodził się około 1754 roku. Wynika to z aktu jego zgonu, który szerzej omówię w 

jednym z kolejnych akapitów. Biorąc ślub z Magdaleną był już 40-letnim mężczyzną. W późniejszych 

zapisach posługiwano się tylko jednym imieniem. W Smogorzewie urodziło się co najmniej troje dzieci 

                                                           
1
 Śląsk, o którym tu mowa, to bez wątpienia obecny Dolny Śląsk. a więc okolice Głogowa, Wrocławia i Opola. Na-

zwisko "Furmanowic" wymienia Stanisław ROSPOND w swoim Słowniku nazwisk śląskich, cz. I: A-F, Wrocław  

1967, s. 265.  
2
 AAP, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich. 

3
 Władysław Stachowski, Materiały do dziejów wsi powiatu gostyńskiego, maszynopis w zbiorach Muzeum w Go-

styniu. 
4
 Czas, o którym mowa w tym fragmencie, to okres po II rozbiorze Polski, gdy Wielkopolska stała się częścią Prus. 

Dotychczasowe polskie władze w Gostyniu zostały przez Prusaków rozwiązane.  

 

1. Akt ślubu zawartego w Strzelcach Wlk. 23 listopada 1794 r.  
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Mateusza i Magdaleny: Anna (*13.07.1795), Szymon Tadeusz (*16.10.1796) i Mikołaj (*7.12.1797). Ich 

synem mógł być także Roch (*16.08.1799)
5
. O ile troje pierwszych dzieci w aktach chrztu ma podane 

imiona i nazwisko rodziców, miejsce urodzenia, a ojca opisano przymiotnikiem „Honestus” (łac: 

uczciwy), o tyle Rocha zapisano jako urodzonego w Smogorzewie syna służących Mateusza i Magdaleny 

(bez nazwiska). Przypuszczam, że byli nimi Formanowiczowie. Wątpliwe jest bowiem, by w 

Smogarzewie, w tym samym czasie, żyły dwie pary małżeńskie o imionach Mateusz i Magdalena. Była 

to wówczas mała osada związaną z dworem należącym do Parczewskich.  

Około 1800 roku Mateusz z Magdaleną i dziećmi przenieśli się do Ociąża koło Ostrowa Wlkp. Był 

tam kolejny majątek należący do Fabiana i Krystyny Parczewskich. Tam urodziło się jeszcze pięcioro 

dzieci Formanowiczów: Karolina (*9.11.1801), Marianna (*14.01.1804), Stanisław (*15.11.1806), 

Julianna (*10.12.1808) i Balbina (*28.11.1811)
6
. W ich aktach chrztu ojciec ma zapisane dwa nazwiska: 

„Borowy” i – między wierszami (dopisane później) – „Formanowicz”. Omawiany okres czasu, czyli 

pierwsze lata XIX wieku, był dla osób z klas niższych, okresem przełomowym dla wprowadzania 

nazwisk. Właściwe z dzisiejszego punktu widzenia nazwiska oraz przezwiska czy przydomki, traktowano 

równoprawnie. Mateusz, nazywany powszechnie „Borowym” (zajmował się zapewne pańskim borem),  

nazywał się Formanowicz. Sposób zapisu nazwiska w dokumentach kościelnych był wówczas w znacznej 

mierze zależny od podejścia księdza. Dopiero późniejsze czasy i wydarzenia wymogły na księdzu 

prowadzącym księgi parafialne, dopisanie właściwego nazwiska Mateusza. Wynika to z faktu, że 

duplikaty ksiąg parafialnych przekazywano władzom cywilnym w celu prowadzenia ewidencji ludności. 

Mateusz Formanowicz 

zmarł w Ociążu 26 września 1814 

r. Obok przedstawiam fotokopię 

jego aktu zgonu (fot. 2). Po 

przetłumaczeniu na język polski 

treść tego dokumentu brzmi 

następująco: "Ociąż, dnia 26 

miesiąca września [1814 r.] po 

przyjęciu sakramentów i 

umocnieniu namaszczeniem 

olejami, zmarł sławetny Mateusz 

Formanowicz przeżywszy 60 lat, 

którego ciało dnia 28 września 

zostało wyprowadzone z kościoła 

i złożone do grobu na cmentarzu ociążskim". Trzy miesiące po śmierci Mateusza Formanowicza zmarł 

Fabian Parczewski, dziedzic Ociąża. 

Magdalena Formanowiczowa zmarła 6 października 1848 roku, czyli 34 lata po swoim mężu. Jej 

zgon zapisano w księgach parafii Gostyczyna koło Ostrowa. W zapisie zgonu podano, że miała 90 lat. 

Zmarła w pobliskim Osieku. Zgon zgłosiła córka Anna żona Aleksandra Jana Mocka. Ci dwoje pobrali 

się w Ociążu 19 maja 1816 r. Aleksander był rolnikiem (łac: „Agricola”). Urodziła im się spora 

gromadka dzieci: Franciszka (*6.03.1818), Agnieszka (*16.01.1820), Wawrzyniec (*9.08.1822), Jan 

(*19.12.1824), Józef (*27.02.1828, †2.03.1828), Franciszek (*29.01.1833), Marianna (*28.12.1834), 

Józef (*26.06.1837) i Paweł (*15.06.1840)
7
. Ostatnich dwoje dzieci Anny i Aleksandra urodziło się w 

Zakrzewku koło Ociąża, gdzie prawdopodobnie zamieszkali. Wawrzyniec Mocek zmarł 14 sierpnia 1843 

roku w Osieku, w parafii Gostyczyna. Miał 21 lat.  

                                                           
5
 AAP, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich 

6
 AAP, księgi metrykalne parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu. 

7
 tamże 

 

2. Akt zgonu Mateusza Formanowicza, zmarłego 26.09.1814 r. w Ociążu.  
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Szymon Tadeusz (dwojga imion), pierworodny syn Mateusza i Magdaleny, zmarł po dwóch 

miesiącach życia (jeszcze w Smogorzewie), 25 grudnia 1796 r
8
.  

Mikołaj Formanowicz, kolejny syn Mateusza i Magdaleny – prawdopodobnie głowa rodziny po 

śmierci ojca – zmarł w Ociążu jako 20-letni młodzieniec, 22 września 1817 r
9
. O kolejnym Rochu nie 

mam żadnych informacji. Czy był faktycznie synem Mateusza i Magdaleny, tego nie mogę aktualnie z 

całą pewnością potwierdzić.  

Karolina, pierwsze z dzieci Formanowiczów urodzone w Ociążu, na pewno żyła jeszcze 

11.08.1822 r. W tym dniu została matką chrzestną swojego siostrzeńca Wawrzyńca Mocka, syna Anny z 

d. Formanowicz. Dalsze jej losy nie są mi aktualnie znane.  

Marianna w dniu 22 listopada 1829 roku, jako 24-letnia panna, wyszła za 27-letniego kawalera 

Stanisława Marciniaka. Ślub odbył się w kościele parafialnym w Ociążu. W akcie ślubu Stanisław ma 

zapisane nazwisko “Bielski”, a we wszystkich późniejszych zapisach dotyczących chrztu kolejnych 

dzieci “Marciniak”
10

. To kolejny dowód na postawione wyżej twierdzenia o niestabilności zapisu 

nazwisk osób z klas niższych (w tym przypadku chłopstwa) na początku XIX w.  Mariannie i 

Stanisławowi urodziło się co najmniej czworo dzieci: Zofia  (*5.05.1830 r.  †8.07.1830 r.), Monika  

(*22.04.1832 r.), Antonina  (*29.05.1835 r.) i Julianna  (*10.02.1839 r.)
11

. 

Dzieje Stanisława, jedynego syna Mateusza i Magdaleny, który założył rodzinę i dochował się 

potomstwa, omówię w dalszej części niniejszej kroniki rodzinnej.  

Julianna mając 27 lat wyszła za mąż za Józefa Hrościka (może Hróścika)
12

. Ich ślub odbył się w 

1836 roku w Olszowej koło Kępna, w małym drewnianym kościółku parafialnym, który dotrwał do 

naszych czasów.  

O losie Magdaleny nie mam żadnych informacji. Balbina, najmłodsze dziecko Mateusza i 

Magdaleny, żyła jeszcze 2.01.1835 r. Została wówczas matką chrzestną Marianny Mocek, swojej 

siostrzenicy – córki Anny z d. Formanowicz. Jej późniejsze losy na razie pozostają nieznane.  

Zagadką odkrytą w księgach parafii Ociąż, jest zapis zgonu Józefa Furmanowicza odnotowany 16 

maja 1852 roku. Józef opisany jako biedak (pauper) zmarł w wieku 60 lat. Nie podano rodziców 

zmarłego.  

Stanisław Formanowicz urodził się w Ociążu w ówczesnym powiecie odolanowskim (aktualnie 

pow. Ostrów Wlkp.) 15 listopada 1806 roku. Jego chrzest odbył się następnego dnia w kościele 

parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Ociążu, a do chrztu chłopca podawali dziedzice tamtejszego 

majątku: Fabian i Krystyna ze Sczanieckich Parczewscy
13

.  

Z późniejszych zapisów pruskich (fot. 3) dowiadujemy się, że przed 1830 rokiem Stanisław był 

pracownikiem („służącym”), w majątku arcybiskupa Dunina. Chodziło zapewne o jakieś majątki 

biskupie, których w Wielkopolsce w tym czasie było bardzo wiele. Marcin Dunin był arcybiskupem 

gnieźnieńsko-poznańskim w latach 1830-42. Z tych samych doniesień władz pruskich wynika, że 

Stanisław Formanowicz (Furmanowicz – jak zwykle prusacy zmieniali brzmienie nazwiska), ur. w 1807 r. 

w Ociążu, nie stawił się do obowiązkowego poboru do armii pruskiej, przekradł się przez niedaleką 

granicę do Królestwa Polskiego i jako ułan, brał udział w powstaniu listopadowym 1830/31. Do 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego powrócił 24 października 1831 roku. Za uchylanie się od poboru, 

                                                           
8
 AAP, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich 

9
 AAP, księgi metrykalne parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu. 

10
 tamże 

11
 tamże 

12
 APP, księgi parafii rzymsko-katolickiej w Olszowej (duplikaty), poz. 12/1836 

13
 AAP, księgi metrykalne parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu, Liber baptisatorum 
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został karnie wcielony do 11-kompanii dywizji garnizonowej (18-pułku piechoty) V korpusu w Poznaniu. 

Dokumentem podającym te informacje jest odnaleziona w Archiwum Państwowym w Poznaniu lista 

polskich poborowych, którzy uniknęli służby wojskowej, przekradli się za granice, by uczestniczyć w 

powstaniu listopadowym i którzy, po powrocie do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zostali karnie 

zaciągnięci do armii pruskiej. Dokument zawiera wykaz 60-osób z regencji poznańskiej, przekazany 13 

stycznia 1832 roku, przez gen. Rödera, Naczelnemu Prezesowi Regencji H.E. Flottwellowi. Na liście tej 

ujęto dwie grupy osób: uczestników powstania listopadowego, którzy uchylali się od poboru, oraz tych, 

których wcześniej komisje wojskowe uznały za niezdolnych do służby w armii pruskiej, a którzy pomimo 

tego pospieszyli do polskich szeregów i brali udział w kampanii. Osoby te przekazano karnie do 

garnizonu w Poznaniu, do 18-pułku piechoty lub do 11-dywizjonu artylerii
14,15

. 

   

3. Trzy strony z wielostronicowego zestawienia uczestników powstania listopadowego datowanego na 13 

stycznia 1832 r. Na przedostatniej pozycji od dołu (31) wymieniono Stanisława Furmanowicza z Ociąża 
 

Stanisław powrócił w rodzinne strony ok. 1840 roku, przypuszczalnie po odbyciu karnej służby w 

armii pruskiej. W dniu 24 stycznia 1841 w Starogrodzie koło Koźmina wziął ślub z Marianną Jezierską
16

. 

Kilka lat po ślubie małżonkowie przenieśli się do wsi Góra koło Tarnowa Podgórnego (w okolicach 

Poznania). Tam 11 maja 1846 urodziła im się córka, której nadali imiona Teodora Magdalena
17

. W 

następnych latach  Formanowiczowie przenieśli się do Glinna koło Skoków (pow. wągrowiecki), gdzie 

Stanisław pracował jako „wyrobnik” (robotnik – zapewne rolny). W Glinnie 7 lutego 1849 roku urodził 

się ich syn Józef
18

. W późniejszych latach Józef wrócił w rodzinne strony ojca tj. do Jarocina.  

                                                           
14

 AP w Poznaniu, Oberpräsidium der Provinz Posen (Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej), nr zespołu 290/0, 

sygn. 1614, s. 121–129. 
15

 Kozłowski Jerzy : Dezercja z armii pruskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim w okresie powstania listopadowego, 

[w:] Trzeciakowski Lech (red.), Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej, Poznań: Wydawnictwo 

Naukowe UAM, 1983; str. 68 
16

 APP, księga zaślubionych parafii p.w. Oczyszczenia NMP, Starygród 
17

 AAP, księga ochrzczonych parafii p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. Strona 3 / 1846. 
18

 Duplikaty ksiąg parafii p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie, księga ochrzczonych (AA w Gnieźnie) 
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Stanisław Formanowicz zmarł 9 stycznia 1851 roku w Glinnie. Miał 41 lat. Został pochowany na 

cmentarzu parafialnym w Raczkowie
19

. Trzy lata po śmierci męża, w dn. 2 maja 1854 roku Marianna 

urodziła syna i nadała mu imię Stanisław. W akcie chrztu zapisano nazwisko  Formanowicz. Chłopiec 

zmarł 3 kwietnia 1859 r. Rok wcześniej (15.02.1858) Marianna Formanowiczowa z d. Jezierska wyszła 

za mąż za Michała Starostę.  

*  *  * 

Teodora Magdalena (dwojga imion) urodzona w Górze koło Tarnowa Podgórnego, wyszła za  

Antoniego Owczarczaka. Ślub odbył się w kościele parafialnym w Kołdrąbie w dn. 22 października 1871 

r
20

. Teodora i Antoni mieszkali po ślubie we wsi  Niedźwiadów w tejże parafii i tam 21 lipca 1872 r. 

urodził im się syn, któremu nadali imię Ignacy (zmarł 06-03-1873). Z list pasażerskich i amerykańskich 

dokumentów imigracyjnych wynika, że w dniach od 15-04-1873 do 31-05-1873, na pokładzie HMS 

“Prinz Albert”, małżonkowie Owczarczakowie odbyli rejs z Hamburga do Nowego Yorku. Osiedlili się w 

Portage w hrabstwie Ottawa (stan Ohio). W USA urodziło im się jeszcze ośmioro dzieci, z których 

wszystkie dożyły pełnoletniości i większość założyła własne rodziny. Teodora z Formanowiczów (“Dora 

M.”) zmarła 09-09-1917, zaś jej mąż 30-06-1919 roku. Oboje w Port Clinton, Ottawa County, Ohio. 

Zostali pochowani na Lakeview Cemetery w Port Clinton. Stuletnie nagrobki zadbane przez liczną rzeszę 

potomków istnieją do dziś.  

Jedynym znanym synem Stanisława był Józef urodzony 7 lutego 1849 w Glinnie. Przeniósł się do 

Jarocina (stąd nazwa gałęzi rodowej) i tam 14 września 1881 roku ożenił się z Marceliną Wawrzyniak
21

. 

Małżonkowie dochowali się sześciorga dzieci (wszystkie urodzone w Jarocinie): Marianny 

(*29.11.1882),  Stanisława (*29.10.1883), Piotra (*27.04.1885), Stefana (*19.08.1886), Maksymiliana 

(*5.10.1887) i Marii Anny (*20.03.1890). Józef Formanowicz zmarł 8 kwietnia 1901 roku w Jarocinie. 

Miał 52 lata. Jego żona zmarła ponad 20 lat później, 3 stycznia 1922 roku w Jarocinie.  

Stanisław, pierworodny syn Józefa i Marceliny, ożenił się w Jarocinie z Marią Nowak 

(16.08.1908). Małżonkowie przeprowadzili się do Poznania, gdzie Stanisław pracował jako portier w 

Wojewódzkim Szpitalu dla Kobiet. Dokumentują to zapisy w Książkach Adresowych m. Poznania z 

1926, 1930 i 1933 r. Stanisław mieszkał w tym czasie przy ul. Piotra Wawrzyniaka 9. Jedynym 

dzieckiem Stanisława i Marii był Walenty, urodzony jeszcze w Jarocinie, 14.01.1911 r. Stanisław zmarł 

w Poznaniu 8.07.1938 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Nowina na kwaterze L (na Jeżycach). 

Maria zmarła również w Poznaniu 6.01.1962 r.  

Walenty syn Stanisława po ukończeniu pięciu klas Gimnazjum im. Paderewskiego w Poznaniu, 

wstąpił do Państwowej Szkoły Mierniczo – Melioracyjnej, którą ukończył 18.06.1931 r., uzyskując 

zawód mierniczego (geodety). W okresie od 12.03.1934 do 6.09.1935 r. pracował w Kanalizacji 

Miejskiej w Poznaniu, a od 6.09.1935 do września 1939 r. w Zarządzie Miejskim w Poznaniu w 

Wydziale V (pomiary)
22

. Ożenił się z pleszewianką Zofią Joanną Kühnel. Ślub odbył się w Pleszewie 1 

września 1938 r. Jedynym synem Walentego i Zofii jest Gerard urodzony 7 marca 1941 r. Walenty zmarł 

na wysiedleniu w Lublinie 9 listopada 1941 r.  

Stefan, trzeci syn Józefa i Marceliny, został malarzem. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w 

stopniu szeregowego. Na liście powstańców znajdującej się w Archiwum Państwowym w Poznaniu 

wymieniony został pod poz. 291
23

. Wraz z ks. Rucińskim był jednym z założycieli Towarzystwa Czeladzi 

                                                           
19

 Duplikaty ksiąg parafii p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie, księga zmarłych (AA w Gnieźnie) 
20

 Kołdrąb, lsięgi metrykalne parafii pw. św. Jana Chrzciciela, księga ślubów, wpis 21/1871. 
21

 Akta USC w Jarocinie (AP w Kaliszu) 
22

 APP; sygn.: 53/474/0/28/657 : Zarząd Miejski w Poznaniu, Akta osobowe pracownika – Walentego Formanowi-

cza, zatrudnionego na stanowisku mierniczego. 
23

 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Spis zweryfikowanych [53/884/0/1/31] : „Formanowicz 

Stefan ur. 19.08.1886” 
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Polsko-Katolickiej w Jarocinie. Pełnił w nim funkcję sekretarza od założenia organizacji w 1908 do 1923 

roku. Działał w jarocińskim gnieździe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na walnym zebraniu w 

dniu 16 stycznia 1922 roku został wybrany członkiem zarządu Koła. Należał także do Związku 

Inwalidów Wojennych
24

. Ożenił się w Jarocinie 10 lutego 1923 r. z Rozalią Nowak.  

Dalsze dzieje rodziny dotyczą już osób żyjących i jako takie 
nie zostaną tu omówione. 
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 „Gazeta Jarocińska” nr 8, z 22 stycznia 1922 r.. nr 63, z 6 sierpnia 1922 r. i nr 52, z 1 lipca 1923 r. 


