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I-tycie

i dzięłaks. Leona Formanowicza mog|yby stać się inspiracją wielu prac nauko.

wych, a nawet filmu biograficznego: dobry kapłan, serdeczny człowiek, pełen radościmyśliwy,humanista, miłośnikksiążek i osobliwości bibliofilskich, gorliwy Polak, a wręszcie
męczennik.
PomysĘ wielkich |udzi żyjąnadal; blask padający z ich czynów nie gaśnienigdy.
Thk stałosię ze spuściznąks. Formanowicza_ choć większośćbezcennych zbiorów uległa
rozproszeniu' a sama postać zos:ałanieco zapomniana - w dniu uroczystościnadania Jego
imienia szkole w Modliszewku i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, mamy niepowtarzalną
okaĄę,by przy)rzećsię tej wybitnej osobowościz podziwem.
Gdy we wrześniu 2004 roku Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaetteru orazBi.
blioteka Raczyńskich w Poznaniu w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza zorganizowaĘ
wystawęocalĄch obrazków religijnych ze zbiorów ks. Leona Formanowicza, zrodziłasię myśl,
aby tak znakomitego i zasłużonegodla nauki, ojczyzny i Kościołabohatera - męczennika
nadal przypominać. Jego Ekscelencja lGiądz Arcybiskup StanisławGądecki Metropolita
Poznański otwierając wystawę (p,,yjł wraz z Honorowym Konsulem Austrii Maciejem
Formanowiczem patronat nad ni| zwrócił uwagę na wielką ro1ętr'adycji i koniecznościjej
ocalania w istnieniu każdej społeczności.W.ystawa nosiła wiele mówiący tytuł: ,,Pomost
między przeszłościąa teraźniejszości{,.
Ks. Leon Formanowicz przez|atabył wiernym strażnikiem tradycji: kapłana - działacza spoŁecznegoi obrońcy polskości,pracowitego i dociekJiwego uczonego ratującego

od zapomnienia spuściznęnarodową, odważnegopatriory wreszcie niezłomnego ucznia
Chrystusa oddającego swe życie.
\7ichry totalitaryzmu porwĄ

zbiory, ukochane książki, obrazki, pieczęcie, wreszcie

rozwiaĘ po świeciei prochy ich wielkiego Zbleracza. Pozostałościcennych kolekcji ulegĘ
po wojnie nieopatrznemu rozproszeniu. Z |iczby około 300 drzeworytów, miedziorytów,
litografii oraz tyPoy\rychkolorowych obrazków - nierazwielkiej wartościartysrycznej i historycznej - do dnia dzisiejszego ocalała ich niewielka cząstka w zbiorach pieczołowicie
przechowywanych przez bratanka ks. Formanowicza _ pana inż. Mieczysława Formanowicza
zPoznania. Szczęśliwiew nieco większej liczbie ocalĄ zbiory bezcennych exlibrisów, których
wystawa odbędzie się w lutym i marcu 2008 roku w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich.
Mieczysław Formanowicz równiezjest kustoszem tradycji: nie rylko przechował pamiątki'
ale także napisał bardzo interesujący szkic biograficzny ks. Leona Formanowicza.
Nadanie Jego patronatu Szkole Podstawowej w Modliszewku, która obchodzi piękny
jubileusz |75 |at istnienia, świadczyiż mieszkańcy Modliszewka pragną oca|ić tadycję
swej 'małej ojczyznt', sięgając do wielkich wzorców i jednocześniewypracowi1ątradycję
własną,niepowtarzalną. To przypomnienie niezwyĘej postaci Patrona, który przezcałe swe
pracowite życiestąpaŁpo mościehistorii, a dzisiaj dzięki niemu nawet najmłodsiuczniowie
mogą tę przestrzeń przestąpić.
Dzieje księdza Leona Formanowicza są przykładem umiłowania Boga, Honoru i oj.
Czyzny; wartościstanowiących o naszej tożsamości.Należy żywić nadzieię, iż osoba Patrona
i szlachetny przyĘad Jego zycia i pracy będzie trwĄm

pomostem Tradycji, po którym

trzeba nam, współczesnym,śmiałostąpać.

dr Ewa Krawiecka
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t.) połecznoś
c naszej szkoĘ już'od dawna nosiła się z zamiaręm nadania placówce imienia.
zwlązaną ze społecznościąlokalną. To wokół szkoĘ
Jesteśmymałą, wiejską szkołą ściś|e
toczy się życie mieszkańców.
Poszukiwaliśmypatrona' którego życiebyŁo również związane z Modliszewkiem i który
mógłby stać się wzorem do naśladowaniadla naszych uczniów.
Postacią taką jest ksiądz Leon Formanowicz. ŻyŁ w czasach trudnych dla Polaków.
Nie mieli oni własnejojczyzny, a zaborcy starali się wszelkimi sposobami pozbawić ich
tożsamościnarodowej, języka i religii. Ksiądz Formanowicz v,ykazaŁ się wielką miłością
do ojczyzny i odwagą występującw obronie polskości.CzyniŁ to właśnietutaj w Modliszewku' zyjącwśródprzodków naszych uczniów. Namawiał z ambony ówczesnych parafian
kartki z pfotestem przeciw nauczaniu polskich dzieci
do zachowania polskości,rozda:waŁ
religii w ję,yk" niemieckim. Mimo szykan ze strony władz pruskich nadal angażowałsię
w działalność
narodową i społeczną.
oprócz pracy duszpasterskiejmiaŁ tez swoje pasje. Interesowałsię historią, kolekc,jonował rzadkie druki, exlibrisy, medale i obrazki święte.Czynił to z takim zaangazowaniem
i zapał.em,ze stałsię wkrótce znawcąw dziedzinie starodruków. Jego praca została doce.
niona także przez wŁadzekościelnei został mianowany kanonikiem gremialnym Katedry
Prymasowskiej w Gnieźnie oraz bibliotekarzem i archiwariuszem kapitulnym.
.W.szystko
to świadczyo Tm, żrcksiądzLeon Formanowicz był niezwyĘm człowiekiem.
Jego postaćsymbolizuje takie wartościjak patriotyzm, wiara,.oj czpna. Są one bardzo ważne
w kształtowaniu postaw młodych pokoleń Polaków. Dzieciom na|ezy pokazywać gotow€
wzorce i wskaz}.waćludzi, którzy są godni naśladowania.Bardzo dobrze, gdy .ą to osoby
z nĄbIizszego otoczenia. Ksiądz Formanowicz, który przez 21 lat był proboszczem parafii
pod wezwaniem św.Jakuba Apostoła w Modliszewku jest właśnietakim wzorem.

SzkoĘ Podstawowej
Chcąc ocalić od zapomnienia tę wyjątkową postać społeczność
w Modliszewku postanowiLa, ze p|acówka obchodząCa w tym roku jubileusz 175-Iecia
istnieniabędzienosiłaimię księdzaLeona Formanowicza.
Losy historyczne sprawiĘ że od wieków najwyzsząwartościąPolaków jest ojczyzna.
.!7.szelkie
nasze dziaŁaniawinny jej służyć.\7 przekaz;,waniu wartości,których symbolem
jest nasz Patron będą przyświecĄ nam słowaJana PawłaII:
pielęgnując
,,PragnęWasjeszcze zachęcić,abyścienadal strzegli swojej tożsamości,
więzi rodzinne, pogĘbiając znajomośćswojegojęzyka i staĄąc się przekazywać swą
bogatą tradycję młodemupo koleniu,,.
Realizując te treści,chcemy aby nasi uczniowie poczuli silną więźze swoim regionem
i ojczyzną,

,r,,r7rr,Lrin,7::::;:;
im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

Szkoła Podstatuoua tu Modliszewbu

Zdjęcia z bronihi zycia szkoły

Zdjęcia z kroniki zycia szkoły
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Fot. 4. K. Leon Forrnanowicz jako
rnłodypro boszcz paraf i modliszews kie1

-r
D,,,bi,,

nieopodal Bydgoszczy,osadawzmiankowana juzw 1365 roku' jako własność

Sędziwoja Pałuki, prawa miejskie nabyłaprzed rokiem 1456|.
Tutaj, w mieściewówczas powiatowym, w roku 1865 osiedlił się Franciszek Forma.
nowicz' rodem z Gostynia lwielkopolskiego. Tirtaj też, w dniu 3 października 187l roku,
odbył się jego ślubz Franciszką z Drzewieckich, urodzoną w Łobżenicy dnia 30 września
1840 roku.

1 Lewicka Maria, Szymanowska Barbara: Szubin i okolicew: Katalog zaĘtków sztuki u Polsce,T. 1I Dawne
województwo bydgoskie' pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, z. 14,Warszawa 1977 '
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marca 1878

roku

w domu rodzinnym lfot. I.l ,
przyszedŁ na świat syn' jako
piąte dziecko swoich rodziców,
któremu na chrzcie świętym
w dniu 23 kwietnia 1878 roku
nadanoimiona:Leon, Marian.
Rodzicami chrzestnymi byli
Elżbieta Kirst oraz Zygmunt
Żdzarski ze Słupów /koło Szu.
bina/.
Pierwsze nauki pobierał
Leon w szkole powszechnej

Fot. l. Dom rodzinnl Leona Formanowicza w Szubinie

w Szubinie' a po odpowiednim przygotowaniu wstąpiłdo gimnazjum w Nakle nad Notecią, gdzte przebywaŁdo uzyskania promocji do wyższejsekundy. Następnie przeniósł się do
gimnazjum klasycznegow Chełmnie w województwie toruńskim, zdĄąc tam w roku 1898
pomaturę.Jako uczeń gimnaz,iumw Chełmnie brałudziałw tajnejpracy niepodległościowej
morskich Filomatów2.Po zdaniu matury zgłosiłsię do Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Ukończywszy Seminarium Poznańskie, zostałskierowany na dalsze studia do Seminarium
Duchownego w Gnieźnie.Jako kleryk odbył w Roku Jubileuszowym l900, wraz z innymi alumnami' pielgrzymkę do
Rzymu. gdzie zosrałPrzyięry
na audiencji u ojca Świętego
Leona XIII.
'W
dniu 1 grudnia 1902
roku otrzymał Leon z rąk ks.
biskupa Antoniego Andrzejewikapłańskie.Mszę
cza święcenia
prymiryjną odprawiłw dniu 2
grudnia l902 roku w kościele
parafialnym w Szubinie.Zachowałosięoryginalnezaproszenie
na tę ufoczystośćlfot 2.l .

Fot. 2, Zaproszenie na mszęśw'pr1lmiryjną

2 zob.FormanowiczJanina: FormanouiczLeon/187B_1942/,ks.kanonikkapitulnYwGnieźnie,V:Słownik
Pracownikóu Kiążki Polskiej, pod red. Ireny Tieichel, \Yarszawa 197f .
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Po otrzymaniu święceńkapłań-
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skich skierowano ks. Leona na wi-

Lvó{ - gfud'ień l9oó.

ItoK IV.
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kariat do parafii św.Trójcy lfaral
w Gnieźnie,gdzie pełniłobowiązki

DODATEK NAUKOWYDO

wikarego lfot. 3., 4.1.
od 1 I 1903 [.]. Z pewnością
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pracy duszpasterskiejzajął się od razu
dzi ata ln ośc
ią naro dową i społeczną.
Należał do organizacji narodowo
- demobratycznej ,,Straż', i często
przemawiał na jej u',iecach.W ]905
wystąpiłu mowie wiecoweju obronie ziemi polshiej,piętnując sprzeda.
wania jej Niemcom, NauoĄwał do
pop ierania rodzimegohandlu, Jedną
z jego mów w 1906 uznAno za uy.

Pamięci

Rdama

0lic\iewicza.

-.Ifll{q

lakch 1830 i l83| rofgrywała się na po|ski.h ziemiacb ponuri
tragcdya.
ĘlĘ|;[
Jak na odgłos dzwonka poźa'nego' co jękiee bo|$n}m
a&u7
aby olrąsnąć f siebiehań.
wśród nocnej. głęboki€' ci
szy sp'ywa ks zi8mi uŚpiobiąe niwoli pęta i ob'oź.
nej' - w|eś&ła się zry{o'
dtaviq.€' co długo .uch i
aby wy.wać z ogBisl€! pa.
d*h ńtr odbisrały.
9oy rudefr i poled oku.
... l zadrgnęły srą
piony dobytek, - ńk na
Źywem tęten 0adziel...
h'gło' męźnych tselwed€ r .
i aisk.zył śĘ w dłoni or{ź
śfyków oaród si€ '€ N ał,'an|BllxlBboio{4'...
i |ry$ęły iak
gćjżery go,&ei hrui slrumi€oie. l dużo tei kNi po|skił śę poiąło, ż€ rż
'ienia od ni.i sĘ zarum'etriłB!J!ź. j!ż w|tano p|erM bhEhi k'a$ei iu.
trżenki,_ a|e jutftnka ni. pr'ygła. _
came' gqste .hmury akłębiły się .,}owrogo i opadaly coEz !iź.i
i 'iżej. l st.ło się ba.duo' b.'f,ad'iejnie ciem'ol .- Po dzie{iĘci! mięsią-

raźnieantynierniecb7. [o słylujego
zapewne płomiennych przemówień
niech zaświadc4l artykuł młodego
ks. Leona, pod tytułern ,,Pamięci

Fot. 5' Artyhuł ks. Leona Formanowicza
o Adamie Mickiewiczu

Adama Mickiewicza,,, który uhazał
się w grudniu t906 roku u lwowskim czasopiśmie,,Iwiedzai Praca,,/fot. 5'].Z4 szczegóInie
-Współdziałał
w założeniu (I 1
i wstrzemięźliwość.
ważną społecznie uważał ahcję trzeźwość
II t906) w Gnieźnie truarzlstua

wstrzemięźliwości
,,Wyzwolenie'' i zostałprzewodniczą-

cyrn zarządu, Należał także do Związku l(sĘży Abstynentów i pełnił w nim (1907) funkcję
sharbniba. W,,Miesięczniku dh Popierania RucbuWstrzemięźliwości,,umieszczał(od l904)
w Poznańshiern
artyhuły,w btórychpodauał historycznedane o organizacjachwstrzemięźliwości
oraz o dziejach tegoruchu w Polsce.Swoje historrycznezainteresowania rozwinąłpózniej, jako
archiwariusz i bibliotekarz kapitulny. od 1904 był członkiem Poznańshiego Tbwarzystwa
Pr4jaciół NauF.
3 Formanouicz Leon hs. w: %ounik biograf'czn1,,I(sięźn
społecznicyw lYielkopolsce1894-19I9'1 pod red
T. 1:A-H, Gniezno 1992,s. 305.
Anny Polakowskiej,Marii'Wojciechowskiej
Mariana Banaszaka,

I2

Ana|izując arrykuł łs. Leona napisany stylem bardzo poetyckim, nieco w stylu młodo.
polskim, można domyślaćsię jak wiele emocji wywoĘwać musiĄ

jego kazania. opisując

czasy repres,ii zaborcy nie wahał się użyć bardzo obrazowych porównań:
[.] Jah dzika pantera, co shohiem błyskawicznymsiada na karku zuinnej gazeli, i zatopiwszy
w ciele ostre kĄt, szpony ssie tapczywie ciepł7 hrew, - tak zuycięzca pastwił się nad zwalczonym
narodem. - RozpoczęĄ się orgie wściekłejzerusty _ bezprzybładne w dziejach śuiata! Zanihło
sumienie, zamarh serce!Pozostak tylho nieubtagana ź;qdzazemścićsię tah na Polahach, ab1
.to poczuli jeszcze w najdakzej swej pr4lszłości,,(Paskieulicz). Przelano drugie morze krwi
i morze łez. A w 7norzu tem kqpaĄ się, szatańską rozboszą upojone dwa upiory: car Mikołaj
I i jenerał _ gubernator Paskiewicz. [-J
o fali emigracji pisał:
_
[-J Zegnali uhochan7 ojczyznę, rnoże na zatpsze! _ Szli w dal niepewną sieroty bez
7nutbi! _ a bezdomrytm szarpała serce tęshnota nieukojona! Przygłuszeni łoshotemgromów
wczoĄszych kĘsh - szli podobni do cienióu z zaświatóu, a za nirni wlokła się jak wiedźma
ratouania drogiej Matki - ojpotwrrna _ świadomość,
że uleciała rnożena uieki sposobność
cz!zn!' Zrobiło się ciemno przed oczami ich dusz/
Mężem opatrznościowym według Autora arrykufu stał się Adam Mickiewicz, niczym
Mojzesz - Prawodawca prowadzący lud wybrany z domu niewoli:
Lecz btóż ten mąż, htóry wydobędzie z uhrycia gĘbokiego iskrę na jaw, rozdmucha, roznieci i jak gl',iazdę nad narodłm zauiesi? - Któż mu będzie przewodnihiem wśródzwalisk
i złonów?: _ Któż sternikiem na rozigranej fali hsu? _ Przed obliczem rozbitego narodu stanął
uieszczAdam.
[.] ]ah Mojżesz, óu uielki wódz narodu ż1dowshiegodo ziemi ojców, przyniósł ziomhom
suoim w chwili najwięhszejpróby rykute w kamieniu prawidła życia,tak nasz uieszcz w chwili, gdy naród nasz konać się zdauał w zstatnich, śmiertelnychpodrzutacb, przynosi mu słowo
nowego życia, hatechizrn narodowy, ,,I{si€gi narodu polshiego i pielgrzymstua polshiego,,' [.J
DzieŁo to ks. Leon przyrównał do Biblii orazwskazał powinności Polaków:
oto ewangelia, jaką obwieściłnarodowi wielhi mocarz ducha, [-J Na dźwięhi tej dobrej
nowiny - jak z pod razów różdżhi czarodziejshiej - budzi się naród ze snu odrętwienia.'.
Z chorej, bezwładnej, znużonej niemoE. Rozuiera powiehi, zltacza w brąg ohiem, widzi
świetna,prornienna'
siebie na przełęc4l dwóch światóu. Poza sobą - szereg wieków, przeszłość
czlsta, nieshalana jah biaĄ pucb orła. Z dumą szlachetną spogląda na eta?! swego dziejowego
pochodu. Nie zastygłw bezrucłlu, nie wegetowałw półbycie, zwarzonej mrozem rośli'ny,_ żyt,
żyłpraudziwie, bo w piersi hołatałoserce wielhie, szerokie...'Wżnosiłoharze całopalenia,
w btór1ch d1miła się kreu serdłczna hu dobru całej ludzhości.Widzi drogę swoj4, drogę mlecz-

r3
ną, srebrzlstą, i tam na skłoniejak łuna widnieje wielki cel: literami z ognia wyryry napis:
sbojarzyć wszystbieludy chrześcijańskieu imię wiary i wolności.oto pielgrzymstwo narodu
nakreślonewieszczyrnduchem Mickieuicza.
winien pielgrzym pokbi żeglarzy morsbich, któr4l płyną za wska[.J Dlarcgo naśladou',ać
zaniem gwiazdy i busoli. .A gwiazdą pielgrzymstwa jest uliara niebieska, a iglicą magnesouą
miłośćojczyzny,',
Naprzód zatem Duszo - Pielgr4lmie!
W drogę_ do hrainy obiecanej!Weźna siebie trud pielgrzyma' A cblebempielgrzyrnim niech
ci będzie uliara w świętość
sprau,,y,dla której jesteśposłana, _ wiara we własną, tuszecłlmocną
siłęi_duchofiary.
[-] \V4pełnijmytestamentJego!Węzłembratniej miłościspojeni,pracujm1, walczmy przez
uewnętrzne odrodzenie, o lepszą, szczęśIiwsządoĘ!
Thk niech się staniela
Po czterech latach tj. w roku 1906 został
ks. Leon proboszczemw parafii Modliszewko, położonejokoło 10 km na północ od
Gniezna.
Modliszewko, dawna siedziba Pałuków
i Dyów, szczyciŁo się drewnianym, wysokiej
klasy zabytkowej, kościołem św.Jakuba,
pochodzącym z roku 1732, Kościółwzniósł
tutejszy dziedzic Filip Kołudzki' Dachy i kopuĘ kaplic pokryte byĘ oryginalnym gontem /fot. 6.i. Kościółspłonąłw 1988 roku.
Odbudowany, już.jako murowany' odbiega
wyglądem od pierwotnego.
Bls.Leon, ,jakonowy proboszcz,odnowił
kościół,a plebanię, w której zamieszkaŁlfot.
7.|, rozbudowaŁ.
\7 roku 1907 wybuchł strajk dzieci
szkolnych obejmujący prawie całą 1wielkopolskę. Nie ominął on również dzieci
a FormanowiczLeon,.

Pamięci Adama Mickieuicza,

1906. nr 23 i 24. s. 177 - 182.

Fot. 3. I{s.Leon w pieru.rzych
latach kapłaństwa
,,wiedza i Praca'' (dodatek do ,,Rodzina i Szkołi' Lwów)

r4
w Modliszewku.

Ks. Leon

zostaŁ pruez ówczesne władze
pruskie, na skutek donosu,
oskarżony o uświadamianie
i namawianie z ambony parafian do zachowania polskościw następujących słowach:
Jatjuż najw1ższy czas, abyście
pozbyli się gnuśnościi oparli
się germanizacji świętejnaszej
religii i kościołaprzez nauhę
religii w szkołach. Więcej nic
.Vam
powiedziećnie potrzebuję,
W.iecieterazsami co Vam czynić
w1pada5.
'Wytoczono

ks. Leonowi

proces' który odbył się w Sądzie Ziemskim /Landgericht/
w Gnieźnie. Na skutek mo\ey
prokuratora domagającegosię
przykładnego ukarania oskarżonego tj. z dwóch paragrafów

parafak1 u Modliszewku
Fot. 6 i 7, Kościół
(dorobu 1988)i plebania

po trzy tygodnie więzienia,Sąd
skazał ks. Leona nałączną karę trzech tygodni. Po odbyciu kary, wypuszczony na wolność,zostałodważny proboszcz entui1astyczniepowitany przez ludnośćmiasta Gniezna.
Ó*czesna

gazeta gnieźnieńska ,,Lech'', a za nią,'Kurjer Poznański'' przedstawiĘ bardzo

obszernie to wydarzenie:
w poniedziałek rano (13, V) o godz.
Ks'proboszcz Formanowicz z Modliszewka [-] opuścił
8 i pół mury więzienia gnieźnieńshiego,Vyloty przylegĄch ulic zaległyrzeszeludu polshiego,aby
powitać hapłana- więźnia.Przed więzieniem samym utrzyrrlywałapolicja porządek i oczyścila
ulicę dość
gruntzunie, Gdy hs,proboszcz Formanoulicz się uhazał,odezwałysię obrzybi: ,,Niech
żyje,,,a jednocześnieposypałysię do pojazdu bwiaty, W drodze z więzienia do kościoła
farnego
towar4lszyły pojazdowi tłumy publiczności, które zapełniły kościółfarn1, gdzie bs, proboszcz
' ,,KurierPoznański''nr 27 z dnia |.02 1907,
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Formanowicz odprawił mszęśw,Policja przybazała surouo stangretoui, aby nie ważyłsię
stawać?o drodzć. Tego samego roku odbyła
się druga rozprawasądowaza rzekomą obrazę
wachmistrza' jakiej miał się dopuścićks.
Leon podczas opuszczania więzienia. Sąd
skazałgo na 30 marek grzryny
Wytoczonomu nowyprocesza obrazężan.
darmóul i skazano na 30 marek grz1uny, od
czego złoĄlł apelację. Proces u)/toczono tahże
]0 osobomz tłurnu witającegogo i shazano
mężczyznna ]0 mareh, a hobiery na 5 tlarek
grzlwn!. Doznane szybany nie wstrzymywałjl
go od działalnościnarodowej i spohcznej7'
Praca duszpasterskaw małejparafii wiejskiej nie wypełniałaks. Leonowi całkowicie
zaspakaczasu' Toteżwolne chwile poświęcał
j aniu swoich zainteresowań intelektualnych
- humanistycznych. Dla relaksu oddawałsię

Fot, 8. IG. Leon na polowaniu
z bratem Kazimierzem

pasji myśliwskiej/fot. 8.l. oprócz dotychczasowychfunkcji przfiął nowe. W 19]0 uszedł do rady nadzorczej nowopowstałegoBanhu
Ziemskiego w Gnieźnie, W ry- samlm rohu należałdo tamtejszegoPowiatowego Komitetu
V1lborczegoi brał udział (1912) w zorganizowanlm przez ten Komitet wiecu protestaryJryprzeciw uchwale o wywtaszczaniu chłopóu ogólnikouo podaje się, żepodczas powstania
wielhopolskiegoutrzymywał kontaht z działaczami patriotycznymi w Gnieźnie, wymaga uięc
badań, na czym polegałjego udział w powstaniu8, MonogrĘe opisującedziałania powstańcze
(,'Bój o Szubin,,)l wspominają,żehs. hanonik Formanowicz dysponował,,tehami,'archiwaliów
(dokurnentów z czasóu ualh powstańcrych), Cytat ze wspornnianegoopracowania (str' 279):
,,... u teceks. han. Formanowicza pod 1 b 193 dodateb nadzw4czajńy gazet!.,,.Nahży przy.
puszczać, że hsiądz Leon zbierał w czasiepowstania dohumen1),arcbiwizował i hatalogował
je, a następnieudostępniałte arcbiwalia osobomzainteresowanym.
6
,,KurjerPoznański''nr 110 z dnia 15.05 1907.
7 FormanotaiczLeonks.WSłounikbiografczny-IGĘżnspołecznic1
u.Vielkopobce1894-1919',dz.cyt.'s'305.
8 tamż'e.

9 por. Lewandowski.$7'łodzimi
dla Badań nad HistoriąPowstania.W.ielkopolskiego
erz:Bój o Szubin' Tbwarzysnao
1918/1919' Poznań 1'937,s' f16 i 279,

Sumiennie spełniałobowiązki proboszcza - mimo młodegowieku radził sobie doskonale. Był akzewraz\iv"1,na ludzką krzywdę. o jego narychmiastowej gotowościpomocy
śwtadczyfakt' zezaopiekowałsię osieroconymi przez matkę dwiema maleńkimi córeczkami
swego brata (który w tym ciężkim dla rodziny czasie zostałpowołany jako wojskowy na
pierwszą wojnę światową).
Z wielkim zamiłowaniem rozpocz$ zbieranie rzadkich druków, exlibrisów medali'
obrazków święrych nawiązując kontakry z wieloma zbieraczamt tych przedmiotow. Żywy
kontakt utrzym;,wałzeznanymikolekcjonerami medali, między innymi zp.Zygarłowskim
z Poznania i z p. Erzepkim z'W'itowa.
Już w pierwszych latach kapłaństwa zwrócIł się ks. Leon ku studiom historycznym
i bibliotekarstwu. Jego mistrzem stał się ks. Tadeusz Tizciński' profesor i bibliotekarz
kapitulny. Zrazu holekcjoner i bibliofl przebił się tl',4trwałąpracą do rzędu historyków
i w4tratłn4chbiblioteharzy- takie świadectwoo Ks. Formanowiczu wystawiłks. Józef Nowacki, znakomity historyk kościoławielkopolski ego1o.Zamiłowaniem swoim do studiów
historycznych i bibliotekarstwa zwróctł na siebie uwagę ks. biskupa Antoniego Laubitza
zGniezna,jak również ks' Prymasa KardynałaAugusta Hlonda w czasieich kilkakrotnych
wspólnych wizytacjl w Modliszewku. Oceniając pracę' Znawstwo' jak również zbiory, na
wniosek Prymasa A. Hlonda PapieżPius XII mianował ks. Leona kanonikiem gremialnym
Katedry Prymasowskiejw Gnieźnie [18 II I927l oraz bibliotekarzem i archiwariuszem
kapitulnym. Instalacjaks. Leona jako kanonika w Katedrze Gnieźnieńsklej przez ks. Pry.
masa nastąpiła18 kwietnia |927 roku. Ks. Leon, jako kanonik zamieszkałw kanonii przy
katedrze lfot.9.l.
Jeszcze w Modliszewku,
a poźniej w Cnieźnie, częstymi gośćmibyli historycy i bibliotekarze, wybitni filolodzy,
np. Stefan Vrtel -.W.ierczyński, Alodia Kawecka, Alfred
Brosig, Kazimierz Piekarski.
P rzyj ezdżali,by p r zeprow adzić
konsultacjęlub zasięgnąćrady
w pracach z dziedziny bibliotekarskiej /fot. i0.i.

Braki

Fot. 9, Kanonia w Gnieźnie

l0 zob. pod hasłem Formanouicz Leon ks. IM Polski Słounik Biografczn\ pod red. Józefa Nowackiego, t' 7,
z. 3I, Kraków |948

T7

wykształcenia zawodowego uzupełniał ks.
Leon wytrwale,samouctwui wielkiej pracowitości zawdzięczĄąc swoją głębokąwiedzę
i znawstwo orazuznanąpozyć1ę w świecie
i.
bibliotekarskim. Jegopu bli hacje zw i ązaneśc
i ą bi bli otekarską, wyró żniaj ą
ś
le z dzi ałaInośc
i znawsttuem
się wieIhąstarannością,ścisłością
piszą zgodnie w swych opracowaniach ks.
Józef Nowacki i Janina Formanowicz.
Na stanowisku archiwariuszai bibliotekarza kapitulnego /fot. 8.l, podjĄ żmudne
prace nad uporządkowaniem zbiorów ka.
pitulnych i seminaryjnych. PrzeprowadzaŁ
nową inwen taryzację zbiorów archiwum
kapitulnego, która dobiegła końca przed
wojną. Jego pracę docenił ks. Prymas Au.

Fot. 10. Wltcieczka naukowa
Koła Poznańs k o.Pom orsk i ego
Związku Bi bliote karzy Po lsk ic h
- Gniezno 12 maia 1935 r.

gust Kardynał Hlond pisząc w liściez dnia
12 czerwca 1936 roku m.in.: Z wielhim
e
zainteresowan i emp rzestudiou ałemnadesłan
mi sprawozdaniez pracy, wykonanej w archiwum oraz bibliotece gnieźnieńsbiejKapituły
metropolitalnej w r. 19j5. Przewielebnemu
hsiędzuKanonikowi zasyłamu)/raz! uznania
i podzięki|l.
Jeden egzemplarz inwentarzowy, aczholwiek jeszcze niezupełny,złoż7łks. Formano.
wicz w 19j8 roku oĄnariuszowi

diecezji.

Daremno poszukiwali obupanci w pałacu
prymasousbim u Poznaniu - uratouał je
JQgo) Ern(inencja)IG, hardynałHlond _ pisze
ks. Józef Nowacki12.
rr odpis zob. Acta HlondianaT. 4, Dz. 20, s. 24O
(w zbiorach Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
w Domu Zakonnym w Puszczykowie).
lr zob. pod hasłem Formanowicz Leon ks' W Polski
Słownik Biografczry, dz. cyt.

Fot. 8. K. Leon Formanowicz, hanonik
Katedry Prymasoushiej w Gnieźnie
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Bibliotekę uporządkował, przeprowa-

RS. LLO\

FORltt\O\lt7

dził inwentaryzację, wyodrębnił z przebo.
gatych zespołów bibliotecznych polonica
oraz XVl-wieczne inkunabuĘ'3. Sięgałdo
starych opraw wydobywając z nich cenne

Bl BL.l ()'l'EIi;l i( A PITULNTt
lry GNI EZl\1E

fragmenty druków, odciskał na papierze

I

unikalne tłoczone ornamenty skórzanych
okładzin ksiąg. odbywaŁ podróż'e do |icz.

ł

nych kościołów archidiecezji, poszuku,jąc
cimeliówl4, które gromadziłw księgozbiorze
kapitulnym.
Dzieje gnieźnieńskiejBiblioteki Kapi.
tulnej nakreśliłks. Leon w wyniku skrzętnych studiów archiwalnych w Pracy pt.:
,,BibliotekaKapitulna w Gnieźnie'',wydanej

li'

POZN,\Ń

.;ZcloNKAMI RoLNl(zE'

DnUK^RNl N^Xł,^Doł1'sJ 1| PoZNr\ n.lU

już w roku 1929 z okaĄi czwartego Z1azdu
Bibliofilów i drugiego Zjazdu Biblioteka.
rzy Polskich w Poznaniu i to dwukrotnie

Fot. l ], Karta tytułouaprac1
,,Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie,,

- jako oddzielną pracę czcionkami Rolniczej
Księgarni Nakładowej w Poznaniu lfot. II,l orazw pracy zbiorowej pod redakcją Stefana
Vrtela -.Wierczyńskiego: ,,Biblioteki V.ielkopolskie i Pomorskie'' str, 153.167, wydanej
przez Komitet organizacyjny wspomnianych Zjazdów lfot. I2.|.
O wnikliwości w pracach bibliofilskich ks. Leona świadczyrównież fakt odkrycia przez
niego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie w roku 1929 unikatowego' jedynego egzempla.
Śląska, napisanego w roku
"e
1612 w ję,yk" polskim: ,,officina Ferraria, abo Huta y warstat z kuźniami szlachetnego

rza traktatu poeryckiego \7alentego Rozdzieńskiego, rodem

dzieŁaielaznego''. odnalazł go ks. Formanowicz w sporym klocku ofiarowanym Bibliotece
Kapitulnej przez ks. Antoniego Dyamenta.
|-] Walenty Rozdzieńsbi w dedykacyjnym wierszu wyraża życzenie, aby jego ?oemat
,,między kuźnikarrli rozniesion wszędzie został". I{s' Formanouicz postanou',iłwieśćo tak
rzadkirn drubu roznieśćnie tylbo rnięd4, buźnibami, czyli hutnihami, lecz rniędzy cały
13incunabula (łac) oznacza koĘskę, powijaki. Inkunabuły to na,istarsze księgi drukowane (z ,,koĘski'' sztuki
drukarskiej). Jako umowne cezuryinkunabułówprzyjmuje siędaty 1455 - 1500 (rok 1455 _wydanie Biblii
drukiem przez Jana Gutenberga). (E.K.)
la termin wywodzi się z j. greckiego: keimĆlia l.mn. od keimćlion kosztownościi skarb; klejnot. Cimelium
(l. poj), cimelia (l. mn) to najcenniejsze i nĄnadsze, unikatowe książki i dokumenty. (E.K.)
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Fot, t2. Karta tytutowa bsiążhi,,Bibliotehi Wielhopolskie i Pomorskie,,
i pierwsza strona Praq) ,,Biblioteha Kapitulna w Gnieźnie,,
naród polski..., tak przyPomina o tym odkryciu Gustaw Morcinek w roku 19621'. Ks.
Leon w swo,iejpracy ,,Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie'' wymienia wsPomniany traktat
poetycki ,,Officina Ferraria" na stronicy 14.Przekazany do edycji naukowej profesorowi
Romanowi Pollakowi z Uniwersytetu Poznańskiego wspomniany poemat doczekał się
w roku \933 drugieeo wydania nakładem Jana Kuglina, dyrektora ówczesnej Drukarni
Rolniczej w Poznaniu. Niestery bezcenny oryginał ,,Officina Ferraria'' przepadŁpodczas
okupacji hitlerowskiej.
Już w roku 1930 opublikował ks. Leon w wytwornej szacie edytorskiej opracowany
przez siebie ',Katalog druków polskich XW wieku Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie'' /fot.
13'l ' o katalogu tym ukazaŁasięw ,,KurjerzePoznańskim' dnia 30. 1Ó.1930 roku autorstwa
dra Stefana Vrtela -.Wierczyńskiego recenzja pt.: ,,Nowy cenny Przyczynek do kultury
wielkopolskiej''' w której wysoce kompetentny specjalistao dziele ks. Formanowiczav',yraził
się nader pozyrywnie: Katahg dedykouan! Iśiędzu KaĄnałowi Prymasowi Polshi, zaruiera
426 pozycji bibliografczn1ch. Iwśródnich [-] szereg rzadklści i unikatów, już to nieznanych
15Morcinek Gustaw: Rozdzieński
iubikt, ,,Słowo Powszechne'', nt 2f7 ' z dnia 17 '09,1962'
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MClrxxx

POZNAN
ffiwwmtMorcr-ffiMo

1939

Fot' 13 i 14. Stroryl tytułoweprac ks. Leona Formanowicza

zupełnie, już to znanych częściowoi niedohładnie. [.J opracowanie poszczególnycb pozycji
starunne i sumienne. [-] Publikacja ks.
bibliografcznych, podobnie jah opracowanie całości,
banoniha Formanowicza jest ważnym dorobkiem na polu biblioteharstwa naszego,a zarazem
cennltn ohazem buhury regionalnej.l6
owocem szczególnie żmudnej pracybyŁ ',Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej
w Gnieźnie'' _Zeszyt pierwszy lP. 1939|, obejmujący 407 pozycji /hasła:Abtemnis - Paluje/
lfot. 14.|. Katalog ten oparty zostałna metodzie Isaaka Collijna. Przygotowany do druku
Zeszyt drugi już nie doczekał się wydania.
O katalogu inkunabułów pisze Alodia Kawecka - Gryczowa w roku 1949: |-) Tu trzeba
zaliczyćjedynyjak dotądpolshi uzorowy hataloghs.Formanowicza. Szanowant, stara biblioteka
w Gnieźniezawierałapohaźnyzasób inkunabułóu [.J Przygotowany do druhu następn!zeszlt
już nie trafł pod prasę. Może ręhopisjego jeszcze się odnajdzie? Zamordouany w Dachu Autor
nie zdołałwyhończyćtegodzieta, godnie reprezenĘqcego naszp, ubogąpoza t!m, inbunabulistyhęnaforum międzynarodowyln,jah również opracouaćzamierzonegokatalogu inhunabułów

'6 .W'ierczyńskiStefan:Nowy cenn1prz1tczynek
do kultur1 uielkopobkiej,,,KurjerPoznański'',nr 502 z dnia 30.
10.1930.
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Fot, 15a i I5b FragmentyrękopisubataloguinbabułówBiblioteki Kokgia4l
św.Stanisławaw Szamotułach

Bibliotehi Seminarium Duchownego w Gnieźniel7.\7 innej pracy M. Bogonos _ Zagórska
opracowania''18.
i Z. Rozanow określająkatalog ten, jako ,,przyI<Ładwzorowego
.W
roku 1937 ks. Leon zebrał materia}y do Katalogu inkunabułów Kolegiary Szamo.
tulskiej zzamiaremjego opublikowania, cze1o:'akzeniezdążyłwykonać. Rękopis katalogu
zachowaŁsięw Gnieźnieńskim Archiwum Katedralnym. Katalog zawiera 38 pozycji. Autor
opracował dokładnie jego zręb zasadniczy.Zapisy proweniencji (czyli pochodzenia druków)
notowane ołówkiem, częstow skrótach, nosząwyraźneśladypośpiechulfot, |5a. i 15b./.
ZachowaĘ się też w rękopisach katalogu liczne przetyĘ tzw. ,'wyciski ślepe''ciekawych
motywów z dawnych opraw lfot. 16., 17.l . Katalog ten opracowany i przygotowany do
druku przez dr Janinę Formanowicz, zostaŁopublikowany w ,,Studia Gnesnensia'' w roczn i k u 1 9 8 2 / 8 3 ' e.
Na stanowisku kanonika i archiwariusza kapitulnego kontynuował ks. Leon w dalszym
ciągu swoje zamiłowania do historii badającdokumenry historyczne i ogŁaszĄącvtyniki swoich dociekań między innymi w,,Kurjerze Poznańskim'' oraz w,,Kronice Miasta Poznania'.
Tam właśniezamieściłmiędzy innymi arrykuł naukowy Pt, ,,PrzyczYnek do działalności
rytowniczej Fryderyka'lTilhelma Belova"2o.
.W
roku 1938 zostałks. Leon Formanowiczwyrózniony

wyborem na członka Komisji

Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie2l. Niestery nie zachowĄ się
aktatejze Komisji zLat 1938 _ 7945, które mogĘby zobrazować prace ks. Leona we wspo.
mnianej Komisji PAU. \7 Archiwum PAU /obecnie Archiwum Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie/ znajd$esię list ks. Leona potwierdzĄący odbiór dekretu naczŁonka Komisji
Historycznej PAU.
Tamze w roczniku zalata I938l39 występuje nazwisko ks. Leona Formanowicza
w składzie Komisji. Archiwum PAN w Krakowie posiada,iedynie korespondencję z okresu
pracy ks. Leona w Komisji Historycznej z prof,.WładysławemSemkowiczem /Biblioteka
Jagiellońska/ oraz z prof. Edmundem Majkowskim /Biblioteka PAU w Krakowie/.

17Kawecka_GryczowaAlodia

Katalogstar\chdrukóuBibliotehiPublicznejmiasta.Warszau\,cz.

I:Inkunabuły,

Vlarszawa 1949.
ls Bohonos _ Zagórska Maria, Rozanow Zofia: InkunabuĄ u zbiorach polskich,warszavta |979.
19 Formanowicz
]anina: rl3. Leona Formanowicza katalog Biblioteki Kolegiaty śu.Stanisłaua u Szamotułach w:
,,Studia Gnesnensia" T. 7, Gniezno 198213.
20 FormanowiczLeon: Przycz1tnek do działalnościrytouniczej FryderykaV/ilhelmd Beloaaw:,,Kronika
Miasta
Poznania" R 14 1936.
2l Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU' do roku 191 9 funkcjonowała pod nazwą Akademia Umie.
jętności,w skrócie AU) _ korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej, naczelna polska instytucja
nauki mająca status towarzystwa naukowego ogólnego' Główną siedzibą PAU był własny gmach w Krakowie
przy ul. Sławkowskiej 17. (E.K.)

23

qw iut
t-

l

i
i
t
i
'l

I

.,.
I

Fot. 16, \V4cisbślepyz inkabułu Biblioteki Kolegiaty św.Stanisława
u Szamotułach- u1konany przez ks, Leona /1937 r./
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Z ogromnyrlzamiłowaniem zajmowałsię ks. Leon kolekcjonowaniem grafiki religijnej.
Począwszy od czasów szkolnych' przezwieIe lat nie szczędząc ni trudu, czasu czy pieniędzy,
zbierałrycinę po rycinie rworząc kolekcję nadzwyczĄ cenną - bodaj jedyną w swoim rodzaju w Polsce. Stworzyłzbiór grafiki religijnej obrazóq obrazków cudownych maryjnych
oraz świętychi patronów w Polsce, w ilościparuset egzemplarzyod XV wieku po obrazki
świętepoczątków XX wieku.
Ta olbrzymia kolekcja zostaŁa zaPrezentowana na dwóch wystawach: w Poznaniu
orazBydgoszczy. Plerwsząwystawę w Poznaniu otwartą 3 czerwca 1933 roku zotganlzowaŁo
Muzeum \wielkopolskie/obecnieMuzeum Narodowe/ w Poznaniu staraniemgłówniekustosza tegożmuzeum dra Alfreda Brosiga, przy współpracyTowarzystwaMiłośników Grafiki'
pt. ''Obrazki święte''.obejmowała ona dzieŁareligijnesztuki ludowej, a więc okazy rzeźby
ludowej' obrazy na papierze' płótnie, malowane na szkle, a przedewszystkim grafikę.
Dla celów naukowych wystawy ułozyŁdr A. Brosig specjalnie mapkę topograficzną
\wielko.
cudownych obrazów i figur znajdu jących się w miejscowościachodpustowych w
polsce i terenach przyIegłychoraz miejscowościach przygranicznych, ale wówczas lezących
po stronie niemieckiej lfot. 18.l .
Pochlebna notatka ukazaŁasięw ''Kurierze Poznańskim', 3 czerwca 1933 roku awiaĄąc
otwarcle wspomnlane] wystawy:
|.) Po raz pierwszy udostępniono szerszej publiczności przebogatą i niezmiernie
ks.
ciebawą kolekcję ,,obrazków świętycb,,

J&.ą
'{.
J- 4*

kanonika Formanowicza z Gniezna, rezul'
tat długoletnich i mozolnych zabiegów tego

-L-

J-.

r;-

zbieracza I-)2r.

dp

Niestety, nie zachowałasię w Muzeum
.Wystawy..W.iadomości
dokumentacja tej

l-

t

ó.
-t

o niej zawdzięczamy wielu opisom' recenziom, a raczej charakterystykom tejze wy'
stawy,jakie ukazaĘ się w miejscowe,iprasie:
',Kurjerze Poznańskim', oraz w krakowskiej
- w ,,Kurierze Literacko - Naukowym",
dodatku do ,,Ilustrowanego Kuriera Codziennego".
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Fot. 18.Mapka wykonana
przez dra A. Brosiga

22 Dzieła religijne sztuki ludouej w Muzeum \Yielkopolskim, ,,Kurler Poznański'' nr 253 z dnia 3. 06 1933.

T
Obszerne scharakteryzowaniewystawy w Muzeum Vielkopolskim w Poznaniu przedstawił dr A. Brosig we wsPomnianym ',Kurierze Literacko - Naukowym'', ilustru,jącją
wieloma reprodukciami:
[-J oglądaliśmytam piębne,,Einblaxdrilcke,,z W uiehu z Bibliotehi Kapitulnej w Gnieźnie,
rzadhie i bardzo cennemiedziory4tpolskie zWII i WIil wieku, licznie na wlstauie zebrane",
wieku i z początbu X]X uiehu oraz obrazki świętenaszej
śledzićdzieje sztuki religijno - popularnej i jej upadek,
tlm sposobemmożność
dob1.Mieliśmryl

,, drzewor4ty ludowe,,z końca WIII

zac4lnając1lsięjuż od drugiej połow1lXIX wieku, hiedy to procesfotochemiczn1 u.,produkcji
grafcznej w1,rugowałostatnie techniki arrystlczne, or1ginalne, miedziorytnicnao i litografę,
zastępującje drubiem siatbowym, crynkotypiąi trójbarwnym drukiem i dalej cbromolitograf.ą,
światłodrukiemi rotograwiulą[.r..\Viele szczegółów wystawy omówił i wieloma reprodukc,iamiwzbogaciłdr Brosig w arrykule ,'Drzeworyty ludowe w Polsce''.
,,Kurjer Poznański'' z dnia 2 czerwca l933 roku w Dziale Kultury i Sztuki w artykule:
,,Zastąpmyobcą brzydotęwłasnempięknem''' taki daje wstęp do komentarzadra A. Brosiga
o wystawie ,,Obrazków świętych'',której otwarcie przewidziano na 3 czerwca l933 roku:
[.] Nie jest to zwrykłypokaz art7styczny,któr1 ma dzstarcz!ć widzowi wrażeń i na tem
zam1,baswą rolę. |Vystawama cel dahzy i gĘbszy, ma ztwzrz!ć szerszlm warstwlm lcz)/ na t0,
że caładziedzina ważna uległazachwaszczeniu, że wymaga oczyszczenia i uprawy, [.] Miej.
my nadzieję, że w związku z tą
ulstawą rozpocznie się celowa
praca na tym odcinhu hubury
artystyczneji żegrafka pokha,
której rozwój napawa nas słusz.
ną dumą, sięgniew zakres sztuki religijno - popularnej, aby
u1ltworyjej uszlachetnić,pod-

Z A R Z Ą DM U Z E U M M l E J s K l E G oW B Y ? G o S Z C Z Y
na f9Śf c:yl pros.c J.W, P
. p.zYbvcre nó

WYSTAWY
OT\A/ARCIE

WGRAF|CE,,
'.OBRAZEKsW|ĘTY
W Y S T A W Ąc B E j ] . 4 U J !
oBRAzY cUDoWNE oRAz Św|ĘTYcHI PAIRoNÓW W PoLscE
ż ez a t o n o w K 5 ' K A N o N I K A L . F o R M A N o w I c z A
W GNIEZNIE
i|óre ocbęczie srę w Muzeum
w niedaiele, dnia 25 urego cr' c looz

nieśćdo ar1)zmu i spolszczyća.
V podobnym duchu utrzyma-

12 l()

Bycgcszcr, w luiym 193.ł rcku

ne są omówienia i komentarze
wystawy w opracowaniu Jana
Mrozińskiego pod wymownym

Fot. 19. Zaproszenie na ltwarcie wlstawy,,Obrazek
ŚwiE1w Grafce,w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy

2] Brosig A|fred: Figur\ i obrazy cudowne w lYielkopobce, IYystawa poznańska: ,,obrazki śuięte,,,dodatek do
nr 43 ,,IlustrowanegoKuriera Codziennego" z dnia 72.02. 1934.
.W.prowadzenie
fa tegoz,.Zastąpm1 obcą brzrydotęwłasnempięknen.
do artykułu w opracowaniu redakcyjnym
,,Kurjera Poznańskiego'', nt 257 z dnia 2.06'1933.

.7

f7

tytułem:,,Dla polskiegoludu
_ dzieŁo polskiego artysty,'
oraz późniejszym,,Mamy
w Poznaniu wystawę sztuki
religijnej"25.
Jak wysoką rangę nadała
Dyrekcja Muzeum Wielkopolskiego tej wystawie, świadczy
fakt zaproszeniana nią ks. Pry.
masa KardynałaA. H]onda.
Podobna wystawa miała
miejscew Bydgoszczyrokpóźniej. Zorganizowałoją ówczesne
Muzeum Miejskie w Bydgoszczy lobecnie Muzeum okręgo.Wyczółkowskiego
we im. Leona
w Bydgoszczyl pt. : ,,Obrazek
święrywgrafice',.orwarcie wystawynastąpiło25lutego 1934
roku' a trwałaona przez dwa
miesiące: marzec i kwiecień.
zapro'
Zarząd Muzeum r ozesLaŁ
szenia /for. 19.l, zaśw ,.Tygoz daą 25
dniku Kościelnym'.
Iutego 1934 roku ukazała się
notatka decernenta oświaty
i Kultury miasta Bydgoszczy
radcyT' Podgórskiegoawizują.
ca wspomnianąwysrawę'Szczęśliwiew Muzeum okręgowym
2' Mroziński
Jan: Dla pokkiego ludu
_ dziełopolskiegoart1sty,,'Klrjer Poznański'' z dnia26.06'1933 tegoz

Fot' 20, 21 i 22. Fragmenty ulstdw)) ,,obrazele śuięty
w grafce" w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy

Mam1 w Poznaniu wystawę sztuki
religijnej ,,Kurjer Poznański'' z dnia

15.04.1934.
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w Bydgoszczy zachowaŁo się sporo materiałów dokumentujących wspomnianą wystawę.
Znajduje się tam między innymi roboczy spis obrazków Przygotow).wanej ekspozycji, kilka
ujęćfotograficznych lfot 20.,2|.' 22.l oraz niektóre omówienia i recenzje.
W.ystawaobjęłaokoło 500 pojedyn czych obrazków przedstawionych w ramkach, bądź
teżna biĄm

lub czarnym kartonie. Najwięcej zaPrezentowanoobrazków maryjnych /około

23Ol i świętych/około I3Ol oraz około 50 wizerunków Pana Jezusa. Niektóre wizerunki
rePrezentowane byĘ w licznych egzempIarzach np.: św.Stanisław Kostka az w 27l I tutĄ
wystawę wzbogacono, podobnie jak w Poznaniu, topograficzną mapkąwykonanąprzez
dra A. Brosiga lfot 18.1.
recenzjęw arrykule ,,\7ystawa
Bezpośredniopo otwarciu wystawy ,,Orędownik' zamieścił
.!7.arrykule
w Muzeum''.
rym nie tylko scharakter}zowano elapozycję, ale takżenakreślono
gŁębszyjej ceI' Zwrócono uwagę zarówno na zastój w dziale drobnych dzieł arrystycznych, jak
równiezna potrzebę zaangiowania talentów arrysrycznych w prrylvrócenie pierwotnych walorów tej dziedziny sztuki. Czasopismo regionalne naukowo _ literackie ',Przegląd Bydgoski''
kilkustronicowy artykuł,'B ogufałazBydgoszczy,,/pseudonimZygmunta
w zęszycie4umieściło
Malewskiego/' pt.: ,,.Wystawaobrazów cudownych i wizerunków święrychw grafice polskiej''.
Autor opisał znaczenie obrazków święrychw życttl człowieka i narodu polskiego' zwracając
uwagę na potrzebę kultywowania czci święrychpoprzez ich wizerunki. Podobnie jak w innych
i zachęcałdo zerwania
recenzjachZ. Malewski bolałnad obniżeniempoziomu obrazków święrych
z napĘ'wem ,,obcejtandery' i apelowało oddanie tej gałęzitwórczościw ręce arrystów.
Dziedzina, którei z zamiłowaniem poświęcałks. Leon wiele czasu, było zbieranie
exlibrisów26' Kolekcja składałasię z około 2500 _ 3000 okazów, w tym sporo z XVIII
i XIX wieku, choć nie brak było i starszych,reprezentującychprzewazniestan bibliofilsrwa
.W'zbiorach
tych znajdowĄ się unikatowe
w.W.ielkopolsce i na Pomorzu, ale nie tylko27.
exlibrisy jak np. Samuela Sierakowskiego z Bogusławic /I połowa XVII wieku/, skromny
exlibris drukarski Poznańskiego Kolegium Jezuitów /pierwszapołowaXVII wieku/' pierwszy exlibris królewski Jana Kazimi erza, miedziorytowy z II połowy XVII wieku2s.Ocalałe
\W.swojej
szczątkitego zbioru, około 800 sztuk przechowywane sąw zbiorach rodzinnych'
się ks. Leon kilkoma własnymiexlibrisami lfol23',24.l.
biblioteceposługiwał
,6 łaciński zwrot Ex libris oznacza ,,Z kiąg''.
Jest to znak własnościowyokreślająryprzynależnośćksiążki oznako.
wane| ekslibrisem do właścicielaprywatnego bądź instytucji' Najstarsze polskie znaki własnościowepo,iawiĘ
się iuż w XIV wieku na manuskryptach. Exlibris przybrał formę niewielkiej kartki' wklejanej na wewnętrznej
stronie okładki. Exlibrisy bpvają maĘmi dziełami sztuki, starannie zaprojektowanymi graficznie z nazwiskiem
oraz elementem ozdobnym np. charakteryzująrym jego zainteresowania.(E.K.)
właściciela
r. por. Chwalewik Edward: 'Wojennestraty polskich exlibrisóu,-Wrocław 1949 '
r8 tegoż, Exlibrisy pokkie szesnrlstegli siedemnastegouieku',,Vrocław
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Fot. 23 i 24. Exlibrisy ks. Leona Formanowicza

t

Należy również wspomnieć o zbiorze odlewów pieczęci dokumentów katedralnych
_ wykonanych własnoręcznie przez ks. Leona. odlewy te zachowĄ się przez okres wojny.
Niestety, nie udało mi się ustalić, co się z nimi stałow latach powojennych.
okupacja hitlerowska i systematyczne wyniszczanie polskiej inteligencji, dotknęĘ bezpośrednioi ks. Leona. Usunięry najpierw ze swojej kanonii zamieszkaŁw tzw. kolegiatach obok
kościołaśw.Jerzegow Gnieźnie.\w dniu 26 sierpnia 1940 roku zabrany został'Przez Gestapo
do punktu zbornego w Szczelinie koło Mogilna. Po trzech dniach, tj. 29 sierpnia 1940 roku
zostałPrzewieziony do obozu koncentraryjnego w Sachsenhausen/Oranienburg/, a następnie
14 grudnia 1940 roku do Dachu, otrzymĄąc numer obozowy 2f502 lfot.26,l. SzczęśIiwie
ocalaĘ z obozu ks. Jan Kazor z Ołoboku w liścieswoim z7 |istopada 1959 roku do brata Is'
Leona,Józefa, wspomina ks. Leona, którego pamiętałdob rze z Gniezna, przybywaJącegow dniu
14 grudnia 1940 roku z transportem z Sachsenhausen..Wedługrelacji ks. Kazora po początkowym okresie oszczędzania księży w Dachau nastąpił okres ich głębokiego gnębienia29.Zostali
przydzieIenido różnych ,,komend Praą, , BG. Leon w wyniku tych ponad siĘ prac nabawiłsię
przepukliny. Gestapowry podstępnie zorguizowali tzw. ,,blok inwalidód', do którego mogli
się zgŁaszaćsłabsii niezdolni do pracy. Mieli ponoć być przewiezieni do innego obozu, do
IzĄszejprary. Ten plan dyktowanybył ptzezsamego szatana'albowiem ,,inwa]idzi'' byli w tnv.
do komór gaznv,ychi krematorium. Do
,'ffansporcie inwalidów'wyprowadzanipozao6óz
grupy,,inwalidów' zgłosiłsię również ks. Leon. I jego spotkałten sam los co innych Polaków
- w tym konfratrów ,,inwalidóv/'' Zostilwywieziony ,,transportem inwalidó#' 4 maja 1942
roku do miejscowościHartheim koło Linlu itamzagazowany i spalony w Lrematorium (Podaje
.W.spisie
Polaków w}'wiezionych z Dachu
to T Musioł w swojej prary ,,Dachu 1933 -1945,,).
do Hartheim'u w pozycji f30 figuru1enazwisko Formanowicz lron i data śmierci4 ma1a1942
roku. Innym dokumentem jest fragment ewidencji więźniów w Dachu lfot,27.l , znajdĄącej
się obecnie w Głównej Komisji BadaniaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w.Warszawie.
lfot'26,l .IG. JózefNowacki w swymwspomnieFragmentlistu ks. Leonaz obozu zamieszcłfrno
ks,hanonika Leona
zgasłego
niu o ks. Leonie Formanowiczu napisał,iz|.] tp osobieprzedwcześnie
i wielcezasłuźnnego
gorliwegobapłana,bazylika gnieznieńsbaświatłego
Formanowicza xracił kościół
stróźnswychskarbów naubowych' nauka pobha ultraunegr archiwariusza i bibliotekarza, btórego
publikacje nie ustępowałynajlłpsz1lmzagranicznrym.Nad u'yraz szlachetny i towarz1ski,pełenpo.
gody i uprzejmościdla wszystkich,z'aznałw jesieni swegoż1lcia_ wyrwany gwaherrl z umitowanego
warsztatu ?rary - tab niegodneji ohrutnejponiewierhi i ostatecznietah bezprz'ykładnejw dziejacb
qlwilizowanego światazagłaĄ z rąk potwornych siepaczy niemiechiclli.
f9 por. MusiołTeodor:Dacbau 1939 _ 1945' Katowice 1968.
ro zob. pod hasłemFormanowiczLeon ks. \V! Pokhi 9ownik Biografczn1,dz. cyt
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I amięć o ks. Leonie starano się utrwalić w róż,nychformach. Tablicę upamiętniającą
wieloletniegoproboszczaparafii w Modliszewku umieszczonow kościeleparafialnym.Uległa
zniszczeniuw czasie pozaruw 1988 roku. Radościąnapawa fakt,iz dnia l6 czerwca2007
roku nastąpiodsłonięcienowej tablicy oraz nadanie patronatu księdzaLeona Formanowicza
Szkole Podstawowejw Modliszewku.
Na pomniku pomordowanych kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej /fot. 28 i 29l'
znajdu1ącegosię w Katedrze gnieźnieńskiej,figuruje również nazwisko ks. Leona.

Fot. 28 i 29. Fragmenty tablicy - pomniha pomordowanlch
hapłanów Archidiecezji Gnieźnieńsbiej- Katedra u Gnieźnie

Fot. 28 i 29. Fragmentytablicl - pomnikapomordowanych
- Karcdra u',Gnieźnie
hapłanówArchidiecezjiGnieźnieńskiej

.W.spomnienia

o ks. Leonie znajdują się w wymienionych w pracy biografiach, jak

również w opracowaniach o marryrologii księży. ,,Tygodnik Powszechny'' w numerze 96
z roku 1946 naliściestrat kultury polskiej 1939 _ 1945 podaje również nazwisko ks. Leona
Formanowicza.

ZdĄęsobie sprawę' ze niewyczerpałemwszystkich szczegółówżyciai pracy ks. Leona. Spisałemje ,jedyniew oparciu o dostępne mi źródŁaotaz matęriaŁyz archiwum rodzinnego.

Miecrysław Formanowicz
Poznań 1994 _ 2007

35

ZR)DŁA

WYK)RZYSTAIVE
W PRACY

FormanowiczLeon: Pamięci Adama Micbiewicza,,,.W.iedza i Praca'' (dodatek do ,,Rodzina
i Szkoła''Lwów) 1906' nr 23 i 24, s. |77 - |82;
Przyczynek do działalnościrytoulniczejFryderykaWlhelma Beloua.W: ,,Kronika
Miasta Poznania' R. 141936.

fuchiwum PAN w Krakowie: Pismo z 14 stycznie1994 o członkostwieks. Leona Formanowicza
w Komisji Historycznej PAU w Krakowie;
Bogufał zBydgoszczy (pseud.) Zygmunt Malewski (nazw.): Wlstawa obrazów cudownych
i wizerunków śILkrychw grafce pokkiej ,,Przeg|ądBydgoski'' R. 1, z. 4 |933;
Bohonos _ Zagórska Maria, Rozanow Zofra: Inbunabuły w zbiorach pokkich,.W.arszawa

r979;
Brosig Alfred; Drzeworyty ludowe w Polsce,,,Kurier Literacko - Naukowy", dodatek do nr
15 ,,Kuriera Codziennego" z dnia 15.0I.1.934;
Dzieła religijnesztuki ludowej w MuzeumWielhopokkim, ,,Kurjer Poznański'' nr
253 z dnia3.06.1933;
Vystawa poznańska: ,,obrazki święte,,
Figur1l i obrazy cudowne u \Y.ielhopolsce,
dodatek do nr 43,,Kuriera Codziennego" z dnia 12.02. 1934;
Zastąpmy obcą br4ldotę własnempiębnem.Wprowadzenie do artykułu w opracowaniu redakcyjnym ',Kurjera Poznańskiego',,nr 251 z dnia2.06.|933;
i siedemnastegowieku,Vrocław |955;
Chwalewik Edward: Exlibris1,polshie szesnastego
Wojennestratypolskich exlibrisów, \wrocław l949;
FormanowiczJanina: Formanowicz Leon /1B7B _ ]942/, bs. kanonih bapitutnryw Gnieźnie
.Warszawa
|972;
W: Słownikpracowników książhipokkiej, pod red. Ireny Theichel,
IG, Leona Formanowicza katalog Biblioteki Kolegiaty św,Stanisławaw Szamo.
tułach,.!(':,,StudiaGnesnensia'T. 7' Gniezno 1982183;
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liłtnrt896/36Przdnia12,06,1936odpisfuaHbndanaT,4,Dz.20,s,240
HlondlGrdynałAugust
(wzbioradrTowarrystwaChrystusowegodla Polonii w Domu Zakonry'mw Puszcą'kowie);
w Vielkopokce1894.]919w: Słownikbiograficzny,T.I: A.l1, pod red.
IGięźaspołecznicy
Anny Polakowskiej,Gnięzno 1992,s. 305;
Mariana Banaszaka,JerzegoKozłowskiego,
Kawecka-Gryczowa Alodia: Katalogstarychdruków BibliotekiPublicznejmiastaWarszawy,
7949;
cz. |l Inkunabuły,Yarszawa
Kilarski Jan:Przewodnihpo Wielkopobce,Poznań 1938;
nr f7 z dnia 1. 02 1907;nt 28 z dnia2,021907;nr l10 z dnia 15.05
,,KurjerPoznański''
1907:nr l4I z dnia22.06.1907;
dla Badań nad Historią Powstania
Lewandowski\Vłodzimierz:Bój o Szubin, Towarzystwo
Wielkopok kiego19 l 8/I 9 19, Poznań|937, s.Zl6.217;
LewickaMaria, SzymanowskaBarbara:Szubin i okoliceVz Katalogzabythówsztuki w Polsce,
pod red.ThdeuszaChrzanowskiegoi Mariana Kornec.
b1dgoshie,
T. II Daune województwo
kiego,z. 14,Ylarszawa1977;
Morcinek Gustaw:Rozdzieńskijubilat, ,,SŁowoPowszechne,,
, nr 22|, z dnia. |7.09.I96f;
Poznański'' z dnia
Mroziński Jan Dla pokkiego ludu _ dziełopokhiegz art)/st)/,,,Kurjer

26.06.r933;
Marny w Poznaniu ulstauę sztuki relunej, ,,Kurjer Poznański'' z dnia
r5.04.1934;
MusiołTeodor:Dachau1939_ I945,Katowice1968;
Muzeum Vielkopolskie w Poznaniuipisml z dnia 29 maja 1933 Dyehtora Muzeum zapraszająceks,Prymasado zwiedzenia wlstaw!;
Nowacki Józef:ForrnanowiczLeon,,,PrzegĘdBiblioteczn1,,
,R' 14,1946;
Leonhs.W Pokki SłownikBiografcznypodred.JózefaNowackiego,
Formanowicz
t,7 cz, I z,3|' Kraków1948;
\władysław:
pobkiegopod ohupacjąniemieckąw latach
Martylorogiumduchowieństwa
Szołdrski
-1945,W:
1939
SacrumPoloniaeMillenium,t. 11, Rzym 1965;
T,ój,y w Bydgoszczy',:
zawiadomienieo wystawie,,obrazek
,,TygodnikKościelnyparafiiśw.
z dnia 25'02.1934;
w graf'ce,'ulMuze,lm Miejskim w B1ldgoszczy,
śwĘty
-Vrtel
do kulturywielkopokkiej,
Stefan:Now1cenrylprzycz,yneh
\7ierczyński
,,KurjerPoznań.
ski",nr 502zdnia30.10.1930;
.Woś
Jan, Jacewicz\7iktor: Martyrohgia pobkiego duchowieństwarzynskokatolickiegopod
obupaĘąhitlerowsk7w latach1939 _ 1945,z. 3Varszawa 1977;
Z arcbidiecezji
gnieźnienskiej,
,Lech' GazętaGnieźnieńskł,nr 16 z dnia 16'03,1927;
Ze sztuhi' Wystawaz Muzeum,,,Orędownili,nr 52 z dnia 6. 03.1934'
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