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Elżbieta Koronowska 

Nauczyciel doradca przedmiotu: religia  

CDN w Lesznie 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU  RELIGIA 

 dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

 

 

TEMAT LEKCJI: Prawda, dobro i piękno w życiu świętych i błogosławionych 

 

CELE OGÓLNE:  

Uczeń: 

• poznaje znaczenie prawdy, dobra i piękna w życiu świętych i błogosławionych 

• rozumie, dlaczego warto żyć zgodnie z wartościami 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczeń: 

• odczytuje i charakteryzuje realizację wartości w życiu osób świętych                                  

i  błogosławionych 

• dokonuje pozamuzealnej ekspozycji „Wartości w życiu świętych                                     

i błogosławionych” 

• podejmuje refleksję nad realizacją wartości w swoim życiu 

METODY,TECHNIKI PRACY:  POP-UP pozamuzealna ekspozycja, rozmowa kierowana, 

praca z tekstem, praca w grupach, prezentacja ekspozycji, refleksja 

  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: materiały plastyczne i dekoracyjne (kolorowe kartki, kawałki 

materiałów, wstążki, sznurki, korale, nożyczki, kleje, klamerki itp.), rekwizyty, fotografie 

świętych i błogosławionych, karty z zadaniami, życiorysy świętych i błogosławionych  

CZAS: 45 minut 

MATERIAŁY: przesłane uczniom kilka dni przed lekcją. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

FAZA WPROWADZAJĄCA 

 1. Zapoznanie uczniów z tematem i celem lekcji. 

 2. Prezentacja metody pracy pop-up muzeum1. 

 

FAZA REALIZACYJNA 

1. Praca w grupach: wykonanie z różnych materiałów pozamuzealnej ekspozycji o wybranym 

świętym lub błogosławionym. 

➢ Uczniowie otrzymują życiorys losowo wybranej postaci świętego lub 

błogosławionego oraz karty z zadaniami.2 

➢ Wykonują pozamuzealną formę ekspozycji pt. " Prawda, dobro i piękno                           

w życiu świętych i błogosławionych” 

2. Prezentacja ekspozycji oraz charakterystyka realizacji wartości w życiu wybranych 

świętych, błogosławionych, przez liderów poszczególnych grup. 

 

FAZA SYSTEMATYZACJI 

Podsumowanie prac poszczególnych grup i refleksja nad znaczeniem wartości dobra, prawdy 

i piękna w życiu człowieka.    

 

FAZA EWALUACJI I OCENY 

Ocena pracy uczniów podczas zajęć Kryteria oceny dotyczą: relacji, zainteresowania 

tematem, zaangażowania i wkładu pracy uczniów. 

 

 

 

 
1 Załącznik 3 
2 Załącznik 1,2 
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ZAŁĄCZNIK 1 

   Karty pracy 

Grupa 1 

Błogosławiony Edmund Bojanowski 

 

 

Proszę wykonać POP-UP Muzeum z 

szczególnym uwzględnieniem hasła: 

„Serdecznie dobry człowiek” 

Grupa 2  

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz 

 

 

Proszę wykonać POP-UP Muzeum z 

szczególnym uwzględnieniem znaczenia 

wartości prawdy i  piękna w życiu bł. 

Natalii  

Grupa 3 

Błogosławiona Sancja Szymkowiak 

 

 

Proszę wykonać POP-UP Muzeum z 

szczególnym uwzględnieniem znaczenia 

wartości prawdy i nauki bł. Sancji  

Grupa 4 

Święta Urszula Ledóchowska 

 

 

Proszę wykonać POP-UP Muzeum z 

szczególnym uwzględnieniem postawy 

bycia dobrym dla każdego.  

Grupa 5  

Błogosławiony Carlo Acutis 

 

 

 

Proszę wykonać POP-UP Muzeum z 

szczególnym uwzględnieniem hasła:                      

„Geniusz komputerowy apostołem dobra                

i  Eucharystii” 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Życiorysy Świętych i Błogosławionych 

Bł. Edmund Bojanowski3 

 

Urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia. Ze względu na słabe 

zdrowie początkowo uczył się prywatnie pod kierunkiem nauczycieli domowych. Mając 

osiemnaście lat wyjechał do Wrocławia, gdzie po uzupełnieniu wykształcenia w zakresie 

szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Filozofii. W 1836 roku przeniósł się na 

uniwersytet w Berlinie, ale słabe zdrowie nie pozwoliło mu na ukończenie studiów. W roku 

1838 wrócił do Grabonoga. Tu zmagał się z odczytaniem woli Bożej względem siebie.                                           

  Włączył się wówczas w prace w Kasynie Gostyńskim, zakładając m.in. czytelnie 

ludowe, by podnieść poziom kultury i moralności wśród ludu. W roku 1849, podczas epidemii 

cholery panującej w Wielkopolsce, swoje siły i czas poświęcił pielęgnowaniu chorych. 

W swoim mieszkaniu w Grabonogu przygotowywał leki dla najuboższych, które sam im 

zanosił. W Gostyniu założył Instytut, będący zarazem sierocińcem i szpitalikiem dla ubogich. 

W 1850 roku powstała przy jego udziale w Podrzeczu k. Gostynia pierwsza wiejska ochronka 

dla dzieci, dla których ułożył program wychowania. Opiekę nad dziećmi i ich kształtowanie 

powierzył dziewczętom, które sam przygotował do pracy wśród najmłodszych. Idea ta stała się 

zalążkiem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Służebniczki po 

dzień dzisiejszy kontynuują charyzmat przekazany przez swego Założyciela. Pod koniec życia 

zapragnął zrealizować swoje dawne pragnienie kapłaństwa i w 1869 roku wstąpił do 

seminarium duchownego w Gnieźnie. Pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu jednak 

osiągnięcie upragnionego celu. Od 9 maja 1870 roku zamieszkał na plebani u swego przyjaciela 

ks. Stanisława Gieburowskiego w Górce Duchownej k. Leszna. Pociechą dla niego była 

bliskość obrazu Matki Bożej Pocieszenia, czczonego w miejscowym kościele. Zmarł 7 sierpnia 

1871 roku. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia 1871 roku w Jaszkowie. 13 czerwca 1999 roku, 

podczas VII pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go do chwały 

błogosławionych.  

 

 
3 L.Turek, Życie bł. Edmunda Bojanowskiego, https://www.sluzebniczki.pl, (dostęp 22.11.2022) 

https://www.sluzebniczki.pl/news,zycie_bl_edmunda_bojanowskiego,64.html
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Wypisy z dziennika bł. Edmunda4 

WRAŻLIWOŚĆ SERCA I DZIEŁA MIŁOSIERDZIA 

Czwartek, 12 października 1854 r. – Pogoda najśliczniejsza przez cały dzień. Byłem 

w  kościele i umówiłem się z ks. Hübnerem i ks. Preibiszem, (...) aby razem pójść do Ochronki 

w Podrzeczu. (...) Miłe w drodze ku Podrzeczu miałem zdarzenie. Spotkaliśmy babkę starą 

idącą po jałmużnie. Prosząc o wspomożenie, narzekała coś o zgubionym chlebie, ale tego 

dobrze nie zrozumiałem i zajęty rozmową z księżmi nie dałem jej jałmużny, bo miałem tylko 

kilka srebrników przy sobie. Srebrnik zdawał mi się datkiem za dużym, więc opuściłem 

sposobność wsparcia staruszki. Bóg przecież pozwolił mi powetować przewinienie. O kilkaset 

kroków odszedłszy, spostrzegam na drodze kawał chleba leżący. Podniosłem, pobiegłem za 

babką i oprócz chleba znalezionego, dałem jej srebrnika, któregom przed chwilą dać żałował. 

Radość babki i jej głośne błogosławieństwo ileż były więcej warte, niźli ten srebrnik i posługa!    

 

Poniedziałek, 13 listopada 1854 r. – Wicher i zamieć śnieżna ogromna przez dzień cały.(...) 

Rano zesłał mi Pan Bóg ubogiego podróżnego chłopaczka, widać bardzo nieszczęśliwego. 

Dałem mu spodnie, kamizelkę i złp. 1, a od Teofila koszulę, bo jego dola tułania się wśród 

takiej zamieci do żywego mnie przejęła.  

 

Czwartek, 12 maja 1853 r. - Zapłaciłem także 1 Talarów i 5 srg. za bilety pocztowe dla dwóch 

panien ubogich, które tu na kurację z Szalejewa przybyły, a teraz, o szczupłych bardzo 

funduszach, nie wiedziały, jak się dostać potrafią do Poznania. Ubodzy, nie śmiejący wyciągać 

rękę po jałmużnę, szczególną budzą we mnie litość.  

 

Sobota, 23 grudnia 1854 r. - Piałem w dzienniku. Wtem powiadają mi najbardziej pożądaną 

przy dzisiejszym dniu wiadomość, że przyszła jakaś nędzna niezmiernie kobieta, dopraszająca 

się o przyjęcie jej dziecięcia do sierot. – Dziś Wigilia, dziś pamiątka, jak uboga Rodzina 

Przenajświętsza szukała gospody. Jakież to dziwnie miłe dla serca zdarzenie – pomyślałem 

sobie – że dziś właśnie uboga wdowa przynosi nam sierotkę do żłobka! (...) Teofil pożądaną 

przywiózł mi z Rawicza wiadomość, że powiat wyznaczył na ubogich przeszło 1000 talarów 

i  chce, aby kuchnię dla ubogich na Gostyń i okolicę urządzić w Domu Miłosierdzia. Dzięki 

Bogu!  

Środa, 13 kwietnia 1853 r. - Była u mnie Katarzyna, starsza z Ochronki Podrzeckiej. (...) 

Przyniosła mi nie pocieszającą wiadomość, że dzisiejszej nocy ukradziono nam konia 

kwestarskiego u Dobka. (...) Ile razy nas Pan Bóg jaką szkodą nawiedzi, przypominam sobie 

najściślej, czyśmy w czymkolwiek przeciwko miłosierdziu nie wykroczyli, czyśmy nie 

 
4 E.Bojanowski, Dziennik 1853-1871, Instytut Wydawniczy Pax, 1999, fragmenty. 
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odmówili przyjęcia jakiej sieroty lub chorego? Ale dzięki Bogu, nic takiego przypomnieć sobie 

nie mogę.  

 

Sobota, 16 kwietnia 1853 r. - Śnieg niespodziany spadł w nocy (...). Ptaszki strwożone cisnęły 

się do mego okna, ćwierkały i dziobkami pukały w szyby, jakby się dopominając pożywienia, 

które im na murze za oknem codziennie przez czas zimy tegorocznej posypywałem z okruszyn 

bułek, a od Wielkiejnocy z babek i placków. Była to próbka udzielania jałmużny dla ptaszków, 

którą chciałem później zaprowadzić w Ochronie dla niewinnej, a miłosiernej zabawy dzieci. 

 

Poniedziałek, 20 listopada 1854 r. – Dowiedziałem się, że w przyszły poniedziałek i wtorek, 

kiedy owa zamieć śnieżna była, umarzło dwóch fornali z Pudliszek, wiozących drzewo 

z  Chocieszewic, oraz jakaś kobieta pomiędzy Pudliszkami i Krobią, i jeszcze jakaś dziewczyna 

pomiędzy Żytowieckiem a Aleksandrowem. Mój Boże! Jakże ci biedacy często z nędzy 

marnieją, a my myślimy o fetach, imieninach, polowaniach, tylko nie o biednych bliźnich. 

9 kwietnia 1853 r. - Podzieliłem się z robotnikiem moim obiadem, przy którym mnie zastał, 

bo nie pojmuję, jak można w gościnności robić wyłączenia. Jeżeli jednych spraszamy 

na  obiady, to tych, których Bóg nadarzy, przede wszystkim ugościć winniśmy.  

 

Środa, 25 maja 1853 r. - Zabrałem paczkę karmelków dla mojej ukochanej Józi i do Instytutu 

około pół do pierwszej przyszedłem. Najprzód pobiegłem do refektarza sióstr nawiedzieć Józię; 

Zastałem ją dużo słabą. (...) Dawałem jej pomarańcze, wodę ze sokiem malinowym, lecz tego 

ani widzieć nie chciała. Obojętnie spoglądała na zabawki ołowiane, które jej na pościółce 

kładłem, ale gdy godzina zażycia lekarstwa przyszła, lekarstwo nader przykre nalałem (...) 

i  skorom jej powiedział, że tata prosi, aby zażyła, wnet otworzyła usteczka, wypiła najchętniej 

przykre lekarstwo. (...) Powiadały mi siostry, że w mej nieobecności, ilekroć jej dają lekarstwo, 

zawsze jej mówią, iż to „dał tata”, i dziecię ukochane zaraz choćby najprzykrzejsze lekarstwo 

zażywa najchętniej. Oto łzy spadają mi na kartkę,  pismo  ćmi się przed  oczami. Dalej pisać 

nie mogę. 

 

28 czerwca, 1855 r. - Byłem w kościele, a stamtąd w Instytucie. Zastałem w niebezpiecznej 

słabości kochaną moją sierotkę Wiktosię. (...) Pocieszałem ją, jak mogłem. Obiecałem jej jutro 

(...) Mszę św. u Najświętszej Panny Gostyńskiej o uproszenie dla niej zdrowia. Łzami                  

w  oczach dziękowała mi za to. 
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Piątek, 26 sierpnia 1853 r. - Przy piątku odwiedziłem chorych i chcąc im posłużyć starym 

obyczajem, nakarmiłem jednego bardzo słabego chorego, który sam łyżki utrzymać nie może. 

Jest to młody robotnik, Niemiec, który o mil kilkadziesiąt przyszedł do Pudliszek do kopania 

torfu.  

Czwartek, 11 stycznia 1855 - Cały dzień siedziałem nad obrachunkami zupy rumfordzkiej, 

które o tyle korzystnie mi wypadają, iż zdaje się, że za 1 srebrny grosz będzie można porcję 

bardzo dobrze wystarczyć. Po południu był u mnie pan Walsen, kotlarz. Umówiłem się z nim, 

że zrobi rurę od aparatu parowego do kotła obejmującego sto kilkadziesiąt kwart, w którym ma 

się zupa dla ubogich gotować. 

 

11 września 1854 – Byłem w kościele, gdzie mi myśl przyszła, aby ks. Preibisz odrysował 

obrazek przedstawiający Najświętszą Pannę Gostyńską z wielkiego ołtarza. (...) Obrazek ten 

miałby dwa cele: najprzód pomnożenie i rozpowszechnienie czci Najświętszej Panny, a po 

wtóre dochód na sieroty i chorych. 
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Bł. Natalia Tułasiewicz5 

 

Polonistka, nauczycielka, poetka, była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu. Chłonna 

wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże, zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, 

przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości 

życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości.                                                                                                                                      

W czasie II wojny światowej w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik – emisariusz Rządu 

Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by pomagać przerażonym i zagubionym 

pracownikom przymusowym. Słaba fizycznie, silna duchem, po wielu godzinach codziennej, 

ciężkiej pracy w fabryce, realizowała w skrajnie trudnych warunkach, posługę religijno-

społeczno-oświatową. W wyniku dekonspiracji po wizycie kuriera z Polski więziono ją 

w  Hanowerze, potem w Kolonii. Była w śledztwie torturowana. W 1944 r. odesłano ją 

z  wyrokiem śmierci do obozu w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką fizyczną pracą, gruźlicą, 

głodem, nie ustaje w swojej misji ewangelizacyjnej. I choć marzyła o powojennej pracy 

literacko-apostolskiej, nie chciała się ukrywać, całkowicie zdana na wolę Bożą. W Wielki 

Piątek 30 marca 1945 r. podczas ostatniej selekcji w obozie zakwalifikowano Natalię do 

stracenia, a 31 marca 1945 r. dokonało się życie Natalii – zabrano ją do gazu. Alianci i Rosjanie 

stali już u bram obozu. Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii 

aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w czasie VI pielgrzymki Jana 

Pawła II do Ojczyzny. 

Nowoczesna święta6 

Fenomen Natalii 

Fenomen błogosławionej Natalii nie polega tylko na jej dobrowolnym i heroicznym przyjęciu 

męczeńskiej śmierci, ale także na niezwykłej osobowości świętej, intrygującej i – co bardzo 

ważne – trwale osadzonej w rzeczywistości współczesnych jej czasów. Śmierć męczeńska 

w  obozie koncentracyjnym w Ravensbrück była zwieńczeniem jej dynamicznego życia, 

w  pełni oddanego Bogu i służbie bliźniemu. 

 
5 Muszę być święta, nowoczesną świętą, teocentryczna humanistką. http://blogoslawionanatalia.eu/, (dostęp 
20.11.2022) 
6 Nowoczesna święta, http://blogoslawionanatalia.eu/nowoczesna-swieta/, (dostęp 20.11.2022) 

http://blogoslawionanatalia.eu/
http://blogoslawionanatalia.eu/nowoczesna-swieta/
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Inteligentna, wykształcona, żywo zainteresowana sprawami swoich czasów była mocno 

zakorzeniona w codziennym świeckim życiu. Wrodzone zamiłowanie do piękna i wrażliwość 

na sztukę oraz otwarcie na wartości humanistyczne, wyznaczyły jej ścieżki życiowe. 

Narzędziami spełnienia jej misji życiowej stały się rozum, intelekt i słowo pisane. Poetka, 

nauczyciel, animator, z natury społecznica, otwarta na dialog ze wszystkimi ludźmi, także 

niewierzącymi, daleka od wszelkich nacjonalistycznych czy rasowych klasyfikacji ludzi – to 

Natalia, zwykły człowiek. Poprzez świeckie aspekty życia i nieprzeciętną osobowość 

urzeczywistniła się świętość Natalii. 

Świecki apostoł – w takiej roli widziała siebie Natalia. To określenie wnosi w życie Kościoła 

katolickiego (zarówno okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak i dziś) powiew 

nowoczesności, nadaje zupełnie nowy wymiar klasycznie pojmowanej świętości. 

Zafascynowana ową ideą, Natalia intensywnie poszukiwała drogi jej realizacji.                               

Była prekursorką Soboru Watykańskiego II. 

Poprzez własne świadectwo życia świadczyła o miłości Boga do każdego człowieka. Unikająca 

wszelkich łatwych osądów, była daleka od jakiejkolwiek indoktrynacji i aktywizmu, 

dla  którego liczą się tylko doraźne efekty. 

Nowoczesna, niekonwencjonalna, słoneczna święta. Dynamiczna, zawsze aktywna, mogłaby 

w dzisiejszych, pozbawionych ideałów czasach, stać się drogowskazem, „bratnią duszą” przede 

wszystkim dla osób świeckich, także dla zagonionych i zagubionych w szarej rzeczywistości. 

Przesłanie Natalii 

„Każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności. 

[…] Cenię i kocham zgrzebny habit brata Alberta, ale równie bliski jest mi święty                                

w smokingu i święta w sukni balowej lub sportowym kostiumie. 

[…] Właśnie my, świeccy, w życiu tkwiący, a równocześnie uderzający taranem naszej 

żarliwości duchowej o niebo, […] my stoimy dziś w pierwszych szeregach kadr rycerzy 

Chrystusowych. […] Nie lękam się tej służby, choć ona żąda najwyższego wysiłku, świętości. 

[…] Chcę wysługiwać sobie świętość na ziemi codziennym wysiłkiem dnia. Nie oddzielam 

życia najbardziej szarego od ideałów, ku którym podążam. Wszystko, praca, rozrywka, sen, 

przyjemność, jedzenie, wszystko bez wyjątku wciągam w mój program doskonalenia się”. 
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[…] Zwycięska walka z codziennością, jej szarością problematyczną, jej bezideowością, którą 

przetworzyć można zapasami ducha w najpiękniejsze ucieleśnienie idei, czyż to nie wspaniały 

poemat? […] Rozmach mój jest zrozumiały tylko w horyzontach wieczności.” 

[…] Przekonuję się, jak palącą kwestią jest, aby wyjść z ukrycia własnej kapliczki właśnie ku 

światu, aby wypełnić tę przepaść, jaka dzieli świętego w klasztorze od człowieka świeckiego. 

Powiedziałabym po prostu: wyjdźmy ze świętością duszy na ulice”. [z Pism Natalii 

Tułasiewicz] 
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Bł. Sancja Szymkowiak7 

 

Sancja Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Modzanowie, na terenie ówczesnego 

zaboru pruskiego. Naukę rozpoczęła w niemieckiej szkole, później została uczennicą polskiego 

Liceum i Gimnazjum Humanistycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Koleżanki wspominają ją 

jako osobę, na którą zawsze można było liczyć. Już wtedy wyróżniała się wzorowym 

zachowaniem, pilnością w nauce i szczerą pobożnością. Pociągała innych swą prostotą, 

skromnością i pogodą ducha. W stosunku do koleżanek była serdeczna, ofiarna, ale nigdy nie 

narzucała się innym.  

Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Wkrótce 

zrozumiała, że od prawa bardziej odpowiada jej studiowanie języków obcych, dlatego 

przeniosła się na filologię romańską, którą kontynuowała z wielką sumiennością 

i obowiązkowością. Okres studiów był dla niej czasem usilnej pracy umysłowej i głębokiego 

życia wewnętrznego. Codzienna Msza i Komunia św., lektura religijna, udział w rekolekcjach 

zamkniętych stanowiły dobrą płaszczyznę dla jej działalności apostolskiej.  

W 1934 roku wyjechała do Francji, by lepiej przygotować się do egzaminu magisterskiego 

z języka. Będąc w sanktuarium w Lourdes, podjęła decyzję o wstąpieniu do klasztoru. 27 

czerwca 1936 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy kościele parafialnym pw. 

św. Rocha w Poznaniu, które odtąd już do końca pozostało jej domem. Po rocznej próbie 

w nowicjacie, 30 lipca 1938 roku złożyła pierwsze śluby. Fala terroru hitlerowskiego nie 

ominęła Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Siostry musiały opuścić klasztor. Siostra Sancja 

pracowała i bardzo dużo się modliła. Większość prac wokół domu wykonywali jeńcy francuscy 

i angielscy. Ponieważ s. Sancja znała język angielski, francuski i niemiecki, podjęła się roli 

tłumaczki między Niemcami a nimi. Szanowali ją za to bardzo i cenili jej wielką pomoc.                                                                                                                                

 
7 Błogosławiona Sancja Szymkowiak, https://parafiaprzygodzice.pl/blogoslawiona-sancja-szymkowiak/, (dostęp 
22.11.2022) 

https://parafiaprzygodzice.pl/blogoslawiona-sancja-szymkowiak/
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Wkrótce poważnie zachorowała. Wówczas przełożona zaleciła jej odpoczynek. Niestety, mimo 

zwiększonej troski stan jej zdrowia zdecydowanie się pogarszał. Dnia 6 lipca 1942 roku złożyła 

śluby wieczyste w celi zakonnej. Zmarła 29 sierpnia 1942 roku. Papież Jan Paweł II zaliczył ją 

do grona błogosławionych w Krakowie w 2002 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno tel. 65-529- 90-62, fax. 65-529- 31-09 

oswiata@cdn.leszno.pl 
www.cdn.leszno.pl 

Bł. Urszula Ledóchowska8 

 

 

Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf (Austria). W roku 1883 

rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886 roku Julia wstąpiła 

do klasztoru urszulanek w Krakowie. Tu, już jako Matka Urszula, zajęła się przede wszystkim 

pracą pedagogiczną. W roku 1907, z błogosławieństwem papieża Piusa X, wraz z dwiema 

siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy 

polskim Gimnazjum św. Katarzyny. Wybuch wojny w 1914 roku spowodował wydalenie 

Matki Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandynawii: w Sztokholmie, następnie w Danii. 

Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami zorganizowała szkołę 

dla  skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. 

W 1920 roku petersburska wspólnota urszulanek wróciła do wolnej Polski i osiedliła 

się  w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała od Stolicy Świętej pozwolenie 

na  przekształcenie się  w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 

Zgromadzenie szybko się  rozwijało. Matka Urszula formowała siostry do umiłowania Boga 

ponad wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne 

poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogodę 

ducha i dobroć uważała za  szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Spalała 

się miłością do Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwalała jej kochać każdego człowieka bez 

względu na wyznanie, przekonania, pozycję. Gdy umarła w Rzymie 29 maja 1939 roku, ludzie 

mówili, że zmarła święta. 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu Ojciec Święty Jan Paweł II 

beatyfikował Matkę Urszulę. Była to pierwsza beatyfikacja dokonana na ziemiach polskich. 

W 1989 roku zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu 

do  Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku Jan Paweł II dokonał 

na placu św. Piotra w Rzymie kanonizacji Matki Urszuli.  

 

 

  

 
8 Święta Urszula Ledóchowska, https://urszulanki.pl/zalozycielka/miejsca-kultu/kategoria/sw-urszula-
ledochowska, (dostęp 22.11.2022) 

https://urszulanki.pl/zalozycielka/miejsca-kultu/kategoria/sw-urszula-ledochowska
https://urszulanki.pl/zalozycielka/miejsca-kultu/kategoria/sw-urszula-ledochowska
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Bł. Carlo Acutis 

  

Czcigodny Sługa Boży Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, jako syn 

włoskich emigrantów Andrei i Antonii Salzano. W wieku czternastu lat, Carlo rozpoczął naukę 

w Liceum Klasycznym przy Instytucie Leona XIII w Mediolanie, prowadzonym przez Ojców 

Jezuitów, gdzie w pełni rozwinął swoją osobowość. Wraz ze studentami informatyki 

uczestniczył w tworzeniu strony internetowej mediolańskiej parafii Santa Maria Segreta. 

Pomimo że nauka w liceum była niezwykle absorbująca, z własnej inicjatywy postanowił 

poświęcić część wolnego czasu na przygotowywanie młodzieży do bierzmowania, nauczając 

katechizmu w parafii Santa Maria Segreta. W tym samym roku zaprojektował nową stronę 

internetową poświęconą wolontariatowi prowadzonemu przez Instytut Leona XIII oraz 

promował i koordynował tworzenie spotu dla licznych inicjatyw w ramach tego 

przedsięwzięcia, o zasięgu ogólnokrajowym. Był również autorem strony internetowej 

Papieskiej Akademii Cultorum Martyrum. Ze względu na swoją uczynność i wesołe 

usposobienie Carlo zawsze znajdował się w centrum uwagi swoich przyjaciół, między innymi 

dlatego, że chętnie pomagał im przy obsłudze komputera i programów informatycznych. Carlo 

uzyskał wiele dyplomów uznania oraz certyfikatów poświadczających posiadane przez Niego 

umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz fakt, że chętnie dzielił się posiadaną wiedzą 

nie tylko z członkami rodziny, ale również z kolegami i osobami zwracającymi się do Niego o 

taką pomoc.  

Jednym z ulubionych czynności Carla było spędzanie wakacji w domu rodzinnym w Asyżu. 

Tutaj, oprócz zabawy z przyjaciółmi nauczył się poznawać Świętego Franciszka. To od Niego 

nauczył się szacunku dla wszelkiego Stworzenia i oddania najbiedniejszym. Również przykład 

Świętego Serafina i Świętego Antoniego z Padwy w spełnianiu aktów miłosierdzia wobec 

ubogich był dla Sługi Bożego Carla wezwaniem do kontynuowania tego działa. W ten sposób 

zaangażował się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, bezdomnych 

i  imigrantów, których wspierał również finansowo, przeznaczając na ten cel pieniądze 

zaoszczędzone z otrzymywanej tygodniówki.                                                         

Trzonem duchowości Carla było codzienne spotkanie z Panem w Eucharystii. Często 

powtarzał: „Eucharystia jest moją drogą do nieba!”. Zdanie to jest syntezą Jego duchowości               

i całego życia spędzonego w przyjaźni z Bogiem. Po Pierwszej Komunii Świętej, za zgodą 

swojego kierownika duchowego- Don Ilio Carrai, Carlo zaczął codzienne uczestnictwo we 

Mszy Świętej. Naśladując małych pasterzy z Fatimy, składał własną ofiarę za tych, którzy 

nie  kochają Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Kiedy ze względu na obowiązki szkolne nie 

mógł uczestniczyć we Mszy Świętej, przyjmował Komunię Duchową. W ten sposób szerzył 

dzieło apostolskie wśród swoich kolegów przyjaciół, wyjaśniając im tajemnic Eucharystii, 
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opierając się na opowieściach o  najważniejszych cudach eucharystycznych, które miały 

miejsce na przestrzeni wieków. Jako apostoł Eucharystii, Sługa Boży Carlo postanowił 

wykorzystać swój talent informatyczny do zaprojektowania i stworzenia międzynarodowej 

wystawy na temat „Cudów Eucharystycznych”. Jest to obszerny materiał fotograficzny z 

bogatymi opisami, przedstawiający niektóre z głównych Cudów Eucharystycznych uznanych 

przez Kościół (około 136), które miały miejsce na przestrzeni wieków w różnych krajach 

Świata. 

 

Carlo był również niezwykle mocno oddany Madonnie, na wyraz czego codziennie odmawiał 

różaniec. Kilka razy poświęcił się Maryi, aby wyrazić Jej swoje oddanie i błagać o wsparcie.                    

W październiku 2006 roku zachorował na białaczkę typu M3, uważaną za najbardziej 

agresywną postać tej choroby, którą początkowo pomylono z grypą. Zmarł 11.10.2006 roku. 

Od śmierci Sługi Bożego Carla Accutiego, wiedza na temat Jego świętości i znaków nieustannie 

rośnie na wszystkich kontynentach. Był autentycznym świadkiem Chrystusa we wszystkich 

środowiskach, w których żył, a Jego życie jest dla współczesnej młodzieży jak świecąca latarnia 

morska. Był przykładem wartości ewangelicznych, głosił Chrystusa nie tylko słowem, 

ale   przede wszystkim świadectwem swojego życia. Carlo mówił współczesnej młodzieży, 

że  Eucharystia jest jedynym lekarstwem na rozwiązanie problemów ludzkości, ponieważ 

w  Przybytku znajdujemy Chrystusa, Tego, który wcielił się z miłości i cierpiał, aby nas 

zbawić.Sługa Boży Carlo był wstrząśnięty tak wielką miłością Boga do człowieka i nie 

poprzestał, dopóki nie ujawnił innym niezwykłego bogactwa tej nieskończonej miłości. 

Dlatego życie Carla skupiało się wokół Mszy Świętej, a kiedy czas na to pozwalał, zatrzymywał 

się również na Adoracji Eucharystycznej.                                                                                                     

Właśnie ze względu na swoją zdolność do dzielenia się tajemnicami wiary z innymi, można 

określić Carlo jako prawdziwego apostoła we wszystkich środowiskach, w których żył, a więc 

w tych typowych dla nastolatka: rodzina, szkoła, sport, czas wolny, podróże, gry.                                           

Dnia 10 października 2020 r. papież Franciszek ogłosił sługę Bożego Carla Acutisa 

błogosławionym.  

Perełki Carla Acutisa- wypowiedzi młodego błogosławionego9 

❖ „Eucharystia jest moją autostradą do nieba” 

❖ „Być zawsze blisko Chrystusa- to jest mój plan na życie” 

❖ „Nasz cel musi być nieskończony. Nieskończoność to nasza ojczyzna. Niebo czekało 

na nas od zawsze” 

❖ „ Jezus postępuje bardzo oryginalnie, ponieważ chowa się w malutkim kawałeczku 

chleba. Tylko Bóg może zrobić cos tak niewiarygodnego!” 

❖ „Wszyscy ludzie rodzą się jako oryginały, a wielu umiera jako kserokopie” 

 
9 Perełki Carla Acutisa, 10 zaskakujących wypowiedzi młodego błogosławionego, 
https://pl.aleteia.org/2020/10/15/perelki-carla-acutisa-10-zaskakujacych-wypowiedzi-mlodego-
blogoslawionego/, (dostęp 22.11.2022) 

https://pl.aleteia.org/2020/10/15/perelki-carla-acutisa-10-zaskakujacych-wypowiedzi-mlodego-blogoslawionego/
https://pl.aleteia.org/2020/10/15/perelki-carla-acutisa-10-zaskakujacych-wypowiedzi-mlodego-blogoslawionego/
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ZAŁĄCZNIK 3 

Objaśnienie metody POP-UP 

Pop-up museum– sformułowanie „pop-up” (z ang. wyskoczyć) tymczasowa, krótkotrwała 

forma ekspozycji, oparta na elemencie zaskoczenia, spontaniczności i pozostawiająca 

nieobojętnym swego odbiorcę. Drugie słowo – „museum” (z ang. muzeum) – wydaje się być 

zaprzeczeniem tego zjawiska, kojarzy na się bowiem z trwaniem, niezmiennością, kanonem, 

czymś solidnym i niezmiennym. Jednak po twórczym połączeniu tych dwóch światów powstaje 

wspaniałe, elastyczne i wielofunkcyjne narzędzie, które  z powodzeniem można wykorzystać 

w edukacji. Praca metodą pop-up muzeum na lekcji daje uczniom możliwość udzielenia 

odpowiedzi na dany temat w sposób kreatywny i twórczy z wykorzystaniem wyobraźni i 

pomysłowości. Każdy z uczniów partycypuje w przygotowaniu przestrzeni              i 

przedmiotów ekspozycji na dany temat, we współpracy z innymi w ramach danej grupy.  

 

 

 

 


