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Ćwiczenie nr 1
Przeczytaj biografię Maksymiliana Kolbego i uzupełnij zdania:
Maksymilian Maria Kolbe urodził się 1)…….. stycznia 2)………. roku, a imię, które otrzymał na chrzcie brzmiało
3)…………………….. Kiedy chłopiec miał 11 lat, zdecydował się wstąpić do 4)…………………………. franciszkańskiego we Lwowie. Imię Maksymilian przybrał kiedy miał 5)…………… lat. W okresie nauki jego ulubionymi przedmiotami była 6)……………………………. oraz 7)………………………….. W czasie pierwszej wojny światowej Kolbe
przebywał jako student w 8)………………………. Będąc w tym mieście 16 października 1917 roku założył stowarzyszenie o nazwie 9)………………………………….. Niepokalanej. Po powrocie do Polski w 1919 roku zamieszkał
w ………………………………., gdzie wykładał w seminarium zakonnym, cały czas rozwijał także założone przez
siebie stowarzyszenie, co momentami było trudne, ponieważ chorował na 10)……………………….. Trzy lata później rozpoczął również działalność wydawniczą, publikując pierwszy numer „Rycerza 11)………………………….”,
który w 1938 roku osiągnął rekordowy nakład blisko 12)………………………….. egzemplarzy. Przełom w rozwoju pisma miał miejsce 1927 r. kiedy powstał klasztor-wydawnictwo o nazwie 13)………………………………… Po
dziesięciu latach od założenia był to największy 14)…………………….. klasztor na świecie. Pomimo prężnego
rozwoju tego miejsca, Maksymilian Kolbe zdecydował wybrać się na misje do bardzo odległego kraju. Nie
znając języka pojechał do Nagasaki w 15)………………………… Bardzo szybko rozpoczął wydawanie tam czasopisma poświęconego Maryi oraz założył kolejny klasztor o nazwie 16)………………………. Niepokalanej. Kiedy
placówka ta stała się samodzielna, Kolbe postanowił w 1936 roku wrócić do 17)…………………………. Dzięki
jego sprawnemu zarządzaniu placówka w Niepokalanowie bardzo się rozwinęła. On sam interesował się wynalazkami i jego marzeniem było założenie w podwarszawskim klasztorze własnej 18)………………………………
Po wybuchu drugiej wojny światowej we 19)……………………………. 1939 roku, w klasztorze przyjmowano wysiedlanych przez Niemców Polaków, wśród których byli również 20)……………………………….. Ojciec Maksymilian Kolbe został aresztowany przez 21) ……………………………………. w lutym 1941 roku, a w maju tego samego
roku został przetransportowany do obozu 22)………………………………….. Po dwóch miesiącach jego pobytu w
obozie miała miejsce ucieczka jednego z więźniów, za co Niemcy skazali 23) ………………………………. ludzi na
śmierć głodową. Jeden z nich, Franciszek 24)…………………………….., wpadł w rozpacz, że zostawi żonę i dzieci.
Zareagował na to ojciec Maksymilian, który zgłosił się na śmierć za niego. Pomimo upływu czasu skazany nie
umierał. Po 25) …………………….. tygodniach oprawcy musieli zabić go zastrzykiem 26)………………………… Jego
ciało zostało spalone w 27)……………………………… następnego dnia.
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Ćwiczenie nr 2
Na podstawie wspomnień pt. „Na Pawiaku”, „W Oświęcimiu” oraz „Wielki znak
nadziei” wypisz cechy Maksymiliana Marii Kolbego:
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Ćwiczenie nr 4
Ułóż zdjęcia w kolejności chronologicznej oraz podpisz je.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W jakim japońskim mieście Maksymilian Kolbe założył klasztor?
Jednym z warunków przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej było noszenie Cudownego…………………..
Jak miał na imię ojciec Maksymiliana Marii Kolbego?
Jaki tytuł nosi wiersz Anny Zawadzkiej poświęcony ojcu Maksymilianowi?
Jak nazywało się więzienie, do którego był przewieziony ojciec Kolbe zanim trafił do Auschwitz?
Czego znakiem było życie Maksymiliana Kolbego według papieża Jana Pawła II?
Jak miał na nazwisko Lagerführer, który wyraził zgodę na zamianę więźniów, w wyniku której ojciec Kolbe
poszedł na śmierć?
8. Łacińska nazwa stowarzyszenia założonego przez ojca Maksymiliana to Militia …………………..
9. Miejscowość, w której urodził się ojciec Kolbe nazywała się ……………….. Wola.
10. Jaką nazwę nosił projekt statku kosmicznego, który zaprojektował ojciec Maksymilian?
11. Jak nazywał się klasztor-wydawnictwo założone w Teresinie pod Warszawą?
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Klucz: Ćwiczenie nr 1: 1) 8; 2) 1894; 3) Rajmund; 4) seminarium; 5) 14; 6) matematyka; 7) fizyka; 8) Rzymie;
9) Rycerstwo; 10) gruźlicę; 11) Niepokalanej; 12) miliona; 13) Niepokalanów; 14) katolicki; 15) Japonii; 16)
Ogród; 17) Polski; 18) radiostacji; 19) światowej; 20) Żydzi; 21) Gestapo; 22) Auschwitz; 23) dziesięciu; 24)
Gajowniczek; 25) dwóch; 26) fenolu; 27) krematorium.
Ćwiczenie nr 2: przykładowe odpowiedzi: odważny, uparty, konsekwentny, silny psychicznie, rozważny, mądry, kontaktowy, przyjacielski, skromny, wytrwały, skłonny do poświęceń, dobry, współczujący innym, pomocny, ciepły, spokojny, pewny siebie, pracowity.
Ćwiczenie nr 3: 1) Nagasaki; 2) Medalika; 3) Juliusz; 4) Plan; 5) Pawiak; 6) Nadziei; 7) Fritzsch; 8) Immaculatae; 9) Zduńska; 10) Etereoplan; 11) Niepokalanów. HASŁO: Gajowniczek.
Ćwiczenie nr 4: 1) 6; 2) 2; 3) 1; 4) 7; 5) 4; 6) 5; 7) 3.
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