
Test z wiedzy o życiu św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, cz. I
Pomoc w przygotowaniu do XII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie 

Pytania do książki: Wojtczak A., Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 2008. Odpowiedzi

1. Kiedy o. Maksymilian Kolbe złożył o. Albertowi Wojtczakowi propozycję pracy w 
Niepokalanowie?

w maju 1939 roku 

2. Podaj datę urodzenia o. Maksymiliana Kolbego. 8 stycznia 1894 roku

3. Gdzie urodził się o. Maksymilian Kolbe? w Zduńskiej Woli

4. Podaj imię chrzestne o. Maksymiliana. Rajmund

5. Podaj imiona rodziców o. Maksymiliana. Maria i Juliusz

6. Podaj nazwisko panieńskie matki o. Maksymiliana. Dąbrowska

7. Wymień imiona braci o. Maksymiliana. Walenty, Antoni, Józef, Franciszek

8. Wymień imiona zmarłych w dzieciństwie braci o. Maksymiliana. Walenty i Antoni

9. Czym zajmował się w Pabianicach ojciec o. Maksymiliana? założył sklepik i prowadził domowy 
warsztat tkacki.

10. Jakie plany co do przyszłości Rajmunda Kolbe snuli jego rodzice? Miał prowadzić warsztat tkacki.

11. Kim według planów rodziców miał zostać Franciszek Kolbe? Księdzem 

12. Za jaką kwotę Rajmund Kolbe jako mały chłopiec kupił sobie figurkę 
Niepokalanej?

za 5 kopiejek

13. Do jakiej szkoły uczęszczał Franciszek Kolbe? do szkoły handlowej w Pabianicach

14. Gdzie Rajmund Kolbe uczył się łaciny? u księdza w Pabianicach

15. W którym kościele Rajmund Kolbe miał wizję Niepokalanej z dwiema koronami? w pabianickim kościele św. Mateusza

16. Jakie kolory miały korony, które Niepokalana ukazała Rajmundowi Kolbe i jakie 
było ich znaczenie?

biała i czerwona, czystość i 
męczeństwo

17. Dlaczego w tzw. Królestwie Kongresowym zostały zniesione zakony 
franciszkańskie?

za współpracę z powstaniem w 1863 
roku

18. Kiedy w tzw. Królestwie Kongresowym zostały zniesione zakony franciszkańskie? po powstaniu w 1863 roku

19. Gdzie władze carskie nakazały mieszkać starym franciszkanom? w Kaliszu i Grodnie

20. Gdzie na dawnych terenach Rzeczypospolitej Polskiej istniał zakon 
franciszkański?

pod zaborem austriackim

21. Kto był prowincjałem zakonnej prowincji galicyjskiej Ojców Franciszkanów,  gdy 
Rajmund Kolbe miał lat 13?

o. Peregryn Haczela

22. Skąd pochodził o. Peregryn Haczela? z Odrzykonia pod Krosnem

23. Kto założył małe seminarium franciszkańskie, czyli tzw. internat, przy siedzibie 
urzędu prowincjalskiego prowincji galicyjskiej we Lwowie?

o. Peregryn Haczela

24. Kiedy rząd carski udzielił pozwolenia na pracę misyjną w tzw. Królestwie 
zakonnikom z innych zaborów?

Po 1905 roku

25. Gdzie osiedlili się franciszkanie, gdy rząd carski udzielił pozwolenia na pracę 
misyjną w tzw. Królestwie zakonnikom z innych zaborów?

w Łagiewnikach (Łódź)

26. Co szczególnego znajdowało się w sanktuarium franciszkańskim w 
Łagiewnikach?

cudowny obraz św. Antoniego z 
Padwy i grób o. Rafała Chylińskiego. 

27. W którym roku franciszkanie przybyli do Łagiewnik i osiedlili się w starym 
zmurszałym klasztorze?

w roku 1907

28. Kto wygłosił w Pabianicach kazanie, w którym wspomniał, że przyjmuje do 
internatu franciszkańskiego we Lwowie?

O. Peregryn Haczela

29. W którym roku Rajmund Kolbe usłyszał kazanie o możliwości wstąpienia do 
internatu franciszkańskiego we Lwowie?

w roku 1907

30. Kiedy Franciszek i Rajmund Kolbe wyjechali do gimnazjum franciszkańskiego we 
Lwowie?

we wrześniu roku 1907
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