
 

Rozwiąż test i sprawdź poziom swojej wiedzy na temat patrona naszej szkoły. 

 

 QUIZ „CO WIEM O PATRONIE 

BŁOGOSŁAWIONYM EDMUNDZIE BOJANOWSKIM?” 

 

1. Data i miejsce urodzenia  Edmunda Bojanowskiego?    

a)  14 XI 1797 r. w Gdyni 

b)  14 XI 1814 r. w Grabonogu 

c)  17 V 1950 r. w Wadowicach   

    

2. Gdzie studiował  filozofię?  

a)  w Warszawie i w Paryżu 

b)  w Krakowie i w Pradze 

c)  we Wrocławiu i w Berlinie 

 

3. Co przekreśliło studenckie plany Bojanowskiego?     

a)  podróże  

b)  trudna sytuacja materialna 

c)  słabe zdrowie 

 

4. W którym roku założył żeńskie Zgromadzenie Zakonne?   

a)  1853 r. 

b)  1850 r. 

c)  1851 r. 

 

5. Jaką nazwę nosi założone przez niego Zgromadzenie?   

a)  Siostry Służebniczki N.M.P. 

b)  Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 

c)  Siostry Niepokalanego Serca Maryi 

 

6. Podaj trzy kierunki działalności, na której skoncentrował swoje zainteresowania 

błogosławiony.  

a)  oświata ludu wiejskiego, wychowanie dzieci, akcje charytatywne 

b)  oświata ludu wiejskiego, rozwój duchowy, budowanie szkół 

c)  rozwój duchowy, twórczość literacka, akcje charytatywne 



7. W którym roku i gdzie Bojanowski założył pierwszą ochronkę?   

a)  w 1853 r. w Warszawie  

b)  1851 r. w Grabonogu 

c)  w 1850 r. w Podrzeczu 

 

8. Kiedy i gdzie zmarł?     

a)  7 czerwca 1981 roku w Leśnej Górze 

b)  7 kwietnia 1851 r. w Grabonogu 

c)  7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej 

 

9. W którym roku i przez którego papieża został beatyfikowany?         

a)  13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II 

b)  27 lipca 1949 r. w Rzymie przez Benedykta I 

c)  17 maja 1959 r. we Wrocławiu przez Jana Pawła II 

 

10. W którym roku został patronem naszej szkoły? 

a)  2012 r. 

b)  2002 r. 

c)  2019 r. 

 

 

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8c, 9a, 10b. 

 

Jeśli uzyskałaś/eś: 

10 – 9 pkt.  Gratulacje! Jesteś wielkim znawcą życia i działalności Edmunda  

                         Bojanowskiego - patrona naszej szkoły.   

 

8 – 7 pkt.  Świetnie! Masz bardzo dużą wiedzę o życiu i działalności Edmunda  

                          Bojanowskiego. 

 

6 – 5 pkt.   Brawo! Znasz kilka szczegółów z życia i działalności patrona naszej szkoły. 

 

4 – mniej pkt.   Obejrzyj prezentację o życiu i działalności Edmunda Bojanowskiego, 

                          umieszczoną na stronie szkoły. Wzbogać swoją wiedzę na temat tego  

                          wspaniałego człowieka. 


