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URSZULA JULIA LEDÓCHOWSKA (1865-1939). 
URSZULANKA, ZAŁOŻYCIELKA URSZULANEK SZARYCH

Urodziła się w 1865 r. w Loosdorf w Austrii. Ojciec był Polakiem, kapitanem 
huzarów i szambelanem cesarskim. Matka -  Józefina (z domu Salis-Zizers) była Szwaj
carką. Julia do 9. roku życia uczyła się w domu, w latach 1874-1883 kontynuowała 
naukę w Sankt Pólten. W roku ukończenia nauki powróciła wraz z rodziną do Lipni
cy Murowanej w diecezji tarnowskiej. W roku 1886 wstąpiła do Urszulanek w Kra
kowie, gdzie przybrała imię Urszula. Od roku 1889 rozpoczęła pracę nauczycielską, 
którą prowadziła do końca życia. W roku 1904 siostra Urszula została przełożoną 
klasztoru krakowskiego. W latach 1907-1911 prowadziła działalność nauczycielską 
i duszpasterską w carskiej Rosji (Petersburgu), następnie w latach 1912-1919 w kra
jach skandynawskich (Finlandii, Szwecji, Danii). Do Polski powróciła (z grupą dzie
ci polskich emigrantów) w 1920 r. Zamieszkali w domu zakonnym w Pniewach. W ro
ku 1930, wspólnota zakonna, w której Matka Urszula była przełożoną, została prze
kształcona w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych 
popularnie szarymi Urszulankami. Zakon ten, pod przewodnictwem Matki Urszuli, 
zajmował się różnorodnymi formami opieki społecznej1.

Matka Urszula Ledóchowska zmarła w 1939 r., w roku 1983 odbyła się jej beaty
fikacja, dokonana przez Jana Pawła I ł a w roku 2004 kanonizacja.

1 Nasi Święci. Polski Słownik Hagiograficzny, red. A. Witkowska OSU. Księgarnia św. Wojciecha, 
Poznań 1995.
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Założenia i kierunki wychowania

Urszula Ledóchowska nie opracowała żadnych ogólnych, syntetycznych dokumen
tów ujmujących w określony system wychowawczy jej metody pracy z młodzieżą. 
Pozostawiła jednak po sobie wiele rozsianych, w różnych tekstach, cennych wskazó
wek formułowanych jednoznacznie lub wtrącanych mimochodem2. Wiele informa
cji na temat oddziaływania wychowawczego Matki znajduje się również we wspo
mnieniach i relacjach jej uczennic. Odtworzenie tego modelu nie jest zabiegiem pro
stym, również dlatego, że kreowała go całą sobą, swoim życiem, opierając się na 
metodzie miłości, łagodności i dobroci. Preferowała wychowanie religijne, moralne 
i społeczne. Wychowanie religijne było oparte na bezpośrednim oddziaływaniu at
mosfery religijnej, wdrażało młodzież do zorganizowanej i systematycznej pracy 
wewnętrznej, kształciło nie tylko umysł, ale i serce. W ścisłym związku z religijnym 
pozostawało wychowanie moralne, a w nim kształtowanie uczuć wyższych i woli 
człowieka, kształtowanie motywacji jako czynnika warunkującego zgodność postę
powania jednostki z pełnioną przez nią rolą społeczną oraz formowanie takich cech 
charakteru, jak: uczciwość, spolegliwość, uspołecznienie. Pobudzanie motywacji do 
samodzielnej pracy wśród dzieci i młodzieży miało wielkie walory wychowawcze, 
obejmowało bowiem sytuacje przestrzegania wielu norm, np. rzetelnego stosunku do 
wykonywanego zadania, odpowiedzialności za pracę.

Wychowanie moralne splata się w systemie Urszuli Ledóchowskiej z wychowa
niem społecznym -  jej uczennice prowadziły intensywną działalność charytatywną 
dla ubogich. Podkreślała również wychowanie patriotyczne, które miało na celu przy
gotowanie młodzieży do służby własnemu narodowi i krajowi, a polegało na kształ
towaniu przywiązania do kraju ojczystego, jego przeszłości i teraźniejszości; poważ
ną rolę odgrywało też wychowanie fizyczne. Dbała o utrzymanie sprawności fizycz
nej wychowanek: dziewczęta uprawiały gimnastykę, jeździły na nartach, łyżwach. 
Wychowanie estetyczne można sprowadzić do świadomych oddziaływań Matki na 
wychowanki, poprzez rozwijanie w nich aktywności twórczej i samoekspresji; sztu
ka spełniała ważną rolę wychowawczą -  w chwilach odświętnych i uroczystych była 
przeżyciem jednoczącym uczniów, nauczycieli, rodziców. Wychowanie estetyczne 
łączyło się wówczas z kształtowaniem uczuć społecznych, stanowiących podstawę 
trwałej wspólnoty i więzi emocjonalnej3.

2 Por. B. Matyjas, Działalność spoleczno-pedagogiczna Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), „Pro
blemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 8; J. Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Le
dóchowskiej, Poznań 1975; Wybór pism M. Urszuli Ledóchowskiej, opr. A. Kosicka, J. Zdybicka, w: Polscy 
święci, t. 4, Warszawa 1984.

3 U. Górska SIK, Spotkania z błogosławioną Matką Urszulą Ledóchowską, Księgarnia św. Wojcie
cha, Poznań 1989.
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Zasady wychowawcze

W działalności wychowawczej Urszuli Ledóchowskiej można się doszukać wielu 
zasad4. Pierwsza z nich, którą najwyraźniej dostrzegamy, to zasada aktywności wy
chowanka -  opierała się na inspirowaniu młodzieży do własnej pracy nad sobą, do 
świadomego kierowania swoim życiem. Matka wiedziała, że zarówno w procesie 
wychowania społecznego, jak i moralnego, aktywność wychowanka jest zasadniczym 
warunkiem skuteczności. Drugą ważną zasadą jest organizowanie zespołu i środowi
ska wychowawczego, czyli możliwie najkorzystniejszej wychowawczo atmosfery. 
Najkorzystniejsza, według niej, atmosfera to ta, która przypomina atmosferę domo
wą. Podstawą tej atmosfery był przede wszystkim bliski, serdeczny kontakt zespołu 
pedagogów z wychowankami. „Każda z nas -  pisze jedna z jej uczennic -  miała 
możliwość zwrócenia się ze wszystkim o radę i pomoc do Matki (...). Sprawy nasze 
nie były zbywane, ani lekceważone”5.

Następną ważną zasadą, jaką się kierowała Matka w działalności wychowawczej, 
była troska o poziom pedagogów, ich kwalifikacje i wartości. We wspomnieniach 
jednej z petersburskich wychowanek czytamy: „Matka Urszula stawiała wychowaw
czyniom wielkie wymagania: miały prowadzić życie świątobliwe, mające służyć za 
przykład wychowankom, między innymi odznaczać się cierpliwością, wyrozumiało
ścią, miały dzieci traktować z szacunkiem”. Kwalifikacje zdobyte przez nauczycieli 
należało -  według niej -  jak najlepiej wykorzystać, i to nie tylko w dużych miastach, 
ale przede wszystkim w małych, zapomnianych wsiach. „Zwracam uwagę na to -  pisała 
-  że na takie placówki -  o ile możliwość -  wysyłać siostry z uniwersyteckim wy
kształceniem (...), właśnie w pracy misyjnej potrzebne są osoby wykształcone, do
brze wychowane, które by się w potrzebach ludności orientowały i potrafiły nią po
kierować (...)”.

Ledóchowska chętnie udzielała wskazówek, rad nauczycielom, w jaki sposób roz
wiązywać problemy wychowawcze. Chciała rozbudzać w nich zapał, który gwaran
towałby sukces wychowawczy. Sama z zapałem brała udział w różnych dostępnych 
jej formach kształcenia pedagogów. W jej działalności widoczna jest jeszcze jedna 
ważna zasada -  ufność i wiara w sens pracy wychowawczej. Matka, odpowiadając 
na list jednej z sióstr, napisała: „Nie zniechęcaj się, że teraz dziewczynki są bardzo 
trudne do prowadzenia, bo takie płytkie, bez ideałów. O tym wiem. Trzeba zrobić, co 
można -  dobrocią i łagodnością [podkr. Matki -  B. M.]. A co się teraz pozornie nie 
zrobiło, to może kiedyś z małego, przez długie lata niewidzialnego ziarenka wyro
śnie, chociażby na łożu śmierci”. W „myślach” Matki znajduje się jeszcze jedna piękna 
sentencja, mówiąca o sensie pracy wychowawczej, która brzmi: „Może nie będzie 
nam dane przekonać się, ile nasz dobry przykład zdziałał -  jest on jak ten kamień

4 K. Olbrycht, Zarys systemu wychowania błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Pniewy 1991.
5 Tamże.
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wrzucony w wodę, co coraz większe kręgi na powierzchni wody zatacza, choć sam 
już leży na dnie”6.

Metody wychowania

Na pierwszym miejscu Matka Urszula stawiała metodę przykładu, mówiła o niej 
wiele razy: „Przykład nieraz więcej zdziała, niż najwznioślejsze kazanie”. Ledóchow- 
ska stała się właśnie takim przykładem, który bardzo chętnie naśladowały jej wycho
wanki: „Widziałyśmy w niej wzór pracy obowiązkowej i przykład pociągającej po
bożności”. Przyciągała swoją niepowtarzalną osobowością, pogodą ducha, radością, 
uśmiechem, często mówiła: „Twarz pogodna, uśmiechnięta jest prawdziwym aposto
łem, czasem bardziej skutecznym niż ogniste kazanie”. Metodę kar stosowała najrza
dziej, dobroć, zachęta eliminowały działania represyjne. Jej postępowanie nastawio
ne było na pochwały, na dążenie do satysfakcji wychowanków z ich własnych osią
gnięć w pracy nad sobą, uważała, że: „Ganić, ganić i gderać -  to strasznie oddziały
wa na człowieka”7.

W swojej pracy wychowawczej stosowała również metodę pośredniego wpływu 
-  była nią rodzina wychowanków: a więc rozmowa i interwencja, jeśli zachodziła 
taka potrzeba. Starała się także przedłużyć możliwość duchowego oddziaływania na 
wychowanki, gdy opuszczają szkołę. Założyła przeznaczone dla nich pismo „Dzwo
nek św. Olafa”, wokół którego tworzyło się szerokie środowisko olafitek, połączo
nych świadomością przebytych wspólnych doświadczeń i dążących do wspólnych 
ideałów.

Rola domu urszulańskiego w środowisku

Zmieniające się potrzeby społeczne i warunki modyfikowały system wychowaw
czy Urszuli Ledóchowskiej, który od początku był otwarty i bardzo elastyczny, dlate
go też nie tylko się nie zdezaktualizował, ale stanowi pewną wartościową propozycję 
dla każdego współczesnego pedagoga akceptującego założenia Matki. Urszula Le- 
dóchowska wraz ze swoim Zgromadzeniem zawsze wychodziła naprzeciw potrzebom 
czasów. Umiała wykorzystać każdą sposobność wzbogacenia własnych doświadczeń 
wychowawczych, chętnie wykorzystywała metody nauczania innych pedagogów. 
Miała bardzo wnikliwe podejście do nowych prądów pedagogiki XX w. Wielkie zna
czenie miało kształtowanie u wychowanek uczuć wyższych i woli człowieka, formo
wanie takich cech charakteru, jak: uczciwość, spolegliwość, uspołecznienie oraz po
budzanie do samodzielnej pracy.

6 Wybór pism M. Urszuli Ledóchowskiej.
7 K. Olbrycht, Zaiys systemu wychowania; B. Matyjas, Urszula Ledóchowska, „Praca Socjalna” 1993, 

nr 2.
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Ledóchowska żyła w czasach, które pod wieloma względami przypominają nasze 
trudne czasy. Coraz częściej zaczynamy odczuwać odhumanizowanie życia, dostrze
gamy wokół siebie młodych, zagubionych, sięgających po narkotyki, ludzi samotnych, 
dzieci pozbawione opieki. I dziś właśnie Zgromadzenie widzi tu swoje posłannictwo 
-  pomoc najbardziej potrzebującym. Szare Urszulanki podejmują się prac bardzo 
różnorodnych, przez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży (domy w Warsza
wie), pracę katechetyczną (dom w Kielcach, Częstochowie), aż do pracy najważniej
szej, jaką jest opieka nad dzieckiem opuszczonym, niechcianym. Obecnie Szare Ur
szulanki prowadzą dwa Domy Dziecka w Lipnicy i Otworowie, w pobliżu swojego 
macierzystego domu w Pniewach. Siostry z Otworowa pamiętają o najbliższym oto
czeniu, co niedziela odwiedzają chorych, samotnych ludzi, którym przynoszą książ
ki, żywność, piorą bieliznę.

W Kazimierzu i Sieradzu Siostry Urszulanki prowadzą placówki, w których prze
bywają dzieci upośledzone. Matka Urszula nauczyła siostry patrzeć czujnie, być go
towym na wołanie chwili. Stąd zapewne wzięła się współpraca „szarych sióstr z przy
szłymi matkami. W ich domach mogą zatrzymać się kobiety, które w najbliższym 
czasie mają urodzić dziecko, schronienie znajdują również kobiety stare, niechciane, 
nie mające swego miejsca pośród bliskich. Poza tym Zgromadzenie prowadzi: szko
ły -  średnią (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie), przedszkola (19), świetlice 
(7); domy dla studentek i internat (2), stancje w różnych Domach Zgromadzenia, dom 
akademicki na KUL, siostry pracują w bursie dla dziewcząt z terenów popegeerow- 
skich (podlegające CARITAS). Prowadzą ponadto działalność katechetyczną i cha
rytatywną- stołówki dla emerytów, rencistów, wszystkich ludzi biednych, potrzebu
jących tego typu pomocy. _

Zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego spośród żeńskich zgromadzeń 
zakonnych ma największą siłę oddziaływania na ludzi świeckich, stojących z dala od 
Kościoła. Wystarczy zetknąć się z domami urszulańskimi, by zobaczyć, ilu mieszka 
tam ludzi świeckich, otoczonych serdeczną opieką. Choć już wiele lat minęło od śmier
ci Matki Ledóchowskiej, jej dzieło trwa -  trwa idea, o której błogosławiona Urszula 
powiedziała: „Dlatego też, gdy chodzi o niesienie pomocy bliźniemu, niech żadna praca 
nie wydaje im się za mozolna, żaden trud za wielki, żadna ofiara za ciężka

8 W. Zaleski SDB, Święci na każdy dzień, wyd. Salezjańskie, Warszawa 1998.


