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Nauczycielka i Wychowawczyni 

Przypadający w październiku Dzien Edukacji Narodowej (14 X) skłania 

nas do zaprezentowania Patronki naszej parafii od strony jej talentów 

pedagogicznych. Św. Urszula Ledóchowska była wszechtronną nauczycielką 

i wychowawczynią. Nauczała wielu przedmiotów: języka francuskiego, 

malarstwa, historii sztuki. Zakładała szkoły języków obcych, szkoły gospodarcze 

dla dziewcząt, ochronki dla dzieci, internaty dla studentek. Siostry Urszulanki SJK 

(u. szare), z założonego przez nią zgromadzenia, kontynuują to pedagogiczne 

dzieło: prowadzą przedszkola i szkoły. Najbardziej znane i najbliżej nas położone 

to Liceum Sióstr Urszulanek w Pniewach. 
 

Nauczycieli, z dwóch szkół na terenie naszej parafii, zachęcamy do 

zapoznania się z „PEDAGOGIĄ św. Urszuli”, opracowaną przez prof. Katarzynę 

Olbrycht i wydaną przez Wydawnictwo Święty Wojciech. 

 

Wszystkich namawiamy na Uroczysty KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA 

Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Siostry serdecznie zapraszają do 

Poznańskiej Fary 11 października i proszą o stałe wsparcie modlitewne, aby 

rozpoczęte 100 lat temu dzieło mogło trwać dalej i nie zabrakło rąk do 

szarourszulańskich dzieł wychowawczych. 

 

A w naszej kaplicy w Dąbrówce, otwartej od rana, możecie przez cały 

dzień przyjrzeć się wystawionemu na stałe RELIKWIARZOWI św. Urszuli. 

Niech chwila zatrzymania w tym miejscu stanie się okazją do zawierzenia 

naszych spraw w NOWENNIE do Serca Jezusowego za wstawiennictewm 

św. Urszuli. Wyjdźcie z domów i podążcie śladami św. Urszuli! 



RELIKWIARZ  

św. Urszuli Ledóchowskiej 

W naszej kaplicy, od początku powstania parafi w 2012 roku, wisi na 

bocznej ścianie portret Patronki parafii – św. Urszuli Ledóchowskiej. 

Z chwilą erygowania parafii siostry Urszulanki SJK, z założonego przez 

nią zgromadzenia, przekazały do Dąbrówki relikwie Świętej - skrawek 

jej zakonnego habitu. W roku 2013 roku, 29 maja – w dniu 

wspomnienia św. Urszuli i parafialnego odpustu - ks. Proboszcz Karol 

Górawski i siostra Małgorzata Krupecka (Urszulanka SJK) umieścili 

relikwie (fragment habitu) w specjalym relikwiarzu, który potem był 

przechowywany w zakrystii i wystawiany raz do roku - w dniu 

odpustu parafialnego. W tym roku kilka miesięcy temu relikwiarz 

został umieszczony w specjalnej gablocie i na stałe wystawiony 

w kaplicy pod portretem św Urszuli. Możemy teraz go wszyscy 

podziwiać. 



PEDAGOGIA   św. Urszuli Ledóchowskiej     
 

Katarzyna Olbrycht 
Pedagogia świętej Urszuli Ledóchowskiej 
Wydawnictwo Święty Wojciech,  
Poznań 2020, wydanie pierwsze 
do nabycia w Księgarni Święty Wojciech 

 

„Kiedy przywoływana jest postać 
świętego, potrzeba namysłu nad tym, co 
w danym momencie wnosi on w życie 
człowieka, chrześcijanina, członka 
Kościoła. Czy jego przykład, program 
życia i świadectwo wciąż przynoszą 
ważne odpowiedzi na aktualne pytania, 
zmieniające się problemy, trudności, 
wyzwania? „Aktualność” świętego 
w każdym czasie nabiera nieco innej 
treści, inaczej rozkładają się akcenty 

jego przekazu. Warto w tym kontekście jeszcze raz przyjrzeć się św. Urszuli 
– jej wychowawczemu charyzmatowi i dziełu – z perspektywy potrzeb 
człowieka żyjącego już od dwudziestu lat w trzecim tysiącleciu. Jako 
pedagog nie tylko mam od wielu lat możliwość obserwowania 
zachodzących w rzeczywistości przemian, lecz poznaję je także 
w kontaktach z kolejnymi pokoleniami studentów, wychowawców, 
wychowanków, rodziców – i jestem głęboko przekonana, że pedagogia 
św. Urszuli Ledóchowskiej nabiera coraz większej aktualności.”  
[ze wstępu Autorki] 
 
Katarzyna Olbrycht - pedagog, prof. dr hab., emerytowana profesor zwyczajna 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze 
obejmują edukację aksjologiczną, szczególnie w zakresie wychowania do 
wartości, edukację kulturalną w różnych środowiskach i grupach wiekowych, 
wychowanie chrześcijańskie; sytuują się w nurcie pedagogiki personalistycznej. 
Katarzyna Olbrycht jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN, 
współpracuje z Ogólnopolską Radą Szkół Katolickich. 
 

https://www.swietywojciech.pl/Promocje/Nowosci-Wydawnictwa-Swietego-Wojciecha-1/Pedagogia-swietej-Urszuli-Ledochowskiej
https://urszulanki.pl/media/k2/items/cache/22f4ea961711bcef2dcb95904ab7d319_XL.jpg


 
ZAPROSZENIE od Urszulanek 

 

Uroczysty KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA 
Istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego  
 

(uroczyste wykonanie Mszy F-dur J.M.K. Poniatowskiego) 

 

11 października o godz. 16.30 
w Farze poznańskiej 

(w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny 
i św. Stanisława Biskupa) 

 

Wstęp wolny. 
 

 


