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Urszula stąd s. Ewa Pyzik OSU 

 

Dekoracja: dwa kulisy na kółkach. Po jednej stronie oba mają przypięte gazety (jak na tablicy 

ogłoszeń), po drugiej – jeden ma okno, drugi zaś krzyż urszulański. 

 

 

Rodzaj wprowadzenia: 

 

Kto dziś może zobaczyć świętego? Czy w ogóle są jeszcze święci? Czy obecnie można takich 

ludzi spotkać... 

  

Można, bo oni żyją między nami. Tylko, że współczesnemu człowiekowi, który ma wzrok 

bardzo przytępiony, nie jest łatwo ich dostrzec. Współczesny człowiek zafascynował się 
kolorowym ekranem i często oślepł, wpatrując się setki godzin rocznie w monitor komputera, 
gdzie za pomocą jednego kliknięcia można zmienić bieg zdarzeń, można zabijać tysiące razy 

„wirtualnego wroga” bez ponoszenia konsekwencji. Nie widzi prawdy… 
  

A mimo to każdy z nas spotyka na co dzień świętych. Nie wierzysz? Popatrz dokładnie,  
a zobaczysz ich. 
 

Choć zło wciąż się pokazuje, wystarczy oderwać wzrok od ekranu, zdjąć trójwymiarowe 
okulary z nowoczesnego kina, uspokoić spojrzenie zmęczone śledzeniem tysięcy 

sensacyjnych informacji w prasie, a słuch wyciszyć spokojnymi dźwiękami natury, by 
zauważyć, że świat przepełniony jest ludźmi błogosławionymi i świętymi… Oni są wśród 
nas. 

 

I 

Na scenę wchodzą 4 uczennice w urszulańskich mundurkach – jakby wracały ze szkoły, mają 

piłkę… Toczą swobodną rozmowę, podczas której bawią się – skakanki, piłki, maskotki. 

Numery w scenariuszu oznaczają aktorów. 

 

1. Lubicie jesień? 

2. Bardzo lubię kolorowe liście i kasztany. Można z nich robić ciekawe dekoracje. 

3. Pamiętacie o dzisiejszej lekcji? 

4. Chodzi Ci o lekcję wychowawczą? 

3. Tak. Myślę o tym ciągle. 

2.  Ja też jakoś nie potrafię zapomnieć o Urszuli. Kiedy żyła? 

 

4. Według jednej z legend była brytyjską księżniczką, która na prośbę  swojego taty, 

króla wyruszyła w podróż do swojego przyszłego męża, pogańskiego królewicza  

w Bretanii. 

  

1. Towarzyszyło jej prawdopodobnie dziesięć służek, które miały własne orszaki 

oraz własne statki. W czasie podróży tajemniczy sztorm zniósł ją do portu nad 

Renem. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bretania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ren


 

2 
 

3. Urszula ślubowała, że przed poślubieniem Conana wyruszy w pielgrzymkę do 

Rzymu. Jednak razem z dziesięcioma towarzyszkami została zamordowana przez 

pogan, Hunów w Kolonii, gdy odrzuciła oświadczyny Attyli ich wodza. 

 

2. To naprawdę niezwykła historia. Teraz takie się już nie zdarzają. Są zupełnie inne 

czasy. Nie ma księżniczek, pogańskich plemion i niebezpiecznych podróży, młode 

dziewczyny nie ruszają w nieznane i nie oddają życia za wiarę… Trochę szkoda, 

że tak się świat zmienia. 

 

1. A ja myślę, że i teraz można spotkać św. Urszulę. Przecież świętym można być we 

wszystkich czasach! Ona może nie mieć króla za ojca, bo mamy inne czasy, ale  

w sercu pielęgnować podobne marzenia… 

 

Tam myślicie?..... Do zobaczenia! Cześć! Jutro znowu się spotkamy! 

 

II 

Muzyka niepokojąca. Na scenę wchodzą aktorzy w maskach, mają teczki, walizki  

i gazety. Ustawiają się i zaczynają czytać otwarte gazety. Po pewnym czasie wchodzi na scenę 

Urszula – ubrana na biało, z plecaczkiem i purpurowym szalikiem. W plecaku ma białe 

prześcieradło/koc…. 

Dziewczyna podchodzi kolejno do osób – próbuje rozmawiać, ale one odwracają się, czytając 

swoje gazety. 

 

Urszula 

- Czy lubi Pani jesień?  

- Kolorowe liście tak pięknie, powoli spływają z drzew. 

- Dlaczego odlatujące żurawie ustawiają się w klucz? 

- Jak pan myśli, co liczy się w życiu? 

- Pamięta pani swój ostatni sen? 

- Dlaczego wszyscy stale się spieszą? Dokąd? 

 

muzyka: 

 

Urszula wyjmuje białe prześcieradło i kładzie się spać. 

Taniec do muzyki hymnu ŚDM 

 

Ula wstaje modli się.  

 

 Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; 
 Ciebie pragnie moja dusza, 

 za Tobą tęskni moje ciało, 
 jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. 

 
 Tak błogosławię Cię w moim życiu: 
 wzniosę ręce w imię Twoje. 

 Bo stałeś się dla mnie pomocą 
 i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hunowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_%28Niemcy%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Attyla
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 do Ciebie lgnie moja dusza,  

 prawica Twoja mnie wspiera. 
 

muzyka: 
 
III 

 
Zza kulisu wychodzi ojciec Urszuli, przekręca kulis na inną dekorację – okno. Z drugiej 

strony wchodzi rozmawiająca przez telefon matka. Urszula podchodzi do rodziców. 
 
O. Wreszcie jesteś! Gdzie Ty się podziewałaś cały dzień? 

U. Szukałam odpowiedzi na różne pytania 
 

O. Oj, wieczna fantastko! A my z mamą tymczasem mamy dla Ciebie niespodziankę. 
Dostałaś to upragnione stypendium w Stanach Zjednoczonych! Możesz jechać! 

 

M. Pomyśl tylko, ile to dróg Ci otwiera. Takie stypendium zapewni Ci wykształcenie a kiedyś 
wspaniałą pracę. 

 
U. Ale ja chcę czegoś innego. 
 

O. Teraz trzeba myśleć perspektywicznie! Liczy się dobra pozycja w życiu. Wszystko inne to 
tylko niewinne marzenia. 

 
M. Czegoś innego chcesz? A czego lepszego można chcieć oprócz wspaniałego 

wykształcenia i pozycji? 

 
U. Chciałabym pojechać do jednego z krajów Trzeciego świata. Chcę przez rok służyć 

ubogim. 
 
O. Ale wymyśliłaś! Przecież stypendium nie będzie czekać na Ciebie jak na księżniczkę… 

 
U. Trudno tato, chcę jechać i pojadę. Proszę nie zabraniajcie mi. Proszę. 

 
M. Skoro postanowiłaś, to jedź… rodzice zrezygnowani odchodzą 
 

muzyka:   
 

Urszula zostaje sama na scenie i po chwili odchodzi. 
Znowu niepokojąca muzyka, zbiera się tłum w maskach… Poszczególne fragmenty artykułów 
prasowych aktorzy wypowiadają głośno. Litery oznaczają poszczególne postacie. 

 
muzyka: 

a) Moskwa widzi rosnące szanse na osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie 
terroryzmu w Syrii… 

b) Google postanowiło uczcić równonoc jesienną, która ma miejsce w pierwszy dzień 

jesieni… 
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c) Mosad, czyli izraelski wywiad pomoże Polsce weryfikować uchodźców, którzy wkrótce 
będą trafiać do naszego kraju… 

d) Ostatnim punktem programu papieskiej wizyty na Kubie było spotkanie z rodzinami w 

katedrze w Santiago de Cuba… 

 

e) Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkali się w środę wieczorem na nadzwyczajnym 

szczycie… 

 

f) Wobec braku postępów w odzyskiwaniu terenów przejętych przez Państwo Islamskie w 

Iraku, administracja amerykańska planuje agresywniejsze działania wojskowe… 

 

g) W poniedziałkowym zamachu terrorystycznym w stolicy Somalii, Mogadiszu zginęła 

jedna osoba, która posiada polskie obywatelstwo - potwierdza polskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych… 

 

h) ... Ofiarą jest młoda kobieta, Urszula mieszkanka Krakowa, która zajmowała się w Somalii 

działalnością humanitarną… 

 

i) W poniedziałkowym zamachu terrorystycznym w stolicy Somalii, Mogadiszu zginęła 

jedna osoba, która posiada polskie obywatelstwo - potwierdza polskie Ministerstwo… 

 

j) Ofiarą jest młoda kobieta, Urszula mieszkanka Krakowa… 

k) Zajmowała się w Somalii działalnością humanitarną… 

a) To Urszula, dziewczyna z naszego miasta…. 

b) Często spotykaliśmy ją na tym przystanku… 

h) Dziewczyna z naszego miasta... 

c) Pamiętam, że zadawała trudne pytania… 

d) W oczach miała niezwykły pokój… 

j) W Somalii pomagała ubogim… 

e) Żyła wśród nas i oddała życie służąc… 

 

Ojciec przekręca kulis z krzyżem. 

Święta… święta…. Święta….. 

 

f) Znalazła odpowiedzi na swoje pytania…. Wiedziała jak je znaleźć…. 

 

muzyka: 

 

IV 

Osoby upuszczają gazety, zdejmują maski i odwracają się w stronę krzyża… Wchodzą 

dziewczynki w mundurkach (z I sceny)  i zaczynają recytację  Hymnu na tle spokojnej muzyki. 

Osoby odwracają się recytując i ustawiają się w rzędzie. 

 

1) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 
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stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

2) Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

3) i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

4) I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

i) Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

j) Miłość nie zazdrości, 

a) nie szuka poklasku, 

b) nie unosi się pychą; 

c) nie dopuszcza się bezwstydu, 

d) nie szuka swego, 

e) nie unosi się gniewem, 

f) nie pamięta złego; 

g) nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

h) lecz współweseli się z prawdą. 

1) Wszystko znosi, 

2) wszystkiemu wierzy, 

3) we wszystkim pokłada nadzieję, 

4) wszystko przetrzyma. 

 

wszyscy: Miłość nigdy nie ustaje. 

 

ukłon 


