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ŚWIĘTYJAN PAWEŁ II 

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa) jako drugi syn 

Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra 

Olga zmarła tuż po urodzeniu. Karol został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów 

wiodła skromne życie. Ojciec, porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła 

dom. W domu Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród 

mieszkańców. W Wadowicach mieszkała wówczas liczna społeczność żydowska. 

Gdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka. Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był 

lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej. 

W 1930 roku rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity 

w Wadowicach. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka ministranckiego prowadzonego przez 

księdza Kazimierza Figlewicza. W latach gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i aktorski 

Karola. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. 

CZAS WOJNY 

Nadszedł 1 września 1939 roku. 6 września wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. W wyniku 

Sonderaktion Krakau 6 listopada 1939 roku zamknięto Uniwersytet Jagielloński. 

Na początku 1941 roku ojciec Wojtyły zachorował. Gdy 18 lutego Karol, który się nim opiekował, 

wrócił do domu, zastał swego ojca martwego.  

W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego. Rano 

asystował przy mszy księciu metropolicie Adamowi Sapiesze, a potem pracował w „Solvayu”. Noce 

poświęcał nauce. Sytuacja zmieniła się na początku sierpnia 1944 roku. Niemcy przeprowadzili 

masowe łapanki, aby uniknąć wybuchu powstania ludności Krakowa. Wywozili wszystkich ujętych 

młodych mężczyzn – niedziela 6 sierpnia 1944 została nazwana „czarną niedzielą”. Wojtyła uniknął 

łapanki, gdyż dzięki arcybiskupowi Sapiesze klerycy znaleźli schronienie w pałacu biskupim. 

POSŁUGA KAPŁAŃSKA I BISKUPIA 

Po wojnie, w sierpniu 1946 roku Wojtyła ukończył celująco czteroletnie studia teologiczne. 1 

listopada z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie odprawił swoją 

pierwszą mszę świętej w krypcie św. Leonarda na Wawelu. 15 listopada udał się do Rzymu, aby 

podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum. W Rzymie uczestniczył we 

mszy św. celebrowanej przez Ojca Pio. Według relacji niektórych osób Ojciec Pio przepowiedział 

Karolowi Wojtyle, iż obejmie on Tron Piotrowy. 

Po powrocie do kraju Wojtyła został skierowany do niewielkiej miejscowości Niegowić.  Po 13 

miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła cieszył 

się sympatią wiernych, w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. Na 



przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. Jeździł z młodymi na pielgrzymki, 

wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci skupieni wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły 

tworzyli tzw. Środowisko, a do ich duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”. 

31 października 1957 roku Wojtyła otrzymał tytuł docenta. Rozpoczął pracę w Metropolitalnym 

Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce Wojtyła zaczął 

również wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po dwóch latach objął Katedrę Etyki. 

Na jego wykłady przychodziło tylu studentów, że niektórzy musieli siadać na podłodze.  Owocem 

pracy naukowej oraz rozmów z młodzieżą była książka „Miłość i odpowiedzialność” poruszająca 

kwestie teologii ciała. 

W lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu decyzja Piusa XII dotycząca powołania Wojtyły na biskupa 

pomocniczego archidiecezji. Mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem. Jego 

konsekracji 28 lipca 1958 roku przed głównym ołtarzem katedry wawelskiej, dokonali arcybiskup 

Eugeniusz Baziak oraz biskupi Franciszek Jop z Opola i Bolesław Kominek z Wrocławia. Nowy 

krakowski biskup przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój), zaczerpnięte z pism Ludwika 

Marii Grignon de Montforta, które oznaczały całkowite oddanie się w opiekę Maryi i poprzez nią 

Chrystusowi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II. 

Sobór Watykański II rozpoczął się 11 października 1962 roku. Biskup Wojtyła odznaczał się wyjątkową 

aktywnością w pracach soborowych. Znając doskonale łacinę, zabierał głos i pisał opracowania. Miał 

znaczący udział w przygotowaniu tekstu Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes. 

30 grudnia 1963 r. papież Paweł VI poinformował bp. Wojtyłę telefonicznie o nominacji na 

stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. Ingres miał miejsce 8 marca 1964 roku na 

Wawelu. Arcybiskup Wojtyła aktywnie uczestniczył w kolejnych sesjach Soboru Watykańskiego II, 

który zakończył się w 1965 r., jednocześnie angażował się w przygotowania do obchodów Millenium 

Chrztu Polski. 

26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem. Mimo ciążących na nim 

obowiązków nie zaniedbywał Krakowa. Zorganizował sprawny system nauczania religii poza szkołą, 

prowadził spotkania dla par i małżeństw. Z tych spotkań narodził się Instytut Rodziny, który po latach 

stał się integralną częścią Papieskiej Akademii Teologicznej. 

Zaproszony do Watykanu na pierwszy Synod Biskupów, który miał się odbyć jesienią 1967 roku, 

zdecydował się nie wziąć w nim udziału na znak solidarności z prymasem Wyszyńskim, który nie 

dostał pozwolenia na wyjazd z kraju. W kolejnych synodach Wojtyła brał już udział i był jednym z 

najbardziej aktywnych uczestników. Jako kardynał, Wojtyła kontynuował swoje prace badawcze, 

czego owocem była książka „Osoba i czyn”, uważana za jedno z głównych dzieł filozoficznych 

przyszłego papieża. 

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II 

Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało na nowego papieża Karola 

Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, wywołując okrzyki radości 

wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra. Wybór przerwał wielowiekową tradycję powoływania 

na Tron Piotrowy duchownych włoskich. 22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu. W 

czasie homilii wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). Papież 

Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, 



podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, 

troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks 

Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz 

Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii. 

 

Odbył: 

 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów 

 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo) 

 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo 

Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła: 

 Światowe Dni Młodzieży – 19 odbyło się za Jego pontyfikatu, z tego 7 Międzynarodowych. 

 Światowe Dni Modlitw o Pokój – ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października 1986 r. w 

Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 

religii niechrześcijańskich. 

 Lata jubileuszowe: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987-VII 

1988), Rok Rodziny (1994), Wielki Jubileusz Roku 2000 (poprzedzony trzyletnimi 

przygotowaniami), Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok Eucharystii (X 2004 –X 2005) 

 Światowe Spotkania Rodzin– 4 z nich odbyły się za Jego pontyfikatu; pierwsze w 1994 r. (Rok 

Rodziny) w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w Manili na Filipinach 

(2003). 

  

PIELGRZYMKI DO POLSKI I ŚWIATA 

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 

1979. Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. 

Stanisława. Wówczas wypowiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac 

Piłsudskiego), pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 

I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979 

Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny przebiegała pod hasłem „Gaude Mater 

Polonia”. 

Kolejne dwie pielgrzymki w roku 1983 i 1987 miały miejsce jeszcze w czasach Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej. 

II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983 

Podróż pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”. 

III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987 

Hasło przewodnie: „Do końca ich umiłował”. 

 



Przesłanie pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski w roku 1991 Jan Paweł II oparł na 

Dekalogu. Kolejne wizyty odbywał w latach 1995, 1997, 1999.  

IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991 

Wizyta pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.  

V wizyta w Polsce: 22 maja 1995 

„Czas próby polskich sumień trwa”  

VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997 

Pielgrzymka pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.  

VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999 

Podróżując pod hasłem „Bóg jest miłością” Ojciec Święty odwiedził aż 21 miejscowości i beatyfikował 

108 Polaków – męczenników z okresu II wojny światowej.  

W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku zawierzył cały świat Bożemu 

Miłosierdziu w sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. 

VIII pielgrzymka do Polski: 16-19 sierpnia 2002 

Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. 

Podczas tej wizyty Jan Paweł II poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich 

Łagiewnikach.  

 

 

ŚMIERĆ I PROCES KANONIZACYJNY 

Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego zdrowie nadszarpnął zamach na życie 13 maja 1981 roku – 

w rocznicę objawień fatimskich. Na placu św. Piotra Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości 

trzech i pół metra. Papież swoje cudowne ocalenie przypisał wstawiennictwu Matki Bożej. 

Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi na chorobę Parkinsona, która stopniowo się 

pogłębiała. Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż podróżował i do końca z pełnym zaangażowaniem 

pełnił swoją posługę. Niedługo przed śmiercią stracił głos i nie mógł przemawiać do wiernych. Zmarł 2 

kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. 

W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa 

miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w 

podziemiach bazyliki św. Piotra. 

13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie 

wiernych „Santo Subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił 

dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. 

Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra 

uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. 

Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji 

pontyfikatu papieża Polaka. 



Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 

2014 r. w Rzymie. 

https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/ 

 

,,BARKA” 

https://www.youtube.com/watch?v=mysN3e4M_T4 

https://www.youtube.com/watch?v=DRet9MxPRWo 

 

Nie zastąpi Ciebie nikt – muzyczny hołd, hymn z okazji 100 urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II-

którą świętujemy w tym roku 

 

,,NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT” 

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

https://www.youtube.com/watch?v=kfAyhpM74dE 

Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur 

Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud 

Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon 

Wszystkie róże świata 

twoje są 

 

Bo nie zastąpi ciebie nikt 

Do światła otworzyłeś drzwi 

Trafił duch 

do naszych serc 

Stał się cud 

- zniknął lęk 

 

Z nadzieją nam kazałeś iść 

Subito Santo! Wreszcie ty! 

Trafił duch 

do naszych serc 

Stał się cud 

- zniknął lęk 

 

Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok 

by zobaczyć jak całujesz ziemię z jego stron 

Tęsknimy teraz za rokiem rok 

jak bez ojca dzieci 

w ciemną noc 

 

Bo nie zastąpi ciebie nikt... 

Bez ciebie trudniej żyć 

marzyć, kochać, śnić 

Życia gubi się sens 

Na złe i dobre dni 

w modlitwie zawsze ty 

Króluj nam - Królu Serc! 

Bo nie zastąpi ciebie nikt... 

 

https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=mysN3e4M_T4
https://www.youtube.com/watch?v=DRet9MxPRWo
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
https://www.youtube.com/watch?v=kfAyhpM74dE


 

SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW 

 

PIOSENKA 

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Wielcy Polacy 

https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E 

 

KRÓTKIE OPOWIADANIA O WIELKICH POLAKACH 

Kiedy pomyślimy o Polsce, nie sposób nie przywołać w pamięci wielkich Polaków, którzy na 

przestrzeni lat zrobili tak wiele broniąc i budując nasz kraj. 

 

Fryderyk Chopin 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html 

 

Maria Skłodowska- Curie 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach_27.html 

 

Mikołaj Kopernik 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html 

 

Józef Piłsudski 

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html 

 

Przeczytaj krótkie opowiadanie, ilustrujące życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Następnie, spróbuj 

odpowiedzieć na kilka pytań w zamieszczonym  quizie :)! 

„[...] Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia w Zułowie. Od najmłodszych lat jego rodzice uczyli go 

szacunku i miłości do ojczyzny. Niestety dom Piłsudskich spłonął w pożarze i cała rodzina musiała 

przeprowadzić się do Wilna. W tamtych czasach nie wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły albo do 

przedszkola, ponieważ Polski nie było na mapach, a tym co z niej zostało rządziło kilku carów, w tym 

okropny i zły car rosyjski, więc żeby się uczyć Józef i jego brat Bronisław, sprowadzali wbrew jego 

zakazom polskie książki. Założyli nawet kółko samokształceniowe o nazwie Spójnia. 

Już w bardzo młodym wieku, bo miał tylko 19 lat, Józef myślał jak sprawić, żeby Polska odzyskała 

wolność. Od myślenia przeszedł do czynów i bardzo szybko stracił na zawsze dwa przednie zęby, 

przez co zapuścił ogromne wąsy oraz został skazany na wygnanie na Syberię. Syberia to taka część 

https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach_27.html
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html


Rosji, gdzie jest bardzo, ale to bardzo zimno i nie ma zbyt wiele jedzenia. Uciec też nie ma gdzie, bo 

wszędzie tylko śnieg i mróz. 

Józef spędził tam ponad pięć lat. Większość ludzi po takich przeżyciach dałaby sobie spokój z 

dążeniem do wolności, ale nie nasz bohater. Krótko po powrocie, zakochał się w - jak ją nazywano - 

Pięknej Pani - Marii Juszkiewiczowej, wziął z nią ślub, zamieszkał w Łodzi i został dziennikarzem w 

nielegalnym piśmie „Robotnik”, za co ponownie go aresztowano. Józef postanowił, że na Syberię to 

już na pewno nie wróci i zaczął udawać chorego psychicznie, żeby przewieziono go do szpitala, skąd 

dzięki pomocy przyjaciela udało mu się uciec. 

Pamiętacie złego rosyjskiego cara? On to chyba lubił konflikty, bo wplątał się w kolejną wojnę, tym 

razem z Japonią! Ogólnie wtedy niektórzy ludzie chcieli tylko organizować wojny, w tym jedną tak 

dużą, że aż okazała się światową, bo brało w niej udział mnóstwo państw z prawie wszystkich 

kontynentów! Józef pomyślał, że oto nadarzyła się okazja, żeby zdobyć wojsko dla Polski, więc 

pojechał do Japonii i poprosił o pomoc tamtejszego władcę. W Japonii przebywał również Roman 

Dmowski, bardzo ważny polityk, któremu nie podobała się wizja Piłsudskiego, żeby wywołać 

powstanie przeciwko carowi. Piłsudski nie zniechęcił się jednak i po powrocie do Polski, wraz z 

kolegami napadł na pociąg, który przewoził mnóstwo pieniędzy! Za te pieniądze założył polską armię, 

którą nazwano Pierwsza Kompania Kadrowa. Do kompanii szybko zaczęli przychodzić ochotnicy, 

których było tak dużo, że słowo kompania już nie wystarczało i tak oto powstały Legiony Polskie. 

W międzyczasie zmarła pierwsza żona Józefa, a on sam związał się z Aleksandrą Szczerbińską, z którą 

miał dwie córki - Jadwigę oraz Wandę. Józef wraz z Legionami walczył w wielu bitwach, gdzie zasłynął 

niebywałą odwagą. Żołnierze często pieszczotliwie nazywali go Dziadkiem. Oprócz cara rosyjskiego, 

był jeszcze równie podły car niemiecki, któremu Piłsudski wraz z wieloma innymi żołnierzami 

odmówił posłuszeństwa, za co ponownie zamknięto go w więzieniu. Kiedy pierwsza wojna światowa 

dobiegła końca, Niemcy uwolnili Józefa, a on tak szybko jak tylko mógł pojechał do Warszawy. 

W Warszawie też dużo się działo, ponieważ Warszawiacy pokonali popleczników niemieckiego cara, 

którzy okupowali ich miasto, co splotło się z powrotem Józefa. I tak 11 listopada 1918 roku, Polska 

odzyskała niepodległość, to znaczy z powrotem stała się wolna, wróciła na mapy i mogli nią rządzić 

wyłącznie Polacy, a stworzenie rządu powierzono właśnie Józefowi, który został przy okazji 

Naczelnym Dowódcą Wojska Polskiego. [...].” 

Tekst dostępny na: https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-

wielkichpolakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-

dVaTu0zzFXE 

 

A teraz pora na krótki test!  

Czy wszystko dobrze zapamiętaliście :) Powodzenia! 

1. Gdzie urodził się Józef Piłsudski? 

a) w Krakowie 

b) Warszawie 

c) w Zułowie 

d) w Wieliczce 

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkichpolakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkichpolakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/11/krotkie-opowiadania-o-wielkichpolakach.html?fbclid=IwAR3wj0BX9AmzL76v5h3lJC7rPlUUQ5rKRa-Ehnn7AfvmC2W-dVaTu0zzFXE


2. Jak nazywało się pismo, w którym Piłsudski 

był dziennikarzem? 

a) „Malarz” 

b) „Robotnik” 

c) „Żołnierz” 

d) „Architekt” 

 

3. Dlaczego Piłsudski zapuścił wąsy? 

a) bo była taka moda 

b) bo nie potrafił ich golić 

c) bo wybito mu dwa przednie zęby 

d) bo zawsze o tym marzył 

 

4. Władcę jakiego kraju poprosił o pomoc 

Piłsudski? 

a) Niemiec 

b) Włoch 

c) Francji 

d) Japonii 

 

5. Jak miała na imię żona Piłsudskiego? 

a) Maria 

b) Zofia 

c) Magdalena 

d) Łucja 

 

6. Gdzie Piłsudski zamieszkał po ślubie? 

a) w Zabrzu 

b) w Łodzi 

c) w Poznaniu 

d) w Gdańsku 



 

7. Żołnierze często nazywali Piłsudskiego: 

a) Ojcem 

b) Wujem 

c) Dziadkiem 

d) Bratem 

 

8. Jak miał na imię koń Piłsudskiego? 

a) Dąbek 

b) Karo 

c) Kasztanka 

d) Malaga 

 Udało się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania? Z pewnością świetnie Wam poszło!  

 

 

 

 

  


