
ŚW. URSZULA DZIECIOM 

 

 

29 maja 2021 

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Urszuli Ledóchowskiej  

i odpustu w Dąbrówce 

 przesyłamy od Patronki Parafii i Sióstr Urszulanek  

COŚ DLA DZIECI 
 

Święta Urszula bardzo kochała dzieci i młodzież. Zajmowała się nimi, 
chciała, by wyrośli na mądrych ludzi, dla których Pan Bóg będzie 
najważniejszy w życiu. Aby dotrzeć do dzieci w różnych zakątkach 
Polski, wydawała dla nich czasopisma, a także książki. Czasopisma 
były związane z Krucjatą Eucharystyczną, organizacją dziecięcą, którą 
św. Urszula sprowadziła z Francji do Polski. Obecnie ta organizacja 
nosi nazwę ERM – Eucharystyczny Ruch Młodych. Do czasopism św. 
Urszula pisała opowieści w odcinkach – na przykład: „Mały bohater” 
(1926) i „Z urwisa bohater” (1937-1939). Była też autorką opowieści, 
które ukazały się w formie książki, jak „W cieniu palm” (1929), 
„Zorza” (1931), „Wspomnienia Dzikusa” (1937). Niektóre z opowieści 
– „Z urwisa bohater”, „Zorza” i „Wspomnienia Dzikusa” zostały nowo 
wydane w nowoczesnej szacie graficznej. 
 
https://www.sanktuarium-pniewy.pl/sw-urszula-dzieciom/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dodatek do Biuletynu „Droga Maryi” – czerwiec-lipiec-sierpień 2021 

https://www.sanktuarium-pniewy.pl/sw-urszula-dzieciom/


 
 

Chcemy polecić  jedną z książek napisanych w 1937 r. przez Urszulę 

Ledóchowską a nagraną w wersji audio współcześnie przez siostry 

Urszulanki. „Wspomnienia Dzikusa” to pamiętnik Marysi – 

dziewczynki, która jak zapewne większość dzieci lubi bawić się, 

szaleć, wymyślać psikusy dla swojego rodzeństwa. Ze względu na jej 

żywy charakter rodzice nazywają ją „Dzikuską”. W pamiętniku 

opisuje swoje życie pełne przygód – z młodszym rodzeństwem, w 

szkole, pisze o tym, jak uczy się kochać Jezusa i Maryję, jak być 

dobrym dla innych. Święta matka Urszula dobrze wiedziała, że każdy 

z nas ma w sobie takiego „dzikusa”. Zresztą sama kiedyś powiedziała 

o sobie: Aż do szesnastego roku życia byłam rozpuszczonym 

łobuziakiem, wdrapywałam się na wszystkie drzewa, nie tylko w 

ogrodzie, ale nawet na spacerach szalałam jak głupia. Taka była w 

dzieciństwie, a jednak została świętą! Jak to możliwe? Posłuchajcie 

opowieści o Dzikusie, a znajdziecie odpowiedź! 14 odcinków 

trwających od 10 min do 18 min 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMkq8FEUUnjo2lyLW2Is22PRlqOp41l9 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMkq8FEUUnjo2lyLW2Is22PRlqOp41l9


Wirtualny spacer  

po Sanktuarium w Pniewach 
 
Piec Piąty to multimedialna platforma, którą DAYENU 
zaprojektowało dla sióstr urszulanek z okazji 100-lecia 
Zgromadzenia! Interaktywna mapa sanktuarium w Pniewach 
zachęca do wirtualnego spaceru. Możemy w ten sposób zwiedzić 
ukochane miejsce św. Urszuli nie wychodząc z domu. Choć jeśli 
akurat ktoś byłby w okolicy, serdecznie zapraszamy! 
 

 

 
Dlaczego “Piec Piąty”? Kiedy święta Urszula Ledóchowska przybyła 
do Pniew, zastała kilka zniszczonych i pustych budynków. 
Zrujnowane, zimne pomieszczenia nie wyglądały na idealną 
placówkę dla dzieci. Westchnęła wtedy, że nic tu nie ma: “Cztery kąty 
i piec piąty”. I to właśnie ten piec piąty stał się inspiracją do 
stworzenia logo oraz całego projektu. Dlatego, że stary, zepsuty piec, 
może ogrzać wiele zmarzniętych i potrzebujących ludzi.  Niech 
rozgrzewa serca – tak jak czyniła to święta Urszula! 



Święta Urszula Ledóchowska to postać niezwykła. Hrabina, 
podróżniczka i święta. Specjalnie dla najmłodszych uczestników 
wirtualnego spaceru po Pniewach przygotowaliśmy animację. Bo 
choć jedni mówią, że życie to nie bajka, święta Urszula –  urszulanka 
udowadnia, że można je przejść śpiewająco.  Warto też dodać, że 
głosu narratora użyczył znany aktor Teatru Buffo, obecnie ks. 
Krystian Sacharczuk. Natomiast małą Urszulkę zagrała 12-letnia 
Patrycja Paciorek. 
 

Na koniec coś dla wszystkich fanów darmowych chrześcijańskich gier 
i zabaw. Bowiem PIEC PIĄTY to nie tylko skarbnica wiedzy o Urszuli 
Ledóchowskiej. Na stronie muzeum znajdziemy krzyżówki, rebusy, 
quizy, a nawet gry karciane i ubieranki. Prócz kolorowej animacji dla 
dzieci, znajdziemy tam piosenki, filmiki oraz linki do przydatnych stron. 

Niewątpliwie ucieszy to wszystkich nauczycieli, katechetów i rodziców, którzy 
często szukają inspiracji do nauki religii. 

Mało kto wie, ale święta Urszula była też artystką. Korekt malarskich 
jej prac udzielał nie kto inny, jak Brat Albert. Kto więc lepiej zrozumie 
artystyczną duszę, jak inny artysta? Dlatego właśnie po Pniewach 
oprowadza nas Aleksandra Kisiel, krakowska artystka, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych. Jak potrafiła znaleźć się przed i za kamerą 
jednocześnie? To już jest jej słodka tajemnica! Sprawdźcie sami, jakie 
ciekawostki i sekrety kryją Pniewy.  
 

Zapraszamy na www.piecpiaty.pl ! 

 

https://www.piecpiaty.pl/urszula 

https://www.piecpiaty.pl/gry 

https://www.piecpiaty.pl/mysl 

 

https://www.sanktuarium-pniewy.pl/sanktuarium/multimedialna-

platforma-sanktuarium-sw-urszuli/ 
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