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BOŠNJACI – Bivša stara škola, a sada Šumarski muzej u Bošnjacima okupio je eminentne predavače 

iz Osijeka, Vinkovaca i Bošnjaka na Znanstveno-stručnom skupu posvećenom 200. obljetnici smrti 

fra Bernardina Tome Leakovića. Rođen je 1741. u Bošnjacima, a umro 1815. u Šarengradu. Studirao 

je filozofiju i teologiju u Požegi, Petrovaradinu i Osijeku. Bio je profesor filozofije u Svetoj Zemlji 

obnašao je službu u Betlehemu i Jeruzalemu, a bio je i vjerski pisac. 

– Do organiziranja ovog skupa došlo je tako što je fra Bernardin Toma Leaković bila tema mojeg 

diplomskog rada. Vidjeli smo da je godina smrti 1815., a to je točno 200 godina, pa smo održali 

znanstveno-stručni skup na kojem su sudjelovali znanstvenici koji izučavaju život i djelo Leakovića. 

Osnovna škola i središnji mjesni trg nose ime fra Bernardina Tome Leakovića. Ovaj skup je poticaj 

za daljnje istraživanje o ovom značajnom Bošnjačaninu – rekao je Bošnjačanin Antun Lešić, 

magistar edukacije povijesti hrvatskog jezika i književnosti. Organizatori skupa bili su Filozofski 

fakultet Osijek, Fakultet za odgojne znanosti Osijek, Centar za znanstven rad HAZU u Vinkovcima 

i Općina Bošnjaci. 

Skup je počeo čitanjem jedne Leakovićeve propovijedi koju je nadahnuto čitao svećenik Mato Lešić, 

a nazočili su svećenici Stjepan Šumanovac, cistercit Petar Hendrik, gvardijan Utješinović i Josip 

Filipović, župnik Župe sv. Martina Bošnjaci. Biranim riječima znanstvenike i nazočne je pozdravio 

Andrija Juzbašić, načelnik općine i predsjednik vijeća Pero Knežević. Antun Leaković, voditelj 

Šumarskog muzeja, upoznao je prisutne s postavom i značajem muzeja u Bošnjacima. Nazočili su 

ravnatelj škole i brojni mještani i oni s prezimenom Leaković. 

Na skupu su govorili Vinko Juzbašić, publicist iz Bošnjaka, Damir Matanović iz Osijeka, Anica Bilić 

iz Vinkovaca, Loretana Farkaš, Zlata Šundalić (predsjednica skupa), Ljiljana Kolenić iz Osijeka te 

Krešimir Bušić, Irena Krumes Šimunović, Silvija Ćurak i Katarina Dinješ Gros. S. Bogutovac  
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