


Edmund Bojanowski urodził się 
14 listopada 1814 r. we wsi Grabonóg 
koło Gostynia.
Jego życie przypada na czasy rozbiorów 
Polski i zrywów powstańczych.

rodzinny dom Edmunda w Grabonogu



Przyszedł na świat i 
wychowywał się w głęboko 
religijnej i patriotycznej 
rodzinie ziemiańskiej.
Tata Edmunda – Walenty, 
pochodził ze szlacheckiego 
rodu śląskiego. Mama –
Teresa z Umińskich – była 
siostrą słynnego generała 
Jana Nepomucena 
Umińskiego.

Franciszka Umińska -
babcia Edmunda

Jan Nepomucen Umiński 
– brat mamy



Dziś w domu rodzinnym Edmunda Bojanowskiego znajduje się Muzeum.



Mundek od urodzenia był dzieckiem 
wątłym i słabowitym. Gdy miał 4 lata, 
ciężko zachorował na gruźlicę. Lekarze byli 
bezradni. Pewnego wieczoru, gdy Edmund 
nie dawał żadnych oznak życia, jego mama 
modliła się do Matki Boskiej Bolesnej 
Gostyńskiej: „O wskrzeszenie gasnącego 
dziecięcia”.
Prośba została wysłuchana.

obraz Matki Boskiej Bolesnej Gostyńskiej



Z wdzięczności za cudowne uzdrowienie syna, Pani Teresa 
ofiarowała do Sanktuarium w Gostyniu srebrne wotum –
mały promienisty trójkąt, a w nim wyryte 
oko Boskiej Opatrzności.

Jest ono tam przechowywane do dziś, u stóp piety 
(figury Matki Bożej trzymającej ciało Pana Jezusa).

figura Matki Bożej 

trzymającej ciało Pana 

Jezusa u stóp której 

widnieje Oko Boskiej 

Opatrzności. 

Oko Boskiej Opatrzności



Sanktuarium w Gostyniu, w którym mama Edmunda 
wyprosiła mu cud uzdrowienia.



Rodzice Mundka przekazali mu gorącą 
i żywą wiarę - bezgraniczne 
zawierzenie Opatrzności i 
Miłosierdziu Bożemu.

Edmund często słyszał z ust mamy o 
łasce doznanej za przyczyną 
Najświętszej Maryi Panny, toteż przez 
całe życie odznaczał się gorącym do 
Niej nabożeństwem.



Około 1826 roku rodzina 
Bojanowskich przeniosła się do 
Płaczkowa. Ze względu na słabe 
zdrowie Edmund pobierał nauki w 
domu od prywatnych nauczycieli. 
Ogromny wpływ na jego naukę miał 
kapłan i gorący patriota ks. Jan 
Siwicki, który odkrył uzdolnienia 
chłopca. 

Ksiądz Siwicki tak pisał: 
„Bóg nie poskąpił Ci żadnego daru. 
Bądź wdzięczny Bogu i okaż to 
czynami godnymi Jego wielkości 
i godnymi naszej nieszczęśliwej 
Ojczyzny”. 
Najbardziej lubił język polski, historię i 
religię.

dworek w Płaczkowie 



Rodzina Edmunda odznaczała się 
niezwykłym patriotyzmem. Wuj –
generał Jan Nepomucen Umiński wsławił 
się w bitwach napoleońskich oraz w 
powstaniu listopadowym, w którym 
walczył tata oraz brat Edmunda, Teofil.
Pan Walenty został wyróżniony za 
waleczność Srebrnym Krzyżem 
Wojskowym, zaś wujek najwyższym 
polskim odznaczeniem wojennym -
Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti 

Militari.

Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari



W 1832 r. Edmund zdał egzamin wstępny na 
Uniwersytet Wrocławski, ale z braku miejsc 
nie został przyjęty. W pierwszych latach był 
więc wolnym słuchaczem. Formalnie 
studentem został w 1835 roku. W latach 
1836 – 1838 kontynuował studia w Berlinie, 
korzystając także z wykładów z historii 
sztuki, muzyki, psychologii, poezji i logiki.
Próbował talentu literackiego, pisał wiersze, 
szkice biograficzne, nawet tłumaczył teksty 
z języków obcych.
W czasie nauki zmarli rodzice Edmunda, 
mama w roku 1834, tata w 1836 r.
Słabe zdrowie nie pozwoliło mu ukończyć 
studiów.



W 1838 roku powrócił do 
rodzinnego Grabonoga, 
gdzie zamieszkał z bratem. 
Postanowił służyć Ojczyźnie 
swymi talentami 
i majątkiem.
Zakładał biblioteki 
i czytelnie dla prostego ludu.



Przełomowym momentem jego 
działalności była epidemia cholery, 
która w 1849 roku wybuchła 
w Gostyniu i jego okolicach.
Edmund, z narażeniem życia, chodził od 
domu do domu, tam gdzie drzwi były 
oznakowane czarnym krzyżem zarazy. 
Służył chorym i umierającym.
Za własne oszczędności kupował 
biednym żywność i lekarstwa, modlił się 
z nimi oraz sprowadzał lekarza 
i kapłana z posługą sakramentalną.
Zakładał apteki i otworzył szpitalik.



„Widywało się wówczas Edmunda 
Bojanowskiego noszącego na barkach torby 
pełne pożywienia… ze swoimi torbami 
i spojrzeniem pełnym współczucia Edmund 
chodził niczym opiekuńczy anioł…”



W wyniku cholery zmarło 
wiele osób. 
Edmund przygarnął 
opuszczone dzieci 
i troskliwie się nimi zajął, 
zakładając
„Dom Miłosierdzia”

w Gostyniu.



W tym samym czasie 
w Podrzeczu koło Gostynia pewna 
wiejska kobieta zaczęła zbierać 
dzieci w swoim domu, aby dać im 
należytą opiekę. Znalazły się 
jeszcze trzy dziewczęta, które 
postanowiły uczyć 
i wychowywać te dzieci. 
Przy ich pomocy, 3 maja 1850 
roku Edmund Bojanowski 
stworzył w Podrzeczu koło 
Gostynia pierwszą ochronkę 
(przedszkole).

Gostyń - pierwsza ochronka (przedszkole).



„Daj nam Boże, dobry Boże,
Z tego siewu takie zboże,
Żeby przez rok nam wystało 
I żeby nam coś zostało
I dla gości i żebraka,
Dla złodzieja i dla ptaka”

Sam stworzył program wychowania i nauczania. Pisał dla dzieci wiersze i piosenki.



„Przed wieczorem przeproś wszystkich

W czymeś rozgniewała,

Bo jak wszystkich nie przeprosisz 

Snu nie będziesz miała.”



Gromadził zgłaszające się do 
niego dziewczęta
i przygotowywał je do pracy 

w swoim dziele.
W 1855 r. założył 
Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Najświętszej 
Marii Panny, które w 1866 r. 
zostało zatwierdzone przez 
Kościół.

Jaszkowo – pierwszy nowicjat



Służebniczki zaczęły pracować także 
w innych częściach Polski 
rozbiorowej: w Galicji, 
w Królestwie Polskim, oraz na 
terenie niemieckiej prowincji -
Ślasku.
Obecnie prowadzą placówki 
misyjne w Afryce i Ameryce.



W 1869 r. Edmund wstąpił w 
Gnieźnie do seminarium 
duchownego, lecz ze względu na 
powikłania związane 
z gruźlicą musiał je opuścić 
i porzucić swoje największe 
pragnienie zostania księdzem.
Przed śmiercią Edmunda, 
Zgromadzenie Służebniczek 
miało w Wielkim Księstwie 
Poznańskim 22 domy i liczyło 98 
sióstr.

Seminarium Duchowne w Gnieźnie



Edmund Bojanowski zmarł 
7 sierpnia 1871 r. 

w Górce Duchownej, na plebani 
swojego przyjaciela, księdza 
Stanisława Gieburowskiego.

Stanisław Gieburowski



W 1974 r. za 
wstawiennictwem 
Edmunda, wydarzył się 
cud uzdrowienia z raka 
kości 17-letniej Marysi 
Szmyd.

Marysia Szmyd



13 czerwca 1999 r. 
w Warszawie
Papież Jan Paweł II
ogłosił Edmunda 
Bojanowskiego 
błogosławionym.



W 2003 r. Edmund Bojanowski został patronem 
naszej szkoły.
Co roku odbywa się konkurs „Coś dla Kogoś” 
nawiązujący do idei wolontariatu, czyli niesienia 
bezinteresownej pomocy oraz wybór 
„Niezawodnego” ucznia, na którego 
zawsze można liczyć.



Papież Jan Paweł II 
udzielił błogosławieństwa 
naszej szkole.



W 2011/12 r. uczniowie naszej szkoły pielgrzymowali szlakiem Edmunda – odwiedzili Grabonóg, 
Gostyń, Podrzecze, Luboń, Jaszkowo, Górkę Duchowną i Poznań.



2014 r. został ogłoszony przez Sejm – Rokiem 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
Z tej okazji nasza szkoła zorganizowała 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przez okulary wiary” 
poświęcony naszemu patronowi.



Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: 
„Przez okulary wiary” 

laureatem Konkursu  został 
Maciek Rzadkowski



W roku szkolnym 2016/ 2017 r. miała miejsce w naszej szkole peregrynacja relikwii 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego



„Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie”

„Nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla 
siebie, ale dla Boga i dla bliźnich”

"Dzieci to jest nasz skarb, który jak nam 
się zdaje, możemy sobie najprędzej niebo 
wyjednać."

"Ręce przy pracy, serce przy Bogu"

"Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się
obrazem i podobieństwem Boga na ziemi."

W swoim życiu Edmund kierował się wartościami, które potraktować 
można jako drogowskazy życiowe…



„Służ tej Najświętszej Pannie,

póki masz czas i sposobność.”

„Od dzieci zacząć trzeba odrodzenie ludzkości.”





Jedyna autentyczna  fotografia 
Edmunda Bojanowskiego



JESTEŚMY DUMNI MAJĄC ZA 
PATRONA NASZEJ SZKOŁY 

TAK WIELKIEGO  
I DOBREGO CZŁOWIEKA.



Prezentację przygotowały:

Agnieszka Stępkowska
Grażyna Rosłon
Małgorzata Łapińska

Źródła: 

• "Przewodnik śladami bł. Edmunda Bojanowskiego", Opracowanie i redakcja tekstu s. M Laureta Turek
• Zdjęcia ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej


