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MATAWOWSKI FRANCISZEK 
(ur. 1740 r., zm. 16 IX 1791 r.)

Pochodził z diecezji krakowskiej, może z Myślenic, był synem Piotra.
Od 30 maja 1752 r. studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie 30 czerwca 

1758 r. został promowany na bakałarza, a 20 września 1760 r. na mistrza sztuk wy-
zwolonych. Dnia 19 sierpnia 1763 r. uzyskał natomiast uprawnienia geometry przy-
sięgłego. Do uniwersytetu inkorporowany został 22 października 1773 r., po obro-
nieniu 25 września t.r. tezy inkorporacyjnej dotyczącej dźwięku, co umożliwiło mu 
wstąpienie do Kolegium Mniejszego. Następnie wykładał na uniwersytecie matema-
tykę oraz studiował prawo. Dnia 14 grudnia 1774 r. został ustanowiony starszym 
Bursy Prawników i podjął starania o przyjęcie do Kolegium Prawniczego. Na mocy 
zezwolenia konwokacji uniwersyteckiej wydanego 20 grudnia 1776 r. 22 kwietnia 
1777 r. przystąpił do responsji, przedstawiając rozprawę z zakresu prawa rzeczo-
wego, dotyczącą instytucji peculium castrense (Dissertatio ex iure civili de peculio 
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castrensi..., Kraków 1777). Dopuszczony po odbytej dyspucie do Kolegium Prawni-
czego raz jeden, w semestrze letnim 1778 r., sprawował jego prepozyturę. W okresie 
reformy Kołłątajowskiej przeszedł w stan spoczynku i został uposażony emeryturą 
w kwocie 500 złp.

Kilkanaście lat życia spędził Matawowski w Poznaniu, pracując jako nauczyciel 
w Kolegium Lubrańskiego. W latach 1762–1767 nauczał w nim poetyki, następnie 
fi lozofi i (1767–1770 oraz ponownie w 1774 r.) i matematyki (1770–1773). Jako pro-
fesor poznańskiej akademii pełnił z jej upoważnienia różne funkcje, m.in. w latach 
1764–1773 kierował drukarnią akademicką, a w 1765 r. sprawował nadzór nad pra-
cami budowlano-remontowymi w kolegium. 

Przed 1773 r. został kanonikiem kolegiaty św. Mikołaja na Zagórzu w Poznaniu, 
jednak zapewne z powodu obowiązków, jakie spoczywały nań w Krakowie, po 1775 r. 
zrezygnował z tego benefi cjum. Od 12 czerwca 1775 r. był kanonikiem kapituły ko-
legiackiej Wszystkich Świętych w Krakowie, zajmując w niej kolejno dwie kanonie 
„prawnicze”: prebend Górski (pierwsze ministerium) i Świnarski. Od 7 lipca 1777 r. 
do śmierci był natomiast Matawowski proboszczem w Moskarzewie.

Zmarł we wrześniu 1791 r. Jego dorobek drukowany obejmuje, oprócz wspomnia-
nych wyżej prac na stopnie akademickie, kalendarze na lata 1762–1778 oraz jedną 
orację weselną.
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