
EDI
opowieść 

o błogosławionym

Edmundzie BOJANOWSKIM





życie



Edmund

BOJANOWSKI



Urodził się 14 listopada 1814 roku 

w wielkopolskiej wiosce –

Grabonóg nieopodal Gostynia, 

w religijnej rodzinie ziemiańskiej, 

w której pielęgnowano polskie 

tradycje i obyczaje. 



Dworek Bojanowskich 

w Grabonogu „WCZORAJ i DZIŚ”



Pokój 

Edmunda 

w Grabonogu



Wydarzeniem z dzieciństwa, 
które często wspominał, 
była łaska odzyskania zdrowia, 
uproszona przez jego matkę
przed Pietą w bazylice księży Filipinów
na Świętej Górze w Gostyniu. 
Jako wotum, rodzina ofiarowała
do kościoła srebrne Oko Opatrzności.



PIETA

GOSTYŃSKA



GOSTYŃ - Bazylika księży FIlipinów na ŚWIĘTEJ GÓRZE 



OKO

OPATRZNOŚCI

wotum

za uzdrowienie



Bojanowski był bardzo 
utalentowanym dzieckiem. 
Rodzice chcieli mu zapewnić 
gruntowne wykształcenie, 
jednak z powodu słabego zdrowia 
początkowo pobierał prywatne 
lekcje w domu pod kierunkiem 
ks. Jakuba SIWICKIEGO -
wybitnego pedagoga 
i duchowego przewodnika, 
który w młodym Edmudzie 
pogłębiał umiłowanie polskiej 
literatury i historii. 
Był nią zauroczony. 



Jako18-letni młodzieniec, 
z racji wyjątkowych zdolności 
humanistycznych rozpoczął studia 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
a po śmierci rodziców 
na Uniwersytecie w Berlinie. 

Pasjonowała go literatura. 
Publikował wiersze i artykuły,
jak również dokonywał wielu 
przekładów, m.in. „Manfreda” Byrona.
Niestety, poważna choroba płuc 
zmusiła go do przerwania studiów
i powrotu do Grabonoga.



Zajął się wówczas działalnością 
literacką, oświatową 
i charytatywną.

Jego publikacje ukazywały się
w wielu czasopismach. 
Prowadził także własną
działalność wydawniczą. 



PRZYJACIEL LUDU i MARZANNA –
czasopisma, w których publikował własne utwory;

POKŁOSIE – najciekawsza jego inicjatywa w tej dziedzinie –
zbieranka literacka na korzyść dzieci. 
Publikował utwory poetów romantycznych, m.in.: Mickiewicza, 
Norwida, Fredry, Lenartowicza, a dochód przeznaczał na rzecz sierot;

ROK WIEJSKI – periodyk dla ludu;

PIEŚNI WIEJSKIE DLA OCHRONEK – przez wiele lat przypisywano
autorstwo tych pieśni Lenartowiczowi;



Jako właściciel ziemski
zainteresował się problemem
poprawy warunków życia
najuboższych warstw społecznych.

Przyczynił się do zakładania
wiejskich czytelni i bibliotek. 
Był współtwórcą miejskich ochron
dla dzieci w Poznaniu, Gostyniu
i Śremie.

Był członkiem Towarzystwa
Naukowej Pomocy, Ligi Polskiej
i Towarzystwa św. Wincentego
a’Paulo. 



Powszechny szacunek i miano „drugiego Wincentego a’Paulo” 
zyskał Edmund Bojanowski wówczas, gdy w czasie epidemii
cholery, która w 1849 r. nawiedziła Gostyń i okolice. 
Z narażeniem życia pielęgnował chorych. 

Nie pozostał także obojętny na los sierot, 
dla których przy współpracy z innymi ziemianami założył
tzw. Instytut – DOM MIŁOSIERDZIA.

Osobiście zajął się urządzeniem domu i zgromadzeniem potrzebnych
środków materialnych. Szczególnie zależało mu na zapewnieniu
dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju, aby sieroctwo nie miało
negatywnego wpływu na dalsze ich życie.





Widok osieroconych dzieci sprawił, 

że natchniony Bożym duchem, 

3 maja 1850 roku 

założył w Podrzeczu pierwszą 

ochronkę, która dała początek 

Zgromadzeniu 

SŁUŻEBNICZEK BOGARODZICY

Troska o dziecko i jego chrześcijańskie 

wychowanie stały się dla 

błogosławionego Edmunda inspiracją 

do mądrej i zorganizowanej opieki 

nad najmłodszymi. 



PASJONAT

CHARYZMATYK człowiek

ZAWIERZENIA

i wielkiej

DOBROCI



Zmarł 7 sierpnia 1871roku 
na plebanii
w Górce Duchownej, 
u swojego przyjaciela, 
ks. Stanisława Gieburowskiego.



Odszedł serdecznie dobry człowiek, 

jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych 

i najzasłużeńszych katolików Wielkopolski (...), 

wzór cichej pobożności, łagodnej wyrozumiałości 

i wyrzeczenia się siebie. 

Tygodnik Katolicki, 1871 



BEATYFIKOWANY

w Warszawie dnia

13 czerwca 1999 roku

przez JANA PAWŁA II



Zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek”, 

który z miłości do Boga i do człowieka 

umiał skutecznie jednoczyć 

różne środowiska wokół dobra.

W swojej bogatej działalności 

daleko wyprzedził to, co na temat 

apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. 

Dał przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, 

Ojczyzny i Kościoła”.



duchowość





MODLITWĄ
WYPEŁNIŁ SWOJE ŻYCIE



MODLITWA

MODLITWĘ KOŃCZĘ, KTÓRĄ NIE WIEM, KIEDY ZACZĄŁEM

Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje 

rozbolałe serce. Modliłem się gorąco, ale 
nie słowami, nie myślą, tylko wyprężonym 
uczuciem całego serca i duszy…

Dziennik, 27 maja1853 roku

Dzień bez Mszy Świętej, 
pustym i jałowym się zdaje…

Dziennik



MIŁOSIERDZIE
CZYNIŁ



MIŁOSIERDZIE

Cała nadzieja w nieprzebranym Miłosierdziu Bożym…      

Dziennik, 19 listopada 1853 roku

UBODZY, nie śmiejący

wyciągnąć rękę po

jałmużnę, szczególną

obudzają we mnie 

LITOŚĆ…

Dziennik, 12 maja1853 roku



ZAUFAŁ
BEZGRANICZNIE



OPATRZNOŚĆ BOŻA

O, jakże cudowne są sprawy Opatrzności…      

Dziennik, 19 kwietnia1853 roku

ZAUFAJ BOGU 

i nie przestawaj gorąco się modlić, 

aby Duch Święty zawsze 

coraz bardziej oświecał Cię 

o świętej Woli Bożej.

Dziennik



PROSTOTĘ
POLECIŁ SIOSTROM



PROSTOTA

PROSTOTA to najściślejsze, 

najswobodniejsze, najczystsze 

objawienie tego, co w człowieku 

jest dobre, piękne, wzniosłe, święte –

jednym słowem BOSKIE…

PROSTOTA TO STAN PRAWDY

PROSTOTA jest otwartą niziną, na której Duch Święty 

rad się zwykł rozlewać…



Każda dobra dusza 

jest jako ta świeca,

która sama się 

spala, a innym 

przyświeca.

bł. Edmund Bojanowski





Przez MARYJĘ

do JEZUSA



dzieło



Najważniejszym dziełem 
błogosławionego Edmunda
było założenie żeńskiego 
zgromadzenia zakonnego.

Na tym właśnie polega 
FENOMEN BOJANOWSKIEGO –
jako przedstawiciel laikatu stał się 
fundatorem zakonu.



Jak napisał w liście do arcybiskupa 

gnieźnieńsko - poznańskiego Leona Przyłuskiego 

miał na względzie korzyść małych dzieci, 

często zaniedbanych i uświęcenie kobiet wiejskich, 

a przez to wpływ na podniesienie moralności ludu 

wiejskiego.





Służebniczki prowadzą przedszkola, 

katechizują w szkołach, 

pracują w instytucjach kościelnych. 



Posługują w szpitalach, przychodniach 

lekarskich, prowadzą Domy Pomocy 

Społecznej oraz wypełniają swoje 

powołanie jako zakrystianki, organistki 

i opiekunki charytatywne.









błogosławiony

EDMUNDZIE



MIŁOŚNIKU 
DZIECI



OPIEKUNIE SIEROT



WYCHOWAWCO 
dzieci i młodzieży



WSPARCIE

DLA

CHORYCH



Wzorze patriotyzmu

JEDNOCZĄCY WIELU WOKÓŁ DOBRA

Patronie wiernych świeckich

MIŁOŚNIKU 

OJCZYSTEJ KULTURY

MĘŻU MODLITWY

SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEKU

SŁUGO UBOGICH



módl się 
za nami



Dziękuję
s. Krystyna Jasińska


