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FO-  i  FURMANOWICZOWIE Z GAŁ ĘZI  
GNIEŹNIEŃSKO-KŁECKIEJ 

 

Piotr Formanowicz, antenat linii gieźnieńsko–
kłeckiej, był praprawnukiem Antoniego Formano-
wicza „Pierwszego- Grosza” z Buku – osoby, od 
której rozpoczynają się znane dziś dzieje rodu. Za-
łączony obok schemat przedstawia wywód rodowy 
Piotra Formanowicza, młynarza z Gostynia i Gnie-
zna.  Piotr był synem Tomasza Formanowicza, ko-
łodzieja z Gostynia i Agnieszki z domu Kapskiej, 
córki Józefa (mieszczanina gostyńskiego) i Zofii. Dzieje rodziców Piotra, jego dziadków i wcześniejszych 
pokoleń, omówiono we poprzednich rozdziałach (zob. str. 91 i wcześniejsze). Piotr urodził się w Gostyniu 
18 stycznia 1829 roku. Chrzest chłopca miał miejsce w kościele gostyńskim 25 stycznia 1829 r. Chrzest-
nymi byli: Franciszek Czabajski (obywatel – mieszczanin gostyński) i Teresa Rauchut, także z Gostynia. 
Piotr, w rodzinnym mieście, odbył naukę rzemiosła młynarskiego i został czeladnikiem. Terminowanie 
Piotra mogło mieć związek z rodziną żony jego starszego brata - Katarzyną, która z domu była 
młynarzówną (córką młynarza Franciszka Matyaszczyka). Jest to o tyle prawdopodobne, że zawód ten w 
rodzinie Formanowiczów nie był reprezentowany do tej pory.  

Na początku 1858 r. Piotr pojawił się w Gnieźnie. Jego 
przeprowadzkę dokumentuje pismo datowane na 19 maja, odnalezione 
w księdze cechu młynarzy gnieźnieńskich. Piotr zwraca się w nim (po 
polsku) do starszych cechu z prośbą o zgodę na przyjęcie go w grono 
majstrów (fot. 54).1 Starsi cechu przychylają się do jego prośby. Piotr 
tego samego dnia zdaje egzamin przed komisją wyłonioną spośród 
członków cechu i zostaje majstrem młynarskim. Jednocześnie uzyskuje 
prawo osiedlenia się w Gnieźnie. W piśmie (po niemiecku) 
potwierdzającym zdanie egzaminu i przyjęcie do grona majstrów, 
wyraźnie określono pochodzenie Piotra: “Peter Formanowicz zu 
Gostyn”- z Gostynia (fot. 55).2  

Niedługo potem Piotr wziął ślub z Marianną Galantowicz, panną 
urodzoną 22.01.1832 r. w Gnieźnie. Marianna była córką Macieja i 
Franciszki Galantowiczów. Związek małżeński został zawarty w 
katedrze gnieźnieńskiej (parafii panny młodej) w dniu 27 czerwca 1858 
r. W akcie ślubu Piotr figuruje jako “Furmanowicz”. Od tego też 
momentu rodzina Piotra i Marianny oraz ich potomkowie, posługują się 
nazwiskiem w takim zapisie. 

 

 
 

55. “Piotr Formanowicz z Gostynia” 
 

Piotr i Marianna mieli siedmioro dzieci: Franciszkę (ur. 1.12.1859 r. – zmarłą po niecałym 
miesiącu), Józefa (ur. 25.02.1861 r.), Walentego (ur. 1.02.1863 r.), Andrzeja (ur. 23.11.1864 r. – zmarłego 
po niecałym miesiącu), Antoniego (ur. 10.01.1867 r.), Stanisława (ur. 18.04.1875 r.) i Piotra (ur. 
26.05.1878 r. – zmarłego po dwóch miesiącach). Czterej wymienieni synowie Piotra: Józef, Walenty, 

                                                      
1 Księga cechu młynarzy w Gnieźnie (Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr zespołu 1310/6) 
2 tamże 

Antoni „PierwszyGrosz” Formanowicz z Buku 
+ Ewa Kucharz 
    - Jan Formanowicz, kołodziej z Buku i Gostynia 
      + Regina Cichoszewicz 
         - Ignacy Formanowicz, kołodziej z Gostynia 
           + Małgorzata Śmiełkiewicz 
              - Tomasz Formanowicz, kołodziej  
                 + Agnieszka Kapska 
                     - Piotr Formanowicz, młynarz 

54. Wniosek Piotra Formanowicza 
z 15.05.1858 r. 
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Antoni i Stanisław, założyli rodziny oraz dochowali się licznego potomstwa: wnuków, prawnuków itd. W 
związku z tym linię gnieźnieńsko–kłecką podzielić można na cztery gałęzie, nazywane od imion 
antenatów gałęziami: Józefa, Walentego, Antoniego i Stanisława. W tej też kolejności będę je opisywał, 
zaczynając od ślubów każdego z czterech synów Piotra, do czasów obecnych (mniej - więcej). Mam 
nadzieję, że taki sposób pisania o historii rodu, ułatwi czytelnikom poznanie ich dziejów.  
  

Rozpocznę od tabeli ukazującej zmiany miejsc zamieszczania Piotra i Marianny oraz ich synów w okresie od 
1858 do 1901 r. Źródłem tych informacji są zapisy o chrztach poszczególnych dzieci Piotra oraz późniejsze, poznań-
skie karty meldunkowe jego synów.  

 
 

Synowie Piotra i Marianny Rok Piotr i Marianna 
Formanowiczowie Józef Walenty Antoni Stanisław 

27.06.1858 r. Gniezno (ślub) . . . . 
1859 Gniezno – Cierpięgi . . . . 
1860 Gniezno – Cierpięgi . . . . 
1861 Gniezno – Cierpięgi * 25.02.1861 . . . 
1862 Gniezno – Cierpięgi . . . 
1863 Gniezno – Cierpięgi * 1.02.1863 . . 
1864 Gniezno – Skiereszewo . . 

1865 ... 1874       ?    (Gniezno lub okolice) * 10.01.1867 . 
1875 Gniezno – Braciszewo * 18.04.1875 

1876 ... 1877       ? 
1878 Popowo Tomkowe (8 km na półn.wsch. od Kłecka) 

1879 ... 1885       ? 

1886 ? 
Sławno 

(8 km od Kłecka) 
? ? ? 

1887 Kłecko  Sławno Gniezno Kłecko ? 
1888 ? ? (USA) Poznań Poznań ? 
1889 ? ? (USA) Poznań Poznań ? 
1890 ? ? (USA) Poznań Poznań ? 
1891  USA  Chicago Poznań Kłecko ? 
1892  ? (USA) Kłecko ? ? 
1893  ? (USA) Kłecko ? ? 
1894  ? (USA) Kłecko Kłecko (ślub) ? 
1895  Kłecko Biskupice  Kłecko ? 
1896  Kłecko Biskupice  Kłecko ? 
1897  Kłecko Biskupice  Kłecko Kłecko 
1898  Kłecko Biskupice  Kłecko Poznań 
1899  Kłecko Biskupice  Kłecko Poznań 
1900  Kłecko Biskupice  Kłecko Kłecko 
1901  Kłecko Biskupice  Kłecko Polska Wieś  

 

Z analizy zapisów w podanej tabeli można wysnuć następujące wnioski: 
 

• W okresie od 1858 – 87 roku Piotr i Marianna zmieniali miejsce zamieszkania co najmniej 
pięciokrotnie.  

• Nie znamy miejsca urodzenia Antoniego, trzeciego syna Piotra. Datę poznano dzięki zapisom w jego 
karcie meldunkowej, a podane tam miejsce urodzenia (Gniezno), nie zostało potwierdzone. Urodził się 
zapewne w jakiejś podgnieźnieńskiej parafii, ale jak do tej pory nie odkryto jej nazwy. Fakt jego 
“przynależności” do rodziny jest jednak bezsporny. 

• Rok 1887 był przełomowy dla rodziny Piora i Marianny. Trzej dorośli już wówczas synowie (Józef, 
Walenty i Antoni) wyprowadzają się z okolic Gniezna i Kłecka: Józef aż za ocean, a Walenty i Antoni 
do Poznania. Usamodzielnienie się synów Piotra nastąpiło po jego śmierci, która miała miejsce w 
Kłecku 11 listopada 1887 r.3 Fakt ten potwierdzają także wspomnienia rodzinne. Według tych 
przekazów Piotr i Marianna – rodzice Stanisława – zmarli gdy ten miał 12 lat, czyli w roku 1887. Odtąd 
opiekę nad niepełnoletnim Stanisławem sprawował jego brat Antoni.  

 

Losy Piotra i Marianny Formanowiczów (bądź Furmanowiczów, jak ich zapisywano), żyjących wspólnie 
przez około 30 lat w Gnieźnie i pobliskich miejscowościach, ukrywają jeszcze wiele tajemnic. Mam 
nadzieję, że odkrycie kolejnych dokumentów archiwalnych, pozwoli na odsłonięcie wielu ważnych 
faktów z ich życiorysów.  
 

                                                      
3 USC Kłecko – obwód miejski. Akt zgonu Piotra Furmanowicza. 
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JÓZEF, pierworodny syn Piotra i Marianny, tak jak jego ojciec został młynarzem. Przez pewien okres 
swojego dorosłego życia, jeszcze przed ślubem (być może wspólnie z rodzicami), mieszkał w Sławnie 
k/Kłecka. Świadczy o tym akt jego ślubu, w którym stwierdzono, że Józef, mający wówczas 25 lat, 
pochodził ze Sławna. Związek małżeński z Pelagią Urbańską został zawarty w Kłecku, parafii panny 
młodej, w dniu 8 lutego 1886 r.4 Józefowi i Pelagii urodziło się co najmniej ośmioro dzieci: 
 

1. córka o nieznanym dotąd imieniu i dacie urodzenia, która wyszła za mąż za Hylińskiego (informacja 
pochodzi z przekazów rodzinnych) 

2. Stanisław-Zygmunt ur. 29.01.1887 r. w Sławnie k/Kłecka. Jego dalsze losy nie są znane. 
3. Bronisława ur. w 1890 r. (informacja z dokumentów pochodzących z CAW) wyszła za Necela, który 

zginął w czasie I wojny światowej w 1918 r. Miała z nim dwóch synów: Leonarda i Mariana. Marian 
(ze zdjęcia weselnego zamieszczonego poniżej wynika, że był wojskowym), zginął w czasie II wojny 
światowej.  

4. Jadwiga ur. 4.10.1891 r. w Chicago (USA). Informacja o miejscu urodzin Jadwigi pochodzi z jej 
poznańskiej karty meldunkowej: “Jadwiga Furmanowicz, córka Józefa i Pelagii z domu Urbańskiej, 
ur. w Chicago ("Chicago, Nord America") Do Poznaniu przybyła z Kłecka i zameldowała się w dniu 
22.08.1912 r. Następny (ostatni) zapis z datą 01.10.1912 r. dotyczy przeprowadzki do Wronek 
("01.10.1912 Wronke")”. Wyszła za Franciszka Ksawerego Szydłowskiego ur. ur. 11.09.1894 r. w 
Berlinie (ślub w Wągrowcu, 17.08.1920 r,), z którym miała syna Bogdana i córkę Halinę. W akcie 
ślubu Jadwigi i Franciszka po raz drugi podano datę i miejsce jej urodzenia (Chicago, 4.10.1891 r.) 
oraz miejsce chrztu (kościół pw. św. Anny). 

5. Władysław ur. 16.11.1894 r. w Kłecku – zmarł po niecałym miesiącu.  
6. Zofia ur. 28.01.1897 r. w Kłecku. Jako wdowa wyszła za mąż za Adama Mrozikiewicza (ślub miał 

miejsce w Wągrowcu 05.08.1928 r.). Nie jest znany jej poprzedni małżonek.  
7. Leon ur. 11.03.1899 r. w Kłecku – jedyny syn Józefa, który dorósł i założył rodzinę. 
8. Czesława ur. 15.01.1902 r. w Kłecku. Wyszła za Franciszka Marciniaka (ślub miał miejsce w 

Wągrowcu 20.07.1930 r.) i miała z nim syna Jerzego.  
 

Z przedstawionego pokrótce opisu losów dzieci Józefa i Pelagii, jako najciekawszy rzuca się w oczy okres 
czasowej emigracji tej rodziny do Ameryki. Zgodnie z przedstawionymi wyżej zapisami, ów niemal 
siedmioletni okres, zamknął się w czasie od 29.01.1887 (urodziny syna Stanisława w Kłecku) do 
16.11.1894 r. (urodziny Władysława, również w Kłecku). W połowie tego okresu, w październiku 1891 r., 
w Chicago, urodziła się Jadwiga. Być może także i Bronisława tam się urodziła, lecz to jedynie 
przypuszczenie. Sam fakt emigracji Józefa z rodziną za ocean nie jest niczym szczególnym. W tym czasie 
bieda zmuszała wiele polskich rodzin do opuszczenia kraju. Także Walenty, młodszy brat Józefa, 
zdecydował się w tym czasie na emigrację. Więcej zainteresowania i pytań budzi szybki i bez wątpienia 
bardzo kosztowny powrót Józefa do kraju. Z przedstawionych wyżej dat wynika, że w latach 1887-89 
Józef przypłynął do USA, a po 5 - 6 latach tj. w 1894 r., był już w Kłecku!. Z odnalezionych ostatnio w 
archiwach amerykańskich dokumentów wynika, że Józef wyjechał najprawdopodobniej do swojego stryja 
Bonawentury (młodszego brata Piotra), który wówczas już od co najmniej kilku lat mieszkał w Chicago.  

Bez wątpienia w listopadzie 1894 r. Józef jest z powrotem w Kłecku (rodzi się wówczas 
Władysław), a w 1896 r. w księdze adresowej wymieniono: “KŁECKO: Furmanowicz J., m. [mistrz] 
młynarski”.5 Podobnie w latach 1903/04 i 1908 w Kłecku działa Józef Furmanowicz, młynarz (Mühlen-
besitzer – właściciel młyna) oraz kowal Antoni (brat Józefa). W kolejnej książce adresowej (z 1925 r.) 
figuruje jedynie Antoni. Według przekazów rodzinnych oraz na podstawie dokumentów z CAW i aktów 
ślubów Zofii i Czesławy (córek Józefa), od co najmniej połowy 1928 r. Józef zamieszkał w Wągrowcu 
przy ul. Janowieckiej.  

W archiwach rodzinnych zachowało się niezwykłe zdjęcie pochodzące z okresu międzywojennego, 
przedstawiające osoby zebrane na uroczystości 50–lecia ślubu. Fotografię tę – pierwotnie będącą wielką 
zagadką – udało się, dzięki pomocy rodziny, precyzyjnie opisać, tak pod względem występujących na niej 
osób, jak i okoliczności w jakich ją wykonano. Jubilatami ze zdjęcia są Józef Furmanowicz i Pelagia z d. 
Urbańska. Ich ślub odbył się 8 lutego 1886 r., a więc 50–rocznica przypadała w lutym 1936 r. (wskazuje 
na to ciepła odzież osób z fotografii!). Zdjęcie wykonano w Wągrowcu, gdzie Józef Furmanowicz miesz-
kał wspólnie z żoną i pracował jako młynarz.  

 

                                                      
4 Kłecko, Liber Matrimonium(Copulatorum); parafia pw. św. Jerzego, poz. 7 / 1886 
5 Książka Adresowa Handlu i Przemysłu Polskiego w obrębie niemieckiego państawa obejmująca adresy fabrykan-
tów, kupców i samodzielnych rzemieślników. 1896–1897; str. 47 
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56. Złote Gody Józefa i Pelagii Furmanowiczów 
 

Od lewej stoją: Leonard syn Bronisławy (córki Józefa), Franciszek Szydłowski mąż Jadwigi (córki 
Józefa), Halina Hylińska córka Hylińskiej (córki Józefa), Franciszek Marciniak mąż Czesławy (córki 
Józefa), Czesława córka Józefa, Leon syn Józefa (wojskowy w mundurze), Jadwiga córka Józefa (uro-
dzona w Chicago), Mrozikiewicz mąż Zofii (kolejnej osoby - córki Józefa), Szasza (Sasza ?) żona 
Leona (była Rosjanką), Marian syn Bronisławy (zginął na II wojnie światowej). 
 

Siedzą od lewej: Antoni brat Józefa, Walenty kolejny brat Józefa, Hylińska córka Józefa (imię ?), Pe-
lagia i Józef Furmanowiczowie z krzyżami w dłoniach, Bronisława Necel córka Józefa (jej mąż zginął 
na I wojnie światowej w 1918 r.), Zofia z domu Adamczewska żona kolejnego na zdjęciu - Stanisława 
brata Józefa. 
 

Czwórka dzieci, od lewej: Boguś Szydłowski syn Jadwigi i Franciszka, Jurek Marciniak syn Czesławy 
i Franciszka, Hanka Furmanowicz córka Leona i Szaszy oraz Halinka Szydłowska córka Jadwigi i 
Franciszka. 
 
 

Według dokumentów otrzymanych z Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczących kpt. Leona 
Furmanowicza, jego ojciec Józef zmarł w Wągrowcu przed 1939 rokiem. Pelagia zmarła w roku 1949 i 
została pochowana na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu.  
 

Leon Furmanowicz, syn Józefa i Pelagii z domu Urbańskiej, urodzony 11 marca 1899 r. w Kłecku.6 
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kłecku, w 1913 r. podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim w 
Lesznie, następnie w Rawiczu i Rogoźnie. Stąd 20 czerwca 1917 r. został powołany do armii niemieckiej, 
z której zdezerterterował w listopadzie 1918 r. W dniu 22 listopada tego roku wstąpił ochotniczo do Rady 
Robotniczo–Żołnierskiej w Wągrowcu, a następnie od 30 grudnia do 13 lutego 1919 r., brał czynny udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, służąc w oddziałach wągrowieckich. 25 lutego 1919 r. został przeniesiony do 
1 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Służąc w tym Pułku awansował najpierw na bombardiera (1 
marca), a następnie na kaprala (1 kwietnia). Z końcem października 1919 r. został zdemobilizowany z od-
działów wielkopolskich. W tym czasie kontynuował przerwaną przez wojnę naukę w szkole średniej. 
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie i w maju 1920 r. uzyskał świadectwo maturalne. Tuż 
potem, 13 maja tego roku, Leon powołany został ponownie do wojska i skierowany na front wojny polsko-
bolszewickiej. Za walkę z bolszewikami otrzymał w 1921 r. Krzyż Walecznych. W aktach wojskowych 
zachował się, pisany odręcznie, „Szczegółowy opis zdarzenia”, w którym Leon Formanowicz, wówczas 
podchorąży, odznaczył się walecznością. Opis ten został załączony do wniosku o przyznanie Srebrnego 
Krzyża Zasługi. Cytuję go, dokonawszy jedynie rozwinięcia typowo wojskowych skrótów: 

 

„Szczegółowy opis czynów. Dnia 24. 8. 1920 roku batalion w składzie I/60. p.p. maszeruje szosą na Kolno. 
W małym płocku oddział nasz wpada na ogon kolumny cofającego się nieprzyjaciela, która znika w kie-
runku Stawiszki. Od ludności cywilnej dowiadujemy się, że od Nowogrodu na Stawiszki maszeruje druga 
kolumna. Dowódca baonu ppor. Wozignój z 2 kompanii (?) i ja z moim ordynansem Weinertem (?) i pod-
chorążym Furmanowiczem (podkr. moje) ruszamy naprzód na wywiad i na skrzyżowaniu dróg Łomża - 
Kolno i Nowogród - Stawiszki, wpadamy w odległości 25.30 metrów niespodzianie na gotowy (?) patrol 
konny nieprzyjaciela w sile 10.12 koni. Nie mając czasu do namysłu, ani też do zorientowania się ruszamy 
na nich z rewolwerami. Widocznie to spotkanie się było wielka niespodzianką dla nich, ponieważ robią 
                                                      
6 Księga urodzeń i chrztów parafii św. Jerzego w Kłecku (Arch. Archidiecezjalne w Gnieźnie) 
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zwrot w tył w miejscu w ucieczce. Kilka strzałów naszych i karabinowych ordynansa rozprasza ich pod-
jazd, dwaj ostatni zaś, nie mając w tłoku miejsca do ucieczki wpadają z końmi w nasze ręce. Nasze strzały 
widocznie prowadzą do przyspieszenia piechotę naszą i nieprzyjaciela, gdyż w trakcie rozbrajania naszych 
jeńców z bliskich nam krzaków zaczęły padać na nas strzały nieprzyjaciela. Zaczynamy ostrzeliwać się lecz 
już nadciąga nasza piechota i wybawia nas. Wywiązują się potyczki z udziałem artylerii. Nieprzyjaciel 
cofa się na Kolno, pozostawiając nam jedno działo i jaszcz i jeden karabin maszynowy. W potyczce konnej 
z patrolem nieprzyjaciela podchorąży Furmanowicz (podkr. moje) był jednym z pierwszych, kto niechybnie 
przyczynił sie do pojmania tych dwóch kawalerzystów nieprzyjaciela.”  

 

/podpis/ Durowicz (?) ppor dca bat. Pieczęć okrągła 15 Pułku Artylerii Polnej  
 

Po zakończeniu działań wojennych, w okresie od 1.12.1920 do 18.03.1921 r. odbył kurs 
rezerwowy (III) dla młodszych oficerów artylerii, prowadzony przez Szkołę Podchorążych 
Artylerii w Poznaniu.7 Po jego ukończeniu został oficerem zawodowym w 15. Pułku Arty-
lerii Lekkiej (Polowej). W grudniu 1924 r., w stopniu porucznika, został przeniesiony do 
Torunia, celem zorganizowania 8. samochodowej baterii przeciwlotniczej. Po przeorgani-
zowaniu baterii na dywizjon, pełnił w niej dalej służbę, najpierw jako d-ca baterii, a na-
stępnie jako II z-ca, potem I z-ca i wreszcie, od 1937 r., jako dowódca 8. dyonu p-lot. 
 

W pierwszych dniach wojny, do 7 września 1939 r., pełnił funkcję dowódcy obrony 
p-lot miasta Torunia.8 Po zajęciu miasta przez Niemców objął funkcję dowódcy 5. baterii p-lot przy 4. 
Dywizji Piechoty. 18 września 1939 r., w czasie bitwy pod Kutnem, został wzięty do niewoli niemieckiej, 
w której przebywał aż do oswobodzenia przez wojska amerykańskie. Po powrocie do kraju, we wrześniu 
1945 r., zamieszkał początkowo w Poznaniu. W maju 1946 r. przyjął stanowisko Komendanta I Batalionu 
UNRA w Gdańsku (UNRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Organzacja Naro-
dów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy). Po powrocie do Poznania w 1947 r. ukończył kurs 
księgowości, a następnie objął posadę w Funduszu Aprowizacyjnym we Wrocławiu. Po jego zlikwidowa-
niu przeniósł się do Polskich Zakładów Zbożowych, także we Wrocławiu, w których pracował do 
15.02.1951 r. Z tą datą przeszedł do Opolskich Okręgowych Zakładów Zbożowych w Brzegu, gdzie pra-
cował do 14 lutego 1955 r., czyli dnia spisania źródłowego, własnoręcznego życiorysu (fot. 57).9 Ostatni 
wpis w kartotece wojskowej majora Leona Furmanowicza, Dowódcy Baterii Przeciwlotniczej, nosi datę 8 
listopada 1972 r.  

Leon ożenił się z Rosjanką Aleksandrą (w przekazach rodzinnych zdrobniale nazywaną „Saszą” ) 
Likir (bądź Likier), córką Jana, urodzoną 8 listopada 1908 r. Małżonkowie mieli córkę Annę urodzoną w 
1931 r. Aleksandra została zamordowana przez hitlerowców w czasie II wojny światowej (szczegółów nie 
znam). 

Leon Furmanowicz zmarł 11 grudnia 1972 r. i został pochowany na cmentarzu górczyńskim w Po-
znaniu.  

 

Był wielokrotnie odznaczany: 
 

• Krzyżem Walecznych (1921 r.) 
• Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918/20 (1928 r.) 
• Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928 r.) 
• Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938 r.) 
 

Anna, jedyna córka Leona i Aleksandry, w czasie II wojny światowej, została wysiedlona z Poznania 
jako 9-leinia dziewczynka bez ojca i (prawdopodobnie) matki10. Była wówczas przypuszczalnie pod opeką 
swojej babci. Po wojnie wróciła do Poznania i w 1949 r. wyszła za mąż. Po raz drugi zawarła związek 
małżeński także w Poznanu w roku 195511.   

 

                                                      
7 Moszumański Zbigniew,  Kozak Zygmunt : Wojenne szkoły dla oficerów artylerii: (1914-1921), Oficyna Wydaw-
nicza "Ajaks" Pruszków, 200? 
8 Towarzystwo Miłośników Torunia Rocznik Toruński, Poznań: PWN 1980; str. 107 
9 Kopie akt osobowych mjr Leona Furmanowicza z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. 
10 Rutowska Maria : Lager Glowna: niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej 
(1939-1940), Instytut Zachodni, Poznań: 2008 : "Furmanowicz Anna, ur. 06-02-1931 w Toruniu, zawód "ohne Be-
ruf", zam. Luisenstr. 23 m. 1" 
11 USC w Poznaniu, poz. 649/1949; 787/1955 

 

57. Leon 
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WALENTY (fot. 58) był drugim z synów Piotra i Marianny Furmanowiczów. Pierwsze 
informacje, jakie o nim posiadam (pominąwszy akt chrztu), to zapisy z jego poznańskiej 
karty meldunkowej. Zgodnie z nimi Furmanowicz Walenty, ur. 1.02.1863 r. w Gnieźnie 
przeprowadził się z Gniezna do Poznania 1.05.1888 r. i zamieszkał u niejakiego Datec-
kiego przy ul (...) 12. W dniu 8.06.1888 r. zmienił miejsce zamieszkania w Poznaniu. 
Kolejne zmiany miejsca zamieszkania następują w dniach: 1.10.1888 r., 17.11.1888 r., 
6.05.1889 r., 1.08.1889 r., 24.09.1889 r. (St. Lasarus 19 - obecnie dzielnica Łazarz), 
11.01.1891 r. (St. Lasarus 19), 4.11.1891 r. (St. Lasarus 23), 8.12.1891 r. (St. Lasarus 
13c).  

Ożenił się z Joanną Liberą dnia 18 listopada 1891 r. Ślub odbył sę w Buku. Joanna 
była córką Józefa Libery i Katarzyny z d. Witajewskiej, mieszkańców Wielkiej Wsi, obecnie będącej 
dzielnicą Buku.12 W ten sposób Walenty - praprawnuk Jana Formanowicza, który w 1742 r. przeniósł się z 
Buku do Gostynia - po 149. latach wrócił niejako do swoich korzeni, wybierając sobie bukowiankę za 
żonę. Joanna zamieszkała wspólnie z Walentym w Poznaniu 12 grudnia 1891 r. W dniu 5 września 1892 r. 
małżonkowie wrócili do Kłecka. Stało się to na tydzień przed narodzinami pierworodnego syna Stanisła-
wa, który przyszedł na świat 14 września 1892 r.  

Walenty i Joanna Furmanowiczowie byli niezwykle płodną parą. Joanna urodziła 11-dzieci, z nich 
kilkoro zmarło we wczesnym dzieciństwie. W kolejności dziećmi Walentego i Joanny byli: Stanisław (ur. 
14.09.1892 r. w Kłecku, zmarł po trzech latach 23.12.1895 r. w Biskupicach k/Kłecka), Marianna (ur. 
18.01.1894 r. w Kłecku), Ludwika (ur. 11.08.1895 r. w Biskupicach k/Kłecka, zmarła po dwóch miesią-
cach 30.10.1895 r. w Biskupicach), Bronisława (ur. 15.08.1896 r. w Biskupicach k/Kłecka), Antoni-Józef 
(ur. 17.01.1898 r. w Biskupicach k/Kłecka, zmarł po dwóch miesiącach 25.03.1898 r. w Biskupicach), 
Konstanty (ur. 23.01.1900 r. w Biskupicach k/Kłecka), Zofia (ur. 29.04.1901 r. w Biskupicach k/Kłecka), 
Ludwik (ur. 14.08.1902 r. w Biskupicach k/Kłecka - nie mam o jego losach innych informacji), Leokadia 
(ur. ok. 1906 r. w Dortmundzie). Czesław (ur. 20.07.1906 r. w Dortmundzie) i Helena (ur. 6.08.1910 r. w 
Dortmundzie).  

Z przedstawionych wyżej miejsc urodzenia kolejnych dzieci, a także z przekazów rodzinnych wyni-
ka, że rodzina Walentego mieszkała początkowo w Kłecku. Było to w latach 1892 – 94. Od sierpnia 1895 
do (mniej więcej) sierpnia 1902 r. Walenty mieszkał w Biskupicach k/Kłecka, gdzie, wg wspomnień ro-
dzinnych, prowadził zajazd i kuźnię. Około roku 1904 Walenty z żoną i dziećmi emigrują do Dortmundu 
w Niemczech. Przyczyną emigracji – jak dla wielu innych rodzin, także z rodu Formanowiczów – była 
bieda, która w tym czasie dotknęła Wielkopolskę w sposób szczególnie dotkliwy. Powrót Walentego do 
Polski nastąpił już po odzyskaniu niepodległości. W 1925 i 1930 r. księgi adresowe podają adres zamiesz-
kania Walentego: Poznań, ul. Poznańska 50.  

Walenty i Joanna zmarli w Poznaniu: Joanna w czasie II wojny, 19 kwietnia 1942 r., a Walenty w 
1948 r. Oboje spoczęli na poznańskim cmentarzu górczyńskim.  

 

Marianna, pierwsze dziecko Walentego i Joanny, które dożyło pełno-
letności, wyszła za mąż za Stefana Piotrowicza. Ślub miał miejsce 
jeszcze w Dortmundzie w parafii św. Trójcy w dniu 13 maja 1914 r. 
Małżonkowie mieli czworo dzieci: Helenę, Stefana, Janinę i Walerię. 
Janina wyszła za Czesława Szczegółę, któremu urodziła Piotra i Hali-
nę. Obok załączam piękne zdjęcie rodzinne Marianny i Stefana Pio-
trowiczów.  
  

Bronisława, kolejna córka Walentego i Joanny, wyszła za Stanisława 
Sochaczewskiego. Ich synem był (jest ?) Edward Sochaczewski.  
 

                                                      
12 Liber baptisatorum parafii pw. św. Stanisława B-pa w Buku. Zapis chrztu nr 80 / 1868. 

58. Walenty 

 

59. Rodzina Marianny i Stefana 
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Konstanty, najstarszy z synów Walentego i Marianny, w dniach Powstania 
Wielkopolskiego przyjechał z Dortmundu do Poznania i wziął udział jako 
szeregowy w walkach przeciw zaborcy (obok zdjęcie Konstantego w mundu-
rze). Nieznana jest przyczyna, dla której w „Liście strat powstania...”, wymie-
niony został jako zaginiony.13 Po powstaniu przeniósł się na Litwę, gdzie zo-
stał posterunkowym w Polskiej Policji Państwowej.14 Jeszcze 24 czerwca 1940 
r. przesłał swoim rodzicom pozdrowienia z Litwy. W nocy z 16 na 17 wrze-
śnia 1943 r. w Wilnie Konstanty został aresztowany. Aresztowania dokonała 
litewska policja bezpieczeństwa Sauguma, działająca z inicjatywy i pod kie-
rownictwem Gestapo. Było to tuż po zajęciu Litwy przez Niemców. Wraz z 
nim zatrzymano jako zakładników ponad 140 Polaków. Listę zatrzymanych 
osób, głównie z kręgów miejscowej inteligencji, przygotowali Litwini jeszcze 
w 1940 r. Co najmniej 10. z pośród zakładników rozstrzelano już w dniu 
aresztowania. Pozostałych osadzono w obozie pracy przymusowej Zwangsar-
beitslager w Prawieniszkach pod Kownem, kierowanym przez SS. Był to w 
rzeczywistości niewielki hitlerowski obóz zagłady. Konstanty, nie wykupiony 

wcześniej przez rodzinę, został zwolniony z obozu w ostatniej grupie zakładników w dniu 11 listopada 
1943.15.16 W późniejszych latach II wojny światowej walczył w szeregach II Armii Wojska Polskiego. 
Ożenił się na Litwie w diecezji wileńskiej w dniu 13 maja 1923 r.17 Po wojnie zamieszkał w Goleniowie 
k/Szczecina. Zmarł w latach 70-tych.  
 

Zofia, kolejne dziecko Walentego i Marianny, wyszła za mąż za Stanisława Kopczyńskiego i miała 
z nim czwórkę dzieci: Urszulę, Teresę, Jagodę i Janusza. Wszyscy założyli rodziny.  
 

Ludwik, młodszy brat Zofii, prawdopodobnie zmarł w dzieciństwie. Nie zachowały się żadne do-
kumenty ani przekazy rodzinne na jego temat.  
 

Leokadia, następna córka omawianej pary, wyszła za mąż za Jana Dyderskiego i urodziła dwójkę 
dzieci: Czesława i Barbarę. Oboje założyli rodziny.  
 

Czesław - najmłodszy z synów Walentego i Joanny, urodzony na emigracji w Dortmundzie – ożenił 
się ze Stanisławą (?) i doczekał się dwóch synów: Andrzeja i Bogdana. Młodszy ożenił się z Wandą (?), 
która urodziła mu jedynego syna – Jacka. Bogdan zmarł w wieku 32.lat. Andrzej ożenił się dwukrotnie: z 
Olgą z d. Łancewicz i Ewą (?). Z pierwszą żoną ma syna Cezarego, a z drugą córkę Juliannę.  
 

Helena, ostatnie dziecko Walentego i Joanny - jak dwójka starszych urodzona w Dortmundzie - wy-
szła za mąż za Klemensa Nadolskiego. Jedynym synem Heleny i Klemensa Nadolskich był Mieczysław. 
Ten z kolei ożenił się z Ewą Polony (oboje już nie żyją). Mieczysław i Ewa dochowali się dwóch córek: 
Magdaleny i Doroty.  
 

ANTONI – kolejny syn antenatów rodu Piotra i Marianny – został kowalem. Około roku 
1887, tak jak jego starsi bracia: Józef i Walenty, opuścił rodzinne strony i przeniósł się do 
Poznania. Karta meldunkowa zawiera wiele szczegółów opisujących ten okres jego życia 
[Furmanowicz Antoni, ur. 10.01.1867 r. w Gnieźnie]. Do Poznania z Kłecka sprowadził 
się w dniu 4.07.1888 r. i zamieszkał u Estmowskiego (?) przy ul. [?] nr 29/3. Kolejne 
zapisy dotyczące zmiany miejsca zamieszkania w Poznaniu opatrzono datami: 
23.02.1889 r. (u Waligórskiego, ul. Jeżyce nr 11) i 15.07.1889 r. - u Wysockiego, ul. [?] 
nr 2. Pod ostatnim zapisem z datą 5.03.1890 r. jest dopisek "zu Milita...". Być może 
wskazuje on na wcielenie Antoniego do armii pruskiej w ramach obowiązkowej służby 
wojskowej.  

Od roku 1903, nieprzerwanie do 1930 (a zapewne i później), Antoni Furmanowicz prowadził w 
Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 79 zakład kowalski. Informacje o jego pracy i adresie były publikowane w 
księgach adresowych z lat: 1903/04, 1908, 1925, 1926/27, 1928 i 1930.  

                                                      
13 Jabłoński Tadeusz, Lista strat powstania wielkopolskiego 1918 / 1919, Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 
1936; poz. 328 
14 Korab–Żebryk Roman, Biała Księga w obronie AK na Wileńszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1991 
15 tamże  
16 Pasierbska Helena, Wileńskie Ponary, 1999; cyt.: „Furmanowicz – policjant 89” 
17 Liber baptisatorum parafii pw. św. Mikołaja i św. Jadwigi w Dębnicy k/Kłecka (AAG) 

 

60. Konstanty w mundurze 
 

 

61. Antoni 
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W dniu 3 listopada 1894 r. (a więc już po powrocie z Poznania) Antoni ożenił się z panną Kon-
stancją Kaczmarek z Kłecka. Dziećmi Antoniego i Konstancji były (wszystkie urodzone w Kłecku): Cze-
sława (*12.07.1895 r.), Kazimierz (*15.02.1898 r.), Wincenty-Czesław (*16.07.1899 r.), Sylwester 
(*25.12.1905 r.) i Konstanty (*27.01.1914 r.). Nie znam aktualnie daty śmierci Antoniego i Konstancji. 
Zostali pochowani na cmentarzu w Kłecku.  

 

Czesława, najstarsza i jedyna ich córka, wyszła za mąż dość późno. Jej ślub odbył się w Gnieźnie 23 
lutego 1952 r., a mężem został Adam Staniszewski.  

 

Los dwóch kolejnych synów Antoniego: Kazimierza i Wincentego-Czesława jest nieznany. Nie 
mam dotąd żadnych informacji na ich temat. 

 

Sylwester jeszcze w latach II wojny światowej prowadził w Kłecku pod nadzorem niemieckim, 
przejęty po ojcu, warsztat kowalsko-ślusarski.18 Ożenił się z Leokadią (?). Małżonkowie nie mieli dzieci. 
Sylwester zmarł 24.03.1959 r. 

 

Konstanty wziął za żonę Gertrudę Kabacińską i dochował się dwóch synów: Krzysztofa i Romu-
alda.  
 
STANISŁAW, to najmłodszy z czwórki synów Piotra i Marianny Formanowiczów, którzy osiągnęli peł-
noletniość i założyli rodziny. Według wspomnień rodzinnych Stanisław od roku 1887 – czyli od chwili 
śmierci ojca (miał wtedy 12 lat) - był pod opieką Antoniego, starszego brata. Prawdopodobnie przebywał 
więc razem z nim w Poznaniu w latach 1888-90. Nie świadczą jednak o tym zapisy na karcie meldunko-
wej Antoniego. Późniejszy okres jego życia i kolejny pobyt w stolicy Wielkopolski, dokumentuje poznań-
ska karta meldunkowa Stanisława. Do Poznania z Kłecka przybył w dniu 12.10.1898 r. (meldunek w dniu 
22.10.1898 r.) i zamieszkał u Wysockiego. Z zapisów pochodzących z karty jego brata Antoniego wynika, 
że Stanisław zamieszkał w domu, w którym 9. lat wcześniej mieszkał wspólnie z Antonim. W księdze 
adresowej Poznania z roku 1899 zapisano: "Furmanowicz Stanisl., Schmied. Kirchstr. 10" (kowal, ul. Ko-
ścielna 10).19 W dniu 5.07.1899 r. Stanisław wrócił na 18. lat do Kłecka. W tym czasie, w Dziekanowi-
cach k/Gniezna, wziął ślub z Zofią Adamczewską. Stało się to 12.04.1902 r. Kolejny raz Stanisław zamel-
dował się w Poznaniu w dniu 1.12.1917 r. Po półtora miesiąca, w dniu 18.01.1918 r., zmienił miejsce za-
mieszkania (właściciel Fliger). Po roku, w dniu 6.01.1919 r. (a więc kilka dni po wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego), wrócił do Kłecka.  

Wspomniana żona Stanisława była szlachcianką. Według przekazów rodzinnych, utrwalonych w 
opowieściach najmłodszej córki Stanisława i Zofii, Adamczewscy z Dziekanowic pod Gnieznem otrzyma-
li tytuł szlachecki i majątek ziemski od króla Stanisława Augusta, jako nagrodę za jakieś zasługi. Dzięki 
kontaktom z członkami innej gałęzi rodziny wiem, że patent szlachecki jest w rodzinie Adamczewskich 
po dziś dzień.  

Dalsze losy tej rodziny możemy poznać dzięki spisanym niedawno wspomnieniom Urszuli, ostat-
niej, żyjącej córki Stanisława i Zofii.  
 

„Moimi rodzicami byli Stanisław i Zofia z Adamczewskich Furmanowiczowie. Rodzice matki, 
Adamczewscy, byli ludźmi dość zamożnymi i mieli w posiadaniu wieś o nazwie Siemianowice. Dokument 
nadania szlachectwa ojcu mojej matki, związany z jakimiś szczególnym zasługami, podpisany przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, do niedawna był jeszcze w rodzinie, niestety mamusia prawdopo-
dobnie sprzedała go [ów patent szlachecki odnalazł się w innej gałęzi rodu Adamczewskich]. Mamusia, 
Zofia Furmanowicz, z domu Adamczewska, urodziła się w roku 1880, tatuś Stanisław był starszy o 5 lat, 
zmarł w sierpniu 1945 r. w wieku 70 lat. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Nie zachował się jednak 
żaden dokument z powstania, dotyczący jego uczestnictwa. Nic się zresztą nie zachowało, żadne dokumen-
ty, odznaczenia, czy inne pamiątki. Kiedy mamusia wyszła za mąż za Stanisława Furmanowicza, została 
wydziedziczona, gdyż rodzina Adamczewskich uznała to małżeństwo za mezalians. Stanisław był tylko 
kowalem. Mamusia zmarła w wieku 86 lat, w 1966 roku. Zofia z Adamczewskich była z natury kobietą 
bardzo energiczną, wesołą a przy tym uzdolnioną muzycznie. To po niej talent do muzyki objawił się w 
dzieciach. Często śpiewała piosenki a także sama je tworzyła. Sama też pisała wiersze. 

 Nie zachowały się żadne wspomnienia o rodzicach Stanisława Furmanowicza, podobno zmarli, 
gdy Stanisław miał 12 lat i wychowywał go starszy brat, Antoni. Było jeszcze dwóch starszych braci: 
Józef i Walenty. Józef mieszkał w Wągrowcu, Walenty w Poznaniu a Antoni ze Stanisławem w Kłecku. 

                                                      
18 APP, Sygn. 53/759/0/5.20/10957. Dokumenty w jęz. niemieckim (ok. 90 stron) dotyczące zakładu kowalsko-
ślusarskiego Sylwestra Furmanowicza w Klötzen (Kłecku) w pow. gnieźnieński, którego zarządcą komisarycznym 
był Martin Eppinger. 
19 Adressbuch der Stadt Posen sowie der Vororte Jersitz, St. Lazarus und Wilda. 1899; str. 51 
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W Polskiej Wsi pod Kłeckiem rodzina Stanisława i Zofii mieszkała w dużym domu, przy którym był 
warsztat ślusarsko-kowalski prowadzony przez Stanisława. W czasie wojny wszyscy zostali wysiedleni do 
Krakowa. Po wojnie Anna zamieszkała w Sopocie, Barbara w Zakopanem. Reszta sióstr pozostała w 
Krakowie. 
 

Dzieci Stanisława i Zofii: 
 

Henryk urodził się 16 stycznia 1903 r., jako pierwsze dziecko. (...) [biografia Henryka, nauczyciela 
muzyki i dyrygenta, została załączona do ostatniej części opracowania – str. 147].  

Helena (nazywana przez wszystkich Haliną) urodziła się w Polskiej Wsi w 1905 roku [03.04.1905 
r.]. Wraz z matką i siostrami: Lolą i Ulą po wojnie mieszkały w Krakowie w jednym mieszkaniu przy ulicy 
Sarego. Potem się przeprowadziły na nowe osiedle, sprowadzając do siebie również swoją siostrę z 
Zakopanego, Basię. 

Anna urodziła się w Polskiej Wsi w 1907 roku [04.06.1907 r.]. Mieszkała w Sopocie i pracowała w 
stoczni. Była nawet matką chrzestną statku "Słupca". Wspomina Barbara, córka Henryka: „pamiętam jej 
opowieść. Pracowała wtenczas w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, gdy przyjechał kontroler. Nie 
tylko był niemiły, ale za wszelką cenę chciał znaleźć "dziurę w całym". To zdenerwowało moją ciocię. 
Poprosiła wtedy grzecznie: "czy mógłby się Pan na chwileczką odwrócić?" Nie wiedząc o co chodzi, 
kontroler spełnił prośbę. Wówczas ciocia zadarła spódnicę do góry (noszono wtedy wąskie spódnice) i z 
zamachem kopnęła go w tylne "siedzenie". Konsekwencji tego nie było, bo przecież któż by się przyznał do 
takiego potraktowania przez kobietę. Wstyd byłby niesamowity. To była ciocia z temperamentem. Jako 
dziecko nie lubiłam kiedy ćwiczyła mnie w dobrych manierach, szczególnie dotyczących zachowania przy 
stole. Poza tym była przesympatyczna, kochana i zabawna”. Anna zmarła 2 czerwca1988. 

Barbara urodziła się w Polskiej Wsi w 1909 roku. Mieszkała w Zakopanem, robiła dużo na drutach, 
sweterki dla sióstr, serwety i różne tego typu rzeczy. 

Leokadia (w rodzinie znana jako Lola) urodziła się w Kłecku w 1911 roku. Charakter odziedziczyła 
po swojej matce, Zofii z Adamczewskich. Była jak ona bardzo energiczną kobietą. Grała w teatrach 
amatorskich i zawsze była obsadzana w głównych rolach. Mieszkańcy Kłecka zawsze chętnie przychodzili 
na spektakle, głównie dla wspaniałej gry Loli. 

Wspomina Barbara, córka Henryka: „ciocia Lola była najweselszą z wszystkich cioć. W młodości 
brała udział w teatrach amatorskich i należała do towarzystwa gimnastycznego Sokół. Jeszcze w 
podeszłym wieku recytowała zabawne monologi i śpiewała piosenki kabaretowe. Miała naturę 
gawędziarki i doprowadzała rozbawionych słuchaczy do łez. Opowiadała też różne historie ze swoich 
czasów, których się słuchało, jakby ktoś czytał „Godzinę pąsowej róży”. Pamiętam na przykład cioci 
opowieść o jej pierwszym balu, o tym jak chłopcy się do nich zakradali przez okno... Słuchając ją miało 
się wrażenie, jakby się tam było, w tym starym pięknym świecie elegancji i wytworności "dobrej rodziny" 
z początku XX wieku”. 

Bronisława urodziła się w Kłecku w 1920 roku. Także mieszkała w Krakowie, przy ulicy 
Słowackiego. Jako jedyna wyszła za mąż, przyjmując po mężu nazwisko Hyc. Mieli dwoje dzieci, Tomasza 
i Zofię. 

Urszula urodziła się w Kłecku w 9 września 1922 roku. Opiekowała się wszystkimi starszymi 
siostrami, z którymi mieszkała aż do ich śmierci.” 
 

*  *  * 
Ostatnim, znanym dzieckiem antenatów linii gnieźnieńsko–kłeckiej, był PIOTR (imię odziedziczył 

po ojcu) urodzony 26 maja 1878 r. w Popowie Tomkowym koło Kłecka. Chłopiec zmarł po dwóch 
miesiącach i ślad w dokumentach jaki po nim pozostał (akt chrztu i zgonu), świadczy dziś jedynie o 
kolejnym znanym miejscu zamieszkania Piotra Furmanowicza i Marianny z Galantowiczów. Jak 
wspomniano wyżej w ostatnich latach życia zamieszkali w Kłecku, gdzie 11 listopada 1887 r. Piotr 
(senior) zmarł.  

 
----------------------------------------- 
Aktualizacja: 15 listopada 2010 r.  


