
Profesorki Super-Babki Nr 23  2019 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

------------------------------------ ŚW. URSZULA („ CYWILU”  JULIA LEDÓCHOWSKA)------------------------------------- 1 

 

Zamiast motto – dwa cytaty [1]: 

  To nie sztuka trudnych dzieci się pozbyć, 

ale trudne do poprawy doprowadzić – oto 

zadanie  wychowawców. /Str. 143/ 

[…] hrabina to wcale nie hrabina, tylko 

zwyczajny człowiek […]  /Str. 142/ 

 

Święta Urszula – zakonnica, pedagog i polska 

patriotka  
        W 80 rocznicę śmierci Bohaterki 

Seria: Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr:   23 

________________________________________________________________ 

[1] Święta Urszula Ledóchowska1: Byłam tylko pionkiem na szachownicy. Wspomnienia 

z lat 1886-1924. Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007. 

[2] Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy, Święta Urszula Ledóchowska, Redakcja 

Tomu: Bożena Bobowska, Biblioteka „Niedzieli”,   Częstochowa  2009. 

________________________________________________________________ 

Słowa kluczowe:      z rodziny ziemiańskiej,   transformacja zgromadzenia,   założycielka szkół, 

odznaczona (15.7.1927) Krzyżem Oficerskim orderu Odrodzenia Polski 

 

Tym razem mamy Bohaterkę z innej bajki. Mamy już ponad  dwadzieścia odcinków, a 

stos książek czeka na wprowadzenie na listę. Omawiane w  tym odcinku książki to 

wspomnienia (autobiografia) [1]  oraz  broszura czasopisma katolickiego „Niedzieli” (tom 

246) [2]. Tomik [2] to malutka książeczka (tak, tak) o formacie 13,5 x  13,5 cm, 

zawierający wiele zdjęć  i  podstawowe informacje.  

Ciekawy „schemat” (już bywał w poprzednich odcinkach): ojciec Polak (Antoni 

Ledóchowski2), mama Szwajcarka (Salis-Zizers) – a dzieci wybierają polskość. Bohaterka 

jest też z innej epoki, bo urodziła się w 1865 roku  w Loosdorf3 w krainie Dolna Austria  

w monarchii Austro-Węgierskiej, jako jedno z siedmiorga dzieci.  Zmarła w maju roku 

1939 w Rzymie, a zatem nie dożyła wybuchu II wojny światowej. Dwie siostry i brat też 

                                                           
1 http://sluzyliniepodleglej.pl/urszula-ledochowska/;  
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_August_Led%C3%B3chowski;  Cytat z Wikiperii; „ Antoni August 

Halka-Ledóchowski herbu Szaława (ur. 3 sierpnia 1823 w Warszawie, zm. 21 lutego 1885 w Krakowie) – 
rotmistrz huzarów austriackich i szambelan cesarski. Syn generała Wojska Polskiego Ignacego Ledóchowskiego. 
Brat stryjeczny kardynała i prymasa Polski Mieczysława Halki-Ledóchowskiego.  

Dwukrotnie żonaty: (a) Maria von Seilern und Aspang (1830–1861); (b) Józefina Salis-Zizers (1831–
1909), z pochodzenia Szwajcarka.” 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Loosdorf; Są zdjęcia domu rodzinnego, kościoła, szkoły.  

http://sluzyliniepodleglej.pl/urszula-ledochowska/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_August_Led%C3%B3chowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sza%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1823
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1885
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Hilary_Led%C3%B3chowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Led%C3%B3chowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Loosdorf
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zostaną zakonnikami, czworo z siedmiorga!!! wybrało drogę monastyczną. Watro poklikać 

na innych członków rodu np. kapitana polskiej marynarki wojennej4. W mojej rodzinie 

babcia i jej siostra to nauczycielki, brat przedwojenny prawnik po UJ. Siostra babci Maria 

miała  CK-dyplom nauczycielki w trzech językach ruski, niemiecki i polski – ojciec 

Austriak, matka Polka. 

 Są opinie, że magnateria doprowadziła do upadku Polski. Pewnie nie tylko oni, ale 

także splot procesów historycznych. Niemniej jednak, wielu jej przedstawicieli dążyło 

potem do odzyskania przez Polskę niepodległości. Np. we Francji potomek Branickich 

osiągnąwszy sukces finansowy, kupił zamek Montresor i stał się mecenasem polskich 

artystów mieszkających i tworzących w Paryżu. Obecnie zamek jest w rękach rodziny 

Reyów, a zbiory rzeźb i obrazów są udostępniane turystom. Obecna Bohaterka Julia 

(późniejsza siostra Urszula – imię zakonne) wybrała inną drogę. Jednym z nurtów był 

klasztor, drugim szkolnictwo, a trzecim - mi nieznanym – akcje patriotyczno-charytatywne 

polegające na zbiórce pieniędzy na pomoc ubogim na terenie Polski, w czasie i tuż po 

zakończeniu pierwszej wojny światowej. Myślę, że ten ostatni aspekt jest zupełnie 

nieznany.  Jak na Jej tle wygląda dzisiejsza intelektualna hołota – to każdy czytelnik może 

sobie sam odpowiedzieć … Obowiązkiem obywatela według konstytucji jest wierność 

Rzeczypospolitej Polskiej5.  

 Jak zawsze nasze Heroiny znają języki obce – oby się to spopularyzowało – wśród 

czytelników tej serii.  Języki, którymi władała Julia to: języki mamy i taty, czyli – polski i 

niemiecki, język francuski – jako język „wyższych sfer” i dyplomacji, rosyjski oraz 

szwedzki6 i norweski – to na pewno, każdy w stopniu wysokim. Po norwesku i szwecku 

prowadziła wykłady w sprawie zbiórki funduszy pomocowych!!!!! Po francusku  załatwiała 

sprawy z ministrami carskiej Rosji!. 

Książka [1] ma miękką okładkę, liczy 255 stron. Ma kilka wprowadzeń, kalendarium życia 

oraz wkładkę ze zdjęciami: np. z uczennicami w Petersburgu, w Merentähti (Finlandia),  

z dawnymi wychowankami (Kraków), z uczennicami Instytutu Języków Obcych  

w Djursholmie (Szwecja), z uczennicami w Ǻlborgu (Dania), z dziećmi  

z domów wychowawczych w Goździchowie i Otorowie i kilka innych. Inne zdjęcia  

z uczennicami są w broszurce [2] np. na okładce oraz wewnątrz trzy inne. 

Zatem nasza Superbabka była nauczycielką wszelkich typów szkół, przy czym – 

prowadzona przez Nią - szkoła języków miała nazwę „Spräkinstitutet” (po szwedzku) 

zatem była to szkoła typu fachhochschule7, a kształciła przyszłe nauczycielki języków 

obcych w Szwecji. Zatem Bohaterka to profesorka szkół średnich  oraz  wykładowczyni 

wyższej szkoły zawodowej. 

                                                           
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Halka-Led%C3%B3chowski;  
5 https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/86786,Nasze-konstytucyjne-obowiazki.html;  
6 [1] str. 119. 
7 Wyższa Szkoła Zawodowa – w krajach języka niemieckiego „fachhochschule” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Halka-Led%C3%B3chowski
https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/86786,Nasze-konstytucyjne-obowiazki.html
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W historycznym oryginalnym wstępie do książki [1] siostra Urszula zwraca się do sióstr ze 

swojego zgromadzenia, zatem nie przewidywała, że zostanie świętą i że Jej książka może 

być w przyszłości czytana przez szeroki krąg czytelników. Została przełożoną 

zgromadzenia. Jej rola w jego zreformowaniu polegała na opracowaniu i przedstawieniu 

Papieżowi (do zatwierdzenia) nowych zasad działania zgromadzenia polegającym na 

„wyjście do świata świeckich”, prowadzenie szkół oraz ochronek (czyli przedszkoli) itp. 

Wprowadzono prostsze habity – na zdjęciach Bohaterka ma jeszcze dziwne nakrycie 

głowy. Nowe habity (stosowane do dzisiaj) są jak stroje robotnic!!, chłopek – miały chyba 

podkreślać służebny charakter zgromadzenia  oraz po prostu łatwiej się w nich 

pracowało!! 

Z powyższego opisu zdjęć wynika, że pracowała w Skandynawii oraz Rosji,  

a mianowicie w St. Petersburgu. Finlandia była wtedy prowincją Rosji, odbitą z rąk 

szwedzkich po wojnach napoleońskich. Na początku car był Księciem Finlandii  

i istniał parlament fiński, ale z czasem inkorporacja do Rosji narastała, trochę podobnie 

jak tzw. Królestwo Polskie powstałe w 1815 roku. 

W XIX i na początku XX wieku, w Szwecji ([1], str. 127) i Norwegii działalność 

klasztorów katolickich była zakazana!! Religią panującą był protestantyzm. Dziś niby te 

kraje mówią o „wolności”, trzeba wyklikać kiedy zniesiono zasady, że władca musi być 

takiego to a takiego wyznania – były to państwa wyznaniowe. Siostra Urszula musiała 

działać jako świecka. Zorganizowała jednak kaplicę, uczennice mogły uczestniczyć w 

nabożeństwach i robiły to będąc protestantkami. Nie prowadzono działalności misyjnej. 

Siostry uważały to za niecelowe. [1] str. 126: „ o paru z nich wiem, iż przeszły na 

katolicyzm po przeprowadzaniu się do krajów głównie katolickich”.  

W [1] str.178-179: „Piękna jest Norwegia! […] Przypatrywałam się z ciekawością życiu 

tamtejszych rodzin. Dzieci chowane są bardzo samodzielnie. Dziesięcioletnia dziewczynka 

wychodzi kiedy chce, by bawić się z innymi dziećmi, wraca późno wieczorem, niczego się 

nie boi, jest pełna energii i odwagi” – jak jest teraz każda Czytelniczka i czytelnik musi 

sam odpowiedzieć, nie ma co pisać. 

Działała też w Rosji: w samej ówczesnej stolicy imperium oraz w południowej Finlandii. 

Powstawały wprawdzie kaplice nie klasztory, ale w końcu została wydalona z Rosji. 

Wielokrotnie odwiedzała carskie ministerstwa w sprawach uzyskania kolejnych pozwoleń. 

Tak podsumowała konieczność swojego wyjazdu:  

<<Biedna Rosja, taka słaba, że ja, biedna zakonnica,  

przedstawiam dla niej niebezpieczeństwo! >> !!!!! 

Dziś jest trochę inaczej, ale i tak od czasu do czasu Polscy księża są usuwani poprzez brak 

wydania wizy pobytowej na kolejny okres.  

Sprawa patriotyzmu. Zaczęła współpracę z Komitetem Pomocy dla Ofiar Wojny  

w Vevey w Szwajcarii, na którego czele stał Henryk Sienkiewicz. Założycielami byli także 
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Ignacy Paderewski i Antoni Osuchowski8 (polski działacz narodowy na Śląsku, Warmii i 

Mazurach.). We wkładce ze zdjęciami jest mapa miejsc wygłaszanych odczytów i zbiórek 

pieniędzy, jest ich 25 poczynając od Trondheim na północy Norwegii, aż po środkową 

Danię i południową Szwecję (Malmo).  

O swoim wykształceniu nie pisze w omawianych wspomnieniach. Ale magnateria zwykle 

miała nauczycieli domowych. Oprócz wspomnianych wyżej języków musiała znać 

ekonomię, pedagogikę – wszak była genialną organizatorką, business-woman najwyższego 

poziomu. Do jej szkół uczennice garnęły się setkami we wszystkich krajach gdzie 

pracowała, musiała też  mieć  skuteczne  i   nowoczesne metody dydaktyczne [4,9].  

Dla komitetu Henryka Sienkiewicza9 przekazała ogromne sumy pieniędzy. Patriotyzm 

praktyczny, a dziś wielu ludzi go nie czuje – mam nadzieję, że po przeczytaniu choć części 

odcinków z tej serii każdy zrozumie lepiej swoją polskość. 

Rozdział przedostatni to opis podróży do Rzymu i wrażenia z ceremonii w 

Watykanie. Ostatni rozdział jest zatytułowany „W Pniewach. W macierzystym domu 

Zgromadzenia”. 

Skąd motto o pedagogice? W [1] na stronach 142-143-144 opisano konflikt  

z uczennicami, a zwłaszcza z jedną, która krytyczny (ale nie do końca uczciwy) list wysłała 

do rodziców innych koleżanek. Sprawę wyjaśniono, mama dziewczynki miała łzy  

w oczach gdy pytała siostrę Urszulę „czy /Else/ może wrócić?”   Czyli jeszcze raz 

potwierdza się wysoki poziom szkoły. Trzeba opisać sposób pogodzenia (patrz [1])… 

Bohaterka pisze: „ od tej pory do końca roku szkolnego żadnej biedy nie miałam z 

Norweżkami”. 

Książka jest niezwykle ciekawa, sprawa zbiórek pieniędzy dla poszkodowanych Polaków 
jest niezwykle poruszająca i (jak podkreślałem) nieznana. To tylko recenzja, dalej trzeba 
samemu sięgnąć po źródło… Książka zawiera także kalendarium życia Bohaterki, gdzie są 
dane o Niej i Jej rodzinie m.in.: 
- 1889-1904 /Kraków/ uzupełnia przygotowanie pedagogiczne, bierze lekcje malarstwa, 

ozdabia malowidłami kaplicę zakonną, 
- 1906 /Kraków/ zakłada pierwszą w Polsce Sodalicję Mariańską Akademiczek, 
- 1908 /St. Petersburg/ prowadzi Sodalicję Mariańską  pań   oraz studentek i uczennic, 
- 1916 /Szwecja/ zakłada czasopismo dla  katolików szwedzkich: Soliglimtar” (Promyczki 

Słoneczne” itd. 
 

Czyli Super-Babka! 

                                                           
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Osuchowski;  
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcarski_Komitet_Generalny_Pomocy_Ofiarom_Wojny_w_Polsce;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warmia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Osuchowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcarski_Komitet_Generalny_Pomocy_Ofiarom_Wojny_w_Polsce
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Śladami Św. Urszuli 
oraz dodatkowe zdjęcia autora recenzji 

 

St. Petersburg 

 

 

 

 

 

Cerkiew Św. Księcia Fiodora Nowogrodzkiego 
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Pomnik Puszkina 

 
 

Kamienica na Newskim Prospekcie 
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Kościół katolicki na Prospekcie Newskim 
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Miasto St. Petersburg jest przepiękne. W czasach gdy mieszkała tam bohaterka odcinka było 

stolicą Rosji Carskiej. Musiało wpłynąć na każdego kto w nim mieszkał. 
 

Wiedeń  

Miasto gdzie bywał ojciec Bohaterki 

Antoni August Halka-Ledóchowski herbu Szaława  
(ur. 3 sierpnia 1823 w Warszawie, zm. 21 lutego 1885 w Krakowie) 

rotmistrz huzarów austriackich i szambelan cesarski. 

 

 

Hofburg – Pałac Cesarski we Wiedniu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sza%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1823
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1885
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotmistrz
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Park i miejsce gdzie odbywają się koncerty muzyki Straussów. 
 

 

Rodzina przeniosła się na tereny dawnej Polski w roku 1883, do Lipnicy 

Murowanej koło Bochni. Tam też krótko mieszkała Urszula. 
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Dodatek 

Rodzice i rodzeństwo Bohaterki 
{na podstawie:  https://urszulanki.pl/zalozycielka/zycie/rodzina } 

 

RODZICE 

Antoni Ledóchowski (1823-1885) wyemigrował z ojcem Ignacym do Austrii po 
upadku powstania listopadowego; oficer w wojsku austriackim; zaangażowany w 
życie Kościoła; członek katolickich stowarzyszeń o charakterze religijno-społecznym; 
w 1883 roku powrócił wraz z rodziną na polskie ziemie, do Lipnicy Murowanej koło 
Bochni. 

Józefina (1831-1909) pochodziła ze starego rycerskiego rodu szwajcarskiego Salis-
Zizers, który wydał bohaterskich żołnierzy i mężów stanu i pozostał wierny 
Kościołowi katolickiemu; ojciec Józefiny, hrabia Rudolf, był ochmistrzem na dworze 
cesarskim.  

 

RODZEŃSTWO Julii /Urszuli/ (z drugiego małżeństwa Ojca) 

 Maria Teresa (29.04.1863 - 06.07.1922) (zakonnica) 
 Włodzimierz (07.10.1866 - 13.02.1942) (zakonnik) 
 Maria (umarł w wieku 5 lat) 
 Maria Józefa (16.10.1867 - 21.07.1879) 
 Ernestyna (07.01.1869 - 19.03.1950) (zakonnica) 
 Franciszka (30.05.1870-07.07.1953) 
 Ignacy Kazimierz (05.08.1871-06.03.1945) 
 Józefa (umarła po urodzeniu) 
 Stanisław (umarła po urodzeniu) 

>> Starsza siostra Julii (Urszuli), Maria Teresa (1863-1922), zwana "Matką Afryki", 
Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Piotra Klawera (klawerianki), 
beatyfikowana w 1975. 

>> Młodszy brat Julii (Urszuli), Włodzimierz (1866-1942), późniejszy generał 
jezuitów 

>> Najmłodszy brat Juli (Urszuli), Ignacy (1871-1945), generał wojsk polskich; 
zmarł w obozie koncentracyjnym Dora koło Nordhausen. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Theresa_Led%C3%B3chowska
https://en.wikipedia.org/wiki/Wlodimir_Led%C3%B3chowski

