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Zaproszenie
Drużyna sikawki konnej zaprasza na Zlot Sikawek Konnych w Centrum Spotru i Rekreacji w Żabnie,
dnia 30 sierpnia 2014 (sobota) godz. 18.00.

Bł. Edmund Bojanowski
Postać związana z Jaszkowem

2014 rokiem
Bł. Edmunda Bojanowskiego

Edmund Bojanowski – społecznik, pedagog, wychowawca, literat. Twórca ochronek
wiejskich dla sierot i zaniedbanych dzieci wiejskich. Założyciel Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Maryi.
Urodził się w Grabonogu pod Gostyniem w 1814 r. Jako jedenastoletni chłopiec
wraz z rodzicami przeniósł się do Płaczkowa. W roku 1832 wyjeżdża do Wrocławia,
gdzie kontynuuje naukę, kończąc gimnazjum, a potem podejmując regularne studia
wyższe na wydziale filozofii (rok 1835). Wtedy wydaje tomik poezji „Pieśni
serbskie”, tłumaczy „Manfreda” Byrona – ma opinię dobrze zapowiadającego się
literata. W 1936 roku przenosi się na studia do Berlina, gdzie jest uczestnikiem
wykładów z literatury, psychologii, estetyki, filozofii i historii sztuki. Gruźlica (na
którą prawdopodobnie chorował od dzieciństwa) zmusza Edmunda do przerwania
studiów w roku 1838. Wraca do Grabonoga. Lata 1839 - 1868 to czas działalności
społecznej Bojanowskiego; pielęgnuje chorych, prowadzi kącik apteczny, szerzy
oświatę, zakłada czytelnie, zbiera opisy zwyczajów ludowych, przysłowia, piosenki.
Wydaje pozycje czytelnicze w celu pogłębiania świadomości narodowej i wiedzy
1814 - 2014. 200 rocznica urodzin
religijnej na wsi. Priorytetem jest dla niego troska o drugiego człowieka. W czasie
epidemii cholery zakłada mały szpital dla najuboższych. Opracowuje program wychowawczy i pozyskuje środki
wspomagające tworzenie miejsc dla dzieci. Przygotowuje też dziewczęta chętne do posługi wychowawczyń. W 1850 r.
w Podrzeczu zakłada pierwszą wiejską ochronkę, dając początek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Maryi. Rozwój
ochronek zachęca go do utworzenia szkoły dla nowych sióstr, która przygotowywała je będzie do posługi. W 1856 r. powstaje
Nowicjat, w starym budynku plebani. Jest to nieduży 4-izbowy domek koło kościoła. W 1862 r. powstaje nowy Dom
Generalny Sióstr Służebniczek, do którego przeniesiono Nowicjat. W 1868 r. Edmund przenosi się do Poznania, a następnie
do Gniezna, gdzie w wieku 55 lat wstępuje do Seminarium Duchownego w celu nauczenia się odprawiania mszy św.
i brewiarza. Ze względów zdrowotnych opuszcza seminarium w 1870 r. przerywając naukę. Ostatnie miesiące życia Edmund
Bojanowski spędza na plebanii w Górce Duchownej. 6 sierpnia 1870 r. umiera. Zgodnie z jego wolą, trumna z ciałem zostaje
złożona w podziemiach kościoła w Jaszkowie. Od 1930 r. jego szczątki spoczywają w kaplicy Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Maryi w Luboniu.
W 1999 r. Edmund Bojanowski zostaje ogłoszony błogosławionym.
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3-ci spacer przyrodniczy

Dni Muzyki w Żabnie
16 sierpnia wieczorem na żabieńskim Gęsim Rynku
została zorganizowana biesiada muzyczna z udziałem
Orkiestry Dętej OSP w Książu Wlkp pod dyrekcją
Romana Ptaka, ubarwione występem mażoretek i ich
mam.
Spotkanie mieszkańców Żabna i okolic było też okazją do
kibicowania Michałowi Chudeckiemu, bokserowi rodem
z Żabna, który tamtego wieczora w Międzyzdrojach
wygrał walkę z Amerykaninem Felixem Lorą. Pani Sołtys
Irena Kędziora oraz radny Henryk Kosowski
podsumowali również zakupy dokonane dzięki środkom
pozyskanym z fundacji „Milion Marzeń”.

W sobotę 9 sierpnia spacerowaliśmy po lasach w okolicy
Brodniczki i Esterpola. Tematem spotkania była rola
martwego drewna w lesie oraz osadnictwo olęderskie na
Ziemi Brodnickiej. Odwiedziliśmy cmentarz ewangelicki
w Brodniczce, poznaliśmy las i ukształtowanie terenu
Żabińskich Gór, rozpoznawaliśmy ślady dzikich zwierząt.
Jednym z ciekawszych znalezionych miejsc było
babrzysko, czyli wodopój i kąpielisko dzików i jeleni (na
zdjęciu).

Migawki z Dożynek Gminno-Sołecko-Parafialnych
Żabno, 24 sierpnia - fot. W. Borowiak
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