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Młodzieńcze lata 
Świętej Urszuli 
widziane oczami
Julii z klasy pierwszej 
szkoły podstawowej 
– praca konkursowa



Młodzieńcze lata Świętej Urszuli widziane 
oczami Karoliny z klasy drugiej szkoły 
podstawowej – praca konkursowa



Świętą Urszulę, córkę 
chrześcijańskiego 

króla Brytów, pragnął 
poślubić syn 

pogańskiego księcia. 
Urszula chciała 
zachować ślub 

czystości, a bała się 
narazić swój kraj na 
zemstę odrzuconego 

konkurenta... 



Syn pogańskiego 
księcia zabiegający 
o rękę Urszuli oczami
Julii z klasy pierwszej 
szkoły podstawowej 
– praca konkursowa



Zabieganie o względy Urszuli widziane oczami 
Karoliny z klasy drugiej szkoły podstawowej –
praca konkursowa



Pomoc znalazła 
w niebiańskiej wizji. 
Ma się zgodzić na 
małżeństwo 
– ale pod warunkiem 
trzyletniej zwłoki, 
przyjęcia 
chrześcijaństwa 
przez narzeczonego 
i dania jej 
10 towarzyszek 
szlachetnego rodu 



Orszak każdej z nich, 
z Urszulą włącznie miał stanowić 
11 000 dziewic. 
Przydzielono im także 11 okrętów



Podróż Urszuli i jej 
towarzyszek oczami
Mai z klasy piątej 
szkoły podstawowej 
– praca konkursowa



Przez 
trzy lata 
Urszula 
uczyła 

towarzyszki 
prawd wiary



Urszula naucza swoje towarzyszki prawd wiary 
- oczami Karoliny z klasy drugiej szkoły 
podstawowej – praca konkursowa



Kiedy zbliżał się 
termin ślubu, silny 

wiatr porwał okręty 
i zapędził je do 

brzegów Batawii. 
Stamtąd popłynęły 
w górę do Kolonii 



Przyjęto je tam 
bardzo życzliwie. 

Z Kolonii 
powędrowały 

w Bazylei i dalej 
podążyły pieszo 

na pielgrzymkę do 
Rzymu.  

Łodzie zostawiły 



Gdy wracały do Kolonii, 
okazało się  że miasto 
oblegają HunowieKolonia



Ci, zobaczywszy 
liczne zastępy 
na okrętach, 
rzucili się na nie 
z wściekłością, 
aby je 
wymordować



Atak Hunów oczami
Mai z klasy piątej 
szkoły podstawowej 
– praca konkursowa



Wódz Hunów, Attyla, 
urzeczony urodą Urszuli, 
chciał ją poślubić



Wódz Hunów pragnie poślubić Urszulę
- oczami Karoliny z klasy drugiej szkoły 
podstawowej – praca konkursowa



Spotkał się ze 
stanowczą odmową, 
i przebił ją strzałą 



Śmierć Świętej Urszuli widziana oczami
Julii z klasy pierwszej szkoły podstawowej –
praca konkursowa



Śmierć Urszuli 
oczami
Mai z klasy piątej 
szkoły podstawowej 
– praca konkursowa



Dokonawszy straszliwego 
dzieła, przerażeni widzeniem 

wstępujących do nieba 
zastępów 

św. Urszuli, Hunowie 
w popłochu opuścili Kolonię



Wdzięczni za 
cudowne ocalenie 
mieszkańcy 
miasta, ze czcią 
pochowali ciała 
pomordowanych, 
a na miejscu 
męczeństwa 
zbudowali kościół 



Właśnie ów wspominany w legendzie kościół jest 
ogniwem łączącym legendarne opowiadanie 
z historyczną prawdą o męczenniczkach czczonych  
w Kolonii pod imieniem św. Urszuli i Towarzyszek



Świadectwem kultu jest starożytny napis, w IV wieku wyryty 
na kamieniu, a głoszący, że senator Clematius odbudował 
poświęconą „świętym dziewicom” bazylikę, która była 
wcześniej zbudowana na miejscu ich męczeństwa 



Ciągłość kultu kolońskich męczenniczek, patronek 
miasta poświadczona jest w licznych księgach 
liturgicznych od IX wieku. 
Występują tam bezimiennie lub z różnymi imionami 
wskazującymi na rzymskie pochodzenie 



Mylnie odczytana  
rzymska cyfra XI dała 
fantastyczną liczbę 
11 000



Inną wersję legendy 
o świętej Urszuli 
opowiada Zofia Kossak...



Polecamy także 
maleńką broszurkę 
z serii Twój patron



Barwna legenda była natchnieniem dla 
wielu artystów – literatów i plastyków 





Najsłynniejsze obrazy 
poświęcone świętej wyszły 
spod pędzla Hansa Memlinga



W świętej 
Urszuli, która 
nauczyła swe 

towarzyszki 
prawd wiary 

chrześcijańskiej 
widziano 
patronkę 
uczonych 

i młodzieży 
studenckiej 



Urszula, tak jak i św. Barbara 
uchodziła za patronkę dobrej 

śmierci 



W 1535 roku Aniela Merici, zakładając 
w Brescii nową formę życia konsekrowanego, 
dała jej za patronkę  św. Urszulę 



Tradycyjnie św. Urszula jest 
patronką Urszulańskich szkół –

także naszej



Urszula patronką szkół urszulańskich
- na rysunku Karoliny z klasy drugiej szkoły 
podstawowej – praca konkursowa



Bibliografia:

- Borkowska Urszula: Święta Urszula. 
Legenda – historia – kult. „Królowa 
Apostołów”. 1985 nr 78 s. 3-4

- Molska Olga: Św. Urszula. Kraków: Instytut 
Teologiczny Księży Misjonarzy, 1990 

- Perły świętej Orszuli. W: Kossak Zofia: 
Szaleńcy Boży. Wyd. 6. Warszawa: PAX, 
1979. 83-211-0039-2, s. 25- 34


