Dnia 16 czerwca 2007 roku odbyła się podniosła uroczystość
nadania szkole podstawowej w Modliszewku k/Gniezna
imienia ks. kanonika Leona Formanowicza,
połączona z jubileuszem 175-lecia istnienia szkoły.
Ksiądz Leon Formanowicz (1878-1942), kanonik katedry prymasowskiej w Gnieźnie, był
proboszczem parafii w Modliszewku od roku 1906 do 1927. Był wspaniałym duszpasterzem i
kustoszem obiektów parafialnych. Ponadto cała poznańsko - gnieźnieńska społeczność ceniła go
jako obrońcę dzieci i rodziców szykanowanych przez Prusaków za uczestnictwo w strajkach szkolnych roku 1907. Za to był dwukrotnie skazany: raz na trzy tygodnie więzienia, a po raz drugi na
grzywnę. W późniejszych latach ks. Leon dał się poznać władzom kościelnym (m.in. Słudze Bożemu
ks. prymasowi kard. Augustowi Hlondowi) jako wybitny historyk, bibliofil i archiwista. W dowód z2ug na tym polu ks. Formanowicz w 1927 roku otrzymał nominację na kanonika i został przeniesiony
do Gniezna.
Pełen tekst biografii ks. Leona Formanowicza jest tu

Szkoła w Modliszewku i jej patron.
Poniżej zaproszenie na uroczystość.

Roczne starania miejscowego społeczeństwa, grona pedagogicznego Szkoły z2awowej w Modliszewku, wspieranych przez parafian na czele z księdzem Proboszczem i
Sołtysem, o nadanie tutejszej szkole imienia ś.p. Proboszcza przez wiele lat związanego
z tą miejscowością, przypieczętowała Uchwała Rady Gminy Gniezno.
Uroczystość z tym związana rozpoczęła się o godz. 11:00 mszą św. w kościele
parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Modliszewku. W tym samym, w którym przez
ponad 20-lat proboszczem był ks. Leon Formanowicz. Tym samym, lecz nie takim
samym, bowiem po wielkim pożarze w roku 1988, wygląd odbudowanego kościoła tylko
nawiązuje do bryły drewnianej poprzednio świątyni.

Modliszewko, kościół pw. św. Jakuba Apostoła.
Wygląd kościoła sprzed pożaru (po lewej) i po odbudowaniu – aktualny (po prawej).

Msza św., której przewodniczył ks. dziekan Kapturczak, rozpoczęła się od odczytania
listu ks. Arcybiskupa gnieźnieńskiego poświęconego jubileuszowi szkoły w Modliszewku i
osobie jej Patrona. Po zakończeniu mszy św. zebrani przeszli na plac obok szkoły gdzie
odbyła się część oficjalna uroczystości.

Pierwszym jej aktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej ks. Leonowi, umieszczonej na murze Szkoły. z2onięcia tablicy, będącej darem rodziny, dokonali seniorzy rodu
Formanowiczów: Mieczysław i Lubomira Rogalewska - Jego
bratanek i bratanica - pamiętający księdza. Następnie głos z2erali przedstawiciele miejscowych władz, goście i członkowie
rodziny.
Jako pierwszy wystąpił Wójt Gminy Gniezno p. Leman, który odczytał Uchwalę Rady
Gminy o nadaniu imienia ks. Leona Formanowicza szkole podstawowej w Modliszewku.
Następnie ciepło wspomniał osobę ks. Leona podkreślając Jego zasługi dla lokalnej z2czności, a także szerszej – gnieźnieńskiej. Podkreślił także patriotyczną postawę ks.
Leona - męczennika za wiarę i Ojczyznę. Po słowach Wójta głos zabrali Wice Starosta
gnieźnieński oraz przedstawiciel Kuratorium Poznańskiego,
którzy wskazali na wielką wagę dzisiejszej uroczystości dla
lokalnej społeczności oraz fakt, że to człowieka tak silnie
związanego z tą ziemią wybrano na Patrona szkoły. Nieczęsto
takiego wyboru społeczności lokalne ostatnio dokonują, a właśnie taki wybór Patrona jest ze wszech miar godny naśladowania. Następnie p. Teresa Zielińska, dyrektor szkoły, poprosiła
o zabranie głosu p. Mieczysława Formanowicza – bratanka ks. Leona. Pan Mieczysław w

swojej niezwykle ciekawej i nasyconej wspomnieniami przemowie, podkreślił jak ważna
jest dzisiejsza uroczystość dla licznie zgromadzonej rodziny Patrona. Wspomniał, jakim
wzruszeniem napełniła go pierwsza informacja o zamiarze takiego uczczenia postaci
Jego Wuja. W ciepłych słowach p. Mieczysław nakreślił jeszcze raz postać ks. Leona, ale
tym razem już nie jako wielkiego patrioty - wyjętego z kart encyklopedii – lecz niezwykle
miłego, uczynnego i pomocnego ludziom człowieka o wielkim
sercu, a przy tym człowieka, dla którego praca była sensem
życia. Następnie wystąpił p. Maciej Formanowicz, syn p.
Mieczysława, który podzielił się z zebranymi kilku osobistymi
refleksjami dotyczącymi osoby Patrona szkoły, a także Patrona
kościoła w Modliszewku - św. Jakuba Apostoła. Przede
wszystkim podkreślił wielką dobroć ks. Leona – wieloletniego
opiekuna i wychowawcy malutkich bratanic – wskazał także na Jego wizjonerskie
patrzenie na sprawę pracy organicznej dla Polski, którą - w latach nasilonej germanizacji
– realizował budując „małą Ojczyznę” w modliszewskiej parafii. Ta organiczna praca,
charakterystyczna dla Wielkopolski jest - po prawie stu latach – kontynuowana i dalej
rozwijana przez miejscową społeczność i szkołę, z jej gronem pedagogicznym, któremu
przewodzi niezwykle prężna w działaniu p. Dyrektor. Nadmienił, że dzisiejsza uroczystość
jest „znakiem Bożej inżynierii’ - jak to określił ks. Dziekan - gdyż łączy parafię w
Modliszewku, jej Patrona, z Sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostella dokąd,
w bieżącym roku, zamierza pielgrzymować uzdolniona młodzież znajdująca się pod
opieką Fundacji AMF. Kończąc swe wystąpienie p. Maciej, w imieniu rodziny, przekazał
Szkole dar w postaci sprzętu komputerowego i multimedialnego wskazując przy tym na
jego symboliczne znaczenie jako łącznika tradycji zasłużonej 175-letniej szkoły ze
współczesnością.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała p. Dyrektor Szkoły
dziękując za przekazane dary, a wszystkim zebranym - w tym najstarszym członkom
rodu Formanowiczów, pamiętającym jeszcze osobę ks. Leona – za uświetnienie
uroczystości. Następnie zaprosiła gości na część artystyczną, przygotowaną przez z2zycieli i uczniów tutejszej szkoły. Niezwykła ta część, o mocno podkreślonym wydźwięku
patriotycznym, bardzo starannie opracowana i perfekcyjnie wykonana przez szczególnie
uzdolnioną młodzież, bardzo podobała się zgromadzonej publiczności, wywołując u
niejednej osoby wzruszenie, a nawet łezkę w oku. Dzieci dały wyraz swojemu zaangażowaniu w dzisiejszą uroczystość i świadectwo pracy, jaką włożyły w jej uświetnienie.
Gromkie brawa zgromadzonych, które rozległy się na zakończenie występów, były
wyrazem podziwu i uznania dla dzieci oraz kierujących nimi nauczycielek.
Zakończeniem uroczystości był pokaz zgromadzonych
pamiątek po ks. Leonie i świadectw Jego pracy oraz – w drugiej
sali – prac dzieci, w tym wzruszających wierszy jakimi dały
wyraz wielkiej czci dla swego Patrona. Goście szkoły, jako
dowód wdzięczności za zaproszenie na wspaniałą uroczystość,
wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Wspólny posiłek w remizie
strażackiej w Modliszewie, znakomicie przygotowany i podany wszystkim zgromadzonym
gościom, uwieńczył sympatycznym akcentem podniosłą uroczystość.

Po uroczystości w Modliszewku ku czci ks. Leona, członkowie oraz przyjaciele
rodziny przejechali do Poznania, gdzie w sali hotelu „Trawinski”, położonego tuż przy Cytadeli,
odbyła się uroczysta kolacja połączona ze spotkaniem rodzinnym. Wzięło w nim udział ponad
40-osób, w tym najstarsi: bratanica ks. Leona, 95-letnia Lubomira oraz Mieczysław – senior
rodu – bratanek śp. ks. Leona. Ściany sali ozdobiły rysunki drzew genealogicznych,
wydrukowane w wielkim formacie na ploterze (opracowane przez piszącego te słowa autora
strony internetowej www.formanowicz.pl) wszystkich gałęzi rodu Formanowiczów :
gostyńskiego, bukowskiego, gnieźnieńsko-kłeckiego i wielichowskiego.

Wydrukowane na ploterze drzewa genealogiczne : gostyńskie (z lewej) i bukowskie (z prawej)

Czytelne wydruki pozwoliły każdemu z członków rodu odnaleźć na drzewie genealogicznym
zapis o swojej osobie i dały podstawę do późniejszych rozmów na temat różnych wzajemnych
związków i koligacji. Wspaniała atmosfera spotkania, którego duszą był p. Mieczysław Formanowicz i Jego syn Maciej – organizator uroczystości –oraz Jego żona Anna, pozostanie w
pamięci uczestników na długie lata.
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