
SPEŁNIONE ŻYCIE 

czyli kilka myśli o Edmundzie Bojanowskim 

 

     Czy chcielibyście Państwo wychować dzieci na ludzi 

odważnych, potrafiących publicznie mówić o swoich poglądach; 

wytrwałych, którzy nie zniechęcają się i nie rezygnują łatwo 
z obranej drogi; roztropnie dbających o własne potrzeby, ale 

nie egocentrycznych, a wrażliwych na potrzeby innych ludzi; 

na obywateli poczuwających się do odpowiedzialności za losy 

kraju; na osoby wykształcone, odnajdujące swoje miejsce 

w świecie i zmieniające ten świat na lepsze; pracowite, cieszące 

się swoją pracą, zadowolone z tego, co robią i kim są; a przy 

tym na ludzi wierzących i słuchających Boga? 

 

Chociaż ta przydługawa lista cech wydaje się niemożliwa do spełnienia w jednej osobie, 

okazuje się, że po wielkopolskiej ziemi chodził właśnie taki człowiek. Życiorys Edmunda 

Bojanowskiego może nas onieśmielać, dziwić, ale także inspirować: abyśmy, jak on 

wiedli odważne, dobre, spełnione życie. 

Czasy młodzieńcze 

Bojanowski urodził się w I połowie XIX wieku w rodzinie ziemiańskiej w Grabonogu 
koło Gostynia (ówczesne Księstwo Poznańskie). W czwartym roku życia przebył poważną 

chorobę, która sprawiła, że zmuszony był do edukacji domowej. Z rodzinnego domu 

wyniósł wiarę w Boga i patriotyzm, które cechowały go do końca życia. Studiował 

początkowo we Wrocławiu, a po śmierci rodziców w Berlinie, interesowały go filozofia, 

historia sztuki, psychologia, logika i poezja. Jego pasją była literatura, pisał artykuły 

o kulturze polskiej, tłumaczył poezję czeską i serbską. Choroba płuc zmusiła go do 

przerwania studiów i powrotu do rodzinnego Grabonoga. 

Wrażliwość na innych. Odkrywanie misji 

Przełomowym momentem w jego życiu była epidemia cholery, która wybuchła gdy 

miał 35 lat. W obawie przed zarażeniem pozostawiano osoby zakażone bez opieki, 

skazując je na śmierć z odwodnienia i głodu. Bojanowski nie potrafił zostawić 



opuszczonych samym sobie: chodził po domach, mył zabrudzone od fekaliów ciała 

chorych, kupował im żywność. Udało mu się swoim postępowaniem przełamać strach 

części mieszkańców wioski, którzy ośmieleni jego przykładem przyłączyli się i pomagali 

potrzebującym. Niestety choroba dziesiątkowała ludność wiejską, pozostawiając wiele 
sierot, którymi nikt nie chciał się zająć. Edmund Bojanowski zobaczył nie tylko 

konieczność podjęcia opieki nad tymi dziećmi, ale przekuł ją w czyn, zakładając pierwszy 

dom opieki nad dziećmi wiejskimi. Do opieki nad maluchami szukał wykształconych 

wiejskich dziewczyn, które zdecydowałyby się poświęcić dla takiej pracy. W ciągu 

kilkunastu lat okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu placówki dla dzieci jest 

ogromne, pojawiały się prośby o zakładanie podobnych domów w innych wsiach, a z 

czasem w Galicji, na Śląsku, a nawet w Anglii. Domy opieki nad dziećmi nazwano 

ochronkami, a pracujące w nich dziewczęta zaczęły tworzyć wspólnotę o ukierunkowanej 

formacji duchowej, tworzonej przez Bojanowskiego, dając początek zakonowi 

Służebniczek. 

Odwaga i wytrwałość 

Bojanowski wielokrotnie spotykał się z niezrozumieniem zarówno ze strony 

świeckich, jak i części duchowieństwa. Miał jednak odwagę mówić o tym, o czym był 

przekonany głęboko w sercu. Współczesna mu szlachta nie była przychylna staraniom o 
zwiększenie poziomu edukacji i wychowanie ludu wsi, zatem działania Bojanowskiego 

częstokroć starano się udaremnić. Jednak założyciel ochronek, przekonany o słuszności 

swoich działań, nigdy się nie poddawał, choć  przeciwności było mnóstwo. Przez cały 

okres działalności towarzyszyły mu także problemy finansowe. Nie mogąc znieść widoku 

głodnych dzieci, nad którymi sprawował opiekę, Bojanowski sam jeździł po domach 

szlachty i wypraszał datki. Wiele razy pieniądze znajdowały się także w niemal cudowny 

sposób, w ostatniej chwili, jakby zesłane z nieba. 

Żywa wiara, zgoda na wolę Bożą 

Wydaje się, że działalność Bojanowskiego nie byłaby możliwa, gdyby nie jego silna 

wiara i zaufanie Bogu. Spotykał się z wieloma trudnościami, miał pod opieką wiele 

ochronek i setki dzieci, za których byt czuł się odpowiedzialny, jednocześnie prowadził 

rozliczną korespondencję z siostrami prowadzącymi domy, znał szczegółowo problemy 

każdego miejsca. Był człowiekiem modlitwy i tego samego oczekiwał od sióstr oraz 

dzieci. Życie wiarą, które prowadzono w ochronkach, owocowało atmosferą miłości 
i ofiarnością, którą otaczano także miejscową ludność, otrzymując w zamian uznanie 

i szacunek. 

W 55 roku życia Bojanowski wstąpił do seminarium, którego nie udało mu się 

ukończyć, ze względu na chorobę. Mimo, że kapłaństwo było jego marzeniem, przyjął te 

wydarzenia z pokorą, jako wolę Boga w stosunku do jego życia. Zmarł rok później. 



Dzieło i pamięć trwają 

Od śmierci Edmunda Bojanowskiego minęło prawie półtora wieku, ale owoce jego 

działalności trwają: współcześnie prawie 600 kobiet żyje w stanie zakonnym we 

wspólnocie sióstr Służebniczek prowadząc 92 placówki wychowawcze na całym świecie. 

W 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił Edmunda Bojanowskiego błogosławionym. 

 

 

Moja misja 

Któregoś dnia zapytano Bojanowskiego, co jest powodem tego, że młode 

dziewczęta wiejskie tak gromadnie wstępują do Służebniczek. Założyciel ochronek 

odpowiedział podobno: „Jest to wielka tajemnica i nie chciałbym w te sprawy wkraczać. 

Ale pragnąłbym zwrócić uwagę państwa na inną kwestię. Otóż czy w życiu nie zdarza się 

tak, że stajemy wobec jakiejś tajemniczej misji. To doświadczenie nie jest odosobnione, 

tylko często lekceważenie zagłusza ten wewnętrzny głos. Gdybym kiedyś nie posłuchał 

tego głosu, dziś pewnie nie mogliby państwo zadać mi tego pytania.” 

 

Obyśmy nigdy nie przegapili przesłania, które ma dla nas nasz osobisty, wewnętrzny 
głos. 

 

 
Opracowała: Magdalena A. Roszak 
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