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NASZE CELE I WARTOŚCI 
 

 
Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów  
w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego  

– do odpowiedzialności za siebie i za innych 
- do odpowiedzialności za dobro wspólne  

w życiu rodzinnym i społecznym 
 

czyli 
 

urszulańskie SERVIAM 
 

 

 „serviam” - łac. "będę służyć" - Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie  
 kształt odznaki - tarcza obronna przeciw złym mocom  
 kolor zielony - nadzieja  
 7 gwiazd - oznaczają ideały, do których chcemy dążyć  
 Ursa Minor / Mała Niedźwiedzica - "ursula" - zdrobnienie od "ursa"; 

niedźwiedzica to męstwo i odwaga, którymi chcemy się charakteryzować 
 krzyż - jest symbolem naszej wiary, której zgłębianie jest naszym celem  

 

 
 

 

Bóg i Ojczyzna to nasz cel idziemy razem pewną drogą. 
W sztandarze czerwień lśni i biel i żadne siły nas nie zmogą. 

 
Ref. Bo z nami Bóg i pospolita Rzecz! 

Niech pierzchnie wróg i fałsz i słabość precz! 
Niech z naszej woli, czynów, myśli, słów 

potężna Polska rośnie znów  
     (fragment Hymnu Szkoły) 
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Proszę was usilnie, abyście się starały prowadzić je z miłością,  
ręką łagodną i delikatną, a nie władczo i szorstko. 

 (Św. Aniela Merici, Legat 3, 1-2) 
 

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE 
 

 

1917 – w lipcu pierwsze urszulanki przybywają do Lublina na zaproszenie Rady Szkolnej Ziemi Lubelskiej; 
 - od administratora diecezji, ks. Zenona Kwieka, otrzymują zezwolenie na przejęcie klasztoru po 

brygidkach (przy ul. Namiestnikowskiej 8, potem Narutowicza 8/10) 
 
1 września 1917 - urszulanki otwierają trzy klasy szkoły przygotowawczej dla dziewcząt i pięć pierwszych klas 

ośmioletniego gimnazjum 
 
1924 - rozbudowa średniowiecznego kompleksu klasztornego 
         

               
   Krużganek klasztorny*        Wirydarz klasztorny*             Szkoła i klasztor Sióstr Urszulanek UR w Lublinie* 

 
1937/38 - obok Szkoły Podstawowej powstaje Prywatne Żeńskie Gimnazjum (czteroklasowe) i Liceum Sióstr 

Urszulanek (dwuletnie) 
 
1939 - w szkole podstawowej i średniej uczy się ok. 600 uczennic (z tego ok.400 w średniej i 200 w 

podstawowej), ale podczas okupacji szkoła zostaje zamknięta przez Niemców 
 
1941 – uzyskanie zgody na prowadzenie Szkoły Gospodarstwa Domowego 
1942 – uzyskanie zgody na otwarcie dwuletniej Szkoły Hotelarskiej 
 - w szkole prowadzone jest tajne nauczanie, przez które przeszło ponad 600 uczniów i uczennic, a 

maturę zdało 67 z nich 
 
1944 – otwarcie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i Liceum 
1945/46 – do szkół zgłasza się około 1150 uczennic 
 
1955 – szkoły prowadzone przez siostry zostają zamknięte przez władze komunistyczne, budynki zostają 

zajęte przez władze państwowe na liceum oraz różne instytucje oświatowe; siostrom pozostawiono 
niewielką część gmachu 

 - zabrana przez państwo część zabytkowego klasztoru przez lat 35 była dewastowana przez 
niewłaściwe użytkowanie 

 
2008 – reaktywacja Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie 
 
* źródło: http://www.osu.pl/older/lublin/jub_spotk_5.html  

http://www.osu.pl/older/lublin/jub_spotk_5.html
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Im większy bowiem będzie wasz szacunek, tym większa i miłość dla nich,  
a im bardziej je ukochacie, tym większym otoczycie je staraniem i opieką.  

(Św. Aniela Merici, Wstęp do Rad, 10) 
 
 

TAK BYŁO KIEDYŚ 
 

 
Maturzystki z 1922 roku* 

 

 
Maturzystki z 1939 roku* 

 

 
Lekcje po lipą w Szkole Gospodarstwa Domowego - 1942 rok* 

 

* źródło: http://www.osu.pl/older/lublin/jub_spotk_9.html  

http://www.osu.pl/older/lublin/jub_spotk_9.html
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Więcej bowiem osiągnięcie serdecznością i ujmującym podejściem  
niż surowością i ostrym upominaniem.  

(Św. Aniela Merici, Rada 2, 3) 
 

 

NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH DZIECI 
 

Moja szkoła jest bardzo fajna, jest w niej wszystko: boisko, duże korytarze, mili nauczyciele, spore klasy, 
przepiękny ogródek, przemiła i wysportowana siostra dyrektor. Mamy super wychowawczynię. Ta szkoła to raj 

(uczeń kl. V) 
 

Lubię w mojej szkole nauczycieli i to, że mamy katolicką szkołę. Podobają mi się mundurki, ponieważ nie ma 
rywalizacji. Podoba mi się atmosfera panująca w szkole. Dzieci są bardzo miłe i uczynne. Bardzo lubię moją 

szkołę i chciałabym, aby wybudowano gimnazjum (Uczennica kl. VI) 
 

 
 
W swojej szkole najbardziej lubię sposób nauczania. Nauczyciel potrafi zainteresować ucznia tematem lekcji. 

Panuje tu również bardzo miła atmosfera, dzięki czemu uczniowie z chęcią idą do szkoły. Czas tu mija szybko, 
przez co nie zauważamy, kiedy skończyły się lekcje (Uczeń kl. VI) 

 
 W naszej szkole (…) każdy szanuje każdego. Dobre są relacje między nauczycielami a uczniami. Są wesołe 

zabawy i różne święta (…) (Uczennica kl. VI) 
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH DZIECI (c.d.) 
 

Szkoła podoba mi się bardzo, ponieważ – jest to szkoła katolicka, zawsze o 7.50 jest wspólna modlitwa, 
chodzą tu mili uczniowie i nauczyciele (…) (Uczennica kl. V) 

Podobają mi się msze, które odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Podoba mi się pomysł ze 
szczęśliwym numerkiem. Podobają mi się mi się nasze siostry, które chętnie nam pomagają (….), 

 w każdej klasie wisi krzyż. (…) (Uczennica kl. VI) 
(…) Cieszę się, że chodzę do szkoły katolickiej (Uczeń kl. III) 

 

 
 

W mojej szkole podoba mi się: (…) jak nauczyciele rozłożyli stoły do ping-ponga,  
żebyśmy grali na przerwach, (…) jak nauczyciele tłumaczą nam, co jest dobre, a co jest złe 

 i to nam się przyda na życie, (…) że nauczyciele są bardzo, bardzo mili i pomagają nam (Uczennica kl. VI) 
 

Lubię moją szkołę, bo nauczyciele są wymagający, koleżanki są miłe i pomocne (…) (Uczenica kl. III) 
 

(…) wszyscy są dobrze traktowani. (…) Lubię nauczycieli, którzy uczą w mojej szkole (Uczeń kl. V) 
 

 
 
W mojej szkole bardzo podoba mi się biblioteka, bo bardzo lubię czytać. Jest w niej przyjemnie i cicho. Bardzo 

lubię przyjaciół . Od Michała do Pana Prezydenta  (Uczeń kl. IV) 
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH DZIECI (c.d.) 
 

(…) Co roku organizowane są pikniki rodzinne. Bardzo podoba mi się to, że codziennie przed lekcjami 
wszyscy zbieramy się w salce modlitewnej i modlimy się razem (…)( Uczeń kl. IV) 

 

 
 

W mojej szkole najbardziej podoba mi się: że jest czysta, klasy i łazienki są higieniczne; 
 szkoła zapewnia wiele atrakcji, np. wyjścia do kina, wiele wycieczek, przedstawienia z okazji świąt (…), 

poziom nauki jest myślę, że bardzo wysoki (…), panuje w niej miła atmosfera; 
 (…) jest bezpiecznie dzięki kamerom (Uczennica kl. VI ) 

 

 
 

Lubię naszą szkolną świetlicę, gdyż są tam strasznie miłe panie (Uczennica kl. VI) 
 

Podoba mi się, że mamy w szkole materac do skakania wzwyż (Uczennica kl. V) 
 

Bardzo podoba mi się pomysł ze szczęśliwym numerkiem  Co roku są wycieczki we wspaniałe miejsca. 
Cieszę się, że chodzę do tej szkoły! (Uczennica kl. IV)  
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Jeśli chcemy wymagać od dzieci i młodzieży, najpierw musimy wymagać od siebie. 
(Św. Aniela Merici, Rada 6, 6) 

 

NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH RODZICÓW 
 

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie jest wyjątkowa i cieszę się, że moje dziecko chodzi tutaj, 
ponieważ szkoła ta: 

 kształci i wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie i patriotyczne 
 zwraca uwagę na wszechstronny rozwój dziecka 
 podejmuje partnerską współpracę z rodzicami 

 jest miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci dobrze się czują 
 nauczyciele szanują osobę ucznia (Mama ucznia kl. I) 

 

(…) zapewnia wysoki poziom kształcenia, jak również rozwój osobowy uczniów dbając o ich wrażliwość na 
potrzeby innych, o poczucie odpowiedzialności, odpowiednie wychowanie do wartości. Panuje tutaj miła, 

przyjazna atmosfera zarówno wśród personelu, jak i wśród rodziców i uczniów. (…) jest szeroka gama kół 
zainteresowań, które rozwijają  wiedzę i talenty dzieci (Mama uczennicy kl. I) 

 

 
 

W szkole Sióstr Urszulanek najbardziej cenię przyjazną atmosferę, dbałość o nauczanie i wszechstronny 
rozwój dziecka na fundamencie wartości chrześcijańskich i rodzinnych (Mama ucznia kl. IV) 

 

 
 

Cieszę się, że moje dziecko chodzi do TEJ szkoły, ponieważ poza wysokim poziomem nauczania i dobrą 
opieką, ważne są w niej wartości : Bóg i Ojczyzna. Bez nich nie można być ani dobrym człowiekiem, ani 

patriotą. A chciałabym, aby moje dzieci były dobrymi i mądrymi ludźmi, kochającymi drugiego człowieka oraz 
swój kraj (Mama ucznia kl. I)  
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH RODZICÓW (c.d.) 

 

Dla nas Szkoła Sióstr Urszulanek jest skarbnicą wartości chrześcijańskich, oazą bezpieczeństwa, miejscem 
gdzie nasze dzieci mogą dorastać i dojrzewać w poczuciu godności i szacunku dla każdego człowieka. 
Wreszcie jest to miejsce dobrze zorganizowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej (liczne konkursy, 

różnorodne koła zainteresowań dla dzieci, perfekcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe)  
(Rodzice uczennic kl. III i V) 

 

 
 

 Przy wyborze tej szkoły (…) kierowaliśmy się przede wszystkim tym, aby nasz syn mógł swoją 
edukację rozpocząć i dalej kontynuować w oparciu o wartości chrześcijańskie, które daje Szkoła Sióstr 
Urszulanek (…). Obydwoje z żoną jesteśmy absolwentami KUL-u i przykładamy szczególną wagę, aby nasz 
syn również wzrastał w duchu wartości zgodnych z naszym światopoglądem. Przed posłaniem syna do szkoły 
korzystaliśmy z opinii rodziców, których dzieci już wcześniej podjęły w niej naukę. Muszę stwierdzić, że 
pozytywna opinia o Szkole potwierdziła się (…) (Rodzice ucznia kl. IV) 
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH RODZICÓW (c.d.) 

 

Jako rodzice świadomi zagrożeń płynących z życia we współczesnym, nowoczesnym świecie zdecydowaliśmy 
się posłać nasze dzieci do szkoły katolickiej. Szkoła Sióstr Urszulanek była strzałem w dziesiątkę. Zarówno my 

rodzice, jak i nasze córki czujemy się w niej jak w rodzinie (…) (Mama uczennicy kl. I) 
 

 
 

Doceniamy to, że szkoła jest niewielka, dzięki czemu dzieci znają siebie nawzajem, 
znają też (przynajmniej z widzenia) wszystkich pracowników szkoły - począwszy od nauczycieli po panie 

sprzątaczki. Dzięki przyjaznej i ciepłej atmosferze - dzieci czują się bezpiecznie, a my rodzice czujemy się jak 
w większej rodzinie (Rodzice uczniów kl. I i III) 

 

 
 

Zależy nam na dobrym przygotowaniu trójki naszych dzieci do przyjęcia wyzwań, jakie niesie ze sobą życie. 
Jesteśmy przekonani, że to jest możliwe, gdy rodzina i szkoła podejmują wspólny wysiłek, jednoczą siły przy 
maksymalnym swoim zaangażowaniu. Taką właśnie gwarancję daje nam Szkoła Sióstr Urszulanek. Dzięki 

współpracy ze szkołą nasze dzieci mają możliwość wspaniałego rozwoju (Rodzice uczniów kl. I i V) 
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH RODZICÓW (c.d.) 
 

Szkoła uczy nasze dzieci wartości ujętych w herbie Serviam, czyli służba Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie 
 i Rodzinie. Krzewi w dzieciach wiarę w Boga i uczy szacunku dla drugiego człowieka, pomagania słabszym, 

dzielenia się z ludźmi biedniejszymi (Tata uczennicy kl. II) 
 

 
 

Ze względu na szczególną specyfikę Szkoły i niezwykły klimat w niej panujący, widzimy, że nasze dziecko  
czuje się w niej dobrze i bezpiecznie. 

Szkoła pielęgnuje wartości chrześcijańskie i upamiętnia ważne wydarzenia patriotyczne oraz historyczne 
naszej Ojczyzny. Co najważniejsze Szkoła ma charakter katolicki, w której panują jasno określone zasady. 
(…) Ważne jest również poczucie wspólnoty poprzez codzienny apel i wspólną modlitwę oraz comiesięczne 

piątkowe Msze Święte (…). Zaletą Szkoły jest zwracanie uwagi na kulturę osobistą, wygląd, promowanie 
skromności, schludności i dobrego zachowania (…). My jako rodzice mamy niesamowite szczęście i zaszczyt, 

że nasze dziecko uczęszcza do Szkoły Sióstr Urszulanek (Rodzice uczennicy kl. I) 
 

 
 

Podoba mi się to, że szkoła uczy postaw chrześcijańskich. Cieszę się, że w tej szkole nikt nie będzie próbował 
deprawować naszych dzieci ideologią gender. W szkole panuje wyjątkowo rodzinna atmosfera. 

(Tata ucznia kl. I )  
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NASZA SZKOŁA – DZISIAJ – W OCZACH RODZICÓW (c.d.) 
 

Wybraliśmy Szkołę Sióstr Urszulanek, gdyż ważnym elementem dla nas było kontynuowanie tradycji 
rodzinnych. Jesteśmy przekonani, że ta właśnie szkoła da trwałe podstawy w kształtowanie wiedzy, postawy 

duchowej i wzorców moralnych. Szkoła ta jest dla nas tarczą, za którą stoją najważniejsze zasady wiary 
chrześcijańskiej i fundamentalne wartości naszego życia  (Rodzice uczennicy kl. I) 

 

 
 

Posyłając nasze dziecko do Szkoły Sióstr Urszulanek chcieliśmy znaleźć wsparcie dla naszej rodzicielskiej 
misji oraz wychowania do wartości katolickich. Sprawdziło się to w stu procentach. Oprócz tego podziwiamy 

wysoki poziom nauczania i cenimy sobie klimat oraz możliwości współdziałania rodziców (Rodzice ucznia kl I) 
 

 
 

 Szkoła Sióstr Urszulanek to szkoła wyjątkowa, ponieważ nauczanie, prowadzone na wysokim 
poziomie, jest ściśle połączone z katolickim wychowaniem. Dzięki temu nie ma rozdźwięku pomiędzy tym, co 
przekazujemy naszym dzieciom w rodzinie, a tym, czego doświadczają i uczą się w szkole. 

 Doceniamy ogromne zaangażowanie Sióstr wkładane w codzienne prowadzenie Urszulańskiej Szkoły, 
jak również wielkie poświęcenie sprawom nauczania i wychowywania naszych dzieci. Naszym marzeniem jest, 
aby wkrótce powstało tu Gimnazjum Urszulańskie. Jako rodzice czwórki dzieci doceniamy również to, że 
Szkoła Sióstr to szkoła publiczna, dzięki czemu mogą się tu uczyć także dzieci z rodzin niezamożnych 
(Rodzice uczniów kl. I, III i IV) 


