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Błogosławiony Edmund Bojanowski znany jest przede wszystkim, jako świecki założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego1. Jednak dogłębna analiza jego spuścizny literackiej każe widzieć w nim propagatora, a wręcz prekursora szczególnej formy apostolstwa
osób świeckich, we współczesnym, posoborowym rozumieniu tego zagadnienia. Chodzi o
stworzony przez niego system apostolatu pedagogicznego.
Metoda wychowawcza, którą szczegółowo opracował dla pierwszych ochroniarek, a później służebniczek, w ich
pracy z dziećmi, odzwierciedla i niejako
syntetyzuje istotne cechy jego osobowości: głęboką religijność, filozoficzne
zacięcie, patriotyzm, zainteresowanie
pedagogią i rozmiłowanie w folklorze.
To właśnie na drodze wdrażania w życie
tego systemu pedagogicznego zrodziło
1

się nowe zgromadzenie zakonne. Metoda ta podniosła postawę czynnej miłości
do rangi apostolstwa. Stała się jednym z
najważniejszych „narzędzi” apostolstwa
w rękach najpierw ochroniarek, a później służebniczek, i głównym sposobem
realizowania charyzmatu zgromadzenia
zakonnego.
Edmund Bojanowski nie był teoretykiem w dziedzinie wiedzy i wychowa-

Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski (1814 – 1871), dziś błogosławiony Kościoła, był

wielkopolskim ziemianinem, obdarowanym przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią
życia duchowego. Mimo wątłego zdrowia, z niezwykłą aktywnością, wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził przez całe lata oraz inspirował szeroką działalność apostolską
na rzecz ludu wiejskiego. Jak wyraził się Jan Paweł II: „Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem
potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które
wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską” (Homilia beatyfikacyjna, tekst podany za: Jan Paweł II o dziejach Polski. wybór i oprac. A. Zwoliński. Radom 2004, s. 122). Pozostając świeckim
człowiekiem i nieżonatym, założył bractwo ochroniarek, które z czasem rozwinęło się w dobrze
dziś znane zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Jak zauważył Jan Paweł II: „we wszelkich działaniach kierował się on pragnieniem, by wszyscy
ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra”(Ibidem).
W swojej spuściźnie literackiej i w bogatej działalności religijnej daleko wyprzedził to, co na
temat apostolstwa świeckich powiedział II Sobór Watykański i późniejsze dokumenty Kościoła.
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nia, lecz praktykiem. Jeden z jego biografów, Antoni Siemianowski, napisał:
„Dzieci kochał serdecznie (…). Teoretykiem
nie był nigdy. Jego teoria wyrosła z osobistej praktyki”2 . Istotnie, w pierwszej założonej przez siebie ochronce w Podrzeczu
Bojanowski początkowo osobiście pracował z dziećmi, bawił się z nimi, realizował plan dnia. Jednocześnie tłumaczył
ochroniarkom istotę każdej zabawy bądź
innych zajęć. Kiedy zaś opiekunki nabrały koniecznych umiejętności i wdrożyły się do pracy z dziećmi, przynosił im
konspekty zajęć na poszczególne dni.
Osobiście kontrolował ich realizację, lub
domagał się szczegółowych sprawozdań. Dopiero rozwój liczbowy ochronek
uniemożliwił Bojanowskiemu codzienną
ich inspekcję. Jednakże nadal regularnie kontaktował się z każdym domem.
Najczęściej przez wizyty ochroniarek,
którym przekazywał nowe wskazówki,
materiały do pracy z dziećmi, bądź pieniądze na ich zakup. Kontaktował się
również listownie, bądź to przez oficjalne sprawozdania, lub też przez bardziej
osobistą korespondencję3. Nie pozostawił jednakże po sobie żadnego dzieła,
które zawierałoby jakąś dopracowaną
syntezę jego poglądów pedagogicznych
oraz metodologicznie tłumaczyło jego system apostolatu pedagogicznego.
Brak czasu nie pozwolił mu na bardziej

teoretyczne przemyślenie tych spraw.
Nie znaczy to jednak, że zupełnie z nich
zrezygnował. Wiele czytał i chętnie dyskutował o sprawach wychowawczych.
Wysuwał wciąż nowe projekty, stosując
metody odpowiednie dla wieku dziecięcego. Pozostawił wiele cennych wskazówek dotyczących wychowania dziecka.
Te często luźne uwagi znaleźć można na
kartach Dziennika4, w jego Artykułach na
temat wychowania i wiedzy5 , bądź w Skazówce6 .
Jak podaje Agnieszka Szelęgiewicz – „w
1850 roku Bojanowski miał przemyślany i
określony z góry jedynie bardzo ogólny zarys nowego zgromadzenia zakonnego, które
u początku istnienia nazywał bractwem
ochroniarek. „Szczegółowe przepisy formułował w miarę narastania potrzeb oraz na
podstawie stopniowo zdobywanego doświadczenia. Inaczej było – jak dalej twierdzi
wspomniana autorka – z instytucją ochron
wiejskich. Do ich zakładania przystąpił Edmund Bojanowski ze szczegółowym planem
oddziaływania wychowawczego”7. Zatem
można mówić, w porządku przyczynowo-skutkowym, o uprzedniej roli systemu
wychowawczego wobec zgromadzenia
zakonnego, z jego regułą. Ekstrapolacją
zatem, zdaje się być twierdzenie Mariana
Fąki, jakoby metoda wychowawcza została przez Edmunda Bojanowskiego szczegółowo opracowana dla służebniczek, aby

2

A. Siemianowski. Pod urokiem człowieka. Pleszew Wielkopolski 1957, s. 66.

3

Wielkie zaangażowanie Bojanowskiego w rozwój dzieła ochronkowego widać i w tym, że

praktycznie każda jego korespondencja dotka jakoś problemów związanych z życiem ochronkowym. Por. L. Smołka. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 – 1871. Wrocław 2001.
4

E. Bojanowski. Dziennik 1853 – 1871. Wybór, wprowadzenie i przypisy A. i T. Szafrańscy. War-

szawa 1999.
5

Jest to zbiór luźnych notatek i artykułów Edmunda Bojanowskiego, w formie maszynopisu.

Dostępny w archiwum Sióstr Służebniczek w Dębicy.
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6

E. Bojanowski. Skazówka dla opiekunek odwiedzających domy ochrony. Poznań 1844.

7

A. Szeligiewicz. Edmund Bojanowski i jego dzieło. Poznań 1966, s. 34.
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kierowały się nią w swojej pracy ochronkowej8. Realizowanie zasad metody powierzył Bojanowski ochroniarkom, z których
dopiero później powstało zgromadzenie
zakonne. Najpierw powstała koncepcja
systemu apostolatu pedagogicznego, następnie zaś poszukiwał on kobiet, które
poprzez swoją pracę wcieliłyby tę koncepcję w życie. A o tym, jak bardzo zależało
mu na realizacji tej koncepcji, świadczą
chociażby słowa: „W czasach naszych występuje nowe znamię jednego z owych wielkich środków Opatrzności, których ona w
pewnych tylko epokach używa ku ukojeniu
bolejącej ludzkości. Znamię to zawisło nad
skromnymi przytułkami ochron i oto już jak
przewodnia gwiazda prowadzi ludzi dobrej
woli, co otworzywszy skarby ziemi i woń ducha ofiarowali dary swoje ubogo tam położonemu Dzieciątku, z którego przyjść ma nowe
odrodzenie skażonego w ludach człowieczeństwa”9. Ten cytat został wybrany również
i dlatego, gdyż ukazuje literacki kunszt w
wypowiedzi Bojanowskiego. Kreśli obraz
betlejemskiej szopki, gwiazdy wiodącej
mędrców, ich dary oraz Dzieciątko. I cały
ten ciepły naszymi emocjami obraz nakłada Autor na inny – na widok ochronki,
dziecka i jakiegoś nieuchwytnego początku pełnego nadziei.

Edmund Bojanowski miał wyraźną
świadomość, iż przez to właśnie dzieło
współpracuje z Bożą Opatrznością oraz że
wypełnia zleconą mu przez Boga misję.
Między innymi, dlatego działalność w ramach owego systemu wychowawczego
możemy nazwać apostolatem, w pełnym
tego słowa znaczeniu. Już sama etymologia terminu „apostolat” na to wskazuje10
. Mając świadomość tego, że dotyka on
owych wielkich środków Opatrzności nierzadko układał plan pracy w ochronkach
poszcząc i wypełniając dzień modlitwą11.
Był przekonany, że tworzy podwaliny
szczególnego, apostolskiego dzieła, prowadzony światłem przewodniej gwiazdy,
czyli – jak powiedzą to w przyszłości
Ojcowie Vaticanum II – „(…) światłem
Ewangelii i duchem Kościoła” [DA 7]12. A
owo – jak pisał Bojanowski – ukojenie
bolejącej ludzkości i odrodzenie skażonego
w ludach człowieczeństwa, to nic innego,
jak – znów używając soborowej terminologii: „odnowa porządku doczesnego” [DA
7], czyli obszar apostolstwa własnego
ludzi świeckich13. W dokumentach soborowych obejmuje ona: dobra osobiste
i rodzinne, kulturę, sprawy gospodarcze,
sztukę i zajęcia zawodowe, instytucje
polityczne i stosunki międzynarodowe14.

8

M. Fąka. Ziarno wrzucone w ziemię, Poznań 1999, s. 128.

9

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I, s. 41.

10

Etym. – łacińskie apostolatus ‚apostolat’ od apostolus ‚apostoł’ z gr. apóstolos ‚wysłaniec’

od apostéllein ‚wysyłać’. Szerzej w tej kwestii: Xavier Leon – Dufour. Słownik teologii biblijnej.
Poznań 1990, ss. 54–58.
11

Dziennik z 23. 11. 1854.

12

„Świeccy zaś powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bez-

pośrednio i zdecydowanie kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła” [DA 7].
13

Jak podaje Wiesław Przyczyna, w teologii laikatu mówi się obecnie o podwójnej formie apo-

stolstwa ludzi świeckich. Pierwszą formą jest apostolstwo własne, drugą – apostolstwo pomocnicze (W. Przyczyna. Teologia Ewangelizacji. Kraków 1992, ss. 180 nn); por. też: E. Weron. Świat,
[w:] Katolicyzm A – Z. Poznań 1982, s. 129.
14

DA 7; por. też: DA 13.
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I faktycznie, w tych wszystkich dziedzinach skromne przytułki ochron odcisnęły
swój apostolski ślad. Edmund Bojanowski miał wręcz profetyczną świadomość
ważności powstającego dzieła. Gdy
umierał, w ostatniej swej woli stanowczo polecił siostrom: „Co do prowadzenia
dzieci, zachowywać najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie,
jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby
rzecz najdrobniejsza”15 .
Elementy konstytutywne systemu
apostolatu pedagogicznego
Aby właściwie zrozumieć system wychowawczy Edmunda Bojanowskiego,
określić należy przede wszystkim cel i
zadania procesu wychowawczego, któremu ten system miał służyć. A o tym,
jak bardzo był to system przemyślany,
najlepiej świadczy choćby pobieżny wykaz jego elementów oryginalnych i prekursorskich.
Cel wychowania
Przez proces wychowania rozumiał
Edmund Bojanowski doprowadzanie
młodego człowieka do aktualizowania przez niego samego tych wartości,
jakie w nim złożył Bóg przez naturę i
łaskę. Najważniejszym celem wychowania było dla niego, „(…) aby człowiek
stał się obrazem i podobieństwem Boga na
15

ziemi”16. I w tym kierunku, jak pisze B.
Dudziak, zmierzały wszystkie jego metody wychowawcze i cały program17.
Ten cel wskazywał założyciel również
ochroniarkom i późniejszym siostrom:
„Jedynym celem jest, abyście moje drogie
Siostrzyczki na chwałę Bożą pomnażały
się w cnotach, a wzrastały w doskonałości
zakonnej i gorętszą coraz miłością ku Bogu
pałały”18 . Edmund Bojanowski nie rościł
sobie praw do odkrycia, bądź eksplikacji
pedagogicznej owego celu. Przyznawał
z szacunkiem i fascynacją: „Lud nasz
głęboko ten cel pojmując obrał dla dziecięcia [czyli dla swoich dzieci] wzór jedyny
Wcielonego Boga, Zbawiciela świata. Jeżeli przeto znachodzimy częste upodobanie
w naśladowaniu choć najdrobniejszych
spraw wielkich ludzi, jakże pięknie pojął
lud wpływ wychowawczy, gdy dziecięciu,
od samego przyjścia na świat, każe naśladować Zbawiciela”19 .
Ten wyraźnie sprecyzowany cel wychowawczy uwzględniał zarówno elementy ludzkie i boskie w wychowaniu.
Edmund Bojanowski uważał, że człowiek z natury swej jest istotą religijną i
to, co wnosi religia w jego życie, jest tak
ważnym elementem, że bez niego cały
proces wychowawczy wręcz nie miałby
sensu 20. Zauważyć jednakże należy, że
to odniesienie do Boga i wiary, nie jest
jedynie konsekwencją przyjętej wizji

A. Brzeziński. Wspomnienie o śp. Edmundzie Bojanowskim, fundatorze Zgromadzenia Służebniczek

Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej. Poznań 1872, s. 16.
16

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I, s. 48. Por. też: Dziennik z 01. 04. 1853, (szcze-

gólnie fragment mówiący o perykopie Ew.: Mt 13, 8); 13. 05. 1859; 06. 03. 1864.
17

B. Dudziak. Idea ochronek i religijnego wychowania dzieci u bł. Edmunda Bojanowskiego, Warszawa

1984, s. 40.
18

Cytat podany za: A. Smoll. Psychologiczne podstawy metod wychowania w systemie ochronkowym

Edmunda Bojanowskiego (1814 – 1871). Lublin 1969, s. 95.
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E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I, ss. 48–49.

20

Por. M. Opiela. Podręcznik dla ochroniarek – propozycje. Dębica 1997, s. 3.
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człowieka. Dla Edmunda Bojanowskiego
Bóg i wiara, religia i prawdy objawione
są fundamentem, na którym kształtuje
się cała osobowość człowieka. Wiedział,
że pozbawienie młodego człowieka
płaszczyzny duchowej w rozwoju jego
osobowości poważnie okaleczyłoby jego
człowieczeństwo. Ten element religijny
w procesie rozwoju dziecka jest dzisiaj w
chrześcijańskiej pedagogice powszechnie uznawany nie jako odrębna część,
lecz jako niezastąpiony składnik wychowania w ogóle21. Tak też postrzegał go
już Edmund Bojanowski. Doceniając znaczenie inicjacji religijnej dziecka, wplótł
ją w całość procesu wychowawczego, a
wszystkie pozostałe jego składniki tworzyły wspólnie harmonijną całość.
Stąd niezwykle ważna rola Kościoła,
który – jak twierdził Bojanowski – „(…)
zawsze miał prawdę, tylko nie zdołał we
wszystkie stosunki życia [ją] wprowadzić.
On jest kojarznią, przybytkiem prawdy i
przybytkiem wszelkiego Piękna, zatem jest
Dobrem, bo praktycznem zastosowaniem
do życia [prawdy i piękna]”22. W słowach
tych Edmund Bojanowski zdaje się dotykać dwu rzeczywistości. Kościoła w jego funkcji społecznej – jako wspólnoty
„mającej prawdę” to jest „przekazującej”
prawdę o duchowej naturze człowieka i
o pełni człowieczeństwa. Mówi więc o
Kościele i jego predyspozycji do podejmowania pedagogicznej misji. Kościół
przecież ze swej natury jest „posłany”.
Ale też zdaje się dotykać tego, co najistotniejsze w tajemnicy Kościoła, a co
21

wyraził sam Chrystus w słowach: „Oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” [Mt 28, 20]. Kościół ma Prawdę, Drogę i Życie [por. J 14,
6] – jest „posiadaczem” tajemnicy Słowa
Wcielonego. A jedynie w świetle tej Tajemnicy – przypomną po latach ojcowie
soborowi – zrozumieć możemy tajemnicę człowieka [por. KDK 22]. Dlatego
najważniejszym ideałem w systemie pedagogicznym Bojanowskiego jest Jezus
Chrystus.
Zagadnienie celu procesu wychowawczego pozostaje w ścisłym związku z jego ideałami. Ideał jest „ucieleśnieniem”
celu. Cel, który ma być realizowany, jawi się przed wychowankiem jako model
bądź wzorzec wywołujący chęć dorównania mu i pobudzający go do kształtowania własnej osobowości. Ideał pełni
rolę czynnika motywującego, a tym
samym i integrującego kształtującą się
osobowość23. Ideał cechuje ze swej natury to, że nie zostaje on w pełni nigdy
osiągnięty. Właśnie przez to jest on siłą
stymulującą wychowanie. W koncepcji
wychowawczej Edmunda Bojanowskiego najwyższym ideałem dla człowieka
jest Chrystus. Ideałem nie tylko dla podopiecznych, ale i wychowawców. W regule zgromadzenia Bojanowski tak napisał:
„W spełnianiu obowiązków swoich Siostry
brać będą Chrystusa Pana za przykład. I
tak: kiedy pracują, Chrystusa przypominać
sobie będą z Józefem pracującym; kiedy
chorym i ubogim pomoc niosą – Chrystusa
tylu nędzarzom i łaską i cudem pomagają-

Z. Marek. Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach

1945 – 1990. Kraków 2003, s. 145.
22

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. II. Pod pojęciem owej „Prawdy” zdaje się Boja-

nowski rozumieć również całe bogactwo wiedzy kształtującej umysł człowiek [uwaga J.K.].
23

A. Smoll. Psychologiczne podstawy metod wychowania w systemie ochronkowym Edmunda Bojanow-

skiego (1814 – 1871). Lublin 1969, s. 27.
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cego; kiedy dzieci strzegą i nauczają – Chrystusa dziatek przyjaciela, którego rozkoszą
było z dziatkami przestawać”24 . Dlaczego
ideałem wychowawczym Chrystus? Po
latach ojcowie soborowi odpowiedzą:
„Słowo bowiem Boże, przez które wszystko
się stało, samo stało się Ciałem i mieszkając na ziemi człowieczej weszło w dzieje
świata jako Człowiek Doskonały, wzięło je
w siebie i w sobie je streściło. Objawia nam
Ono, że »Bóg jest miłością«(1 J 4, 8), a zarazem uczy, że prawem fundamentalnym doskonałości ludzkiej,a w następstwie tego i
prawem przekształcania świata, jest nowe
przykazanie miłości”[KDK 38].
Głównym celem wszelkiego, apostolskiego działania jest budowanie Królestwa
Chrystusowego na ziemi ku chwale Ojca
[por. DA 2] 25. Tak wybrany cel i ideał procesu wychowawczego nie tylko świadczą
o jakimś radykalnym chrystocentryźmie
naszego Autora, ale ukazują nam również
jego działalność pedagogiczną właśnie,
jako apostolat. Charakterystycznym rysem tego apostolatu pedagogicznego jest
budowanie Królestwa Chrystusowego,
które zaczyna się w sercu człowieka,
w „świecie” jego wartości i pragnień.
24

Pierwszym „obszarem” owej budowy
jest człowiek z całym potencjałem swojego rozwoju. Najważniejszym wzorem w
procesie rozwoju jest dla człowieka sam
Chrystus – Człowiek doskonały. Wiele lat
później chrystocentryzm przyjmie, jako
klucz interpretacyjny swej nauki, II Sobór
Watykański26. Będzie go również podkreślał Jan Paweł II27.
Edmund Bojanowski wiedział, że małym dzieciom nie można mówić wprost o
dogmatach wiary, o doskonałości, miłości, świętości bądź pełnieniu woli Bożej.
Byłoby to dla nich czymś abstrakcyjnym.
Dlatego tak skonstruował swój system
wychowawczy, aby w sposób przystępny
i poglądowy zachęcał on dzieci do poznawania i naśladowania Dzieciątka Jezus,
do bycia dobrymi dziećmi w rodzinie
Maryi i Józefa 28. W tym celu też przeprowadzał wszystkich: dzieci, ochroniarki
oraz lud wiejski przez „szkołę świętych”,
zachęcając do naśladowania ich cnót
poprzez częste czytanie żywotów świętych 29. Sam zaś, mając zdolności literackie, opracowywał w sposób przystępny
dla prostego ludu życiorysy, wybranych
świętych 30. A więc z chrystocentry-

Reguła, cz. I, art. 13. Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga–Rodzicy–Dziewicy Niepokalanie Po-

czętej. Katowice 1991 – reprint pierwodruku z 1867 r. wydanego nakładem E. Bojanowskiego.
25

Por. Pius XI. Rerum Ecclesia. AAS 18 (1926), 65.

26

Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Oficjalny dokument Papieskiego Ko-

mitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Katowice 1996, s. 40.
27

Por. Jan Paweł II. List apostolski: Novo millennio ineunte. List na zakończenie Wielkiego Jubileuszu

Roku 2000. W liście tym jak refren powtarzają się słowa: „zacznijmy na nowo od Chrystusa” [29].
28

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I.,; Por. Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga

– Rodzicy – Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Katowice 1991 – reprint pierwodruku z 1867 r. wydanego nakładem E. Bojanowskiego. cz. II, art. 43.
29

Por. np.: Dziennik z 03. 09. 1853; 05. 01. 1856. Wiele pozycji książkowych w czytelniach

wiejskich, zakładanych przez Edmunda Bojanowskiego, stanowiły życiorysy świętych i w ogóle
hagiografia. Pozycje te nie tylko wypożyczano, ale i czytano w czasie wieczornic. Zgromadzenie
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zakonne przejęło później zadanie organizowania czytelni wiejskich i prowadzenia wieczornic
[uwaga J. K.].
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zmem pedagogicznym Bojanowskiego
ściśle wiązało się również i eklezjologiczne ukierunkowanie, czyli owo: „ku
Chrystusowi wraz ze świętymi”. Sam
zaś Kościół, jako wspólnotę, postrzegał
w szerokim wymiarze tajemnicy świętych obcowania, doceniając jej wymiar
pedagogiczny. Święci Kościoła uczą nas
– Kościół pielgrzymujący – zmierzania
na drogach wiary ku Chrystusowi.
Wychowanie przed
intelektualnym kształceniem
Początkowo zadaniem „ochronek” było
umożliwienie matce pracy odrobkowej i
zapewnienie jej spokoju o los pozostawionego w domu dziecka. Ze względu na
pańszczyznę nie był to więc nowy problem w środowisku wiejskim. Jednakże
pierwotne domy ochrony pełniły raczej
rolę „przechowalni” dzieci, nie podejmując funkcji wychowawczych i pedagogicznych. W warunkach rodzącego się
kapitalizmu i przeobrażeń społecznych z
tym związanych, istnienie ochron nabierało szczególnego znaczenia. Industrializacja pociągała za sobą urbanizację i
migrację ludności, zerwanie związków
środowiskowych i stopniową nuklearyzację rodziny. W Polsce na te procesy
społeczne nałożyły się ponadto wszystkie konsekwencje niewoli, zwłaszcza
olbrzymie zróżnicowanie gospodarcze,
społeczne i kulturowe, tragedie zrywów
narodowościowych (ofiary walk, zsyłki,
konfiskaty majątków, egzekucje) i epidemie głodu. Powstawały więc coraz to

liczniejsze skupiska dzieci pozbawionych
opieki, a często i najbliższej rodziny. Pociągało to za sobą niebezpieczeństwo złej
formacji a nawet demoralizacji. Wśród
wielu Polaków wzrastało przeświadczenie, leżące u podstaw pracy organicznej,
że wolność narodu zostanie przekazana
dopiero w ręce następnego pokolenia,
które trzeba do niej odpowiednio wychować i przygotować 31.
W czasach Edmunda Bojanowskiego
dylemat pozostawienia dzieci bez opieki, lub pozbawienia matki możliwości
odrobienia pańszczyzny bądź dorabiania
pracą najemną, nie stanowił już jedynego i najważniejszego problemu, który
miała likwidować instytucja ochronek.
Edmund Bojanowski, jak i wielu ówczesnych światłych Polaków, pragnął od
ochron czegoś znacznie więcej. Dążył do
tego, aby zakładane przez niego ochronki miały inny charakter niż dotychczasowe instytucje, o których twierdził,
że spełniały rolę przytułków nędzy lub
szkółek przesiąkniętych „pedantyzmem
teoretycznym”32. Jednym z głównych postulatów jego systemu ochronkowego,
na który zaczęto zwracać uwagę prawie
cały wiek później, było stawianie wychowania przed nauczaniem. A zatem
chodziło Edmundowi Bojanowskiemu o
kształtowanie określonych postaw i rozwijanie pozytywnych cech osobowości
dziecka przed nauczaniem pojęciowym.
Pisał on: „Słowa nauki tu nie wystarczą:
dzieci, lud nie słowem, lecz życiem uczyć
trzeba, jak żyć mają”33 . W innej ze swoich

30

Dziennik z 18. 10. 1854.

31

J. Małecki. Zarys dziejów Polski 1864 – 1939. Kraków 1991, s. 15, 52 nn.

32

Pod pojęciem „pedantyzmu teoretycznego” rozumiał Bojanowski, niewłaściwe według niego,

przeniesienie ówczesnego szkolnego systemu nauczania na obszar życia ochronkowego. E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 1, s. 41.
33

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 1, s. 64.
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notatek krótko konstatował: „Zadaniem
pierwotnego wychowania nie jest żadna
szkolna nauka, jeno nauka życia”34 .
Edmund Bojanowski zdawał sobie
sprawę z tego, że dotychczasowe instytucje wychowawcze akcentowały przede
wszystkim nauczanie, a nie zwracały
większej uwagi na ważniejszą w tym
okresie rozwoju dziecka potrzebę wychowania. Nauczanie bowiem – w tym
okresie rozwoju dziecka – pozwala jedynie na niewielkie przekazanie zasobu
wiedzy, takie jak nabycie umiejętności
pisania, czytania oraz liczenia. Bojanowski doskonale wyczuwał to, co dzisiaj
potwierdzają badania i analizy psychologiczne, że najwcześniejsze lata życia
człowieka mają decydujący wpływ na
dalszy jego rozwój35. Pisał o tym: „Nie
rozumowa pedagogika, nie układ różnorodnych części, jak państwo dotychczasowe, ale
według narodowości w połączeniu z naturą
rozwijać się winien system wychowania.
(…) Czem jest narodowość dla narodu, tem
wychowanie dla pojedynczego człowieka,
dla każdokrotnego pokolenia”36 . O owym
„połączeniu z naturą” w procesie wychowawczo – edukacyjnym tak pisał: „Wszelka albowiem dusza, a szczególnie dziecięca
więcej nad inne od wpływów zewnętrznych
zależna, najprzystojniejszą jest odrodzeniu
moralnemu w porze powszechnego odradzania się natury i z wielką tą tajemnicą
przyrodzoną w niepojętej też harmonii,
znachodzimy wiążące się najgłębsze nawet
tajemnice religijne – Stworzenia–Wcielenia–Zmartwychwstania”37.
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Już powyższe stwierdzenie ukazuje
nam zarys oryginalnej koncepcji wychowania człowieka. Edmund Bojanowski przez wychowanie rozumiał
całościowe, wszechstronne i świadome oddziaływanie na wszystkie sfery
poznawcze człowieka. Oddziaływanie
dokonujące się zarówno poprzez rodziców i rodzinę, osobę wychowawcy, jak
i przez środowisko społeczne, religię,
kulturę oraz przyrodę. A jest to oddziaływanie na całego człowieka – dziecko,
na wszystkie sfery jego osobowości. Na
umysł, ze zdolnościami percepcji – poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej,
jak i praktycznej (nabywanie konkretnych umiejętności). Na sferę duchową
czyli sumienie – kształtując jego zdolność do wydawania sądów i dokonywania moralnych wyborów. Na ciało, z
całym doświadczeniem jego kinetyki i
fizjologii – poprzez podejmowane prace fizyczne i gimnastykę. To docenienie
czynników środowiskowych w procesie
wychowawczym stało się dopiero w następnym pokoleniu pedagogów kanonem podręcznikowym 38 .
Takie to właśnie generalne założenie
koncepcji wychowawczej Edmunda Bojanowskiego wyjaśnia wielką jego troskę o formację intelektualną i duchową
ochroniarek, które przecież „życiem życia uczyć miały”39. Tłumaczy ciągły kontakt dzieci z przyrodą i własnym środowiskiem społecznym. Przede wszystkim
tak wiele treści religijnych przekazywanych im w procesie wychowawczym.

34

Ib., s. 90.

35

Por. M. Przetacznik–Gierowska. Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa 1996, ss. 189–221.

36

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 1, ss. 123 n.

37

Ib., s. 66.

38

Por. np.: H. Podkulska. Środowisko w świetle badań współczesnej psychologii. Lwów 1936, s. 11.

39

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I, s. 64.
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Edmund Bojanowski postrzegał bowiem dziecko, jako integralną „cząstkę”
niezwykłej rzeczywistości zewnętrznej.
Jego wychowanie rozumiał jako proces odzwierciedlania w nim cudownej,
wewnętrznej harmonii wszechświata,
będącej jakimś „namacalnym” dowodem creatio prolongata. Objawieniem zaś
człowiekowi tej boskiej harmonii jest
cały świat cnót i wartości. Ochrony zaś
według myśli Bojanowskiego, jak sam
zauważał, już ze swej etymologii, chronić miały ten świat wartości i cnót, przekazując go jednocześnie najmłodszemu
pokoleniu40.
Postrzegał więc Bojanowski dziecko
jako istotę ze swej natury zwróconą ku
Bogu, a w samym procesie wychowania
i rozwoju będącą wręcz jakąś transparencją Boga. Ta niezwykła „fraktalność”
jego koncepcji wychowania domagała
się równie oryginalnej metody realizacji. Metoda ta łączyła integralnie wychowanie z nauczaniem, a to dokonywać się
miało w oparciu – jak to nazwał – o „rodzime żywioły wychowawcze”.
„Rodzime żywioły wychowawcze”
Przez owe „rodzime żywioły wychowawcze” rozumiał Edmund Bojanowski
całokształt czynników środowiskowych
oddziałujących na dziecko i formujących
jego osobowość, ze szczególnym uwzględnieniem religii, kultury i obyczajów, łączących się w praktyce życia rodzinnego
i społecznego w to, co nazywał „świętymi
obyczajami rodzimymi”41. W myśli Bojanowskiego „rodzime żywioły wychowaw40

cze” stanowiły jakąś syntezę świata religii i kultury ze światem natury. Tworząc
zręby swojego systemu apostolatu pedagogicznego, Edmund Bojanowski pragnął
uchwycić tę syntezę i „zaprzągnąć” ją w
proces wychowania dziecka.
Edmund Bojanowski twierdził, że „(…)
lud tylko najmłodszemu pokoleniu własnych
dzieci i powszechnemu nawet wychowaniu
pierwotnemu dostarczyć jest w stanie najwłaściwszych, bo rodzimych żywiołów wychowawczych”42. W czasach, gdy dzieci – i to
starsze – wysyłano do szkół, prekursorską
była już sama idea powołania przez Bojanowskiego ochronek przeznaczonych dla
najmłodszych dzieci. Był on przekonany,
że dzieci wiejskie można wówczas praktycznie przygotować do życia, gdy umieści się je w naturalnym, wiejskim, a nie
sztucznym, wyizolowanym środowisku.
Bojanowski zdawał sobie sprawę z tego,
że dziecko – jak to sformułował później
Sobór Watykański II – „jako najcenniejszy
dar małżeństwa” [KDK 50], winno „pozostać” w rodzinie. Natomiast wszystkie instytucje pedagogiczne powinny wspierać
rodzinę, lub stanowić niejako jej przedłużenie43. Edmund Bojanowski już na sto lat
wcześniej łączył w integralną całość funkcję rodzicielską i wychowawczą w rodzinie. To, co kiedyś Edmund Bojanowski postulował, tego dziś Kościół kategorycznie
żąda: „Należy zabezpieczyć prawa rodziców
do rodzenia potomstwa i wychowywania go
w łonie rodziny” [KDK 52]. Bowiem rodzice, jako pierwsi wychowawcy [DWCH 3],
mają do tego nienaruszalne prawo i zarazem obowiązek [DWCH 6]. Zgodnie z tym

„Ochrona nazywana jest od chronienia, szanowania, zachowywania świętych obyczajów rodzimych

między maluczkimi” (E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. II, s. 53).
41

Ib., s. 53.

42

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I, s. 41.

43

Por. KDK 50.
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założeniem, Edmund Bojanowski tworzył
ochronki na wzór wiejskiej rodziny44. Wychowanie w nich zmierzało do jak najlepszego przygotowania dzieci do życia na
wsi. Zaś poprzez dzieci miało się także
zmieniać w przyszłości całe wiejskie środowisko.
Rok liturgiczny i obrzędowy
Edmund Bojanowski uczył, że człowieka można zrozumieć tylko w związku
ze środowiskiem, które w dużej mierze
kształtuje jego osobowość. „Sam wielokrotnie zaznaczał – jak pisze A. Szelęgiewicz – że „jedną z zalet ochron – według
jego projektu – ma być wspólność wychowania dzieci bez zrywania ich rodzinnych
związków z rodzicami”45 . A o owych rodzicach z fascynacją pisał: „Lud rolniczy
w najbliższym jest stosunku do Boga, jego
świat jest Bożym światem (…). Wychowanie dzieci u naszego ludu, nosząc na sobie
przeważnie cechę religijną, jest ciągłym naśladowaniem Świętej Rodziny. Całej pierwszej młodości dziecięcia stawia za wzór jedyny: Dzieciątko Jezus”46 . Stąd cała metoda
wychowawcza Bojanowskiego, zakorzeniona w środowisku i wykorzystująca ten
wymiar „rodzimych żywiołów wychowawczych”, oparta była na religii, uwzględniając przy tym pełny rozwój dziecka
44

tak duchowy, jak i fizyczny. Bojanowski
zdawał sobie sprawę, że owa religijność
rodziny wiejskiej stanowiła nie tylko cel,
ale i skuteczny środek w procesie wychowawczym. Była ona bowiem – w odniesieniu do wychowania – nie tyle owocem
refleksji lub doświadczenia pedagogicznego, co raczej intuicji wychowawczej
rodziców. O swoich poszukiwaniach w
tym względzie napisał Edmund Bojanowski w Dzienniku: „Myślałem nad sposobem
najdostępniejszego wykładania katechizmu
małym dzieciom. Chciałem zwykły, suchy
wykład uczynić nadobnym, do okoliczności
zastosowanym. Obejrzałem w tym celu wychowawcze pierwiastki naszego ludu i zdaje mi się, że za ich wskazówką postępując,
można naukę religii wedle pór roku i rozkładu świąt w organicznem następstwie wyłożyć”47. I tak też właśnie uczynił.
Edmund Bojanowski ułożył własny,
oryginalny plan wychowawczy w oparciu o naturalne etapy rozwoju człowieka. W Regule zapisał: „Jako człowiek z[a]
młodu się bawi, potem się uczy, a potem
pracuje do końca dni swoich i na ostatek
rachuje się ze wszystkich spraw żywota
swego, tak dzieci już w ochronie w każdym
dniu, tygodniu i całym roku tym samym
porządkiem wszystkie te sprawy odbywać
mają”48 . Według podobnego wzoru uło-

Przywiązywał wielką wagę do właściwego klimatu wychowawczego w ochronkach. Dosko-

nale zdawał sobie sprawę, że aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać, trzeba mu stworzyć
odpowiedni klimat, tj. atmosferę rodzinną, pogodę, spokój, życzliwość i poszanowanie własnej
godności. Sam był pogodnego usposobienia, zawsze zrównoważony, pozytywnie oddziaływał
na dzieci. Potrafił swoją serdeczną dobrocią i radością zdobyć sobie zaufanie najmłodszych dzieci (por. Dziennik z 03. 06. 1854; 29. 09. 1853; 22. 06. 1853; 25. 05. 1853 i in.).
45
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A. Szeligiewicz. op. cit., s. 36.

46

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I.

47

Dziennik z 18. 11. 1854.

48

Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga – Rodzicy – Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Katowice

1991 – reprint pierwodruku z 1867 r. wydanego nakładem E. Bojanowskiego. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 15.
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żył on plan dzienny i tygodniowy zajęć
w ochronkach. Tak więc dzieci po rannym odmówieniu pacierza i odśpiewaniu „Kiedy ranne wstają zorze” bawiły się
pod kierunkiem ochroniarki. Odpowiednio dobrane gry i zabawy wyrabiały w
dzieciach zręczność, szybkość orientacji,
ćwiczyły ciało i rozwijały poszczególne
zmysły49. Po zabawie następowała nauka
trwająca najwyżej pół godziny, „a nawet
krócej, jeśli się widzi, że dzieci się nudzą i
nie uważają”50. Dzieci poznawały dzieje
Starego i Nowego Testamentu, uczyły
się katechizmu, rysunków, rachunków,
czytania i pisania, poznawały piosenki
i wierszyki. Prawdy katechizmowe podawano dziecku w postaci specjalnie
dobranych życiorysów świętych, bądź
w powiastkach religijnych układanych
przez Bojanowskiego. Wiele prawd religijnych ilustrowano opisem lub inscenizacją obyczajów ludowych oraz ucząc
się stosownych przysłów i podań 51. Nauka czytania i rachunków odbywała się
w formie zabawy i gry52. Po modlitwie
południowej i obiedzie dzieci pracowały
w ogródku lub w ochronce, zależnie od
pory roku i pogody. Uczyły się czynności
gospodarskich i zasad pracy na roli. Wieczorem odbywała się jeszcze nauka rachunków, powtarzano materiał z całego
dnia i modlono się w różnych intencjach,
w czasie nabożeństwa stosownego do
aktualnych obchodów liturgicznych.

Dzień w ochronce kończył się wspólnym rachunkiem sumienia, przy którym
ochroniarka dawała dzieciom wyróżnienia, pochwały, nagrody, nagany i kary.
„Tu dawać im będzie – pisał Bojanowski
– napomnienia, przestrogi, pochwały, pokutki. A w tym wszystkim nie ma się rządzić ani zbyteczną łagodnością, ani zbyteczną surowością, ale miłością serdeczną,
sprawiedliwością i wyrozumiałością dla
maluczkich dziatek”53 .
Tygodniowy rozkład zajęć w ochronce odpowiadał rozkładowi dziennemu.
W poniedziałek najwięcej czasu poświęcano zabawie i śpiewom. Akcentowano w tym dniu rolę Bożej Opatrzności,
która będąc przejawem miłości Boga do
stworzeń, wszystko przemienia w dary
miłości. Dlatego też latem w czasie przechadzki, zimą zaś posługując się specjalnymi obrazkami, ochroniarka miała
dzieciom „(…) pokazywać i tłumaczyć
różne rzeczy, które Pan Bóg z Opatrzności
swojej dla pożytku człowieka stworzył”54 .
Pisał Bojanowski: „W poniedziałek po
niedzielnym spoczynku u rodziców wracają dzieci jakby z porankiem nowo zaczynającego się tygodnia. A jak każdy dzień
zaczynają od zabaw, tak cały pierwszy
dzień tygodnia (…) mają więcej na zabawach i wesołych piosenkach niż na nauce
i na robotach przepędzać. Tym sposobem
– co świadczy o wielkiej intuicji pedagogicznej Bojanowskiego – z wolności,

49

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. I i II.

50

Reguła. Reguły w szczególności, op. cit., I Dzieci, §. 27.

51

Bojanowski włożył wiele wysiłku w skompletowanie odpowiednich materiałów dydaktycz-

nych. Wydobył z zapomnienia stare pieśni żniwne, siewne, pieśni na sianokosy. Wyszukiwał stosowne przysłowia i sam układał czterowiersze. Dzięki jego twórczości dzieci dosłownie uczyły
się katechizmu – śpiewając. Por. E. Bojanowski. Piosenki wiejskie dla ochronek. Poznań 1862.
52

Reguła. Reguły w szczególności, op. cit., I Dzieci, §. 29, 35.

53

Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 36.
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Ib.
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jaką miały w niedzielę, nieznacznie przejdą
do zatrudnień ochronkowych – a przewidziane w ten dzień zabawy i inne atrakcje – zachęcą je do licznego zebrania się w
ochronce”55 . Nakazał również, aby nowe
dzieci do ochronki przyjmowane były
tylko w poniedziałki „aby się na początku zabawami do ochronki przynęciły”56 . A
dziecko, które tego dnia przybyło pierwsze do ochronki, miało otrzymać po wieczornym rachunku sumienia specjalny
podarunek – znak Bożej Opatrzności.
Od strony pastoralnej bardzo trafnym
było łączenie tematu Opatrzności Bożej
z zabawą i radością. Tak dobrany charakter dnia kreował w umysłach dzieci
obraz Boga, jako dobrego i troskliwego
Ojca. Tego, który widzi, że wszystko, co
uczynił było bardzo dobre [por. Rdz 1,
31]; który troszczy się o swoje stworzenia, czyli je uszczęśliwia. Tak przeżywany początek tygodnia, odzwierciedlający
początek każdego dnia i w ogóle początek ludzkiego życia (czas zabawy, którym
naznaczone jest dzieciństwo) prowadzić
miał ku refleksji nad początkami rodzaju
ludzkiego, stworzonego przecież przez
Boga ku rajskiej radości.
„We wtorek mają jeszcze trwać wesołe
zabawy, ale już opowiadania o różnych
rzeczach, które dzieci widzą, tłumaczenie obrazków, uczenie się wierszyków, i
zabawianie się robótkami, ma ich do poważniejszych zatrudnień zaprawiać”57.
Postulował Bojanowski, aby w tym
dniu podążać stopniowo od zabawy ku
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Ib.
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Ib.

57

Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 40.

pracy. Wtorek naznaczony też był nabożeństwem do Aniołów Stróżów. Dzieci
uczyły się stosownych pieśni i modliły
do swoich Aniołów Stróżów. Bojanowski
polecał, aby w tym dniu „(…) wybierać
pomiędzy dziećmi najgrzeczniejsze na dozorców nad drugiemi na cały tydzień. A
takie dzieci będą się nazywać aniołkami
i każde z nich będzie miało pod dozorem
troje dzieci i za ich sprawowanie się będzie
odpowiedzialne”58 . System ten, uczący
dzieci współodpowiedzialności, nazywał Bojanowski monitorstwem 59. W ten
dzień wpisane było przechodzenie od
prawd teoretycznych od praktyki życia.
Od teologii (Bożej Opatrzności i opieki
aniołów) do konkretnego zachowania
dziecka wobec swoich rówieśników. Od
tego, co ogólne i uniwersalne do tego, co
bardzo konkretne.
Środa naznaczona była refleksją o
śmierci i przemijaniu. Nabożeństwo
za zmarłych stanowiło najważniejszy
punkt dnia. Zabawy miały być cichsze,
piosenki bardziej refleksyjne. Uczono
w tym dniu pieśni pogrzebowych i modlitw przy trumnie. Jeżeli pogoda pozwalała, dzieci miały nawiedzać cmentarz, pielęgnować mogiły i tam odmówić
wieczorną modlitwę oraz Anioł Pański w
intencji zmarłych. Zimą zamiast nawiedzać cmentarz, opowiadać miały „(…) o
śmierci tych, których pamiętają umierających”60 . Bojanowski polecał, aby w środę
więcej było nauki i opowiadań ze Starego Testamentu61.
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Ib.
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Por. E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 2, ss. 54–55.

60

Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 41.

61

Ib.
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W tym dniu dokonywało się z kolei
przejście od tego, co niewidoczne – od
życia wiecznego do tego co widoczne
– mogiły, grobu. Mogiły i cmentarz oraz
przywoływanie poprzez modlitwę w
świadomości dziecka postaci tych, którzy odeszli, stanowiło niejako ilustrację
podstawowej prawdy wiary, iż życie się
zmienia, ale się nie kończy. Intuicja pedagogiczna i pastoralna mówiła Bojanowskiemu, że dziecko inaczej odbiera śmierć
oraz inaczej na nią reaguje niż człowiek
dorosły. W pedagogice Bojanowskiego
śmierć nie stanowiła tematu tabu. Mówił o niej, jako o ważnym „elemencie”
rzeczywistości, właśnie językiem dziecka. Poprzez lekturę Starego Testamentu
próbował zapisywać w świadomości wychowanków prawdę o Chrystusie, który
jako jedyny zwyciężył śmierć, a którego
Stary Testament zapowiadał. Rozumiał,
że dziecku również o samej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu winno
się mówić właśnie w kontekście ludzkiej śmierci i nadziei życia, wyrażonej
w modlitewnej pamięci o zmarłych. Ten
dzień uczył również tajemnicy świętych
obcowania, a tym samym kształtował w
umysłach dzieci prawdę o całej wspólnocie Kościoła: o Kościele chwalebnym,
cierpiącym i pielgrzymującym.
Czwartek w zamyśle Bojanowskiego i
zgodnie z tradycją Kościoła, był dniem
poświęconym pamiątce ustanowienia
Najświętszego Sakramentu i miał być
dniem jak najbardziej radosnym. W czasie nauki przypominano dzieciom życie
Pana Jezusa, a szczególnie wydarzenia
Ostatniej Wieczerzy. Przy wieczornym
posiłku, na znak wzajemnej miłości,
62

Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 42.
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Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 43.
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Ib.

dzieci miały się łamać chlebem „(…) choć
po odrobince”62. Największy dar Chrystusa dla Kościoła – Jego obecność sakramentalną „przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”[Mt 28. 20] Bojanowski łączył w ochronce z dniem radości i
zabawy. I znów, obraz radości ziemskiej
ilustrował i wskazywał na radość wieczną tych, którzy przyjmowali Ciało i Krew
Chrystusa. Z pastoralnego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na jeszcze
jeden, ważny element tego dnia. Dzieci
zamiast przyjmować prezenty – jak to
bywa w dzisiejszej praktyce pierwszokomunijnych uroczystości – uczyły się
postawy służby, ofiarności i dzielenia
się z innymi, choćby tylko cząstką chleba. Zamiast ubierać dziecko w pierwszokomunijną kreację, Bojanowski proponował uczyć go „przepasywania” się
„wielkoczwartkowym” prześcieradłem.
Wtorek kierował „spojrzenie” dzieci ku
niebu (Kościół chwalebny). Środa prowokowała do refleksji o czyśćcu (Kościół
cierpiący). Czwartek zaś wskazywał na
Chrystusa eucharystycznego i na cały
Kościół, który gromadzi się wokół Ołtarza i tajemnicy Eucharystii.
„W piątek, jako dzień przeznaczony pamiątce Męki Pańskiej, ustają wszelkie zabawy i piosenki wesołe. W czasie nauki opowiadana będzie Męka Pańska i śpiewane
pieśni o niej”63 . W tym dniu dzieci uczyły
się też katechizmu, a jedno z nich niosło
przygotowaną zupę bądź inny posiłek
dla chorego lub biednego z okolicy. „Po
południu o 3 godzinie, – pisał Bojanowski
– chwilę śmierci Pana Jezusa obchodzić będą dzieci zupełnym milczeniem trwającym
przez 10 pacierzy”64 . O taką praktykę mo-
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dlitwy w całym Kościele – o uczczenie
Godziny Miłosierdzia – upomina się w
sam Zbawiciel w objawieniach przekazanych św. Faustynie Kowalskiej65. Znamienne jest, jak wiele refleksji w swoim
Dzienniku Bojanowski poświęcił prawdzie o Bożym Miłosierdziu66.
A więc najistotniejszą prawdę naszej
wiary, o zbawieniu dokonanym przez
Chrystusa na Krzyżu, czczono w tym dniu
refleksyjną modlitwą, ciszą, śpiewami
pasyjnymi, stosownymi rozważaniami
i opowiadaniami. Uczono w tym dniu
prawd katechizmowych – aby ukształtować w umyśle dziecka przekonanie, że
cały gmach chrześcijańskiej doktryny,
poznawany w syntetycznych ujęciach katechizmowych, wznosi się na „fundamencie” Golgoty. I w końcu, zachęcano dzieci
w tym dniu do praktykowania konkretnych form miłosierdzia: do różnych osobistych wyrzeczeń i do pomocy bliźnim,
ucząc postawy ofiarnej miłości. W ten
sposób Bojanowski znów chciał przerzucić „pomost” pomiędzy teorią teologicznej prawdy, a praxis codziennego życia.
Sobota jako dzień poświęcony Matce
Bożej naznaczona była zabawą i radością. Dzieci utrwalały sobie poznane w
całym tygodniu pieśni i prawdy katechizmowe. A samą „powtórkę materiału” starano się łączyć z zabawą lub grą.
„Robotą tego dnia – pisał Bojanowski
– będzie zamiatanie, oczyszczanie ogródka
itp.67”– czyli sprzątanie przed niedzielą.
65

Charakter całego dnia miał kształtować
w świadomości dziecka obraz Matki, która troszczy się o swoje dzieci, otacza je
miłością, dba o cały dom i rozdziela obowiązki. Wieczorny rachunek sumienia
rozszerzano na sprawy całego tygodnia
i kończono pocałunkiem „(…) na znak
miłości”68. Edmund Bojanowski kazał łączyć porządkowanie własnego otoczenia
z porządkowaniem własnego wnętrza i
ze wzajemnym przebaczeniem.
Wychowanie i nauczanie postępowało w systemie Bojanowskiego zgodnie z
naturalnym rytmem pór roku i powiązane było jednocześnie z całym rokiem
liturgicznym Kościoła. I tak od Wielkanocy do Zielonych Świąt – czyli wiosną
– dzieci przebywały dużo na świeżym
powietrzu, głównie bawiąc się. „Nauczki
mają tu być – pisał Bojanowski – także jakoby zabawką. Piosenek wesołych najwięcej
dzieci śpiewać będą w tym czasie, kiedy po
wioskach, polach i lasach wszystko,co żyje, wiosnę wyśpiewuje”69. Charakter zajęć
wiosennych w ochronkach miał zatem
korespondować z dynamicznie budzącą
się do życia przyrodą, z poniedziałkowymi zajęciami całego roku i z każdym porankiem w ochronce. O tej, wspomnianej
już, fraktalności systemu pisał Bojanowski: „Zabawy z otwierającą się wiosną są tu
w swoim czasie tak, jak w poranku dnia i
w pierwszym dniu tygodnia. Po długim spoczynku zimowym dzieci mają się we wiośnie
najruchliwszemi zabawami bawić”70 . Pole-

Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej. Kraków – Stockbridge – Rzym 1981, nr 1320;

1572.
66

Dziennik z 19. 04. 1853; 20. 08. 1853; 17. 09. 1853; 19. 11. 1853; 02. 06. 1854; 18. 09. 1854;

21. 09. 1854 i in.
67
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Ib., §. 47.
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Ib., §. 46.
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cał, aby nauczanie dzieci odbywało się w
ogródkach i na częstych przechadzkach.
A przyroda dynamicznie budząca się do
życia miała stanowić ilustrację nauk o
stworzeniu świata i o Bożej Opatrzności.
Dzieci uczyły się wiosną kopania, orki,
zasiewów, pielenia i podlewania grządek. W ogródku ochronki miały być zasadzone nie tylko kwiaty, ale też warzywa,
drzewka owocowe, a nawet zboża. Ucząc
się wszelkich prac rolniczych, miały
dzieci jednocześnie poznawać wszystkie
pobożne zwyczaje z nimi związane. I tak
na przykład w Regule czytamy: „(…) dzieci po zasianiu swoich zagonków pokropią
je święconą wodą i kropidełka na zagonach
zatkną”71. Same zaś ziarna poświęcone
miały być w „Matkę Bożą Zielną”, a zasiewane w „Matkę Bożą Siewną” i to uważając, „(…) aby święcone ziarna umytymi
rączkami do ziemi wrzuciły”72 .
Od Zielonych Świąt aż do Adwentu
– czyli w okresie lata – dzieci ze względu
na upały, a później na słoty, więcej czasu spędzały w budynku ochronki. Ale i
tu miały w specjalnie przygotowanych
skrzynkach i doniczkach rabaty z warzywami oraz kwiatami. Wyhodowane
tam kwiaty ozdabiały ołtarzyk ochronki,
a ususzone pod powałą zioła służyły za
lekarstwo i kadzidło. Z nastaniem jesieni
sprzątano ogródek ochronki i zasiewano
przed zimą. „Przy tych robotach zachowają starodawne zwyczaje pobożne: Przy
71

Reguła. Reguły w szczególności. I Dzieci, §. 48.

72

Ib., §. 55.

zarzynkach swych zbożek pierwszą garstką zboża obwiążą figurę świętą w ogródku
(…). Na Najświętszą Pannę Zielną zbiorą
snopeczek złożony z warzyw i zbożek (…)
i dadzą siostrom zanieść do kościoła do poświęcenia. Z tego snopeczka wykruszone
ziarna święcone wmieszają do siewu nowego73 . Dalej polecał Bojanowski: „Na zimę
zasiewać będą zagonki w wigilię Najświętszej Maryi Panny Siewnej lub nazajutrz
po tym święcie. A idąc siać umyją wprzód
rączki, aby święcone ziarna czystymi rączkami do ziemi wrzuciły”74 . W okresach
suszy lub deszczów modlono się o dobrą
pogodę, podczas burzy palono gromnicę
„(…) a przy tym – zaznaczył Bojanowski
– dawane im być mają nauczki stosowne,
aby we wszystkich potrzebach do Boga się
uciekały”75 .
Relacje do środowiska
naturalnego
W swoim systemie apostolatu pedagogicznego nie zapomniał Edmund Bojanowski również o formowaniu szacunku
dla środowiska naturalnego. Prawie na
sto lat przed powstaniem pierwszych ruchów proekologicznych76, uczył on dzieci
właściwych relacji do otaczającego nas
świata. W odróżnieniu od wielu współczesnych ruchów, motywacją tych działań
nie była jakaś katastroficzna wizja globalnej klęski ekologicznej (co jest zrozumiałe
ze względu na ówczesny stan środowiska
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Ib., §. 52–55.

74

Ib., §. 55.

75

Ib., §. 57.

76

W 1928 roku J. S. Prohazka sformułował podstawy wyodrębnienia ochrony przyrody jako

odrębnej nauki, którą w Polsce w latach 30. rozwijał A. Wodziczko. Sama nazwa „sozologia”
została utworzona przez W. Goetla w 1965 r. Por.: W. Michałow. Sozologia i problemy środowiska
życia człowieka. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, ss. 24–37.
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naturalnego i brak refleksji naukowych
tyczących ekologii w ogóle), ale szacunek
dla Boga jako Stwórcy i dla Jego dzieł. Co
więcej, w odróżnieniu od wielu obecnych
proekologicznych dążeń, nie próbował
Bojanowski „chronić” środowiska naturalnego przed człowiekiem (rezerwaty
ścisłe, parki narodowe itd.), ale uczył bycia w tym środowisku i dbania o nie, a
więc współpracy z Bogiem – Stwórcą.
Środowisko, w którym Edmund Bojanowski zakorzeniał swój system ochronkowy rozumiał niezwykle szeroko: socjologicznie, biologicznie, ale i religijnie.
Jako wspólnotę rodzinną, parafialną,
społeczną, narodową – czyli „świat”
religii, tradycji i kultury. Ale też rozumiał je jako świat przyrody, z jego niezwykłym bogactwem natury, z całym
przesłaniem pedagogicznym stworzeń.
Dopiero to wszystko razem, w cudownej
syntezie, tworzyło owe – wspomniane
już wcześniej – rodzime żywioły wychowawcze. Uczył dzieci dostrzegać piękno
otaczającego ich świata. Pomagał odkrywać to piękno, wykorzystując naturalną
ciekawość dziecka i jego wrażliwość. A
konkretne działania dziecka motywował wartościami religijnymi. I tak dla
przykładu: Polecał, aby dzieci budowały karmniki dla ptaków „(…) z pozostałych gałązek od choiny gwiazdkowej (…)i
codziennie okruszyny chleba i ziarnka z
różnych próbek zboża wyhodowanego na
ich zagonkach mogłyby tamże posypywać
zgłodniałym ptaszętom”77. Jak tłumaczył:
„(…) Jedną z ważnych stron wychowania
dzieci jest przytłumienie ich skłonności do
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Reguła. Reguły w szczególności, I Dzieci, §. 66.
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Ib., §. 65.

dręczenia zwierząt, a szczególnie ptactwa,
które ich przemocy opierać się nie zdoła”.
Twierdził, że „najskuteczniejszym środkiem przeciw tej skłonności będzie rozbudzenie w dzieciach owego zamiłowania
ptasząt”78 . To zamiłowanie do świata
przyrody rozbudzane było przez właściwie skierowaną naturalną wrażliwość dziecka, a umacniane dodatkowo
religijną motywacją. Na przykład późnojesienne obwiązywanie drzew słomą
traktowane było „(…) jako piękny wyraz
współczucie dla ziębnących drzewek”79, a
dokarmianie ptaków jako odpowiedź
dziecka na wezwanie Chrystusa, by zawsze czynić miłość wobec wszelkiego
stworzenia. A wszystko dlatego, „(…) bo
Bóg jest miłością”[1J 4, 8] 80. W tym kontekście nie dziwi prośba Bojanowskiego,
aby dzieci „(…) opłatki gwiazdkowe zawieszały na nitkach dla muszek (sic!), które się na zimę przechowały w domu”81.
Ucząc szacunku dla środowiska naturalnego, nie pominął Edmund Bojanowski problemów edukacji prozdrowotnej.
W swoim systemie ochronkowym wprowadził szeroką edukację prozdrowotną,
która polegała na wpajaniu nawyków higienicznych. Polecał mycie rąk przed posiłkiem i po zabawie, picie przegotowanej
wody, mycie owoców i warzyw przed ich
spożyciem. Jednocześnie zwracał uwagę,
aby dzieci przychodzące do ochronki były
umyte, uczesane, odpowiednio odziane i
nie były skrępowane ciasnym zapięciem.
Dzieci nabywając w ochronce odpowiednie nawyki higieniczne, przekazywały je
w domu rodzicom i rodzeństwu.
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Ważną rolę w wychowaniu zdrowotnym dzieci odgrywał ogród i tereny
zielone wokół ochronki. Edmund Bojanowski zalecał, aby wokół ochronki były
sadzone drzewa w celu ochrony dzieci
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zapyleniem. Ponadto
podkreślał, że praca dzieci w ogrodzie
taka jak: pielenie zagonków, grabienie i
zbieranie plonów, wyrabia u nich tężyznę
fizyczną oraz poczucie odpowiedzialności, ładu, pracowitości i poświęcania się
dla innych. W ochronkach dbano także o
racjonalne odżywianie dzieci. Pokarmy
podawane dzieciom były zawsze zdrowe, świeże i podane estetycznie82.
Jak wspomnieliśmy, Edmund Bojanowski przywiązywał dużą uwagę do spacerów i wycieczek, które wykorzystywał
dla budzenia wrażliwości na piękno
przyrody. Ale też podczas wycieczek
dzieci uczyły się zbierania i rozpoznawania roślin leczniczych i wykonywania z
nich naparów zdrowotnych.
Tak głębokie zakorzenienie w środowisku naturalnym, społecznym i religijnym
całego systemu apostolatu pedagogicznego owocowało jego szczególną skutecznością. Bowiem ochroniarki w równej mierze
oddziaływały na dzieci, co i na ich rodziny
i całą społeczność lokalną. Dziewczyny
powołane ze środowiska, oddziaływały
na własne środowisko. Równy stanem po82

sługiwał równemu. Chroniły świat wartości, przekazując go rodzicom i dzieciom.
Podejmowały posługę wychowawczą,
utrzymując się z własnej pracy. Zabiegały
swą posługą wychowawczą o lepszą przyszłość nowego pokolenia, dzieląc los ze
starszym. W założeniu tym odkrywamy
niezwykłą i prekursorską intuicję pedagogiczną Bojanowskiego, która odcisnęła
się w strukturach powstającego później
zgromadzenia83. Zaś nowatorska metoda
domagała się i oryginalnych środków jej
realizacji. Były nimi – jak sam Bojanowski
je nazwał: gimnastyka, dietetyka i roboty84 .
Wszechstronne formowanie
Innym rysem prekursorstwa Edmunda
Bojanowskiego było dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości, indywidualnych i praktycznych uzdolnień życiowych dziecka na tle konkretnych oraz
obrazowych sytuacji. Wiązało się to z
odpowiednimi środkami, jakie wprowadził on do wychowania przedszkolnego.
Gimnastyka w rozumieniu Edmunda
Bojanowskiego oznaczała nie tylko ćwiczenia fizyczne. Stanowiła prekursorskie wykorzystanie środków wychowania fizycznego dla rozwoju umysłowego
dziecka. Bojanowski docenił znaczenie
metody ruchowej polegającej na zabawach grupowych połączonych ze śpiewem, tańcem i inscenizacjami 85. Np.

Por. I. Kościańska., W. Wrześniewski. Prozdrowotna działalność Edmunda Bojanowskiego. [http://

www. 21.edu.pl/ks/3/228.doc].
83

Np.: rezygnacja z posagów przy przyjmowania do zgromadzenia, rezygnacja ze struktury

dwuchórowej zgromadzenia, tworzenie małych, kilkuosobowych wspólnot klasztornych, obowiązek pracy zarobkowej sióstr – domy miały być niezależne w posługiwaniu od wszelkich donacji, ograniczenie stosowania klauzury zakonnej, itd.
84

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 2, ss. 12–14.

85

Szerzej na temat znaczenia metody ruchowej we współczesnej pedagogice: D. Pilarska. Psy-

chodrama i jej znaczenie, [http://www.publikacje.edu.pl/archiwum.php/gref/archiwum.php?dział=artykuły].
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naukę czytania Edmund Bojanowski połączył z ćwiczeniem wyobraźni. Dzieci
uczyły się zgłosek według swoistej metody przez ustawianie szeregów dzieci z
ruchomymi literami na sobie. Starsze z
nich układały wyrazy, wywołując odpowiednią literę trzymaną przez dziecko.
Zabawa ta wywoływała radość, zwłaszcza przy układaniu trudniejszych wyrazów ze względu na pisownię. Sprawiała,
że dzieci chętnie i łatwo poznawały litery .i wyrazy86.
Edmund Bojanowski w swoim systemie pedagogicznym doceniał kształcącą rolę śpiewu i tańca. Zabiegał o to,
by ochroniarki uczyły się czytania nut.
Sam napisał wiele piosenek specjalnie
dla ochronek 87. Uznawał je bowiem za
poważny środek wszechstronnego wychowania 88. Dziecko ucząc się specjalnie
dobranych piosenek, poznawało prawdy
wiary, zasady postępowania, kulturę i
historię. Właściwie zestawione teksty
budziły w nim uczucia patriotyczne,
a odpowiednio dobrana muzyka uczyła folkloru i kształtowała wrażliwość
dziecka. Melodia zaś w sposób naturalny i spontaniczny pobudzała dziecko do
aktywności i ekspresji ruchowej. Warto
zauważyć, że współczesne systemy pedagogiczne powracają do tak rozumianego wykorzystywania roli muzyki,
śpiewu i tańca w procesie kształcenia

zintegrowanego89. Tego rodzaju środkami posiłkuje się również między innymi
współczesne wychowanie przedszkolne
bądź katechetyczne, w którym stosujemy obok śpiewu z gestami także inscenizacje i celebracje.
Edmund Bojanowski proponując wymienione środki, tak je interpretował:
„Po osobnych naprzód, a potem połączonych ćwiczeniach wszystkich części ciała,
następuje wprawa zmysłów, które jak z jednej strony do ciała należą, tak z drugiej
są już przesłannikami wrażeń wewnętrznych, z których powstają wyobrażenia i
do umysłowych przechodzą ćwiczeń”90. A
więc dbając o aktywność fizyczną dziecka, miał on na uwadze całościowy jego
rozwój, z oddziaływaniem na jego sferę
psycho–fizyczną i duchową.
Dietetykę w ujęciu Edmunda Bojanowskiego dziś należałoby tłumaczyć raczej
jako higienę życia psychosomatycznego. Bowiem dietetyka Bojanowskiego to
doskonałe rozumienie prawdy, iż najważniejsza w procesie wychowania jest
odpowiednia atmosfera zaufania, przyjaźni i miłości. Rodzi się ona z zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno biologiczno-fizjologicznych, jak i
psychicznych. Sam będąc osobą o pogodnym usposobieniu, szukał ochroniarek
radosnych i otwartych. Nie przyjmował
osób ponurych i chłodnych uczuciowo,

86

Por. Dziennik z 26. 01. 1854.

87

Np. Piosenki wiejskie dla ochronek. Poznań 1862.

88

Por. Piosenki wiejskie dla ochronek. Poznań 1862, ss. 31 n.

89

Por. Barciński Z., Wójcik J. Metody aktywizujące w katechezie. t. 1, Lublin 1999, ss. 168–170;

por. też: Materiały z IX Polsko–Węgierskiego Seminarium Kodalyowskiego [Studium Zoltana Kodaly]. (15–28. 08. 2004), [http://www.chopin.edu.pl/polskie/wydz5kodaly.html]. Na ten temat
szerzej: M. Jankowska, W. Jankowski. Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Warszawa 1990;
J. K. Dadak–Kozicka. Śpiewajże mi jako umiesz, (podręcznik dla studentów i nauczycieli). Warsza-
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90

E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 1, ss. 73-76.
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ponieważ sądził, że takie opiekunki nie
będą pozytywnie oddziaływały na małe
dzieci 91. Wiedząc, że psychika dziecka
karmić się powinna pozytywnymi doświadczeniami, starał się w systemie
ochronkowym stworzyć wiele radosnych
i pięknych przeżyć. Organizowano więc
spacery, wycieczki, przedstawienia czy
gwiazdkę. Z okazji różnych świąt dzieci otrzymywały drobne prezenty. Upominek dostawało każde dziecko, które
pierwsze stawiło się rano do ochronki.
Dzieci często były nagradzane, a wiele
czasu poświęcano na wspólną zabawę 92.
W dobie współczesnej na uwagę zasługuje nacisk, jaki kładzie się na używanie w dydaktyce metod aktywnych 93.
Wśród nich jedną z najważniejszych
i historycznie pierwszych jest metoda poglądowego nauczania. Opiera się
ona na założeniu, że dziecko najlepiej
poznaje otaczającą go rzeczywistość
przez bezpośredni kontakt z nią, lub
pośrednio dzięki stosowaniu pomocy
w postaci obrazów, przedmiotów itp.
Metodę tę, nazwaną przez siebie „robotami”, Edmund Bojanowski stosował
zarówno przy nauczaniu prawd wiary,
jak i w innych „nauczkach”, dotyczących
otaczającego świata 94 . Dlatego też wielką wagę przykładał on do pracy, nie tylko jako środka pedagogiczno–wychowawczego, ale również jako narzędzia

apostolatu. Bowiem traktował ją nie
tylko jako doskonałą metodę pokazową
(poglądową). Dzieci poprzez pracę, pod
opieką ochroniarki, uczyły się odpowiedzialności, wytrwałości, obowiązkowości i współpracy. Natomiast ochroniarki
podejmując pracę zarobkową, oddziaływały na środowisko i integrowały się z
nim. Utrzymywanie się ochroniarek z
własnej pracy stanowiło nie tylko sposób realizacji ewangelicznego ubóstwa,
ale również tworzyło „obszar” apostolskiej posługi wobec rodziców i środowiska.
Natomiast w zakresie wychowania
Edmund Bojanowski wprowadził metodę opowiadającą 95, pytającą, pokazową oraz wspomniane już monitorstwo,
czyli oddawanie młodszych dzieci pod
opiekę starszych 96. W soboty oceniano zachowanie wszystkich dzieci i najgrzeczniejsze z całej grupy otrzymywały pod opiekę na cały następny tydzień
inne swoje koleżanki i kolegów. Miały
służyć im pomocą i radą, być dla nich
szczególnym przykładem, spełniając
rolę dodatkowych opiekunów. Te najgrzeczniejsze dzieci nazywano aniołkami. Najważniejszymi filarami tak rozumianego wszechstronnego kształcenia
były: religijność, patriotyzm, samokontrola i samoocena oraz świadectwo wychowawcy–nauczyciela.

91

Por. np.: Dziennik z 08. 03. 1854; 22. 06. 1854; 29. 08. 1854; 01. 04. 1855 i in.

92

Por. np.: Dziennik z 01. 04. 1853; 22. 12. 1853; 30 05. 1855 i in.

93

Por. E. Wieczór. Metody aktywne – szansą dla edukacji. [w:] „Edukacja i Dialog” 2001, nr 9/10

(132/133); por. też: P. Krzyżowski. Wpływ aktywnych metod nauczania na kształtowanie się autorytetu
nauczyciela/ [http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/1/370.pdf].
94

Por. np. Reguły w szczególności,§. 40 i in.

95

Chodzi tu o dłuższe opowiadania z czytelnym dla dzieci morałem, lub o krótkie obrazowe sen-

tencje wręcz wbijające się w pamięć dziecka np.: Kto obmawia nieobecnego, to jakby bił umarłego.
96

Por. E. Bojanowski. Zbiór artykułów…, op. cit., cz. 2, ss. 54–55. Szerzej o współczesnej klasy-

fikacji metod nauczania: http://www.gim1wej.tkchopin.pl/publikacje/langa/referat01.htm].
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Religia i patriotyzm
Jak konstatował J. M. Bocheński, to
właśnie „(…) myśliciele i pisarze polscy
pierwsi obok Włochów doszli do skrystalizowania pojęcia narodu, w odróżnieniu od
państwa, rasy i grupy językowej – wskutek czego naturalną jest rzeczą, że polska
myśl katolicka jaśniej niż inne uświadamia
sobie dzisiaj poprawne definicje i twierdzenia w tej dziedzinie”97. Swoistym „katalizatorem” owej krystalizacji było pełne
tragizmu splatanie się dziejów Kościoła
i ojczyzny na przestrzeni wieków. Ta
spójność patriotyzmu i wiary miała w
polskiej tradycji długą historię. Religia
broniła wartości patriotycznych, a Kościół był zawsze miejscem, gdzie Polak
czuł się wolny98.
Edmund Bojanowski szczególną wagę
przywiązywał do wychowania patriotycznego i zarazem religijno–moralnego.
Niewątpliwie przekazywał w swoim systemie apostolatu pedagogicznego bogactwo doświadczeń wyniesionych z domu
rodzinnego99. Bojanowski umiejętnie łączył w swoim systemie wychowawczym
dwa założenia: miłości Boga uczy się
dziecko miłując najbliższych. Zaś miłości
ojczyzny – analogicznie – uczy się miłu97

jąc sąsiadów i tych, których Bóg postawił na jego życiowej drodze. Dlatego w
każdej ochronce stawiano pod krzyżem
miseczkę z łyżką dla mogącego nadejść
ubogiego. W czasie każdego posiłku odkrajano też kromkę, jako porcję dla ubogich. Zaś w każdy piątek same dzieci,
w miarę możliwości, przynosiły porcję
chleba, by osobiście kogoś biednego poczęstować100. Dzień w ochronce rozpoczynał się od śpiewu przy obrazie Matki
Bożej Częstochowskiej, Patronki Polski, i
w obliczu Oka Opatrzności. Często śpiewano również Bogarodzicę i Boże coś Polskę101, ponieważ w nich, jak się wyrażał,
zamyka się „(…) cały wiekowy ciąg życie
narodu, od jego początków aż do obecnych
czasów”102. A śpiewając modlono się za
rodziny, parafię i ojczyznę. Swoistość
proponowanego przez niego wychowania religijno–patriotycznego dotyczyła przede wszystkim wyboru środków
kształcących moralne wyobrażenia i
zasady postępowania dzieci. Czynił to
za pomocą bajek, opowiadań i pieśni o
treści moralnej i zarazem patriotycznej103, które dynamizowały sferę afektywną i wpływały dodatnio na kształtowanie się postaw moralnych dzieci. Jak

J. M. Bocheński. O patriotyzmie, [http://www.polonica.net/o_Patriotyzmie_ JM_Bochenski.

htm#top].
98

Obszerna monografia na temat wzajemnych relacji religii i patriotyzmu: E. Jabłońska Dep-

tuła. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Kościół – Religia – Patriotyzm 1764 – 1864.
Warszawa 1987; zob. też: Bartnik Cz. Patriotyzm, [http://www.naszdziennik.int.pl/viewpage.
php?page_id=31].
99

Zob. II rozdział niniejszej pracy, punkt 1.1: Dom rodzinny.

100

Por. Dziennik z 08. 04. 1854; 27. 01. 1854.

101

Jest to o tyle istotne, że jak podaje W. Mrowiński. „Bogarodzicę śpiewano w XIX w. tylko

u grobu św. Wojciecha, u Panny Mary w Krakowie i w zgromadzeniu Bojanowskiego” Id.: O czci matki
Bożej w Polsce. Kraków 1898, s. 41).
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Dziennik z 24. 08. 1864.

103

Zbiór wielu pieśni religijnych i patriotycznych zawierają zredagowane przez E. Bojanow-

skiego Piosenki wiejskie dla ochronek. Poznań 1862.
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podaje Szelęgiewicz, „(…) chciał, aby na
przykładach bohaterskich mężów, a nawet
bohaterskich dzieci kształcił się narodowy charakter dziatwy wiejskiej, miłującej
swoją tradycję i swoją historię”104. Dlatego
też przy wszelkich okazjach wprowadzał aspekty patriotyczne i religijne. Na
przykład zabawa w piasku polegała na
budowie zamku wawelskiego z górującą katedrą, skrywającą szczątki polskich
królów, bądź na usypywaniu mogiły Kościuszki105.
W metodach wdrażania dzieci do życia
modlitwy i do pełniejszego przeżywania
liturgii uderza odejście od werbalizmu
na rzecz oddziaływania na wyobraźnię
dziecka. A założyciel działał na nią przez
umieszczanie w ochronkach symboli
i obrazów religijnych, które zwracały
uwagę dzieci na obecność Boga. Wykorzystywał tu też liczne obrzędy i zwyczaje ludowe106. Jednakże to Msza św.
była w centrum życia ochronkowego.
W świetle obecnej świadomości liturgicznej i praktyki katechetycznej uczestnictwo dzieci we Mszy św. było jednak
niepełne. Bowiem dzieci w czasie liturgii
Mszy św. śpiewały pieśni, odmawiały różaniec, bądź litanię o Męce Pańskiej. Ale
zauważyć należy, że już wtedy, na sto
lat przed reformą soborową, Bojanowski
zabiegał o to, aby ten udział w liturgii

zawsze był czynny przez lepsze jej rozumienie i aktywniejsze włączanie się w
liturgiczną akcję.
Współcześnie zwraca się uwagę na
fundamentalną rolę Komunii św. w budowaniu wspólnoty kościelnej i kształtowaniu świadomości eklezjalnej107.
„Eucharystia jest źródłem życia chrześcijańskiego, ponieważ z uczestniczenia w
niej człowiek czerpie inspirację i moc, by
żyć jako prawdziwy chrześcijanin”108. To
w Eucharystii – jak nauczał Jan Paweł II
– „udziela nam się dynamizm wielkodusznej miłości, który znamionuje Ofiarę Chrystusa na krzyżu, uobecnioną w ofierze
eucharystycznej. Uczta eucharystyczna
karmi wiernych ciałem i krwią boskiego
Baranka ofiarowanego za nas i dodaje im
siły, aby »szli za Nim Jego śladami« (por. 1P
2, 21)”109.
Edmund Bojanowski już w XIX wieku dobrze o tym wiedział i dlatego postulował, aby dzieci starsze możliwie
codziennie brały udział we Mszy św. i
przynajmniej raz w tygodniu przystępowały razem z wychowawczyniami do
Komunii św. Gdy nie można było uczestniczyć w Eucharystii, zabiegał o to, by
wielu nabożeństwom odprawianym w
ochronce np. nabożeństwom majowym
przewodniczył kapłan110. W ten sposób
kształtował Bojanowski w świadomości

104

A. Szeligiewicz. Edmund Bojanowski i jego dzieło…, op. cit., s. 37.

105

Por. W. Muchowicz. Żywot Edmunda Bojanowskiego. Dębica 1933, s. 228.

106

Zdawał sobie doskonale sprawę, że dziecko nie jest zdolne do zrozumienia całej gamy zna-

ków i symboli liturgicznych, dlatego winno być wprowadzane w nie stopniowo i systematycznie,
przyzwyczajając się do nich „myślą i uczuciem” (por. Dziennik z 13. 05. 1863).
107

Por. KK3; EE 21. Obszerny, oficjalny dokument Komisji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-

mentów: [http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/eucharisticum/3.htm].
108

Nauczanie Jana Pawła II. 28. Eucharystia w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej

(08.04. 1992).
109

Ib.

110

Por. Dziennik z 09. 05. 1854.
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dzieci nie tylko prawdę, że „Kościół żyje
dzięki Eucharystii” [EE 1], ale że uobecniana jest ona dzięki kapłaństwu hierarchicznemu.
Ochronki Bojanowskiego przodowały
więc w rozwijaniu uczuć narodowych
i patriotycznych splecionych z wartościami religijnymi. Propozycje Edmunda Bojanowskiego w tym względzie
wyprzedziły o 100 lat postulaty współczesnego wychowania przedszkolnego,
które za najważniejszy swój cel uważa
wychowanie moralne i społeczne dzieci. Współczesna pedagogika opiekuńcza
jest przekonana, że znacznie łatwiej jest
nauczyć dzieci czytania czy liczenia,
niż ukształtować określone właściwości osobowe, społeczne i narodowe. Bojanowski zauważył, że łatwiej ten cel
osiągnąć, gdy wartości te łączy się z doświadczeniem wiary.

111

Ocena i samoocena
Oryginalnością i odejściem od współczesnych Bojanowskiemu metod było
oparcie wychowania już od najmłodszych lat na samokontroli i samoocenie
wychowanków oraz wyrabianie w nich
poczucia odpowiedzialności za własne
czyny111. W tym kontekście można widzieć jego decyzję o ograniczeniu kar
cielesnych, co niewątpliwie było prekursorskie na tamte czasy i świadczyło o
delikatności pedagogicznej, o której dziś
mówią np.: Deklaracja Praw Człowieka112
oraz Deklaracja Praw Dziecka113.
Nagrody i kary miały więc w systemie
wychowawczym Bojanowskiego, swoje
stopnie w zależności od wieku dziecka
i rodzaju przewinienia. I tak, np.: najpierw karano dziecko upomnieniem, a
jeśli to nie pomagało – zawstydzeniem,
czyli upomnieniem publicznym – na forum całej grupy114. Oryginalna była już

Przyzwyczajał dzieci do samokontroli i samooceny przez wprowadzanie pewnego rodza-

ju dziennika, w którym trzeba było notować wszystkie swoje sukcesy i upadki w czasie zajęć
ochronkowych. Por. Dziennik z 02. 12. 1854. Por. też: J. Zawada. Edmund Bojanowski – apostoł ludu.
“Caritas” 1945, nr 3, s. 21.
112

Por. Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

113

Por. Deklaracja Praw Dziecka z 20 listopada 1959 r.

114

„Dzieci małe, w których jeszcze przemaga cielesność nad duchowością, wypada karać i nagradzać

w sposób jeszcze zupełnie zmysłowy. Kary i nagrody, jakie dzieci sameż w zabawach swoich używają,
posłużyć tu mogą za wzór najodpowiedniejszy niniejszemu wiekowi. Atoli tak w karach jak i w nagrodach
zachować można stopniowanie, jakie dzieci w igraszkach swoich powtarzają, że pierwsze przepustne, drugie darowane, trzecie karane”. (Zbiór artykułów z dziedziny wychowania i wiedzy…, op. cit., t. 1, s. 31.).
Tak też i młodsze dzieci zabraniał karać za małe przewinienia i przy pierwszym wykroczeniu
zalecał lekkie napomnienie, przy drugim zawstydzenie, a dopiero przy trzecim, wskazującym na
powtarzanie się błędu (ze względu na niebezpieczeństwo złego nawyku i demoralizację innych
dzieci) na karę wykluczenia ze wspólnej zabawy, bądź z innych zajęć. W swoich notatkach na temat wychowania Bojanowski pisze, że skuteczniejsze od kary fizycznej jest właśnie niedopuszczenie dziecka do wspólnej zabawy, gry, nauki czy pracy (por. E. Bojanowski, Zbiór artykułów…,
op. cit., cz. I.). W stosunku do starszych dzieci, które już odróżniają dobro od zła, Bojanowski
oddziaływał bardziej przez wolę i rozum, niż przez stosowanie kar. „Dzieci starsze, które zaczy-
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nają uczyć się katechizmu, przykazań, cnót i grzechów, prowadzone być mogą więcej już wewnętrznym
aniżeli zewnętrznym sposobem, więcej na serce i duszę niż na ciało i zmysły działającemi środkami”.
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sama forma publicznego upomnienia.
Dziecko które zawiniło, miało odśpiewać piosenkę oceniającą konkretną formę swego postępowania (dzieci uczono
tych piosenek wcześniej). Potem zaś
powtarzała tę piosenkę reszta dzieci w
ochronce, a winowajca klęcząc przed
ołtarzykiem ochronki, odmawiał modlitwę pokutną i obiecywał poprawę. Gdy
i to nie skutkowało – podaje Ryszka –
dziecko otrzymywało karę cielesną, najczęściej jako uderzenia rózgą po dłoni115.
Zawsze ukarane dziecko musiało odmówić modlitwę przepraszającą i poprosić
wszystkich o przebaczenie116. Gdy dzieci posprzeczały się między sobą, przepraszały się wzajemnie pocałunkiem
pokoju i odmawiały przed krucyfiksem modlitwę o zgodę i bratnią miłość.
Znamienne jest to, że kara w koncepcji
Bojanowskiego była zarówno aktem
religijnym, jak i społecznym. Prośba o

przebaczenie najpierw skierowana była
ku Bogu, a później ku bliźnim. Drażliwą
kwestię kary fizycznej sam Bojanowski
zdawał się komentować w typowy dla
siebie, poetycki sposób. Ustami dziecka
apelował do matek:
„Do serduszka mojego dam Ci matko klucz.
Różdżką mnie nie napominaj, słówkiem tylko ucz!
Od różdżki się rozum traci, duch się może
stłuc.
Słówkiem rozum się bogaci, słówkiem matko ucz”117.
Co zaś tyczyło nagradzania, Bojanowski polecał ochroniarkom, aby przede
wszystkim stosowały nagrody grupowe,
nie zaś indywidualne. Stanowisko swoje
uzasadniał tym, że nagrody jednostkowe
„(…) naruszają harmonię i obudzają zazdrość z jednej strony, a pychę z drugiej”118.
Zazdrość zaś i pycha radykalnie przeciwstawiają się miłości.

A były nimi w systemie Bojanowskiego: najpierw za niewielkie przewinienia – upomnienie „(…)
z przywiedzeniem dziecku na pamięć przykładów, przykazań, przysłów, do których jego przewinienie da
się odnieść”. W innych wypadkach należało użyć „(…) pieśni, w których przewinności dziatek są opiewane, a [samo już] głośne odśpiewanie sądu silniejsze już uczyni wrażenie”. W trudniejszych przypadkach Bojanowski zalecał, aby powtarzające się przewinienie „(…) nie dla kary, lecz dla zbudowania,
wziąć za przedmiot opowiadania” wykorzystując odpowiednie do tego „(…) powiastki, przykłady,
przykazania, przysłowia i pieśni (…), a winne dziecko na zakończenie tego uroczystego napomnienia,
klękałoby przed obrazem i głośno zmówiło modlitwę przepraszającą Boga – za winę którą by głośno
wymówiło, obiecując głośno i wobec wszystkich poprawę, a wreszcie ucałowałoby Rany Zbawiciela”.(Zbiór
artykułów z dziedziny wychowania i wiedzy…, op. cit., t. 1, s. 32). Jako środki kształtowania woli
u starszych dzieci Bojanowski polecał umartwienia, jak np. dzielenie się chlebem podwieczorkowym z biedniejszymi dziećmi.
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Trzeba zaznaczyć, że cała pedagogika Bojanowskiego w kwestii oceny i samooceny, oparta była na fundamencie
miłości. Był on przekonany o tym, że
klimat miłości jest najważniejszy w procesie rozwoju dziecka. W regule nakazał
siostrom: „Dzieci, jako najdroższy skarb
Jezusa Pana niechaj starannie i w miłości
pielęgnują (…) 119. A. Smoll zauważa, iż
analiza psychologiczna całego systemu
pedagogicznego Bojanowskiego – „wykazuje nam, że jednoczącym czynnikiem w
wychowaniu jest miłość, jako idea naczelna”120. Doskonały wzór, a zarazem jedyne
źródło miłości [por. 1J 4, 16], widział Edmund Bojanowski w Bogu. Stąd w regule
polecał siostrom: „Wielkiej pilności i pracy
dołożą, usilnie starając się, aby w młodziutkie umysły prawdziwe a gruntowne poznanie Chrystusa, i gorącą a skuteczną miłość
do Boga wkorzenić”121. Tę właśnie naczelną
ideę miłości, będącą inspiracją i legitymizacją wszelkiego apostolatu, przypomną
w przyszłości ojcowie soborowi, mówiąc:
„(…) chrześcijanie będą z dnia na dzień
coraz bardziej uświęcać się w warunkach
swego życia, pośród swych obowiązków czy
okoliczności życia, jeśli z wiarą przyjmują
wszystko z ręki Ojca Niebieskiego i współdziałają z wolą Bożą, ujawniając także w

służbie doczesnej przed wszystkimi tę miłość, którą Bóg świat umiłował”[KK 41].
Świadectwo kobiety
„Moralna siła kobiety – napisał Jan
Paweł II – jej duchowa moc, wiąże się ze
świadomością, że Bóg w jakiś szczególny
sposób zawierza jej człowieka. Zawierza
(…) zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich
może się ona znaleźć”[MD 30]. Tworząc
swój system apostolatu pedagogicznego
Edmund Bojanowski dziecko zawierzył
właśnie kobiecie – ochroniarce. Niejako
intuicyjnie pojmując prawdę dobitnie
wyrażoną wiele lat później przez papieża, że to kobieta „zabezpiecza wrażliwość
na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że
jest on człowiekiem! I dla tego, że «największa jest miłość» (1 Kor 13, 13)”[MD 30].
W czasach Bojanowskiemu współczesnych intensywnie rozwijały się w Europie dążenia feministyczne122. Z pewnością nie były mu one obce. W odpowiedzi
na nie, w swoim systemie ochronkowym
opartym na pedagogice miłości, wyznaczył on niezwykle ważne miejsce właśnie kobiecie.
Według pierwotnej idei Edmunda Bojanowskiego, młode dziewczęta zajmujące
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Większość historyków początki feminizmu, rozumianego jako upomnienie się o pełne pra-

wa osobiste i społeczne dla kobiet, łączy z przemianami, jakie następowały pod koniec XVIII
w., a związane były z hasłami rewolucji francuskiej, które głosiły wolność, równość, braterstwo
(zob. Feminizm. [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2. red. Petrozolin–Skowrońska. Warszawa 1995, ss. 57–58). W pierwszej połowie XIX wieku postępowi reformatorzy szerzyli idee
wolnościowe, żądając równouprawnienia dla upośledzonych warstw społecznych, do których
od strony prawnej należały również kobiety. Taka sytuacja kobiet była następstwem obowiązu-
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jącego w Europie kodeksu Napoleona, według którego żona ściśle podlegała mężowi (por. M. A.
Ględą. Spojrzenie na nowy feminizm. [w:] „Więź” (1998) nr 1(471), ss. 72–76).
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się opieką nad dziećmi, czyli ochroniarki,
miały po kilku latach pracy w ochronce
bądź założyć własną rodzinę, bądź też
szukać dla siebie zgromadzenie zakonnego. Ich „przygodę” z życiem ochronkowym, rozpoczętą wolontariatem,
traktował Edmund Bojanowski wręcz
jako doskonałe przygotowanie do życia w rodzinie. Przypisywał ważną rolę
świadectwu ich życia. Musiały być one
dziewczętami z ludu, aby dzięki wiejskiemu pochodzeniu lepiej rozumieć potrzeby środowiska i umieć mu się poświęcić. Żądał Bojanowski, aby programowo
dzieliły los społeczności, w której pracują, nie wyłączając pracy na roli i stylu codziennego życia. Przewidywał, że
między innymi przez to właśnie wzbudzać będą zaufanie otoczenia i łatwiej
im będzie podnosić poziom moralny wsi.
Poza dobrym stanem zdrowia, musiały
one spełniać trzy warunki: młody wiek
– by łatwiej dostosować się do nowych
wyzwań, poddać się cudzemu kierownictwu i lepiej zająć się dziećmi. Musiały
także być wolnego stanu, by nie będąc
związane własną rodziną, całym sercem
mogły się oddać powierzonej im pracy. W
końcu wymagał, aby pochodziły z ludu,
ponieważ miały pracować w wiejskiej
ochronce, gdzie „nie słowem, lecz życiem
uczyć trzeba, jak dzieci żyć mają”123.
Od samego początku ochronki według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
pełniły różnorodne funkcje: opiekuńcze (dla wielu dzieci pobyt w ochronce
zastępował dom rodzinny); zdrowotne
(dzieci miały zabezpieczone posiłki, były poddawane systematycznym zabiegom higienicznym); ochronne (w czasach Bojanowskiego odnotowano wiele

przypadków zagryzienia bezdomnych
dzieci przez wilki i innych zgonów dzieci z powodu braku opieki nad nimi); dydaktyczne (w ochronkach odbywała się
systematyczna nauka czytania i pisania
w języku ojczystym); patriotyczne (na
zajęciach śpiewano polskie pieśni patriotyczne); religijne i duchowe (uczono
katechizmu i spełniania obowiązków
religijnych); wychowawcze (uczono
grzeczności, dyscypliny i poszanowania pracy innych osób). Ta różnorodność
zdań realizowanych w ochronkach domagała się od samych ochroniarek odpowiednich predyspozycji, przygotowania
i poświęcenia.
W pierwszym okresie istnienia ochronek i w pierwszym etapie rekrutacji ich
personelu niezastąpiona była rola Edmunda Bojanowskiego. Potrafił on sformułować trafne, wnikliwe ale zarazem
proste i zadziwiające swoją nowoczesnością pedagogiczne wskazówki dla
osób wychowujących dzieci. Dotyczyło
to nie tylko wyboru samych ochroniarek, ale przede wszystkim dostrzegania
potrzeby nieustannego dokształcania
wychowawczyń. Edmund Bojanowski
wymagał od nich przynajmniej elementarnego przygotowania teoretycznego,
wiedzy fachowej, przemyślanej i przeżytej. Uważał, że tylko ten wychowawca,
który siebie ciągle kształtuje, jest dobrym wychowawcą.
Wśród cnót dobrego wychowawcy Edmund Bojanowski szczególnie podkreślał miłość. Ochroniarkom nakazywał
wzrastać w miłości i miłować swoje posłannictwo, w miłości i do miłości wychowywać innych124. Miłość bliźniego
w ochronkach wpajano przez obrazko-
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we sentencje, mogące pouczać zawsze
także dorosłych. Dzięki temu mogła się
ukształtować atmosfera radości i zaufania125.
Postawione ochroniarkom zadania
domagały się odpowiedniego do nich
przygotowania. Tak zrodził się zamiar
utworzenia wydziału seminaryjnego, a
później samoistnego nowicjatu. Droga
formacji kadry ochronkowej doprowadziła ostatecznie do utworzenia zgromadzenia zakonnego.
Można powiedzieć, że wszystkie działania Edmund Bojanowskiego były wielką pedagogizacją, zarówno dzieci, jak i
dorosłych – pedagogizacją bezpośrednio
związaną z apostolstwem, bowiem by-

ła ona oparta na zasadach religijnych.
Czynnik religijny stanowił fundamentem apostolatu pedagogicznego, stworzonego we wszystkich szczegółach
przez Edmund Bojanowskiego. Pracę
pedagogiczno–wychowawczą w ochronkach oparł on na tematyce religijnej; na
Piśmie Świętym, liturgii roku kościelnego i nauczaniu Kościoła. W systemie
wychowania uwzględnił personalizm,
z całym bogactwem relacji osobowych:
Bóg – człowiek. Podkreślał wielką godność człowieka, stworzonego na obraz i
podobieństwo Boga, a celem całego procesu pedagogicznego uczynił – jak sam
wyznał – „aby człowiek stał się obrazem i
podobieństwem Boga na ziemi”126.

Bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Inicjator powstania Wydziału
Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli
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