
ROŻNYMI DROGAMI 
DO NIEPODLEGŁOŚCI 

STUDIA Z HISTORII NAJNOWSZEJ 

Pod redakcją 
Barbary Świtalskiej i Małgorzaty Żuławnik 

W 
Warszawa 2014 



MAŁGORZATA KRUPECKA USJK 

DZIAŁALNOŚĆ JULII URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W LATACH 1914-1920 

NA TERENIE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH 

Życie Julii Urszuli Ledóchowskiej jest przykładem wiary chrześcijańskiej re-
alizowanej w służbie Ojczyźnie. Zakonnica, kanonizowana 18 maja 2003 r. przez 
papieża Jana Pawła II, urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Austrii, w rodzinie moc-
no zróżnicowanej narodowościowo. Po ojcu, Antonim Ledóchowskim1, przejęła 
wielowiekową polską historię rodzinną i tradycję udziału w ważnych dla Pol-
ski wydarzeniach, takich jak odsiecz wiedeńska w 1683 r. (Kazimierz Felicjan 
i Stanisław Ledóchowscy), Sejm Czteroletni (Antoni Ledóchowski2), insurekcja 
kościuszkowska, wojny napoleońskie i powstanie listopadowe (gen. Ignacy Hi-
lary Ledóchowski3) czy opór wobec bismarckowskiego kulturkampfu (kardynał 
Mieczysław Ledóchowski4). Po matce, Józefinie Salis-Zizers5, odziedziczyła geny 
starego lombardzko-szwajcarskiego rodu Salisów oraz szlachty wirtemberskiej, 
która przeprowadziwszy się do Rosji spokrewniła się ze szlachtą inflancką. 

Zróżnicowanie narodowościowe, kulturowe i wyznaniowe, w jakim Julia 
wzrastała, w połączeniu z biegłą znajomością kilku języków obcych - począw-
szy od niemieckiego, którym posługiwano się w domu rodzinnym ze względu 
na matkę - pozwoliło jej w dorosłym życiu nie tylko swobodnie odnajdywać 

1 Antoni hr. Halka-Ledóchowski (1823-1885), syn Ignacego Hilarego i Marii z Gór-
skich, ojciec Julii Urszuli. 

2 Antoni Ledóchowski (1755-1835), pradziadek Urszuli, poseł na Sejm Czteroletni. 
3 Ignacy Hilary Ledóchowski (1789-1870), generał, dziadek Urszuli Ledóchowskiej; 

w czasie wojen napoleońskich stracił nogę, we wrześniu 1831 r. dowodził obroną Modli-
na - przedostatnim punktem oporu powstania listopadowego. 

4 Mieczysław Jan Halka-Ledóchowski (1822-1902), stryj Urszuli (kuzyn ojca, Antonie-
go), arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski w latach 1866-
1886, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w latach 1892-1902. Uwięziony przez 
władze pruskie w 1874 r. w Ostrowie Wielkopolskim, został podczas pobytu w więzieniu 
mianowany kardynałem. 

5 Józefina z Salis-Zizers Ledóchowska (1831-1909), córka Rudolfa i Teresy z Biihlerów, 
matka Julii Urszuli. 
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się, ale i podejmować skuteczną działalność w różnych krajach europejskich, 
służącą m.in. promocji Polski na arenie międzynarodowej. W jej żyłach domi-
nowała bowiem polska krew po ojcu. 

Lata 1883-1886, spędzone przez Urszulę - jeszcze wówczas Julię - w ma-
jątku Lipnica koło Bochni, oraz następnych 21 lat przeżytych w klasztorze ur-
szulanek krakowskich, gdzie pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni 
szkoły dla dziewcząt, znanej z wysokiego poziomu, były okresem ugruntowy-
wania się w polskości, świadomie wybranej i emocjonalnie przeżywanej, cze-
go świadectwa można znaleźć np. w jej korespondencji z austriacką baronów-
ną Ilse von During6. Od 1887 r. posługiwała się imieniem zakonnym Urszula, 
choć zarówno w Rosji w latach 1907-1914, jak i w krajach skandynawskich 
w latach 1914-1920, ze względu na uwarunkowania prawno-polityczne ofi-
cjalnie występowała jako hrabina Julia Ledóchowska. 

Cennych doświadczeń dostarczyło jej środowisko petersburskie, gdzie 
znalazła się w 1907 r. w celu założenia - w oparciu o parafię św. Katarzyny 
na Newskim Prospekcie - placówki urszulańskiej i objęcia opieką wychowaw-
czą polskiej młodzieży żeńskiej. Działalność w Rosji i w przyłączonej do Rosji 
fińskiej Karelii wymagała odporności na nieustanną „opiekę" ze strony car-
skich służb specjalnych, a równocześnie umiejętności „lawirowania" pomię-
dzy skonfliktowanymi opcjami wśród tamtejszych Polaków. 

W czasie, gdy w Europie narastało napięcie polityczne i coraz bardziej real-
ny stawał się konflikt zbrojny, działalność Urszuli Ledóchowskiej w Rosji pod-
legała nasilonej inwigilacji i coraz dotkliwszym szykanom, czego wyrazem 
były m.in. rewizje czy oszczercza kampania prasowa. Posiadane obywatel-
stwo austriackie i koligacje w kręgach arystokracji europejskiej utrudniały za-
stosowanie bardziej drastycznych represji wobec niewygodnej Polki, dlatego 
pod koniec sierpnia 1914 r. wręczono jej formalny nakaz opuszczenia w ciągu 
trzech dni granic Imperium Rosyjskiego. Jako miejsce przymusowej emigracji 
wybrała Sztokholm, mając nadzieję na szybkie zakończenie wojny i możliwość 
utrzymywania więzi ze wspólnotą zakonną pozostałą w Rosji. 

Zaczęła od starań o nawiązanie kontaktów ze środowiskiem. Zarabiając 
na życie lekcjami języków, uczyła się szwedzkiego i zawierała pierwsze znajo-
mości, nie tylko wśród Polaków, ale także wśród międzynarodowej inteligencji 
i arystokracji w Sztokholmie, znajdując oparcie m.in. w tamtejszych jezuitach, 
którym znana była jako siostra Włodzimierza Ledóchowskiego7, pełniącego 

6 Por. U. Ledóchowska, Listy 1885-1907, cz. 1 i 2, Warszawa 2013. 
7 Włodzimierz Ledóchowski (1866-1942), jeden z dwóch młodszych braci Julii Urszuli (drugi, 

Ignacy, był wojskowym i dosłużył się stopnia generała), wstąpił do zakonu jezuitów, był. m.in. 
redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego", przez 27 lat pełnił funkcję generała zakonu. 
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już wówczas odpowiedzialne funkcje w strukturach zakonu, a w lutym 1915 r. 
wybranego na przełożonego generalnego jezuitów8 . 

Od wiosny 1915 r. zaczęły przenosić się do Sztokholmu kolejne urszulanki, 
nie mogąc kontynuować pracy w Rosji, ogarnianej wojną i nastrojami przedre-
wolucyjnymi. Pozwoliło to Ledóchowskiej na założenie we wrześniu tego roku 
w Djursolmie pod Sztokholmem szkoły języków obcych dla dziewcząt9 . Szko-
ła nie tylko stanowiła źródło utrzymania dla wspólnoty zakonnej, ale i znaczą-
co zwiększyła zasięg kontaktów z rodzinami skandynawskimi, co okazało się 
cennym wsparciem w dalszej akcji propolskiej. Rodzice uczennic, z wdzięcz-
ności za pomoc w wychowaniu córek, włączali się aktywnie w organizację od-
czytowego tournee i w zbieranie składek. 

Dom urszulanek w Djursholmie stał się również miejscem spotkań emigran-
tów i polskich polityków o różnych orientacjach. Niektóre spotkania odbywa-
ły się w składzie niebezpiecznie „wybuchowym". „Kiedyś pan Łempicki1 0 -
pisze U. Ledóchowska - poprosił, by mogło się odbyć u nas zebranie kilku 
panów na tematy polityczne. Spotkali się więc: Daszyński11 , Patek12, Łempic-
ki, jeden Fin-rewolucjonista i rabin-syjonista. Tamci pierwsi też każdy z innej 
partii"13. Potwierdza to Daszyński: „W Sztokholmie poznałem niezmiernie 
oryginalną osobę, p. hr Ledóchowską, siostrę ówczesnego generała jezuitów, 

8 Dużo szczegółów dot. skandynawskiego okresu życia U. Ledóchowskiej zna-
leźć można w zredagowanej przez nią w 1924 r. autobiografii wyjaśniającej okoliczno-
ści powstania nowego zgromadzenia zakonnego: U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem 
na szachownicy. Wspomnienia z lat 1886-1924, Częstochowa 2007. Cennym uzupełnieniem 
jest obszerna biografia U. Ledóchowskiej, autorstwa jej bratanicy, też urszulanki: Józe-
fa Ledóchowska USJK, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1998, zwł. 
s. 101-155; a także zachowana w Archiwum Głównym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego w Pniewach [AGUsjk] korespondencja U. Ledóchowskiej z okre-
su skandynawskiego. 

9 Instytut Językowy (Sprakinstitutet), zwany również Szkołą Języków Obcych, dzia-
łał w Djursholmie (k. Sztokholmu) w latach 1915-1918. Uczono tam języka niemieckiego, 
francuskiego oraz angielskiego, a także historii sztuki. W 1918 r. szkoła przeniosła się wraz 
z całą wspólnotą urszulańską do Danii. 

10 Michał Łempicki (1856-1930), inżynier górnictwa, przemysłowiec, działacz politycz-
ny, od 1912 r. poseł do Dumy. 

11 Ignacy Daszyński (1866-1936), działacz społeczny i polityczny,, współorganizator ru-
chu soq'alistycznego na ziemiach polskich, w 1918 r. premier i minister spraw zagranicz-
nych tzw. Tymczasowego Rządu w Lublinie, w latach 1920-1921 wicepremier, w latach 
1928-1930 marszałek Sejmu. 

12 Stanisław Patek (1866-1944), prawnik, dyplomata, od pocz. XX w. związany z PPS. 
Od 1905 r. występował jako obrońca w procesach politycznych przed sądami rosyjskimi. 
Inicjator utworzenia w 1905 r. Koła Obrońców Politycznych. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. pracował w służbie dyplomatycznej, m.in. w Japonii, ZSRR i USA. 

13 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 119. 
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która uciekłszy z granic Rosji, zaznajamiała Szwedów z życiem Polski. Z Pary-
ża przyjechał p. St. Patek i kółko polskie zbierało się u pani Ledóchowskiej"14. 

Podczas toczących się działań wojennych, prowadzących do zmian na ma-
pie Europy, ważnym elementem służącym „wybijaniu się na niepodległość" -
obok czynu zbrojnego Polaków i równoległych zabiegów dyplomatycznych -
były akcje informacyjno-propagandowe, mające zjednywać przychylność 
europejskiej opinii publicznej dla sprawy niepodległości Polski. Szczególnie 
dogodnym miejscem dla swobodnej działalności tego typu stała się neutral-
na Szwajcaria, w której tamtejsze środowisko polskie w Zurychu, Genewie, 
Fryburgu, Lozannie, Vevey, Rapperswilu i Bernie stanowiło niemały potencjał 
intelektualny, choć mocno zróżnicowany politycznie15. 

Temu celowi, czyli promocji sprawy polskiej, a przede wszystkim organi-
zowaniu pomocy humanitarnej w postaci zbiórki funduszy dla Polaków cier-
piących z powodu przetaczającego się przez ziemie polskie frontu, miał służyć 
m.in. Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (Comite General 
de Secours pour les Victimes de la Guerre en Pologne), działający od stycznia 
1915 r. w szwajcarskim Vevey pod kierunkiem Henryka Sienkiewicza. Pod au-
spicjami tego Komitetu powstawały w różnych krajach lokalne komitety, któ-
rych liczba doszła do 174. Komitet sienkiewiczowski przyjął taktykę stronienia 
od politycznych deklaracji, koncentrując się na ukazywaniu zniszczeń na zie-
miach polskich i cierpień ludności cywilnej. Choć filantropia w tym wypadku 
nieuchronnie łączyła się z polityką, apolityczności Komitetu zdecydowanie 
bronił Sienkiewicz. W latach 1915-1919 organizacja ta pośredniczyła w prze-
kazaniu do Polski, dzięki wysiłkowi lokalnych komitetów, pomocy w wysoko-
ści prawie 20 milionów franków szwajcarskich16. 

W marcu 1915 r. Główny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce zwrócił 
się do Urszuli Ledóchowskiej z prośbą o współpracę na terenie krajów skandy-
nawskich17. Udzieliwszy pozytywnej odpowiedzi, 12 kwietnia 1915 r. Ledóchow-

14 I. Daszyński, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1957, s. 215. 
15 Por. m.in. H. Florkowska-Francić, Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów pol-

skich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917, Kraków 1997; D. Małyszek, Rapperswilskie 
inicjatywy niepodległościowe, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Po-
lonia" 2009, vol. LXIV, s. 85-113. 

16 Por. H. Florkowska-Franćić, Pozyskać opinię Europy, „Tygodnik Powszechny" 1998, 
nr 45 (dodatek „Apokryf" nr 13). 

17 Por. AGUsjk, List H. Sienkiewicza do J. Ledóchowskiej, Vevey 5 kwietnia 1915 r. oraz 
napisane po francusku upoważnienie na nazwisko Julii hr. Ledóchowskiej do zbierania 
środków pieniężnych i podejmowania wszelkich działań w imieniu Komitetu Generalnego 
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, podpisane przez H. Sienkiewicza i A. Osuchowskiego, 
Vevey 5 kwietnia 1915 r. 
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ska rozpoczęła działalność odczytową na rzecz Komitetu. Podjęła trzy cykle od-
czytów: pierwszy (1915-1917) - bezpośrednio na rzecz Komitetu w Vevey; drugi 
(1917-1918) - również pod patronatem Vevey, ale z konkretnym celem uzyska-
nia pieniędzy na zakup (a potem także utrzymanie) domu dla polskich sierot 
w Danii; trzeci (wiosną 1920) - na zakup domu w wielkopolskich Pniewach, żeby 
polskie dzieci mogły wrócić do wyzwolonej Ojczyzny. Wygłosiła w sumie oko-
ło 80 odczytów w trzech krajach: Szwecji, Danii i Norwegii, w sześciu językach: 
francuskim, niemieckim, angielskim, szwedzkim, duńskim i norweskim. 

Pewne pojęcie o tempie i rozmiarach podjętych działań daje zredagowane 
przez nią sprawozdanie z lat 1915-1916. Na początku siecią spotkań objęła 
siedem głównych miast i dziesięć miejscowości nadmorskich w Szwecji, po-
czynając od Sztokholmu: 

„Pierwszy odczyt o Polsce, po francusku, odbył się 12 kwietnia 1915 w sali 
Vetenskapsakademien. Obecni byli: książę Karol18 i księżniczka Ingeborg19 

oraz wszyscy ministrowie ze strony Ententy, jak również paru ministrów neu-
tralnych. Sala pełna. (...) 

14 kwietnia ten sam odczyt po niemiecku w sali KFUM20. Byli ministrowie 
ze strony mocarstw centralnych. Również pełna sala. 

27 kwietnia urządził angielski pastor odczyt o Ziemi Świętej na korzyść 
biednych w Polsce (w sali Grand Hotelu). Miałam na końcu krótki odczyt, 
a przedtem przemówił minister angielski, Esme Howard21, i bardzo serdecznie 
mówił o Polsce. (...) 

17 maja w sali Grand Hotelu, którą ile chcąc dostaję gratis, znowu miałam 
odczyt o Krasińskim - po francusku. 

Po tych wszystkich odczytach, o których prasa nader przyjaźnie się wyra-
żała, przystąpiłam do utworzenia Komitetu. Z końcem czerwca 1915 ogłosiły 
gazety odezwę Sztokholmskiego Komitetu [Pomocy] dla Ofiar Wojny w Pol-
sce. Przewodniczącym wybrano prof. Oskara Monteliusa22. 

12 lipca 1915 rozpoczęłam szereg odczytów w języku szwedzkim. Pierwszy 
był w Sódertalje. Sala pełna. 

18 Książę Karol I (1861-1951), brat Gustawa V, króla Szwecji. 
19 Ingeborg (1878-1958), księżniczka duńska, żona Karola. 
20 KFUM [Kristliga Foreningen av Unga Man] = YMCA [Young Men's Christian As-

sociation] - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, międzynarodowa prote-
stancka organizacja kulturalno-oświatowa, założona w 1844 r. 

21 Esme Howard (1863-1939), dyplomata brytyjski, po pierwszej wojnie światowej am-
basador w Madrycie i od 1923 r. w Waszyngtonie. 

22 Gustaf Oscar Augustin Montelius (1843-1921), szwedzki profesor, przyrodnik i ar-
cheolog, generalny kurator muzeum historycznego w Sztokholmie. 
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Od 12 lipca do 8 sierpnia miewałam odczyty najprzód w kąpieliskowych 
miejscowościach w okolicy Sztokholmu: w Saltsjóbaden, Vaxhołm, Ny-
nashamn, potem pojechałam do Vestktisten i miałam odczyty w Stromstad, 
Marstrand, Saro, Ulricehamn, Mólle, Arild, Bastad, Lysekil. (...) 

12 sierpnia urządziłyśmy w Sodertalje w pobliżu Sztokholmu żywe obrazy 
z historii Polski, które ogromnie się podobały (...). Śpiewano «Boże, coś Polskę», 
deklamowano wiersze o Polsce szwedzkiego poety Karola Snoilsky'ego23"24. 

Kolejnym krajem, który udało się objąć akcją odczytową pod auspicja-
mi Komitetu veveyskiego, była Dania z jej głównymi miastami: Kopenhagą, 
Kjóge, Korsor, Odense, Esbjerg, Silkeborg, Alborg, Arhus, Horsen. Prelegentka 
donosiła centrali w Szwajcarii: 

„Do Danii pojechałam 18 listopada 1915. Pierwszy odczyt miałam w Kvin-
delig Laeseforening25 w Kopenhadze. Urządziła to głównie p. Alberti26, stojąca 
na czele wspomnianej instytucji (...). Odczyt po francusku. Sala przepełnio-
na - wielu profesorów i w ogóle uczone i eleganckie towarzystwo. Ambasady 
w Kopenhadze, z wyjątkiem austriackiej, są albo bojaźliwe, albo obojętne; ro-
syjska wprost nieprzyjazna. Odczyt przyjęto z entuzjazmem, gazety napisa-
ły doskonałe recenzje. Znany profesor Ellinger27 zgłosił gotowość utworzenia 
Komitetu. (...) 

Sześć dni później miałam odczyt po szwedzku w Odd Fełlow Palaeet28 (...). 
Następnego dnia przez cały dzień przynoszono pieniądze. (...) 

W styczniu [1916 r.] ukazała się odezwa nowo uformowanego Komitetu. (...) 
W styczniu rozpoczęłam szereg odczytów po całej Danii. Czyniłam to 

za specjalnym pozwoleniem Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż cudzoziem-
com nie wolno przemawiać w Danii. Ten objazd zorganizował mi redaktor ga-
zety w Kage. (...) Tam spotkałam się ze szczególnym zainteresowaniem. Pracą 
zajęli się głównie: p. Petersen29, redaktor małego pisma, i żona protestanckiego 

23 Carl Johan Gustaf Snoilsky (1841-1903), znany szwedzki arystokrata, poeta i dyplo-
mata, publikujący także pod ps. Sven Tróst. 

24 AGUsjk, Sprawozdanie hr. Ledóchowskiej z działalności w Skandynawii w latach 1915-1916, 
sporządzone dla Delegacji Rapperswilskiej, 18 lipca 1916, mps. 

25 Sala Towarzystwa Czytelniczego w Kopenhadze. 
26 Sofia Alberti (1846-1923), duńska działaczka ruchu kobiecego; sekretarka, później 

przewodnicząca Towarzystwa Czytelniczego Kobiet w Kopenhadze. 
27 Heinrich Oscar Giinther Ellinger (1857-1924), duński filozof i polityk, członek par-

lamentu. 
28 Odd Fellow Palaeet w Kopenhadze, siedziba powstałej na pocz. XIX w. organizacji 

dobroczynnej (IOOF), zbliżonej do wolnomularstwa, zrzeszającej mężczyzn. 
29 Peter S.E. Petersen, redaktor „Dansk Budstikke". 
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pastora, a tak umieli nią pokierować, że wkrótce został uformowany wspa-
niały Komitet na wyspie Fyn (Fionia). Przewodniczącym jest Stiftamtmand30 

Simony. Komitet ten pracuje bardzo gorliwie. (...) 
8 maja 1916 odbył się polski wieczór w Alborgu. Inicjatorką była pani Frit-

sche31. Bardzo dobrze się udał"32. 
Urszula Ledóchowska nie miała dokładnej orientacji co do sum, jakie skan-

dynawskim komitetom udawało się zebrać przy okazji jej odczytów lub innych 
imprez kulturalno-charytatywnych. Czasem w sprawozdaniach podawała 
cząstkowe dane (w koronach) lub informację o przeznaczeniu zgromadzonych 
funduszy. Na przykład w odniesieniu do Danii zanotowała: „W kwietniu 
(1916 r.) pojechał prof. Ellinger do Krakowa i Warszawy i zawiózł tam czter-
naście wagonów mleka skondensowanego i mąki. Napisał o tej podróży bar-
dzo piękny artykuł"33. Towarzyszył mu w podróży nadworny łowczy dworu 
duńskiego Sporon-Fiedler34. Kolejne wagony z odzieżą i żywnością dostarczył 
na ziemie polskie syn prof. Ellingera35. 

Dystrybucja pomocy finansowej i rzeczowej odbywała się w porozumieniu 
z Komitetem w Vevey, a na ziemiach polskich - we współpracy z Książęco-
-Biskupim Komitetem Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (KBK), założo-
nym na początku 1915 r. w Krakowie przez bp. Adama Stefana Sapiehę36, oraz 
Radą Główną Opiekuńczą (RGO). Do końca 1917 r. KBK otrzymywał od ko-
penhaskiego Komitetu Pomocy dla Polski transporty mięsa, mleka skonden-
sowanego, suszonych jarzyn, a także odzieży i obuwia. Także do dyspozycji 

30 Starosta Odense. 
31 Thora Fritsche (ur. 1867-?), członkini duńskiego Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny 

w Polsce. 
32 AGUsjk, Sprawozdanie hr. Ledóchowskiej z działalności w Skandynawii w latach 1915-1916, 

sporządzone dla Delegacji Rapperswilskiej, 18 lipca 1916, mps. 
33 Ibidem. Wspomniany artykuł to: H.O.G. Ellinger, N0den i de polskę Lande, „National 

Tidende", 28 kwietnia 1916 r. 
34 Frederik Sporon-Fiedler (1861-1933), duński ziemianin, polityk i filantrop. 
35 Por. I. Żylicz, .. .dopóki kochamy, w: Miłość krzyża się nie lęka... Listy Julii Ledóchowskiej -

bł. Urszuli i wspomnienia o niej, wybór i oprać. A. i T. Szafrańscy, Warszawa 1991, s. 284. 
Ignacy Żylicz (1895-1968), inż. rolnik, inspektor hodowlany Lubelskiego Towarzystwa Rol-
niczego, prof. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Wspomnienie przedrukowane 
także w: Chrześcijanie, t. 4, red. bp B. Bejze, Warszawa 1980, s. 417-418. Poza tym akcję U. Le-
dóchowskiej w Danii I. Żylicz interesująco opisał w polskojęzycznym czasopiśmie wydawa-
nym w Moskwie, w artykule pt. Ze sprawy polskiej w Skandynawii, „Echo Polskie" 1916, nr 32, 
s. 5-7, kładąc akcent na ignorancję społeczeństwa duńskiego na temat spraw polskich oraz 
pozytywne zmiany w tej kwestii, zachodzące dzięki działalności U. Ledóchowskiej. 

36 Adam Stefan Sapieha (1867-1951), biskup krakowski, od 1926 arcybiskup metropoli-
ta, od 1946 kardynał. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiego Kościoła w XX w. 
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RGO Duńczycy przekazywali duże transporty mleka skondensowanego, mąki 
i suszonego mięsa, o czym szczegółowo prof. Ellinger informował w listach 
Antoniego Osuchowskiego37. Transporty spożywcze z Danii miały ogromne 
znaczenie dla poprawy sytuacji głodujących Polaków, ponieważ Dania była 
jednym z nielicznych krajów europejskich, z których podczas pierwszej wojny 
pozwalano wywozić żywność38. 

Od maja 1916 r., m.in. dzięki pomocy udzielonej przez damę norweskiego 
dworu Kammarherrinde Lucy Egeberg39, Ledóchowskiej udało się zorganizo-
wać cykl odczytów w miastach norweskich: stolicy kraju - Kristianii40, Tron-
dheim, Kristiansund, Alesund, Bergen i Stavanger. W sprawozdaniu dla Ve-
vey odnotowała: 

„Pierwszy odczyt - po szwedzku - odbył się 5 maja 1916 w sali Brodrne 
Hals w Kristianii. (...) Ambasady, szczególnie rosyjska i angielska, później 
i niemiecka, były nader uprzejmie dla mnie usposobione. Sala prawie pełna. 
Publiczność dystyngowana. Ofiarność wielka. Recenzje wspaniałe. (...) 

Tego samego dnia po południu pojechałam do Trondheim. Miałam tam 
odczyt 7 maja, 8 maja w Kristiansund, 10 maja w Alesund. Małe miasteczko, 
około 15 tysięcy mieszkańców, ale szczególnie wielki entuzjazm okazywali. 
Po odczycie krzyczeli: «Niech żyje Polska!» i «Hurra!» - aż serce się radowało. 
Przyrzekli, że utworzą Komitet. (...) Następnie w Bergen. Mimo że połowa 
miasta spalona po ogromnym pożarze w styczniu br., tam też znalazłam wiel-
ką ofiarność. (...) 

Z Bergen pojechałam do Stravanger. Tam prezydent miasta i burmistrz za-
prosili mnie zaraz na naradę. Sprowadzili redaktorów i - zdaje się - radców, 
i musiałam długo opowiadać o stosunkach w Polsce. Radzili, jak zorganizować 
komitety. Po wieczornym odczycie prezydent miasta zaprosił interesujących 
się sprawą na ponowną naradę - dla utworzenia Komitetu. 

Stamtąd wróciłam do Kristianii, gdzie miałam jeszcze odczyt w sali uniwer-
sytetu, którą rektor dał mi do dyspozycji"41. 

37 Antoni Osuchowski (1849-1928), działacz polski na Śląsku, Warmii i Mazurach, publi-
cysta, z zawodu adwokat, poprzez rozmaite organizacje zaangażowany w zbieranie fundu-
szy na potrzeby oświatowe i kulturalne Polaków w różnych krajach. Przewodniczący Ko-
misji Wykonawczej veveyskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 

38 Por. D. Płygawko, Simkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkoioej dla Polski w czasie 
pierwszej wojny światowej, Poznań 1986, s. 109. 

39 Brak danych. 
40 Od 1925 r. używana jest nazwa: Oslo. 
41 AGUsjk, Sprawozdanie hr. Ledóchowskiej z działalności w Skandynawii w latach 1915-1916, 

sporządzone dla Delegacji Rapperswilskiej, 18 lipca 1916, mps. 

42 



Działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej na rzecz niepodległości Polski... 

Przy okazji odczytu w Kristianii Ledóchowska została zaproszona przez 
króla Haakona42. Norweski władca zastrzegł co prawda, że oficjalnie do żadne-
go komitetu należeć nie może, ale prywatnie ofiarował 1000 koron na wsparcie 
dla Polski43. 

Na zaangażowanie niepodległościowe Julii Urszuli Ledóchowskiej w Skan-
dynawii można spojrzeć także oczyma uczestników tych wydarzeń. Najbar-
dziej szczegółowe relacje, z wplecionymi fragmentami listów przedstawicielki 
Vevey, zawdzięczamy Michałowi Sokolnickiemu44 i Ernestowi Łunińskiemu45. 

Pierwszy z nich w książce Rok czternasty pisał: „W skromnym saloniku mat-
ki Julii, w dzielnicy willowej Djursholmie pod Sztokholmem, gromadziły się 
i krzyżowały ze wszystkich stron stosunki i wpływy polskie. Nikt z przejezd-
nych przez Sztokholm Polaków nie omieszkał złożyć tam swej czołobitności. 
(...) Po wyjeździe moim ze Szwecji nawiązała się między matką Julią a mną 
żywa listowna wymiana myśli i zamierzeń. Już 18 lipca [1915 r.], z przejazdu 
przez Sódertalje, pisze do mnie: «Żebym mogła, tobym dopomagała - to pew-
ne. Że mi o Ojczyznę chodzi, chyba Pan o tym wie, a że podziwiam tych, co tak 
wielkim sercem ofiarę z siebie robią, to też pewne. (...) Pan z tego widzi, że ja 
sercem z «chłopcami», jak mówi p. Daszyński, że modlę się za nich, najchęt-
niej byłabym wśród nich. (...) Jeżeli tylko będę w stanie działać jako łącznik, 
pewno to zrobię. Proszę pisać do mnie, a jeżeli w czymkolwiek będę mogła być 
przydatną, to Pan wie, że nie lękam się ani pracy, ani ofiar»"46. 

Także Sokolnicki zanotował w swoim wspomnieniu fragment adresowane-
go do niego listu Urszuli Ledóchowskiej, w którym w lipcu 1915 r. wyjaśnia-
ła credo, towarzyszące jej w tej niecodziennej, jak na zakonnicę, aktywności: 
„Żeby to można wszystko razem złączyć w jedno serce i w jedną duszę (...) 
dziś i w tych naszych warunkach wszystko, wszystko powinno się łączyć... 

42 Haakon VII, wlaśc. Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel (1872-1957), król 
Norwegii w latach 1905-1957. 

43 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 134. 
44 Michał Sokolnicki (1880-1967), działacz polityczny, historyk, dyplomata; od roku 

1905 w PPS, czynny w organizacjach niepodległościowych, legionista, współpracownik 
Piłsudskiego. Po 1945 r. pozostał w Turcji. Wspomnienia o Urszuli Ledóchowskiej spisał 
w 1961 r. Drukowane w: Rok czternasty, Londyn 1961, s. 332-338. Przedruk pt. Spalała się 
miłością dla Polski w: Chrześcijanie, 1.15, red. bp B. Bejze, Warszawa 1985, s. 262-266 oraz w: 
Miłość krzyża się nie lęka. ,.,op. cit., s. 269-273. 

45 Ernest Łuniński (1870-1931), pisarz. Wspomnienia o Urszuli Ledóchowskiej druko-
wane w: Echa wczorajsze, Warszawa 1925. Przedruk pt. Naród polski nie może umrzeć w: Mi-
łość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 274-282. Fragment pt. Nie kapitulowała przed żadną zaporą 
przedrukowany w: Chrześcijanie, 1.15, op. cit., s. 266-267. 

46 M. Sokolnicki, Rok czternasty, crp. cit., s. 333-334. 
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To moje polityczne dziś zadanie: uczyć wśród nas zrozumienia tego, że tylko 
trzymając się razem możemy coś zrobić"47. 

Obrazowy styl wspomnień Ernesta Łunińskiego, zamieszczonych w książ-
ce Echa wczorajsze, oddaje atmosferę akcji odczytowej: „Pod koniec 1915 roku 
zjawiła się w Kopenhadze urszulanka, Julia Ledóchowska. (...) Patrząc na nią 
wątpiło się, czy potrafi twardy ugór duński, zachwaszczony wrogą propagan-
dą, zyskać dla polskości, choćby na polu dobroczynnym (...). Wyborowa pu-
bliczność zapełniła salę «czytelni dla kobiet» (Kvindelig Laeseforening, której 
hetmaniła panna Zofia Alberti), profesorowie szkół wyższych, dostojnicy pań-
stwowi i znane osobistości ze sfer społecznych. Z dyplomacji stawili się posło-
wie: wielko-brytyjski Sir Lowther, austro-węgierski hrabia Dionizy Szechenyi, 
generalny konsul niemiecki Martens"48. O krasomówczym talencie matki Ur-
szuli świadczy następujący przekaz Łunińskiego: „Zrazu cicha emisja słowa 
nabierała stopniowo dźwięku, zamieniała się w kaskadę srebrzystą, w dzwon 
coraz bardziej spiżowy. (...) Płynęła cudnie rzeźbiona francuszczyzna w opra-
wie lekkiego akcentu słowiańskiego. Kształty zaś wykładającej wyglądały jak 
majaki, rozpływające się w toni przemówienia. Wydawała się wizją, okoloną 
cmentarzami, pobojowiskami, stosami trupów, otchłanią nieszczęść, apokalip-
są zagłady... (...) Nagle przedarł się z oparów scen żałosnych dumny gest: 
«Nie straciliśmy nadziei. Bóg nas uczynił narodem i narodem zostaniemy. Po-
ślijcie nas do miast amerykańskich lub na pustynię Sahary, a przekonacie się, 
że zawsze będziemy kochać Polskę, pełni otuchy, iż idziemy na spotkanie wol-
ności!»... A zaraz potem (...): «W imię zmiłowania Bożego pomóżcie jałmuż-
nicy, proszącej za Polską»... Salę spowiło milczenie. Oczy kobiet nabrzmiały 
łzami (...). Mężczyźni sposępnieli i zwiesili głowy. A gdy zakończyła (...), 
widownia znieruchomiała i dopiero po przerwie ocknęła się (...). Mrowisko 
cisnęło się następnie do stolika, przy którym zbierano datki"49. 

Odczyt ten, wygłoszony 19 listopada 1915 r. w Kopenhadze, niemal na-
tychmiast ukazał się drukiem, pt. Polska spustoszona, ze wstępem Henryka 
Sienkiewicza; po francusku w Lozannie50 i po angielsku w Londynie51. Środki 
ze sprzedaży broszur miały również zasilić kasę Komitetu w Vevey. 

47 Ibidem, s. 334-335. 
48 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka. ,.,op. cit., s. 275. 
49 Ibidem. 
50 J. Ledóchowska, La Pologne devastee. Conference prononcee a Copenhaque le 19 novembre 

1915. Avec une preface de Henryk Sienkiewicz, Lausanne 1916, Imp. Hoirs Borgeaud. 
51 Poland ravaged and bereaved! A lecture delivered at Copenhagen on the 19th Nov. 1915 by co-

untess Julie Ledóchowska. With a Preface by Henryk Sienkiewicz, London 1915,1916,1917, 
Pub. for the Polish Information Committee by The Saint Catherine Press. 
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„Bezpośrednio też - kontynuuje opowieść Łuniński - utworzył się «duński 
komitet pomocy ofiarom wojny w Polsce» (...). W ślad za komitetem kopen-
haskim okryła się prowincja ich siecią. Wyrastały dzięki zabiegom Ledóchow-
skiej jak grzyby po deszczu"52. 

Zachowały się następujące teksty odczytów, wygłaszanych przez Urszulę 
Ledóchowską w krajach skandynawskich na rzecz Komitetu Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce53: 
- Odczyt w sali Grand Hotelu w Sztokholmie, 27 października 1915 /'., rękopis 

w jęz. szwedzkim. 
- Polen under 1800 talet, Uppsala, 2 listopada 1915 r., rękopis w jęz. szwedzkim. 
- Odczyt w Malmó, 13 listopada 1915 r., rękopis w jęz. szwedzkim. 
- Katolicismen i Polen, odczyt w Katolska Hdgskolen, Kopenhaga, 16 listopada 

1915 r., rękopis w jęz. szwedzkim. 
- La Pologne devastee. Conference prononcee a Copenhaque le 19 novembre 1915 / Po-

land rauaged and bereaved! A lecture delivered at Copenhagen on the 19th Nov. 1915. 
- Odczyt na wieczorze polskim w sali Kristliga Fóreningen for Unga Man w Sztok-

holmie, 3 maja 1916 r., rękopis w jęz. szwedzkim. 
- Odczyt w Kopenhadze, 13 marca 1916 r., rękopis w jęz. francuskim. 
- Odczyt w Kopenhadze, 5 listopada 1917 r. na rzecz sierocińca w Alborgu, maszy-

nopis w jęz. duńskim. 
- Odczyt wygłoszony w Danii i Norwegii w r. 1917 na rzecz sierocińca w Alborgu, 

rękopis w jęz. duńskim. 
- Odczyt w Uppsali w październiku 1917 r. na rzecz sierocińca w Alborgu, rękopis 

w jęz. szwedzkim. 
- Odczyt w Kopenhadze, 5 listopada 1917 r. na rzecz sierocińca w Alborgu, rękopis 

w jęz. francuskim. 
- Odczyt w Szwecji w marcu 1920 r. na rzecz sierot polskich, rękopis w jęz. francuskim. 
- Odczyt w Danii w marcu 1920 r. na rzecz sierot polskich, rękopis w jęz. angielskim. 

Zachowały się także niektóre odezwy i artykuły U. Ledóchowskiej z tego 
okresu: 
- Till de svenska Módrarna (Do Matek szwedzkich), „Stockholm Aftonbladet", 

1 maja 1915 r. (odezwa ukazała się też w innych gazetach szwedzkich). 
- Przedmowa, w: E. Łuniński, Polens Lidelser (Martyrologia Polski), Kobenhavn 1916. 

52 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 276-277. 
53 Fragmenty odczytów, w tłum. na język polski, zostały opublikowane w: Św. U. Le-

dóchowską, Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy, wybór tekstów M. Krupecka USJK, 
Częstochowa 2006. 
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- Madonnakulten i Polen, w: Polonica. Kulturbilder fran det dldre och nyare Polen, 
Stockholm 1917, s. 59-75. 

- Till alle (Do wszystkich), „Amtstidende", 19 maja 1919. 
- Et Opraab (Wezwanie), „Alborg Stifstidende", 19 kwietnia 1922; także w „Nor-

djyllands Socialdemocrat" i „Amtstidende". 
- Tak til Danmark (Podziękowanie dla Danii), „Alborg Stifstidende", 7 czerwca 1922. 

Tak szeroko zakrojona działalność wiązała się z uciążliwymi podróżami 
w nieznane miejsca w warunkach dalekich od komfortowych. Jeśli pociągiem, 
to zawsze trzecią klasą, żeby - jak mówiła - nie marnować pieniędzy ubogich. 
Do niektórych miejscowości nawet pociągi nie dochodziły. W dużych mia-
stach Skandynawii miała już znajomych, do małych jechała bez pewności, czy 
jakiś organizator na nią czeka i czy przyjdą słuchacze. Jej wysiłek fizyczny za-
uważył cytowany już Łuniński: „Z dwiema walizeczkami, niewiele większymi 
od torebek zwisających na rękach pań, zawsze w jednej sukienczynie, przebie-
gała całą Skandynawię. Brewiarz i trochę bielizny najpotrzebniejszej, kawałek 
suchego chleba i blokowej czekolady tworzy zawartość przygodnego tłumocz-
ka. Podczas przeprawy ze Szwecji do Danii (zdaje się w roku 1917) zwarta 
tafla lodu okuła brzeg morski i statek musiał dość daleko od lądu zatrzymać 
się i w końcu skierować do odległego miejsca za stolicą. W chęci oszczędzenia 
czasu odbyła matka Ledóchowska drogę pieszo po powierzchni zamarznię-
tego Oeresundu i postawiwszy nogę na bruku, nie okazała wyczerpania czy 
potrzeby wypoczynku"54. 

Kilka interesujących szczegółów dorzuca Ignacy Żylicz, wówczas student 
w Kopenhadze: „W okresie pierwszych trudności organizacyjnych, gdy Matka 
musiała pisać mnóstwo listów do różnych osób, poprosiła mnie, bym przy-
szedł do niej rano i podał, pod jakimi adresami ma listy wysłać. Na moje za-
pytanie, czy mogę przyjść o godzinie 9, usłyszałem, że jeśli możliwe, jestem 
proszony już na godzinę 6 rano. Gdy stawiłem się o tej porze w skromnym 
hotelu «Continental», (...) Matka Ledóchowska otworzyła drzwi i wówczas 
zobaczyłem na stole mnóstwo odręcznie napisanych listów. Powiedziała mi: 
«Listy w nocy napisałam, czekam na nazwiska i adresy»"55. 

Dodatkowy dyskomfort powodowała obawa przed wciągnięciem w pu-
łapki polityczne. Brak oficjalnego zezwolenia na działalność zakonów katolic-
kich w Szwecji wymuszał ostrożność, żeby nie narazić wspólnoty urszulań-
skiej na przykre konsekwencje, z ewentualnym przymusowym opuszczeniem 

54 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 281. 
55 I. Żylicz, .. .dopóki kochamy, w: Miłość krzyża się nie lęka.,.,op. cit., s. 284. 
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kraju włącznie. Siostry zapamiętały: „I w Sztokholmie miała nieraz przykro-
ści. Ambasady krajów powaśnionych po kolei się na Matkę obrażały, każda 
chciała ją do swojej polityki wciągnąć"56. Potwierdza to Łuniński: „Po jednym 
z jej odczytów w Kopenhadze spotkał mnie austro-węgierski charge d'affa-
ires, najtęższa głowa wśród dyplomacji uwierzytelnionej w Skandynawii. 
Z dąsem i gestykulacją raźną, wskazując na kieszonkę od kamizelki, żalił się: 
«Wetknąłem w nią 200 koron dla hrabiny, ale nie dałem ani grosza. To prze-
mycanie kontrabandy politycznej na korzyść Polski przez wąwozy dobro-
czynności!)/'57. Sam Łuniński wyraził się jeszcze bardziej jednoznacznie: „Jej 
objazdy samarytańskie przypominały zapał przykładany do lontu"58. Angiel-
skie przedstawicielstwo dyplomatyczne omal nie zerwało stosunków towa-
rzyskich z Urszulą Ledóchowską z powodu przyjęcia przez nią do podsztok-
holmskiego domu egipskiego emigranta Farida Beya, „wygnanego z Egiptu 
przez Anglików za zbyt gorliwe starania o niepodległość Egiptu"59. Musiał 
się z domu urszulanek wyprowadzić, ale z działalnością Ledóchowskiej sym-
patyzował nadal, nawet po obchodach z okazji 100-lecia śmierci Kościuszki 
poprosił ją o tekst odczytu z zamiarem rozpowszechnienia go wśród kobiet 
w Egipcie, żeby rozbudzić w nich egipski patriotyzm60. Z kolei ambasada au-
striacka i niemiecka chwilami podejrzewały Ledóchowską o sprzyjanie Rosji, 
a nawet szpiegostwo61. 

Także w środowisku tamtejszej polskiej emigracji - jak wszędzie mocno 
podzielonej - tak głośna i szeroko zakrojona akcja musiała prowokować zróż-
nicowane komentarze. „W kołach wychodźstwa wojennego w Skandynawii -
pisze Łuniński - nazywano nieraz akcję Ledóchowskiej «żebraniną», uwła-
czającą godności narodowej!... Przekomarzające się krótkowidztwo, wsparte 
na szczudle zawziętości, miało spojrzenie zasnute bielmem i uprzedzeniem 
zaśniedziałym. Stąd kolec i głogi, stąd plotki po kątach, wywleczone z lamusa 
domowego. A jednak szermierka pod sztandarem samarytaństwa roznieciła 
znicz sympatii dla Polski, (...) wydała plon stokroć treściwszy od wszelkich 
politycznych dogmatyzmów"62. 

56 A. Łozińska USJK, Nie ma zasług bez cierpienia, w: Miłość krzyża się nie lęka. ..,op. cit., s. 168. 
57 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie,lęka..., op. cit., s. 280. 
58 Ibidem. 
59 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 148. Mohamed (Muham-

mad) Farid Bey (1868-1919), polityk, pisarz, adwokat; przywódca Egipskiej Partii Narodowej: 
60 Por. ibidem, s. 157. 
61 Ibidem, s. 138-141. 
62 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 280. 
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Działalność odczytowa wspierana była umiejętnie prowadzoną kampanią 
medialną63. Pisano o Ledóchowskiej dużo i miała „dobrą prasę". Świadomie o to., 
zresztą, zabiegała, zdając sobie sprawę, że pozytywną opinię Skandynawów 
o Polsce, kształtowaną przez konferencje, może znacząco wzmocnić dzięki umie-
jętnej współpracy z mediami. Starała się więc o kontakty z dziennikarzami - i nie-
źle jej to wychodziło. Bibliografia dotycząca sześciolecia 1915-1920 zawiera 180 
odnalezionych dotąd publikacji prasowych - głównie w językach skandynaw-
skich - życzliwie wspierających kampanię Urszuli Ledóchowskiej na rzecz Pol-
ski. We wspomnieniach zanotowała np.: „Czwartego (maja 1916 w Oslo) przy-
szło do mnie moc żurnalistów na interview. Mówiłam, ile tylko mogłam"64. 

Medialne przygotowywanie gruntu przed odczytem w Kopenhadze tak 
opisuje E. Łuniński: „Dwa dni przed terminem zapowiedzianego odczytu 
na 19 listopada [1915 r.J ogłosiła «Nationaltidende» rozmowę współpracowni-
ka Haagena Falkenfletha z przedstawicielką Vevey. «Ledóchowska - podkre-
ślał dziennikarz - jest kobietą małą, wątłą, o rysach subtelnych, oczach pełnych 
ognia i włosach śnieżnych, okrytych welonem, związanym naokół głowy. 
Ruchy i sposób odzywania się świadczą o woli niezłomnej, której istnienia 
nikt nie podejrzewałby w osobie tak filigranowej». Ledóchowska podniosła 
z naciskiem, że ma spełnić zadanie czysto neutralne, aczkolwiek przyjechała 
za paszportem austriackim. «Podobnie jak pielęgniarki Czerwonego Krzyża 
opiekują się wszystkimi rannymi nie troszcząc się o narodowość, tak pragnę 
opowiedzieć o moich nieszczęśliwych rodakach bez względu na front, przyku-
wający ich do walki. (...) Nie, nie jestem działaczką społeczną i nigdy nie mia-
łam czasu poświęcić się twórczości. Od wczesnej młodości wychowywałam 
setki dzieci polskich. A jeżeli pan pragnie czytelnikom powiedzieć coś o mnie, 
proszę zaznaczyć, że jestem prawdziwym sercem polskim»'/65. A po odczycie 
„Prasa stołeczna powitała wystąpienie z zapałem niekłamanym". I Łuniński 
przytacza echa z kilku gazet: „«Alborg Venstrebład» wprost podkreślił: «Le-
dóchowska rozszerza wiadomości o kulturze polskiej i jej bohaterach i wsku-
tek tego jest żywym protestem przeciw niewoli ziomków». Inny dziennik po-
dawał, że dzięki jej działalności zrozumiał, dlaczego naród polski oparł się 
nawałnicom i przetrwał pogromy"66. W listach do współpracowników Komi-
tetu Ledóchowska wielokrotnie wyrażała ubolewanie z powodu braku wy-

63 Doceniając rolę mediów także w ewangelizacji, w styczniu 1916 r., w okresie duże-
go natężenia akcji odczytowej, Urszula Ledóchowska pomogła równocześnie środowisku 
szwedzkich katolików w założeniu miesięcznika „Solglimtar" („Promyki Słoneczne"). 

64 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 132. 
65 E. Łuniński, Naródpolski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 274-275. 
66 Ibidem, s. 280. 
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starczającej liczby pomocników, zwłaszcza do odpowiedniego prowadzenia 
kampanii prasowej. 

Działalnością Urszuli Ledóchowskiej interesowała się również polska prasa, 
zwłaszcza „Ilustrowany Kurier Codzienny", „Czas" czy „Głos Narodu", które 
tej sprawie poświęciły około 40 artykułów. „Ilustrowany Kurier Codzienny" 
w maju 1916 r. pisał: „Niedawno donieśliśmy za dziennikami zagranicznymi 
o odczycie, jaki w Kristianii wygłosiła p. Julia Ledóchowska... Jakie wrażenie 
słowa hr. Ledóchowskiej wywarły na słuchaczach, świadczy wymownie list p. 
Ivara Hamrego z Kristianii do jednego z jego przyjaciół Polakow w Krakowie. 
Ivar Hamre, Norweg, który poznawszy Polskę i język polski stał się prawdzi-
wym przyjacielem naszym, tak opisuje po polsku wrażenie, jakie na nim wy-
warł odczyt: «Wczoraj byłem na odczycie Twojej rodaczki, p. Julii Ledóchow-
skiej. Był to odczyt tak wspaniały pod każdym względem, że nie wiem, czy go 
potrafię opisać. Przede wszystkim uderzała powszechnie w prelegentce znajo-
mość języka szwedzkiego. Pani Ledóchowska, uniesiona tematem, opowiadała 
0 swojej nieszczęśliwej ojczyźnie nam, Skandynawom, w języku szwedzkim, 
którym włada jak najlepiej, z takim zapałem, że przeszło godzinę słuchaliśmy 
jej z zapartym oddechem. Nikt z nas nie przypuszczał, aby cudzoziemiec mógł 
tak opanować język szwedzki, i z trudem wierzono, że prelegentka jest Polką. 
(...) Słuchając jej podziwialiśmy, jak szczodrze przez naturę muszą być obda-
rzeni Polacy i jacy są zdolni, skoro p. Ledóchowska, która bawi w krajach skan-
dynawskich dopiero od jedenastu miesięcy, mogła tak dobrze opanować obcy 
zupełnie dla niej język. Jeżeli forma odczytu była świetna, to treść w niczym jej 
nie ustępowała. Groza wojny, zniszczenie i nieszczęścia ukochanej Polski sta-
nęły przed nami tak wyraźnie, jakbyśmy oglądali obrazy waszego Grottgera, 
1 wyznaję to otwarcie - wycisnęły mi z oczu łzy»"67. 

Niewątpliwie prelegentka miała talent perswazyjny. Doświadczenie pe-
dagogiczne pomagało jej w przyciąganiu uwagi publiczności, a nauczenie 
się języka słuchaczy zapewniało dodatkową sympatię. Z całym geniuszem 
kobiecym i autentyzmem odwoływała się do uczuć słuchaczy, wywołując 
wzruszenie, o którym często wspominają świadkowie, np. przywoływany 
już kilkakrotnie Sokolnicki: „W okresie gdy ją poznałem, wielostronność jej 
umysłu przejawiała się w zdolnościach językowych: prócz sześciu głównych 
europejskich znała hiszpański i portugalski, w krótkim czasie nauczyła się 
po szwedzku, niedługo potem po duńsku. We wszystkich tych językach mo-
gła z łatwością przemawiać publicznie. Gdy któregoś dnia towarzyszyłem jej 

67 Odczyt hr. Ledóchowskiej o Polsce w Kństianii, „Ilustrowany Kurier Codzienny", maj 
1916; przedruk w: Niewiasta, której uczynki chwalić będą pokolenia. BI. Urszula Ledóchowska 
1865-1939, Rzym 1984, s. 81. 
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do jednego z miast prowincjonalnych, patrzyłem zdumiony na wychodzącą 
z odczytu publiczność, na kobiety i nawet mężczyzn - surowych, zamknię-
tych w sobie Szwedów - płaczących. Opowiadała im właśnie o losach dalekiej, 
od dawna im obcej Polski"68. 

Patrząc na działalność Urszuli Ledóchowskiej na rzecz Polski w krajach 
skandynawskich, nie wolno pominąć zdolności angażowania - czy przynaj-
mniej pozytywnego zainteresowania - ludzi o najrozmaitszych orientacjach 
religijnych bądź opcjach społeczno-politycznych, a często także skomplikowa-
nych charakterach. 

Już w 1915 r. zawarła znajomość z jedną z najwybitniejszych postaci ów-
czesnego szwedzkiego Kościoła luterańskiego Nathanem Sóderblomem, 
od 1914 r. arcybiskupem Uppsali, prekursorem ekumenizmu i laureatem po-
kojowej Nagrody Nobla. „W Sztokholmie - wspominała później - znów mu-
siałam przygotować po niemiecku odczyt, raczej przemówienie, bo nigdy nie 
czytam - to psuje wrażenie. Miałam mówić 10 maja 1915 w Uppsali, w pałacu 
protestanckiego arcybiskupa Soderbloma. Parę dni przedtem odwiedziłam 
go - chodziło bowiem o to, by zainteresować jak najszersze warstwy sprawą 
polską - i zaprosił mnie na konferencję. (...) Dla Polski dobrze jest usposobio-
ny, a raczej był z początku, później, zdaje mi się, niemieckie sympatie w nim 
przeważyły. (...) W wielkiej sali zebrało się około 150 osób - pełniusieńko. (...) 
Po odczycie zaprosił mnie arcybiskup na kolację. Tak mi się to zabawne wy-
dało: arcybiskup, arcybiskupowa, arcybiskupięta"69. Arcybiskup był postacią 
znaną w kręgach protestanckich. Z jego inicjatywy w 1914 r. przedstawiciele 
Kościołów w Stanach Zjednoczonych i reprezentanci neutralnych krajów Eu-
ropy podpisali apel „o pokój i wspólnotę chrześcijańską". Może m.in. spotka-
nia z Urszulą Ledóchowską zainspirowały go do powiedzenia: „Byłem jednym 
z tych, co w czasie spustoszeń wojny światowej chciwie szukali tych niewielu 
jasnych punktów, i znalazłem jeden taki: w zmartwychwstaniu Polski. Jest on 
odpowiedzią na to, czemu wielcy poeci polscy dali wyraz, stosując słowa pro-
roków o pokutnym cierpieniu Sługi Pańskiego"70. 

68 M. Sokolnicki, Rok czternasty, op. cit, s. 333. 
69 U. Ledóchowską, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 113. 
70 B. Kurowski, Nathan Soderblom (w 40-lecie zgonu), „Przegląd Powszechny" (Polish Ca-

tholic Monthly), London 1971, nr 7-8, s. 17-21. Do współpracy abp. Nathana Soderbloma 
i Urszuli Ledóchowskiej nawiązał papież Jan Paweł II, gdy 9 czerwca 1989 r., podczas pierw-
szej w historii papieskiej podróży do krajów skandynawskich wziął udział w nabożeństwie 
ekumenicznym w katedrze luterańskiej w Uppsali: „Łączę się z wami w podziękowaniu 
za pomoc Ducha Świętego, który od tylu lat na wiele sposobów wspiera ruch ekumeniczny 
w Śzwecji i przyczynia się do wzajemnego zbliżenia chrześcijan. Wystarczy sobie przypo-
mnieć życie i działalność takich ludzi, jak wybitny arcybiskup Uppsali Nathan Soderblom, po-
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Wśród osób, do których dotarła, był m.in. Verner von Heidenstam71, najbar-
dziej wówczas ceniony poeta i pisarz szwedzki, którego odwiedziła w Nad-
dó72. Zakładając w różnych miejscach lokalne Komitety Pomocy Polsce, sta-
rała się zwerbować do nich możliwie najbardziej znaczące postaci. Działania 
w Sztokholmie podsumowała tak: „Zorganizowałam (...) Komitet, który 
właściwie niewiele działał, ale samymi pięknymi nazwiskami pomagał spra-
wie. (...) Najważniejszymi członkami Komitetu byli: Selma Lagerlof73, po He-
idenstamie najwybitniejsza pisarka Szwecji, Oscar Montelius, stojący na czele 
Muzeum Narodowego, Alfred Jensen74, profesor języków słowiańskich, który 
na język szwedzki przetłumaczył «Pana Tadeusza», «Irydiona» i wiele innych 
utworów naszych wieszczów. W skład Komitetu wchodził również Żyd, pro-
fesor uniwersytetu, Ivar Bendixon75, bardzo miły człowiek"76. Z kolei Komitet 
kopenhaski tworzyli m.in.: biskup ewangelicki Harald Ostenfełd77, biskup ka-
tolicki Johannes von Euch78 oraz nadrabin kopenhaski. 

Ledóchowska pozyskała sobie także sprzymierzeńca w osobie kontrower-
syjnego Georga Brandesa79, wybitnego duńskiego krytyka i historyka literatury, 
początkowo nadzwyczaj Polsce przychylnego, później do tego stopnia skonflik-
towanego z różnymi środowiskami, że jeden z założycieli Komitetu w Vevev, 
A. Osuchowski, stanowczo odradzał nawiązywanie z nim kontaktu: „Pozwalam 

chowany w tej katedrze, którego wysiłki w dążeniu do jedności chrześcijan i pokoju na świe-
cie są powszechnie znane. Z wielką radością myślę o jego rozmowach i korespondencji z moją 
wybitną rodaczką Urszulą Ledóchowską, która podczas pierwszej wojny światowej miesz-
kała przez kilka lat w Szwecji..." („L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 1989, nr 9, s. 25). 

71 Carl Gustaf Verner von Heidenstam (1859-1940), wybitny szwedzki poeta i prozaik, 
w 1916 r. laureat literackiej Nagrody Nobla. 

72 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 137. 
73 Selma Lagerlof (1858-1940), wybitna pisarka szwedzka, w 1909 r. laureatka Nagrody 

Nobla, w 1914 r. jako pierwsza kobieta w Szwecji została członkiem Akademii Szwedzkiej. 
74 Alfred Anton Jensen (1859-1921), szwedzki historyk, slawista, pisarz i poeta, tłumacz 

m.in. Puszkina, Mickiewicza, autor książki Polscy poeci 1899-1906, doktor h.c. Uniwersytetu 
w Uppsali, członek Szwedzkiej Akademii Nauk i Instytutu Nobla. 

75 Ivar Otto Bendixson (1861-1924), matematyk i polityk, profesor i rektor Politechniki 
Sztokholmskiej, członek Akademii Nauk. 

76 U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 114. 
77 Harald Ostenfełd (1864-1934), biskup protestancki, działacz kościelny i społeczny, 

najpierw biskup Zelandii, od 1923 r. biskup Kopenhagi. 
78 Johannes von Euch (1834-1922), Niemiec, od 1892 r. biskup, pierwszy wikariusz apo-

stolski w Danii. 
79 Georg Brandes (1842-1927), interesował się szczególnie kulturą i literaturą polską. 

Kilkakrotnie Polskę odwiedził. Jego prace O poezyi polskiej w XIX stuleciu: trzy odczyty (War-
szawa 1887) i Polska (Lwów 1898 i 1902) wzbudziły gorące dyskusje w polskiej prasie. 
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sobie zauważyć, że wobec nieprzejednanego i tendencyjnego stanowiska Bran-
desa, jednego z największych wrogów Kościoła i Polski, nie ma zgoła żadnej 
nadziei, aby zmienił swoje stanowisko. Przy tym spodziewać się należy, że Bran-
des, działając jak zwykle w złej wierze, przypisze najlepszym chęciom Pani inne 
znaczenie: zamiar tłumaczenia się, i że w następstwie opublikuje interview nie-
zgodne z prawdą, co dałoby powód do niemiłej i przykrej (...) polemiki. Z tych 
względów ośmielam się przemawiać raczej za zaniechaniem projektu odwie-
dzenia Brandesa"80. Także Łuniński miał Brandesowi za złe, że: „felietonami 
w «Politiken» rozpalił nienawiść przeciwko Polsce"81, a Michał Sokolnicki na-
zwał go „osławionym żydowskim radykałem i międzynarodowym wolnomy-
ślicielem"82. Ledóchowska nie dała się zniechęcić i postanowiła osobiście do nie-
go dotrzeć, podobnie jak do innych ważnych osób, mających wpływ na opinię 
publiczną. Reakcja Brandesa była nadspodziewanie przychylna. Z zachowanej 
korespondencji między nimi83 wynika, że co prawda zrażony do wszelkich ram 
organizacyjnych, nie chciał być formalnie członkiem Komitetu, ale zadeklarował 
indywidualne poparcie: w „Politiken" opublikował artykuł zatytułowany Po-
lenm, pozytywnie traktujący o aktualnych sprawach Polski, w tym także o dzia-
łalności Urszuli Ledóchowskiej, a także stawił się osobiście na jej odczycie i jak 
można się domyślić, wyasygnował jakąś sumę na wsparcie akcji dobroczynnej. 

Urszula Ledóchowska znała zapewne - dzięki kontaktom ze szwajcarską 
centralą Komitetu sienkiewiczowskiego - pomysły przygotowania wydawnictw 
informacyjnych o Polsce, adresowanych do odbiorców międzynarodowych. Śro-
dowiska polskie również w Paryżu i Wiedniu zainicjowały prace nad publika-
cjami, mającymi doinformować społeczeństwa krajów zachodnich o nieistnieją-
cym na mapie Europy kraju. W Paryżu tę ideę promował m.in. ordynat Maurycy 
Zamoyski85, a w Wiedniu inicjatywę wydania książki wspierał bp Władysław 
Bandurski86. Mimo dużych wysiłków żadnego z tych pomysłów nie udało się 

80 AGUsjk, List A. Osuchowskiego do U. Ledóchowskiej, 6 października 1915 r. 
81 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 273. 
82 M. Sokolnicki, Rok czternasty, op. cit., s. 338. 
83 Więcej na ten temat por.: M. Krupecka USJK, Urszula Ledóchowska, Polka i Europejka, 

Ząbki 2003, s. 85-91. 
84 G. Brandes, Polen, „Politiken" 23 października 1915 r. 
85 Maurycy Zamoyski (1871-1939), hrabia, ordynat na Zamościu; polityk, dyplomata 

i społecznik; w czasie I wojny światowej działacz Komitetu Narodowego Polskiego w Pa-
ryżu; ambasador RP w Paryżu w latach 1919-1924; w 1924 r. minister spraw zagranicznych. 

86 Władysław Bandurski (1865-1932), biskup sufragan lwowski, generał; kapelan środowisk 
legionowych i harcerskich; po I wojnie światowej związany z Wilnem i Warszawą, wspierający 
duszpastersko różne środowiska patriotyczne, zwłaszcza wojskowe; biskup polowy Wojska 
Litwy Środkowej. Por. W.J. Wysocki, A.C. Żak, Biskup Władysław Bandurski, Pruszków 1997. 
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zrealizować. Środowisku szwajcarskiemu z wielkim trudem udało się wydać 
w Lozannie w 1916 r. Petite encyclopedie polonaise (pod red. Erazma Piltza87), 
przetłumaczoną na angielski i wydaną w 1918 r. w Londynie pt. Poland. Z kolei 
we Fryburgu wyszedł pierwszy zeszyt wielkiej Encyclopedie polonaise, której ni-
gdy nie udało się dokończyć. Także w środowisku warszawskim zbierano mate-
riały, które przez londyński The Połish Information Committee, kierowany przez 
Augusta Zaleskiego88, dotarły również do Szwajcarii i wydane zostały po fran-
cusku w 1918 r. w Lozannie pt. La Pologne, son histoire, son organisation et sa vie, 
a w Bernie po niemiecku pt. Polens Entwicklung und gegenwartiger Zustand. Poja-
wiło się, oczywiście, sporo drobnych pozycji o charakterze raczej broszurowym. 

Świadomość trudności, jakie napotykały w trakcie Wielkiej Wojny inicja-
tywy różnojęzycznych publikacji o Polsce, każe z tym większym uznaniem 
spojrzeć na podobne w zamyśle przedsięwzięcie podjęte przez Urszulę Ledó-
chowską i zakończone sukcesem. Książka pt. Polonica. Kulturbilderfran detaldre 
och nyare Polen, wydana w Sztokholmie w 1917 r. w wydawnictwie Alberta 
Bonniera89, była zbiorem artykułów na temat historii, literatury i sztuki pol-
skiej, napisanych równocześnie po szwedzku, duńsku i norwesku przez cenio-
nych wówczas intelektualistów skandynawskich. Przedmowę podpisali trzej 
znani humaniści: Duńczyk Aage Meyer Benedictsen90, Norweg Jens Raabe91 

i Szwed Alfred Jensen. „Ci trzej dali właściwie nazwiska - twierdzi cytowany 
już Ernest Łuniński - wszystko inne wydobywała Ledóchowska, ona naciska-
ła, błagała, wydzierała, raczej wydrapywała rękopisy"92. 

W książce zamieszczone zostały artykuły m.in. Macieja Szukiewicza93 

o Matejce, Łunińskiego o pomniku księcia Józefa, Benedictsena o Kościuszce, 

87 Erazm Piltz (1851-1929), publicysta, wydawca i działacz polityczny; w Szwajcarii 
podczas I wojny kierował Centralną Agencją Polską; działacz Komitetu Narodowego Pol-
skiego w Paryżu. Był jednym z projektodawców i współtwórców Komitetu veveyskiego, 
gdy jednak zaangażował się w pracę Agencji Lozańskiej, zrezygnował z funkcji sekretarza, 
żeby uniknąć oskarżeń pod adresem Komitetu o brak apolityczności. 

88 August Zaleski (1883-1972), polski polityk i dyplomata, dwukrotny minister spraw 
zagranicznych, od 1947 r. Prezydent RP na Uchodźstwie. 

89 Wydawnictwo Albert Bormiers Forlag. 
90 Aage Meyer Benedictsen (1866-1927), duński językoznawca, filolog, pisarz, filozof 

i podróżnik; tłumacz literatury polskiej na język duński (m.in. Ogniem i mieczem Sienkiewi-
cza oraz poetów romantycznych). 

91 Jens Johan Peter Stibolt Raabe (1861-1939), norweski wykładowca i autor podręczników. 
92 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 279. 
93 Maciej Feliks Cyprian Odrowąż Szukiewicz (1870-1943), ur. w Sztokholmie syn 

powstańca styczniowego (w 1872 r. rodzina wróciła z emigracji i zamieszkała w Galicji), 
polski poeta, prozaik, dramaturg, krytyk teatralny, tłumacz, historyk sztuki, m.in. kustosz 
Domu Jana Matejki w Krakowie. 
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Jensena o królowej Jadwidze, Antona Nystroma94 o powstaniu styczniowym 
i jego echach w Szwecji, Mariki Stjernstedt95 o Mickiewiczu - wraz z przekła-
dem Knuda Berlina96 pięciu sonetów krymskich Mickiewicza. „Gwoździem 
wszakże i ozdobą wydawnictwa - kontynuuje Łuniński - była rzecz Ellen 
Key97 o Chłopach polskich podług Reymonta. Niewątpliwie artykuł rzucił pod-
walinę pod sławę ziomka naszego w Szwecji i przyczynił się walnie w sie-
dem lat później do włożenia mu na skronie wieńca fundacji Nobla. Choćby 
ten szczegół, nieznany zupełnie naszej powszechności, udowodnił, jak plenne 
w następstwa były czyny Ledóchowskiej"98. Ona sama opublikowała w książ-
ce swój artykuł Madonnakulten i Polen [Kult Matki Bożej w Polsce]. 

Kilkujęzyczną książkę, mającą na celu promocję Polski w krajach skandy-
nawskich, można ocenić jako rozwiązanie bardzo interesujące i nowoczesne. 
Publikacja, w połączeniu z akcją odczytową w Skandynawii, została wysoko 
oceniona przez Katarzynę Olbrycht, badaczkę systemu wychowawczego Ur-
szuli Ledóchowskiej: „Była to nie tylko imponująca w swym zamyśle i prze-
prowadzeniu promocja kultury polskiej, ale lekcja, iż obecność Polski w Euro-
pie powinna umacniać się przez zapoznawanie z jej kulturą i historią"99. 

Dla uzupełnienia opisu propolskiego lobbingu, uprawianego przez Urszu-
lę Ledóchowską w krajach skandynawskich w latach 1914-1920, trzeba dodać 
imponującą listę imprez kulturalnych, organizowanych przez całą wspólnotę 
urszulanek, często z dziećmi i młodzieżą w roli aktorów (tzw. żywe obrazy, 
czyli scenki teatralne, koncerty, bale dobroczynne itp.). 

Jesienią 1917 r. Ledóchowską zdecydowała się przenieść wspólnotę urszu-
lańską ze Szwecji do Danii w celu objęcia opieką licznej w tym kraju grupy pol-

94 Anton Nystrom (1842-1931), szwedzki lekarz, wykładowca, pisarz i działacz społeczny. 
95 Marika Stjernstedt (1875-1954), szwedzka pisarka, po matce, Marii A.P. Ciechano-

wieckiej, spokrewniona z Rzewuskimi, Chrapowickimi i Radziwiłłami. 
96 Knud Berlin (1864-1954), duński prawnik, specjalista zwłaszcza od prawa islandzkie-

go, profesor uniwersytetu w Kopenhadze, tłumacz z języków słowiańskich. 
97 Ellen Key (1849-1926), pisarka, aktywna propagatorka ruchu kobiecego, pedagog, au-

torka głośnej książki Stulecie dziecka, zwolenniczka skrajnego indywidualizmu w wychowa-
niu. Po pierwszym spotkaniu z nią U. Ledóchowską napisała: „Przyjęła mnie z wielką miło-
ścią, płakała nad nieszczęściami Polski. Przyrzekła, że zaraz przygotuje odczyt na rzecz Ko-
mitetu Sienkiewicza. Jest to kobieta już w podeszłym wieku, miła, zdrowa, mocnej budowy, 
ma żywe spojrzenie i jest bardzo dobra. Tyle złego zrobiła swymi pismami i konferencjami, 
a taka jest pełna serca i dobroci! Talent, ognista natura, entuzjastka, ale bez drogowskazu 
religii błąka się po manowcach. Z zapałem głosi teorie, których w życiu nie uznaje. Dla mnie 
była przemiła". (U. Ledóchowską, Byłam tylko pionkiem na szachownicy..., op. cit., s. 111). 

98 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 279. 
99 K. Olbrycht, Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej, wyd. 2 uzup. i poszerz., 

Ząbki 2002, s. 81. 
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skich sierot. Do tego znów potrzebne były fundusze. Podjęła więc kolejną już 
serię odczytów w Szwecji i w Danii, w związku z czym - piszą świadkowie -
„po mistrzowsku zabrała się do dzieła", czyli zaczęła od nadania sprawie roz-
głosu w prasie: „Prasa kopenhaska zaroiła się od wywiadów, od portretów 
«polskiej hrabiny», wszędzie wyglądała z jej szpalt. Współpracownikowi «Da-
gens Nyheter» oświadczyła: «Gdy uda mi się pierwsza szkoła, założę inne. 
Dzieci polskie nie powinny dorastać w ten sposób, aby Polskę okryły wsty-
dem, a Danii nie przyniosły zaszczytu». - «Nationaltidende» zamieściła podo-
biznę willi «Skraenten» i artykuł pt. «Działalność hr. Ledóchowskiej»100. (...) 
Członkowi redakcji «Berlingske Tidende» oświadczyła bez ogródek, że skoro 
jego współrodacy korzystają z polskiej siły roboczej, winni starać się przynaj-
mniej częściowo o opiekę nad dziatwą wychodźców"101. 

Dom w duńskim Alborgu, otwarty na przełomie roku 1917 i 1918, stał się 
dzięki staraniom urszulanek centrum polskości. Siostry nie tylko zajęły się 
dziećmi, ale także dla emigrantów organizowały polskie nabożeństwa, z moż-
liwością wyspowiadania się po polsku i z polskim kazaniem. Jedna z sióstr 
udzielała lekcji języka polskiego ojcu kamilianinowi, któremu powierzono 
pracę duszpasterską wśród Polaków. 

Florian Kaptur, tamtejszy emigrant, opisał we wspomnieniach różne formy 
uznania, z jakim Urszula Ledóchowska spotykała się na tamtym terenie, np.: 
„Kiedy w roku 1918 pojechała do Kopenhagi, do Norwegii, a potem do Rzymu, 
czekaliśmy na przyjazd Matki do Alborga. Ludzie ustawili chorągiewki po obu 
stronach alei - jedna polska, druga duńska - i rzucali przed nią kwiaty"102. 

Otrzymanie polskiego paszportu i możliwość przyjazdu po raz pierwszy 
do wolnej ojczyzny w październiku 1919 r. zainspirowały Urszulę Ledóchow-
ską do przeniesienia wspólnoty urszulanek i domu dla sierot do Polski. Kolejna 
seria odczytów w Szwecji i Norwegii przyniosła potrzebne fundusze, zwłasz-
cza dzięki hojnej dotacji konsula norweskiego w Danii B.A. Stolt-Niełsena103, 
który ofiarował 20 tysięcy koron na zakup domu w Pniewach koło Poznania. 

Opis działalności Urszuli Ledóchowskiej w latach I wojny światowej 
w krajach skandynawskich, jako reprezentantki „sprawy polskiej", warto 
by zamknąć porównaniem jej aktywności z osiągnięciami lokalnych Komi-
tetów w innych krajach, co jednak utrudnia brak opracowań. W monografii 

100 Artykuł pt. Grevinde Ledóchovskas Virksomhed ukazał się 15 października 1917 r. 
101 E. Łuniński, Naród polski nie może umrzeć, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 277-278. 
102 F. Kaptur, Polska mnie woła, w: Miłość krzyża się nie lęka..., op. cit., s. 287. 
103 B.A. Stolt-Nielsen (1863-1936), armator norweski, filantrop, w latach 1920-1922 kon-

sul w Danii. 
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poświęconej Komitetowi veveyskiemu jako najaktywniejsze jego filie wska-
zane są - obok skandynawskich, zakładanych i mobilizowanych do działania 
przez Ledóchowską - Komitet „Pro Polonia" w Paryżu, Polish Victims Relief 
Fund w Londynie, organizacje północno- i południowoamerykańskie oraz ini-
cjatywy podejmowane przez reprezentanta Vevey w Egipcie104. Choć niekwe-
stionowanym liderem tego typu akcji promocyjnych na rzecz kraju był Ignacy 
Paderewski, to jednak Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
zdawał sobie sprawę, jak cenną współpracownicę ma w Skandynawii. Wyra-
zem uznania dla jej osiągnięć stało się mianowanie Ledóchowskiej 29 września 
1917 r. członkiem honorowym Komitetu veveyskiego105. 

Odrodzona Polska doceniła zasługi Urszuli Ledóchowskiej honorując ją 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie naro-
dowo-społecznej (1927 r.), Krzyżem Niepodległości (1934 r.) i Złotym Krzyżem 
Zasługi za pracę społeczną (1937 r.). Senat III RP 5 marca 2009 r. w specjalnej 
uchwale „w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchow-
skiej i uznania jej za wzór patriotki" wyraził „cześć i uznanie dla jej osoby 
oraz dzieł jej życia, poświęconego Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi", a zwłasz-
cza dla jej wszechstronnego zaangażowania w obronę Polski, po rozbiorach 
wykreślonej z mapy Europy, i pomoc Polakom rozproszonym po świecie106. 

S. Małgorzata Krupecka szara urszulanka - absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Autorka kilkunastu artykułów naukowych w publikacjach zbiorowych poświęconych 
historii najnowszej i wielu artykułów popularnonaukowych. Współredaktorka (z M. Żulawnik) książ-
ki: Proch zamknięty w narodowej urnie. Historia najnowsza w badaniach doktorantów Instytutu 
Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa 2012, 
LTW). Współredaktorka (z K. Utracką) książki: Czy mamy coś nowego dopowiedzenia? Druga wojna 
światowa w badaniach młodych historyków (Warszawa 2014, Wyd. UKSW i MPW). Stała współpra-
cowniczka „Przewodnika Katolickiego", „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy AK" 
i Radia Warszawa. Pisze pracę doktorską nt.: Władze komunistyczne wobec zakonów żeńskich w Pol-
sce na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Urszułanek Serca Jezusa Konającego (szarych urszulanek) 
w latach 1945-1989. 

104 Por. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dła Polski w czasie 
pierwszej wojny światowej, op. cit., s. 99-127. 

105 Por. AGUsjk, List A. Osuchowskiego do U. Ledóchowskiej, 3 października 1917 r. 
106 Monitor Polski z 2009 r. nr 16, poz. 195, s. 1. 
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