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POLITYKA. WŁADCY I WODZOWIE NARODU 
 

 

Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy interesujesz się polityką? 

 co wiesz o systemie politycznym Polski? 

 czy znasz jakieś polskie partie polityczne lub polityków? 

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 (tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego) roku Polska jest republiką 

parlamentarną, która opiera się na trójpodziale władzy: 

1) Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy Parlament – 460 (czterystu 

sześćdziesięciu) posłów w Sejmie oraz Senat – 100 (stu) senatorów, którzy 

wybierani są w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach na 4 (cztery) lata. 

2) Władza wykonawcza to Prezydent RP i Rada Ministrów. Prezydent 

wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może ją 

sprawować maksymalnie przez dwie kadencje. 

3) Władzę sądowniczą sprawują sądy (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, 

sądy administracyjne i sądy wojskowe) i trybunały (Trybunał Konstytucyjny i 

Trybunał Stanu). Sędziowie Sądu Najwyższego nie mogą należeć do żadnej partii 

politycznej. Orzekają w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. 

Status prawny partii politycznej określa Konstytucja RP, a jej definicja to: 

„Partia polityczna jest dobrowolną organizacją występującą pod określoną 

nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie 

metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub 

sprawowanie władzy publicznej‖. 

Obecnie w Polsce główne partie polityczne to Prawo i Sprawiedliwość oraz 

Platforma Obywatelska. Pozostałe mają mniejsze znaczenie polityczne. 

Podstawowe cele polityki zagranicznej to członkostwo w NATO i Unii 

Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 (pierwszego) maja 

2004 (dwa tysiące czwartego) roku. W 2007 (dwa tysiące siódmym) roku Polska 

przeszła pozytywnie testy dostępu do Strefy Schengen i nastąpiło symboliczne 

otwarcie granic. 1 (pierwszego) maja 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, 

skończyły się okresy ochronne na zakup domów i mieszkań w Polsce przez 

cudzoziemców. 

W latach 2012–2017 (dwa tysiące dwanaście – dwa tysiące siedemnaście) 

Polska ma być największym kwotowo odbiorcą unijnych dotacji spośród nowo 

przyjętych państw. Z pieniędzy unijnych powstają w Polsce nowe drogi i 

autostrady. 

Bardzo ważną dziedziną gospodarki staje się turystyka, a wiele polskich 

miast z uwagi na swój niezaprzeczalny urok i sprzyjające warunki klimatyczne, 

z każdym rokiem odnotowuje sukcesywnie zwiększającą się liczbę turystów. 

Polska wieś to największy beneficjent obecności naszego kraju w Unii 
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Europejskiej. Otwarcie kilku unijnych rynków pracy dla Polaków przyczyniło 

się też do spadku bezrobocia. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Polska jest monarchią konstytucyjną.   

2. Polityka Polski opiera się na trójpodziale władzy.   

3. Polska należy do NATO od 2004 (dwa tysiące czwartego) roku.   

4. Sędzia Sądu Najwyższego musi należeć do partii politycznej.   

5. W Senacie jest 460 (czterystu sześćdziesięciu) senatorów.   

6. Prezydent sprawuje władzę ustawodawczą.   

7. Polska nie należy do Strefy Schengen.   

8. Kadencja prezydenta trwa sześć lat.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć organa władzy z ich funkcjami. Uwaga! Trzy 

organa są zbędne. 

1. władza wykonawcza 2. władza ustawodawcza  3. władza sądownicza 

a) prezydent b) Senat  c) Trybunał Konstytucyjny d) biskup  

e) Rada Ministrów    f) sąd wojskowy     g) kanclerz   h) hetman wielki koronny 

i) Trybunał Stanu   j) Sejm 
 

Ćwiczenie 3. Proszę dopasować wyrażenie do definicji. 

1. NATO a. związek 28 demokratycznych państw europejskich 

2. Unia Europejska b. szef rządu 

3. prezydent  c. partia liberalna, np. socjaldemokracja 

4. wybory   d. zasady działania państwa, forma rządów 

5. premier   e. Traktat Północnoatlantycki  

6. partia polityczna f. partia konserwatywna 

7. prawica   g. np. PO, PiS, SLD 

8. lewica   h. elekcja przedstawicieli organów władzy 

9. wyborca   i. głowa państwa 

10. ustrój   j. osoba posiadająca czynne prawo wyborcze 
 

Ćwiczenie 4. Proszę uzupełnić luki w zdaniach. 

Polska jest republiką .................... . 

Opiera się na ..................................... władzy.  

Władzę .................................................... stanowi dwuizbowy  

Parlament: Sejm i .................... . 

Władza ............................................ to Prezydent RP i Rada Ministrów. Władzę 

....................................... sprawują sądy.  

Senatorowie i ....................................... wybierani są w wyborach 

......................................., powszechnych i tajnych. 
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Ćwiczenie 5. Proszę połączyć ustrój polityczny z krajem. 
1. republika parlamentarna   a. Niemcy b. Wielka Brytania c. Cypr 
2. republika islamska    d. Bułgaria e. Rosja f. Kuba 
3. republika ludowa    g. Gruzja h. Liechtenstein i. Monako 
4. republika prezydencka   j. Ukraina k. Szwecja l. Brazylia 
5. republika semiprezydencka  m. Norwegia n. Polska o. Iran 
6. republika federalna    p. Afganistan r. Chiny s. Francja 
7. monarchia    t. Egipt u. Holandia w. Korea Północna 
 

Ćwiczenie 6. Proszę porównać ustrój polityczny Polski i Ukrainy.  
 
A. Mieszko I (pierwszy), wywodził się z małego plemienia Polan, 

zajmującego Wielkopolskę. Panowanie rozpoczął w 960 (dziewięćset 
sześćdziesiątym) roku. Był wybitnym przywódcą i strategiem. Za 
pośrednictwem czeskim postanowił przyjąć chrzest i poślubił córkę księcia 
czeskiego Dobrawę. W 966 (dziewięćset sześćdziesiątym szóstym) roku przyjął 
chrzest. Kraj Polan stał się krajem chrześcijańskim. W tym czasie w kraju 
postępowała rozbudowa budowli sakralnych. Mieszko I (pierwszy) ufundował 
katedrę w Poznaniu, a kilka lat później w Gnieźnie. Do kraju Polan zaczynali 
przybywać duchowni, którzy tworzyli różne organizacje kościelne, przyczynili 
się również do rozwoju oświaty i kultury. 

W latach 967–972 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem – dziewięćset 
siedemdziesiąt dwa) Mieszko I (pierwszy) prowadził walki na Pomorzu 
Zachodnim i część ziem udało mu się podbić. Największe zwycięstwo odniósł w 
bitwie pod Cedynią, w której znacznie mu pomógł brat Czcibor, gdy przybył z 
odsieczą w bardzo ważnym momencie bitwy. Mieszko I (pierwszy) w ten 
sposób przejął Pomorze Zachodnie i zawarł pokój z cesarzem niemieckim 
Ottonem I (pierwszym). 

Po śmierci Dobrawy, w 977 (dziewięćset siedemdziesiątym siódmym) roku, 
Mieszko I (pierwszy) ożenił się córką margrabiego niemieckiego Odą. Ślub ten 
wzmocnił układ polsko-niemiecki i stanowił cenną pomoc w wojnie polsko-
czeskiej. Po tej wojnie – w 990 (dziewięćset dziewięćdziesiątym) roku – książę 
Mieszko I (pierwszy) przyłączył do państwa polskiego Śląsk i Małopolskę. 

Sytuacja na wschodzie była mniej korzystna, gdyż książę kijowski 
Włodzimierz zajął Grody Czerwieńskie. 

Ostatnie lata panowania Mieszka doprowadziły do znacznego powiększenia 
terytorium państwa. Swoją córkę Świętosławę wydał za mąż za króla 
szwedzkiego Eryka, czym przypieczętował sojusz ze Szwecją. 

Gall Anonim tak napisał o Mieszku I (pierwszym): „Zaiste ślepą była 
przedtem Polska, nic znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz 
przez oświeconego Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął 
wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie.‖ 

Pod koniec swego życia Mieszko I (pierwszy) wraz z synami wydał dokument 
„Dagome iudex‖, w którym oddawał swoje państwo w opiekę papieżowi.  
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Całe życie Mieszka I (pierwszego) świadczy o jego dużych zdolnościach 

dyplomatycznych i militarnych. Sojusze, które zawierał, umacniały państwo polskie. 

Najliczniejszą grupą społeczną w państwie byli wolni chłopi, którzy 

uprawiali własną ziemię. Istniały też „wsie służebne‖, gdzie były produkowane 

tylko określone produkty. Przez kraj wówczas prowadziło wiele szlaków 

handlowych. Przewożono bursztyn, sól, futra, sukno i wyroby rzemieślnicze.  

Mieszko I (pierwszy) zmarł w 992 (dziewięćset dziewięćdziesiątym 

drugim) roku. Był pierwszym władcą z dynastii Piastów. 

Syn Mieszka i Dobrawy Bolesław Chrobry został pierwszym królem polskim. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Wywodzi się z plemienia Polan.   

2. W 968 (dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku przyjął chrzest.   

3. Jego żoną była Dobrawa, czeska księżniczka.   

4. Za czasów Mieszka były na ziemiach polskich „wsie służebne‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić luki w zdaniach. 

Mieszko I (pierwszy) wywodził się z plemienia ...................... . 

Za pośrednictwem czeskim postanowił przyjąć ......................... i poślubił 

...................... księcia czeskiego Dobrawę.  

Kraj Polan stał się krajem ............................... .  

W tym czasie w kraju postępowała rozbudowa budowli .............................. 

Mieszko I (pierwszy) ufundował ................................. w Poznaniu, a kilka lat 

później w Gnieźnie. Największe .............................. odniósł w bitwie pod 

Cedynią. 

Całe życie Mieszka I (pierwszego) świadczy o jego .................................... 

dyplomatycznych i militarnych. 

Sojusze, które zawierał, .............................. państwo polskie. 

Mieszko I (pierwszy) był pierwszym władcą z dynastii ......................... . 
 

Ćwiczenie 3. Proszę połączyć wyznanie ze świątynią i nazwą wyznawcy. 

 prawosławie   1. stupa, pagoda   a. protestant 

 katolicyzm   2. koyil, mandir   b. muzułmanin 

 protestantyzm   3. meczet    c. hindus, hinduista 

 islam    4. synagoga    d. buddysta 

 judaizm    5. kościół    e. judaista, żyd 

 hinduizm    6. zbór    f. prawosławny 

 buddyzm    7. cerkiew    g. katolik 
 

Ćwiczenie 4. Proszę napisać daty słownie. 

Przykład: Chrzest Polski miał miejsce w 966 roku. – Chrzest Polski miał 

miejsce w dziewięćset sześćdziesiątym szóstym roku. 
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W 2016 roku obchodzono 1050-lecie chrztu Polski. 

......................................................................................................................... 

Chrzest Rusi odbył się w 988 lub 989 roku. 

......................................................................................................................... 

Armenia ogłosiła chrześcijaństwo religią państwową w 314 roku. 

......................................................................................................................... 

Chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego została przeprowadzona 

w latach 1387–1388. 

......................................................................................................................... 

Proces chrystianizacji Danii rozpoczął się w VIII wieku. 

......................................................................................................................... 

Początek chrystianizacji Irlandii związany jest z przybyciem świętego 

Patryka na wyspę i datowany jest na 432–461 r.n.e. 

......................................................................................................................... 

Święty Stefan otrzymał w roku 1001 koronę węgierską i dokonał 

chrystianizacji kraju. 

......................................................................................................................... 
 

Ćwiczenie 5. Proszę opowiedzieć o powstaniu swojego państwa i jego 

chrystianizacji. 

 

B. Bolesław Chrobry urodził się ok. (około) roku 967 (dziewięćset 

sześćdziesiątego siódmego). Był synem Mieszka I (pierwszego) i czeskiej 

księżniczki Dobrawy. Wywodził się z dynastii Piastów. Jako dziecko przebywał 

na dworze niemieckim i tam poznał język niemiecki, oraz niemiecką 

arystokrację. W 984 (dziewięćset osiemdziesiątym czwartym) roku poślubił 

córkę margrabiego Miśni, potem jeszcze trzykrotnie się żenił. Związki te miały 

na celu zdobycie wpływów wśród najbliższych sąsiadów Polski. Po śmierci ojca 

przejął władzę. Najpierw wypędził z kraju swoje przyrodnie rodzeństwo oraz 

czwartą żonę Odę, a przywódców opozycji kazał oślepić. 

W 997 (dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) roku Bolesław Chrobry 

zorganizował wyprawę misyjną biskupa Wojciecha. Miał on na terenie Prus 

przeprowadzać chrystianizację. W ten sposób Bolesław zabiegał o przychylność 

papieża. Jednakże Wojciech w czasie swojej misji zginął śmiercią męczeńską. 

Bolesław Chrobry wykupił jego ciało z rąk pruskich, płacąc złotem. Złota dał 

tyle, ile ważyło ciało zmarłego Wojciecha, po czym ciało męczennika złożył w 

grobowcu Katedry Gnieźnieńskiej jako relikwię. W roku 999 (dziewięćset 

dziewięćdziesiątym dziewiątym) papież Sylwester kanonizował biskupa 

Wojciecha. W tym też roku otrzymał Bolesław Chrobry zgodę papieża na 

utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. Od roku 1000 (tysięcznego) uważał się 

już za króla. Do Gniezna wówczas przybył Otto III (trzeci) z pielgrzymką do 

grobu św. (świętego) Wojciecha. Bolesław olśnił cesarza bogactwem i 

przepychem kraju. Był to tzw. (tak zwany) zjazd gnieźnieński, na którym 
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zapadła decyzja o uniezależnieniu się polskiego Kościoła od Niemiec i 

stworzeniu możliwości koronacji bez obcych hierarchów kościelnych. Został też 

Chrobry zwolniony z płacenia trybutu, czyli daniny na rzecz cesarza. Na 

zakończenie zjazdu obydwaj władcy wymienili się darami. Otto III (trzeci) 

otrzymał ramię św. (świętego) Wojciecha, a Chrobry kopię włóczni św. 

(świętego) Maurycego i gwóźdź z Krzyża Pańskiego. 

Zjazd gnieźnieński podniósł znaczenie Polski w Europie. Jednak dwa lata 

później cesarz Otto III (trzeci) zmarł i stosunki między krajami się znacznie 

pogorszyły, doprowadzając do wojny, która trwała do 1018 (tysiąc 

osiemnastego) roku. Na mocy zawartego pokoju, cesarz niemiecki obiecał 

pomoc w wyprawie na Ruś Kijowską. Chrobry poprosił Jarosława Mądrego o 

rękę jego córki, lecz ten odmówił, co dało pretekst do wyprawy. Ponadto 

Chrobry chciał, by na tronie w Kijowie zasiadł jego zięć, syn Włodzimierza 

Wielkiego Świętopełk, który został wygnany przez Jarosława Wielkiego. Pobyt 

Chrobrego na terenach Rusi był niezbyt długi, lecz w drodze powrotnej zdołał 

jeszcze przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie i Przemyśl.  

W 1025 (tysiąc dwudziestym piątym) roku odbyła się koronacja Bolesława 

Chrobrego w Gnieźnie, ówczesnej stolicy Polski. Zmarł kilka miesięcy po 

koronacji i został pochowany w katedrze poznańskiej. Na nagrobku został 

umieszczony napis: „W tym grobie spoczywa wódz – szlachetna gołębica‖. 

Swój przydomek król posiadał dlatego, że był odważny, mężny i rozsądny. 

Za czasów Bolesława Chrobrego powstało wiele grodów, fortyfikacji, katedr, 

wzmocniła się organizacja państwa i umocniła dynastia Piastów. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Bolesław Chtobry to syn Mieszka I (pierwszego) i Dobrawy, pierwszy król 

Polski. 
  

2. Ciało biskupa Wojciecha wykupił z rąk pruskich, płacąc bursztynem.   

3. W 1000 (tysięcznym) roku zorganizował zjazd w Gnieźnie.   

4. Odzyskał Grody Czerwieńskie.   

5. Zmarł w 1035 (tysiąc trzydziestym piątym) roku, kilka miesięcy po koronacji.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić prawidłowy wariant. 

Bolesław Chrobry był synem Mieszka I (pierwszego) i węgierskiej/czeskiej 

księżniczki Dobrawy. Wywodził się z dynastii Piastów/Jagiellonów. Jako 

dziecko przebywał na dworze niemieckim/czeskim.  

W 997 (dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) roku Bolesław Chrobry 

zorganizował wyprawę misyjną biskupa Wojciecha/Jordana. Po jego 

męczeńskiej śmierci/niewoli Bolesław Chrobry wykupił jego ciało z rąk 

pruskich, płacąc srebrem/złotem. Ciało męczennika złożył w grobowcu katedry 

poznańskiej/gnieźnieńskiej jako relikwię. Od roku 1000 (tysięcznego) Chrobry 

uważał się już za króla/księcia. Do Poznania/Gniezna wówczas przybył Otto III 
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(trzeci) z pielgrzymką do grobu męczennika. Był to tzw. zjazd 

gnieźnieński/poznański, na którym zapadła decyzja o uniezależnieniu się 

polskiego Kościoła od Niemiec/Watykanu. Został też Chrobry zwolniony z 

płacenia trybutu, czyli daniny na rzecz cesarza/papieża. Zjazd poznański/ 

gnieźnieński podniósł/obniżył znaczenie Polski w Europie. W 1025 (tysiąc 

dwudziestym piątym) roku odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego w 

Warszawie/Gnieźnie, ówczesnej stolicy Polski. Swój przydomek król posiadał 

dlatego, że był odważny/chromy, mężny i rozsądny. 

 

C. Władysław Łokietek urodził się w 1260 (tysiąc dwieście 

sześćdziesiątym) roku w czasie największego rozdrobnienia Polski. Był 

najmłodszym synem Kazimierza I (pierwszego) kujawskiego – księcia Łęczycy, 

Sieradza i Kujaw. Po śmierci ojca rządy na tym terytorium sprawowała matka w 

imieniu jego i młodszych braci. Wychowywał się w małej dzielnicy brzesko-

kujawskiej i nie miał tam możliwości zgłębienia tajemnic polityki, lecz dzięki 

swoim zdolnościom i bardzo ciężkiej pracy osiągnął wielkie sukcesy.  

Tak scharakteryzował go w „Kronice‖ Jan Długosz: „Mąż dzielny umysłem 

i czynem, którego nie należy oceniać ze szczupłej jaką wziął od przyrodzenia 

postawy, ale z bohaterskiej duszy, co w niedużym, lecz krzepkiem mieszkała 

ciele. Od młodości aż do zgrzybiałego wieku zachował czerstwość umysłu i ciała. 

Gdyby kto o nim sądzić chciał z jego wzrostu, nie znalazłby nawet postawy 

godnej rycerza: ale ciało jego szczupłe i drobna postawa, dla której nazwano go 

Łokietkiem, jakby łokieć ledwo trzymającym miary, uzacniała dusza wielka, 

nagradzając wzrost niski bohaterskiemi umysłu przymiotami‖. 

W 1279 (tysiąc dwieście siedemdziesiątym dziewiątym) roku Łokietek wraz 

z młodszym rodzeństwem uznał zwierzchnictwo swego przyrodniego brata 

Leszka Czarnego na ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Mieli wspólny herb: 

pół-lwa, pół-orła. Po śmierci Leszka Czarnego Łokietek otrzymał władzę w 

księstwie sieradzkim, ziemię łęczycką i sandomierską. Toczył walki o tron w 

Wielkopolsce i Krakowie. Jednak znaczna część możnowładców uznała 

zwierzchnictwo króla czeskiego Wacława II (drugiego) i Łokietek na kilka lat 

musiał schronić się na Węgrzech, zabiegał również o poparcie Rzymu. W końcu 

lat osiemdziesiątych XIII (trzynastego) wieku Łokietek ożenił się z córką 

Bolesława Pobożnego Jadwigą. Otrzymał pomoc od króla węgierskiego i przy 

pomocy jego wojsk odzyskał ziemię sandomierską, sieradzką i łęczycką, zajął 

także Kraków. Do ziem polskich przyłączył Wielkopolskę. Poczynione starania w 

Stolicy Apostolskiej przyniosły rezultat i Łokietek otrzymał zgodę na koronację. 

Koronacja odbyła się w Krakowie w 1320 (tysiąc trzysta dwudziestym) roku. 

Datę tę przyjmuje się za koniec rozbicia dzielnicowego ziem polskich. W tym 

samym roku odbył się również ślub córki Łokietka Elżbiety z królem węgierskim, 

co dało początek sojuszowi z Węgrami. Dobre stosunki łączyły również Łokietka 

z Litwą, natomiast w konflikcie był z Zakonem Krzyżackim, Czechami i 

Brandenburgią. Ponadto mógł liczyć na wsparcie papieża. 
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Władysław Łokietek wytrwale dążył do zjednoczenia Polski; jego zasługą 

było zakończenie rozbicia dzielnicowego państwa polskiego. Czasy wówczas 

były niespokojne i Łokietek ze swoją armią, która jednak była słaba, w wojnie z 

Krzyżakami w latach 1329–1332 (tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć – tysiąc 

trzysta trzydzieści dwa) nie mógł stawić im skutecznego oporu. Nie udało mu się 

przyłączyć Kujaw, które wraz z ziemią dobrzyńską znalazły się w rękach Zakonu. 

Władysław Łokietek zmarł w Krakowie w 1333 (tysiąc trzysta trzydziestym 

trzecim) roku. Stworzył silne podwaliny Królestwa Polskiego, rozpoczął 

organizację kancelarii i administracji oraz skarbu państwa, które w kolejnych 

latach rozbudował jego syn Kazimierz III (trzeci) Wielki – następny król. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę zaznaczyć plusem (+) ziemie, które podbił lub 

odzyskał Łokietek, a minusem (–) te, które stracił lub których nie udało mu się 

podbić czy odzyskać. 

a. księstwo sieradzkie 
b. Kraków 

c. ziemia łęczycka 

d. Kujawy 

e. ziemia sandomierska  

f. ziemia dobrzyńska 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Był niezwykle imponującej budowy ciała.   

2. Jego przyrodnim bratem był Leszek Czarny.   

3. Koronacja Władysława Łokietka odbyła się w Gnieźnie.   

4. Pozostawał w dobrych stosunkach z Litwą.   

5. Następcą Łokietka został jego brat.   

6. Zmarł w Krakowie w 1335 (tysiąc trzysta trzydziestym piątym) roku.   

 

D. Władysław II Jagiełło urodził się ok. (około) roku 1352 (tysiąc trzysta 

pięćdziesiątego drugiego). Był jednym z dwunastu synów księcia litewskiego 

Olgierda i księżniczki twerskiej Julianny. Po śmierci swego ojca Jagiełło został 

mianowany wielkim księciem litewskim. Państwo litewskie prowadziło 

nieustannie wojny z Zakonem Krzyżackim, Polską oraz księstwami ruskimi. 

Władysław był również zmuszony do walki przeciwko swoim braciom i stryjowi, 

którzy z Krzyżakami organizowali walki przeciwko niemu. Dzięki małżeństwu z 

Jadwigą, polską królową, uzyskał sojusznika przeciwko Krzyżakom.  

W 1386 (tysiąc trzysta osiemdziesiątym szóstym) roku Jagiełło przyjął 

chrzest, poślubił Jadwigę Andegaweńską i wyraził zgodę na chrystianizację 

Litwy. Został koronowany na polskiego króla, rozpoczynając dynastię 

Jagiellonów. Małżeństwo to stworzyło Polakom korzystne warunki handlu ze 

Wschodem, zaś Litwie zapewniało ochronę przed Krzyżakami. Wojny jednak 
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trwały nadał. W 1387 (tysiąc trzysta osiemdziesiątym siódmym) roku Jagiełło 

odzyskał dla Polski Ruś Halicką. Odparł najazdy krzyżackie, rozszerzył swoje 

wpływy, lecz w jednym musiał ustąpić swemu stryjecznemu bratu Witoldowi i 

przyrzekł mu tytuł namiestnika państwa litewskiego. Jednakże Witold nadal 

dążył do zerwania unii polsko-litewskiej zawartej w Krewie, i w tym celu 

zawarł pokój z Krzyżakami w 1398 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiątym ósmym) 

roku na wyspie Salin. Oddał Krzyżakom Żmudź, sam zaś skierował się na 

Wschód, gdzie poniósł klęskę. Powstała bardzo skomplikowana sytuacja polsko-

litewska, a do tego zmarła Jadwiga, rozpadła się unia krewska, więc Władysław 

zaczął samodzielnie prowadzić politykę. 

W 1400 (tysiąc czterechsetnym) roku odnowił uczelnię w Krakowie, 

nazwaną później Uniwersytetem Jagiellońskim. Akademia ta została założona w 

1364 (tysiąc trzysta sześćdziesiątym czwartym) roku przez Kazimierza III 

(trzeciego) Wielkiego. Była to pierwsza w Polsce uczelnia kształcąca młodych 

Europejczyków na trzech wydziałach: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. 

W latach 1409–1411 (tysiąc czterysta dziewięć – tysiąc czterysta 

jedenaście), prowadził wojnę z Krzyżakami, a o zwycięstwie zadecydowała 

bitwa pod Grunwaldem z 15 (piętnastego) lipca 1410 (tysiąc czterysta 

dziesiątego) roku i śmierć Ulricha von Jungingena. Stolica Zakonu, Malbork, 

jednak nie została zdobyta. Nie odzyskano również Pomorza Gdańskiego, lecz 

mimo to Polska wygrała wojnę z Zakonem. W następnym roku Żmudź wróciła 

do Litwy i dopiero wtedy rozpoczęła się jej chrystianizacja. 

Pomimo podpisania traktatu pokojowego spór polsko-krzyżacki trwał nadal 

i w 1422 (tysiąc czterysta dwudziestym drugim) roku wybuchła ponownie 

wojna, która zakończyła się pokojem i ustalono, że Niemcy nie będą wspierać 

Zakonu, a Polacy husytów. 

W 1424 (tysiąc czterysta dwudziestym czwartym) roku urodził się 

pierwszy syn Jagiełły z małżeństwa z Zofią Holszańską. Król rozpoczął więc 

starania o zapewnienie sukcesji Władysławowi. Szlachcie nadał liczne 

przywileje, a swego kuzyna Witolda zaproponował na króla Litwy. Ten jednak 

zmarł i księciem Litwy został brat Jagiełły Świdrygiełło. Oburzona szlachta i 

wojska koronne zajęły Podole, Świdrygiełło zawarł przymierze z Zakonem i 

Jagiełło podjął decyzję o wyprawie przeciwko swemu bratu i rozpoczęciu 

następnej wojny polsko-krzyżackiej. 

Władysław II (drugi) Jagiełło zmarł w Gródku w 1434 (tysiąc czterysta 

trzydziestym czwartym) roku w drodze na Ruś. Kroniki mówią, że przeziębił się 

w nocy, słuchając śpiewu słowików, i od tego czasu zaczął podupadać na 

zdrowiu. Jego ciało pochowano na Wawelu, zaś serce w kościele franciszkanów 

w Gródku Jagiellońskim. 

Zasługą Jagiełły było wzmocnienie państwa polsko-litewskiego, które stało się 

największą potęgą terytorialną w Europie. Słynne są jego monety, tzw. (tak zwane) 

półgrosze, które wybijano na potrzeby wojen i wykupowanie ziem od Krzyżaków. 

Następnym królem Polski został jego syn Władysław III (trzeci) Warneńczyk. 
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Ćwiczenie 1. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

 w jakich stosunkach były Polska i Litwa na przełomie XIV (czternastego) i 

XV (piętnastego) wieku? 

 kiedy i w jakim celu przeprowadzono chrystianizację Litwy? 

 jaki wpływ na sytuację polityczną miał ślub Jagiełły z Jadwigą? 

 jakim wynikiem zakończyła się wojna z Krzyżakami? 

 jaki jest wkład Jagiełły w naukę? 

 na jakich wydziałach prowadzono kształcenie w Akademii Krakowskiej w 

XV (piętnastym) wieku? 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Był jednym z piętnastu synów litewskiego księcia Olgierda.   

2. W 1387 (tysiąc trzysta osiemdziesiątym siódmym) roku odzyskał Ruś Halicką 

dla Polski. 
  

3. W 1400 (tysiąc czterechsetnym) roku odnowił uczelnię, nazwaną później 

Uniwersytetem Jagiellońskim. 
  

4. 15 (piętnastego) lipca 1410 (tysiąc czterysta dziesiątego) roku stoczył 
zwycięską bitwę pod Grunwaldem. 

  

5. Jagiełło zmarł w Gródku w 1634 (tysiąc sześćset trzydziestym czwartym) 
roku. 

  

6. Jagiełło zdobył Malbork.   

7. Zawarł pokój z Krzyżakami w 1398 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiątym 
ósmym) roku. 

  

 

E. Królowa Jadwiga urodziła się pod koniec 1373 (tysiąc trzysta 

siedemdziesiątego trzeciego) lub na początku 1374 (tysiąc trzysta 

siedemdziesiątego czwartego) roku. Była córką Ludwika Andegaweńskiego, 

króla Polski i Węgier. Wychowywała się na dworach Budy i Wiednia. Koronę 

polską otrzymała jako dziesięcioletnia dziewczynka. W swojej kronice Jan 

Długosz tak się o niej wypowiedział: „Wszystko co mówiła lub czyniła 

znamionowało sędziwego wieku powagę‖. 

W 1386 (tysiąc trzysta osiemdziesiątym szóstym) roku na Wawelu poślubiła 

Władysława Jagiełłę, księcia litewskiego, i rozpoczęła chrystianizację Litwy. 

W 1387 (tysiąc trzysta osiemdziesiątym siódmym) roku wyruszyła do Rusi 

Halickiej w celu odzyskania jej terenów dla Polski. Wyprawę zakończyła 

sukcesem. Potwierdziła także przywileje dla Lwowa. 

Jadwiga osobiście haftowała ornaty, wyposażała świątynie, dobierała 

misjonarzy, a w Pradze ufundowała bursę dla studentów z Litwy, którzy mieli 

się przygotowywać do chrystianizacji swego kraju. Uzyskała wraz z Jagiełłą 

zgodę papieża na utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii 

Krakowskiej. W swoim testamencie przekazała cenne suknie, klejnoty i 

kosztowności na odnowę tej uczelni. 
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Jadwiga była kobieta piękną, wykształconą, znała łacinę i niemiecki, 
interesowała się muzyką, troszczyła o biednych, skazańców i pokrzywdzonych. 
Prowadziła szeroką działalność charytatywną. Ufundowała i wyposażyła kilka 
szpitali, czuwała nad klasztorami. Częściowo sama wyhaftowała bardzo drogą 
szatę liturgiczną, racjonał, który podarowała biskupom krakowskim. Szata jest 
przechowywana do dnia dzisiejszego i zakładana tylko w czasie największych 
uroczystości kościelnych. Na jej polecenie przetłumaczono również Księgę 
Psalmów na język polski. 

W okresie swego panowania, prowadziła rozmowy pokojowe z 
Krzyżakami, a również doprowadziła do zjednoczenia Polski, Litwy i Rusi. 

Przepełniona była duchowością, jej życie można nazwać mistycznym. 
Osobiste przedmioty miała zdobione dwiema splecionymi literami „M‖, 
inicjałami dwóch imion, Marii i Marty, postaci biblijnych, które były dla niej 
wzorem życia kontemplacyjnego i czynnego.  

Zmarła kilka dni po porodzie swojej córki Elżbiety Bonifacji w 1399 (tysiąc 
trzysta dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku. Została pochowana na Wawelu. 

Po śmierci Jadwigę zaczął otaczać kult, ludzie oddawali jej cześć. 
Rozpoczęto starania o kanonizację, lecz te zabiegi wymagały dużej sumy 
pieniędzy, które przeznaczono na wojnę trzynastoletnią z Krzyżakami. 

Dopiero w 1979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym dziewiątym) roku 
Jadwiga została beatyfikowana przez Jana Pawła II (drugiego) przez 
zatwierdzenie kultu, a w 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) 
roku, św. (święty) Jan Paweł II (drugi) kanonizował ją w czasie mszy św. 
(świętej) na krakowskich Błoniach. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Była córką Ludwika Andegaweńskiego.   

2. Koronę polską otrzymała w wieku lat dwudziestu.   

3. Po ślubie z Władysławem Jagiełłą rozpoczęła chrystianizację Węgier.   

4. Po śmierci została pochowana na Wawelu.   

5. W 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) roku została 
kanonizowana. 

  

 

Ćwiczenie 2. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

 w jakim wieku Jadwiga została królową? 

 jaki wpływ miała na rozwój kultury i nauki? 

 jak wyglądała? Czym się cechowała? 

 co oznacza słowo „kanonizowany‖? 
 

Ćwiczenie 3. Proszę połączyć słowa z kolumn, by uzyskać logiczne i 
poprawne gramatycznie wyrażenie. 
1. poślubić    a. do chrystianizacji, do egzaminu, dokładnie 

2. zakończyć się   b. króla, ukochanego księcia, obcokrajowca 
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3. potwierdzić   c. mieszkanie, świątynię, uniwersytet 

4. wyposażać   d. decyzję, przywileje 

5. przygotowywać się  e. działalność charytatywną, samochód, szpital 

6. prowadzić   f. nad klasztorem, dziećmi, bezpieczeństwem 

7. czuwać    g. happy endem, sukcesem, porażką 

8. przetłumaczyć  h. na dworach, w rodzinie szlacheckiej, w wiejskim 

domu  

9. wychowywać się  i. wiersz, powieść, Księgę Psalmów 

 

F. Jan III Sobieski urodził się w 1629 (tysiąc sześćset dwudziestym 

dziewiątym) roku na zamku w Olesku. Pochodził ze znakomitego rodu. 

Dzieciństwo i młodość spędził w Olesku i Żółkwi. Otrzymał gruntowne 

wykształcenie i poznał kilka języków obcych, m.in. (między innymi) łacinę, 

niemiecki, francuski, grecki i tatarski. Edukację uzupełnił w Kolegium 

Nowodworskim w Krakowie, a potem w Akademii Krakowskiej i kilku krajach 

Europy. Interesował się astronomią, matematyką, architekturą, historią oraz 

kunsztownie stosował retorykę. W czasie swego pobytu za granicą poznał 

organizację wojsk, uczestniczył w wielu wykładach o wojskowości, tym bardziej, 

że trwała wojna trzydziestoletnia i naocznie mógł swą wiedzę poszerzać. 

W 1648 (tysiąc sześćset czterdziestym ósmym) roku powrócił z Francji do 

kraju, gdyż wybuchło powstanie Chmielnickiego. Jan Kazimierz nadał mu po 

zmarłym ojcu starostwo jaworowskie i Sobieski na czele chorągwi kozackiej i 

husarskiej wyruszył pod Zborów. Trzy lata później został ranny w bitwie pod 

Beresteczkiem, już wtedy występował w randze pułkownika. Po śmierci swego 

brata w niewoli tatarskiej, zapałał nienawiścią do muzułmanów i w 1653 (tysiąc 

sześćset pięćdziesiątym trzecim) roku samowolnie zorganizował zasadzkę na 

posła tatarskiego, co wywołało duży skandal dyplomatyczny. 

W 1654 (tysiąc sześćset pięćdziesiątym czwartym) roku rozpoczęła się 

wojna polsko-rosyjska, która z przerwami trwała do 1667 (tysiąc sześćset 

sześćdziesiątego siódmego) roku. Car Aleksy Romanow z ogromną armią 

wkroczył na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sobieski na czele armii 

koronnej wyruszył na wschód. Wieloletnie walki zakończyły się traktatem 

rozejmowym w Andruszowie. 

Na początku potopu szwedzkiego, w 1655 (tysiąc sześćset pięćdziesiątym 

piątym) roku, Jan Sobieski złożył przysięgę wierności królowi Karolowi 

Gustawowi. Była to do dziś niezrozumiała zdrada wobec Jana Kazimierza. Służąc 

w armii szwedzkiej, która była najlepiej zorganizowaną armią na świecie, poznał 

wiele tajników wojskowości, które potem wykorzystał. Potop szwedzki przyniósł 

ogromne spustoszenie. Zniszczeniu uległy polskie zamki i twierdze, wywieziono 

znaczne ilości zbiorów bibliotecznych i skarbców oraz relikwie. Rzeczpospolita 

Obojga Narodów została mocno osłabiona na arenie międzynarodowej. 
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W 1656 (tysiąc sześćset pięćdziesiątym szóstym) roku Sobieski porzucił 

szeregi szwedzkie i zgłosił się pod komendę Stefana Czarnieckiego, by w końcu 

stanąć u boku króla Jana Kazimierza. Wziął udział w kampanii przeciwko 

Szwedom i wyprawie do Rosji. W bitwach z oddziałami tatarskimi i kozackimi, 

odznaczył się dużymi zdolnościami strategicznymi i militarnymi. Za te zasługi 

otrzymał od Jana Kazimierza buławę hetmańską. 

W czasie jednej z zabaw na dworze królewskim Jana Kazimierza poznał i 

pokochał dwórkę królowej Ludwiki Marii Gonzagi Marię Kazimierę d‘Arquien 

de la Grange, którą poślubił w 1665 (tysiąc sześćset sześćdziesiątym piątym) 

roku. Ich romans, utrwalony w „Listach do Marysieńki‖, w których król nazywał 

ukochaną „królową serca‖, zasłynął w historii jako przykład epistolografii 

miłosnej. Marysieńka bardzo kochała Sobieskiego i często towarzyszyła mu w 

czasie podróży, okazywali sobie czułość, była jego powiernicą i przyjaciółką. 

Urodziła 13 (trzynaścioro) dzieci. Do obiegu wszedł list po zwycięskiej bitwie 

pod Wiedniem, który zaczynał się: „Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał 

zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie 

słyszały‖. List ten został przetłumaczony na kilkanaście języków. Inne listy 

zawierają opisy codziennego życia, wypraw wojennych i polityki, lecz przede 

wszystkim uczucia kochającej się pary. Listy pisane były po polsku, lecz 

adresatką Francuzka, więc są tam także wplecione wyrazy francuskie. 

W kolejnych latach Jan Sobieski wielokrotnie dowodził polskimi wojskami 

przeciwko Tatarom, czym zjednał sobie przychylność szlachty i w 1668 (tysiąc 

sześćset sześćdziesiątym ósmym) roku został hetmanem wielkim koronnym. W 

tym samym roku abdykował król Jan Kazimierz. W następnym roku królem 

ogłoszono Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a Sobieski przy wsparciu króla 

francuskiego Ludwika XIV (czternastego), zawiązał spisek mający na celu 

obalenie polskiego króla. 

W latach 1672–1676 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt dwa–tysiąc sześćset 

siedemdziesiąt sześć) prowadził Sobieski wojny z Tatarami i Turkami. Sławę i 

triumf przyniosła hetmanowi Sobieskiemu dopiero wyprawa na czambuły 

tatarskie i bitwa pod Chocimiem, gdy rozgromił wojsko tureckie. Został 

hetmanem wielkim koronnym i jednym z największych polityków w kraju. 

Sprawował władzę nad wojskiem i dyplomacją. 

Po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego szlachta polska na sejmie 

elekcyjnym wybrała Jana Sobieskiego na króla Polski. Niemałą zasługę odegrała 

w tym jego żona Marysieńka, która pomogła zebrać głosy elektorskie. W 1676 

(tysiąc sześćset siedemdziesiątym szóstym) roku Jan Sobieski został 

koronowany na króla Polski. 

Głównym celem polityki polskiego króla było zapewnienie krajowi silnej 

pozycji nad Bałtykiem i zawarcie pokoju z Turcją, by odzyskać Kamieniec 

Podolski, ważny punkt strategiczny. Lecz Francja zerwała sojusz z 

Rzecząpospolitą i po kilku latach bez wojen znowu rozpoczęły się walki z 

Turcją. Intrygi księcia Sapiehy również miały niekorzystny wpływ na politykę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d%E2%80%99Arquien
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d%E2%80%99Arquien
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Sobieskiego. Turcy, jako sojusznicy Francji, wyruszyli na Austrię. W obawie 

przed wojną na terenach polskich, Sobieski podążył, by wspomóc armię 

austriacką i w 1683 (tysiąc sześćset osiemdziesiątym trzecim) roku rozegrała się 

wielka bitwa pod Wiedniem, gdzie król polski rozgromił armię turecką. Armia 

turecka wraz z Tatarami uciekła z pola bitwy, pozostawiając swoje namioty z 

wyposażeniem. Wezyr Kara Mustafa stracił życie i w ten sposób zakończył się 

zwycięski okres Imperium Osmańskiego. Odsiecz wiedeńska to jedno z 

ostatnich zwycięstw I (pierwszej) Rzeczypospolitej, potem już zaczęły ją nękać 

wewnętrzne i zewnętrzne słabości, które w końcu doprowadziły do rozbiorów. 

W następnym roku Rzeczpospolita weszła w skład Świętej Ligi 

skierowanej przeciwko Turcji. Zabiegając o poparcie Rosji w walce z Turcją, 

Sobieski zawarł w Moskwie w 1686 (tysiąc sześćset osiemdziesiątym szóstym) 

roku pokój wieczysty, na mocy którego zrezygnował ze Smoleńska i Kijowa. 

Podejmował jeszcze wiele inicjatyw antytureckich, lecz Francuzi je obalali. 

Wyprawa do Mołdawii z 1691 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego pierwszego) 

roku również przyniosła klęskę. 

Swoje wielkie doświadczenie wojenne król Jan III (trzeci) Sobieski 

wykorzystał, reformując wojska Rzeczypospolitej. Należał do najwybitniejszych 

wodzów.  

Po długiej chorobie, w czasie której troskliwie opiekowała się nim 

Marysieńka, zmarł w swoim pałacu w Wilanowie w 1696 (tysiąc sześćset 

dziewięćdziesiątym szóstym) roku. Pochowany został na Wawelu, zaś serce 

jego znajduje się w warszawskim kościele kapucynów. Marysieńka zmarła 20 

(dwadzieścia) lat później i została pochowana obok męża. 

Jan III (trzeci) Sobieski odziedziczył i pomnożył znacznie swój majątek, był 

człowiekiem bardzo bogatym. Swoją opieką otaczał artystów i architektów, a 

gdańskiemu astronomowi, Heweliuszowi, zapewnił dożywotnią pensję, za co ten 

odwdzięczył mu się, nazywając odkryty gwiazdozbiór „Tarczą Sobieskiego‖. 

Następnym królem polskim został August II (drugi) Mocny z dynastii saskiej. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę zaznaczyć plusem (+) sojusznika, a minusem (–) 

przeciwnika Polski za czasów panowania Sobieskiego.  

a. Tatarzy b. Kozacy c. Turcja d. Francja e. Austria f. Rosja 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Urodził się w Żółkwi.   

2. Jego żona miała na imię Marysieńka.   

3. Wraz ze swoją armią rozgromił Turków pod Wiedniem.   

4. W wyprawie do Mołdawii z 1691 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego 

pierwszego) roku odniósł spektakularne zwycięstwo. 
  

5. Po śmierci król Jan III (trzeci) Sobieski został pochowany na Wawelu.   
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Ćwiczenie 3. Proszę ułożyć chronologicznie wydarzenia z życia Sobieskiego. 

1. Wziął udział w kampanii przeciwko Szwedom.  

2. Zawarł pokój wieczysty z Rosją.  
3. Został królem. 
4. Otrzymał gruntowne wykształcenie. 
5. Na czele chorągwi kozackiej i husarskiej wyruszył pod Zborów.  

6. W 1648 (tysiąc sześćset czterdziestym ósmym) roku powrócił z Francji do kraju. 

7. Poznał Marię, swoją przyszłą żonę.  

8. W bitwie pod Chocimiem rozgromił wojsko tureckie.  

9. Otrzymał buławę hetmańską. 
10. Zgłosił się pod komendę Stefana Czarnieckiego. 

11. Zwyciężył armię turecką w bitwie pod Wiedniem.  

12. Złożył przysięgę wierności królowi Karolowi Gustawowi.  

13. Został ranny w bitwie pod Beresteczkiem. 

 

G. Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746 (tysiąc siedemset 

czterdziestym szóstym) roku na terenie obecnej Białorusi. Całe swoje życie 

związał w wojskiem i walkami o niepodległość. W 1765 (tysiąc siedemset 

sześćdziesiątym piątym) roku wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej i 

ukończył ją w stopniu kapitana. 

W 1769 (tysiąc siedemset sześćdziesiątym dziewiątym) roku wyjechał do 

Francji na 5 (pięć) lat – uczył się tam w Akademii Wojskowej. Do kraju wrócił 

po I (pierwszym) rozbiorze Polski. 

Kościuszko nie podjął służby wojskowej w zredukowanej po I (pierwszym) 

rozbiorze Polski armii, dlatego podjął decyzję o wyjeździe do Stanów 

Zjednoczonych, by tam, z sukcesem, walczyć w wojnie amerykańsko-

angielskiej. Jego zasługi zostały docenione przez samego prezydenta Jerzego 

Waszyngtona, który powierzył mu budowę twierdzy West Point.  

W 1783 (tysiąc siedemset osiemdziesiątym trzecim) roku został 

mianowany na generała brygady armii amerykańskiej. W następnym roku 

powrócił do Rzeczypospolitej. Od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

dostał nominację na generała i w czasie rosyjskiej interwencji z roku 1792 

(tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego drugiego) odznaczył się walecznością, 

lecz wojna została przegrana i nastąpił II (drugi) rozbiór Polski. Kraj został 

podzielony między Rosję i Prusy. Tadeusz Kościuszko, jak większość 

przeciwników konfederacji targowickiej, wyjechał do Drezna, aby tam 

opracować koncepcję powstania. W kraju sytuacja była niedobra, redukowano 

wojsko, a Rosjanie wpadli na trop spisku. W tych okolicznościach Kościuszko 

przyjechał do Krakowa i tam na rynku złożył przysięgę, która dała początek 

insurekcji kościuszkowskiej: „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu 

Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj 

prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania 

samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę‖. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d%E2%80%99Arquien
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Zebrany na ulicy św. (świętej) Anny w Krakowie tłum wiwatował na część 

Naczelnika, ludzie wpinali sobie trójkolorowe wstążki – symbol wolności. 
W 1794 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym czwartym) roku rozpoczęło 

się powstanie, które swoim zasięgiem objęło większość dzielnic ówczesnego 
państwa polskiego. Początek to sukcesy Kościuszki w walce pod Racławicami i 
w Warszawie, lecz potem przegrana pod Maciejowicami i niewola w twierdzy 
petersburskiej. Insurekcja kościuszkowska upadła, lecz zwycięstwo pod 
Racławicami miało duży wpływ na obronę idei Konstytucji Trzeciego Maja i 
niepodległości, a także mobilizowało ludność polską i litewską do walki. 

Rok 1795 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąty piąty) to czas III (trzeciego) 
rozbioru Polski. Kraj został podzielony między Rosję, Prusy i Austrię.  

W 1796 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym szóstym) roku car Paweł I 
(pierwszy) Romanow uwolnił Tadeusza Kościuszkę, gdy ten złożył przysięgę 
wiernopoddańczą, w zamian car oswobodził 20000 (dwadzieścia tysięcy) Polaków. 

Dwa lata później Kościuszko wyjechał do Paryża i tam brał udział w 
tworzeniu Legionów Polskich. 

Od 1808 (tysiąc osiemset ósmego) roku mieszkał w Szwajcarii i tam zmarł 
w 1817 (tysiąc osiemset siedemnastym) roku. Rok później zwłoki Kościuszki 
sprowadzono do kraju i złożono na Wawelu, serce zaś znajduje się w urnie na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 

Na całym świecie Kościuszko uznawany jest za bohatera, poświęcono mu 
wiele ulic i placów. W Australii najwyższy szczyt nosi nazwę Góra Kościuszki. 
W Stanach Zjednoczonych okrzyknięty został bohaterem narodowym. Naród 
polski w latach 1820–1823 (tysiąc osiemset dwadzieścia – tysiąc osiemset 
dwadzieścia trzy) usypał mu kopiec w Krakowie, który nazwano Kopcem 
Kościuszki. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. Urodził się w 1756 (tysiąc siedemset pięćdziesiątym szóstym) roku.   

2. Walecznie walczył o wolność w armii Stanów Zjednoczonych.   

3. Poprowadził wygraną bitwę pod Racławicami.   

4. Przebywał w niewoli w twierdzy moskiewskiej.   

5. Jego serce znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić luki w zdaniach. 
Tadeusz Kościuszko całe swoje życie związał w wojskiem i walkami o 

..................................... . 
Nastąpił II (drugi) rozbiór Polski i kraj został podzielony między Rosję i 

........................ . 
Tadeusz Kościuszko, jak większość przeciwników konfederacji ................, 

wyjechał do Drezna, aby tam opracować koncepcję ............................... . 
Kościuszko przyjechał do Krakowa i tam na rynku złożył ......................., 

która dała początek ......................... kościuszkowskiej. 
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Zwycięstwo pod Racławicami miało duży wpływ na obronę idei 
Konstytucji Trzeciego Maja i ................................, a także mobilizowało 
ludność polską i ....................................... do walki. 

Rok 1795 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąty piąty) to czas III (trzeciego) 
................................... Polski.  

Kraj został podzielony między.................................., Prusy i Austrię.  
Kościuszko wyjechał do Paryża i tam brał udział w tworzeniu 

............................. Polskich. 
Jego serce znajduje się w urnie na Zamku ........................... w Warszawie. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wyjaśnić słowa. 
a. insurekcja – 
b. rozbiór – 
c. niepodległość – 
d. przysięga wiernopoddańcza – 
e. konfederacja – 
f. wolność – 
g. bohater – 
 

H. Ćwiczenie 1. Proszę wybrać poprawną formę gramatyczną i wpisać ją 
do tekstu. 
1. a) niemieckojęzyczną  b) niemieckojęzycznej  c) niemieckojęzycznym 
2. a) Poniatowskiego   b) Poniatowskiemu  c) Poniatowskim 
3. a) biegło    b) biegłe    c) biegle 
4. a) wojska    b) wojsku    c) wojskom 
5. a) Rzecząpospolitą   b) Rzeczypospolitej  c) Rzeczpospolita 
6. a) armie    b) armii    c) armiach 
7. a) obradami    b) obrad    c) obradom 
8. a) wojska    b) wojsk    c) wojskami 
9. a) zręcznie    b) zręczne    c) zręczną 
10. a) brakiem    b) brakom    c) brakami 
11. a) odwagi    b) odwagą    c) odwagę 
12. a) zwycięstwie   b) zwycięstwu   c) zwycięstwo 
13. a) mogł     b) mógł    c) mog 
14. a) dalie     b) dalej    c) dale 
15. a) utraty    b) utratę    c) utracie 
16. a) żołnierzów    b) żołnierzy    c) żołnierzami 
17. a) będącą    b) będące    c) będącej 
18. a) ogólną    b) ogólny    c) ogólne 
19. a) religijne    b) religijni    c) religijny 
20. a) Krakowem    b) Krakówa    c) Krakowa 
21. a) niewole    b) niewoli    c) niewolę 
22. a) trzej     b) trzech    c) trzy 
23. a) przeprawą    b) przeprawy   c) przeprawie 
24. a) uroczysto    b) uroczyście   c) uroczyste 
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Książę Józef Poniatowski urodził się w Austrii w 1763 (tysiąc siedemset 
sześćdziesiątym trzecim) roku w rodzinie 1.......................................... . Polakiem 
stał się z wyboru, dzięki Stanisławowi Augustowi 2......................................., 
swemu stryjowi, z którym, jako młodzieniec, dużo czasu spędzał w Warszawie. 
Znał 3........................ język francuski, niemiecki i polski. Od dziecka przejawiał 
miłość do 4......................... . W niedługim czasie uzyskał stopień pułkownika i 
został adiutantem cesarza Józefa II (drugiego).  

W 1789 (tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym) roku na życzenie 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wrócił do 5...................................... i 

wstąpił do nielicznej i słabej polskiej 6......................., w której służył Tadeusz 

Kościuszko. Było to w okresie 7...................... Sejmu Czteroletniego i 

uchwalenia Konstytucji 3 (trzeciego) Maja. W 1792 (tysiąc siedemset 

dziewięćdziesiątym drugim) roku został dowódcą 8............................. polskich, 

którymi bardzo 9.................... dowodził w wojnie z Rosją. Warunki do walki 

miał trudne, często borykał się z 10................... amunicji i innych dostaw z 

Warszawy. Za męstwo i 11................... król odznaczył księcia Poniatowskiego i 

Tadeusza Kościuszkę orderem Virtuti Militari. 

Król tymczasem, nie wierząc w 12..........................., ogłosił kapitulację. 

Książę Józef Poniatowski długo nie 13.......................... zgodzić się z taką 

decyzją i rozpaczliwie chciał walczyć 14..............................., nie dopuszczając 

myśli o 15............................... niepodległości. Jednak Stanisław August zawarł 

przymierze z carycą Katarzyną i przystąpił do konferencji targowickiej. W 1793 

(tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym trzecim) roku nastąpił II (drugi) rozbiór 

Polski. Wtedy to Poniatowski ogłosił swoją dymisję. Żegnany przez 

16......................................., wyjechał do Wiednia. 

Po śmierci carycy Katarzyny, car Paweł I (pierwszy) uwolnił Tadeusza 

Kościuszkę i zwrócił majątek Poniatowskiemu. 

Dwa lata później Poniatowski powrócił do Polaków, by stanąć u boku 

Tadeusza Kościuszki. Zamieszkał w Warszawie, 17................................. 

wówczas pod pruskim panowaniem. Żył wystawnie, nigdy się nie ożenił. 

W 1806 (tysiąc osiemset szóstym) roku Poniatowski zaczął dowodzić 

wojskiem polskim sprzymierzonym z wojskami Napoleona. W następnym roku 

powstało Wielkie Księstwo Warszawskie ze swoją konstytucją, a ministrem wojny 

został Józef Poniatowski. Zreformował armię, ustanowił podwyżki dla wojska, 

czym zdobył sobie 18............................. przychylność i zaufanie. Apelował o to, 

aby posady wójtów zostawały przyznane chłopom, założył Szkołę Lekarską, był 

współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego, zwolnił Żydów z obowiązku 

wojskowego ze względu na przekonania 19........................ . Odrzucił propozycję 

współpracy z Prusami i Rosją, choć te mamiły go nawet koroną polską.  

W 1809 (tysiąc osiemset dziewiątym) roku w czasie wojny polsko-

austriackiej przeprowadził skuteczną ofensywę na terenie zaboru austriackiego, 

doprowadzając w rezultacie do wycofania się wojsk austriackich z Warszawy. 

Zdobył Lublin, Zamość, Sandomierz i Lwów. Już jako bohater wkroczył na 
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koniu do 20..............................., gdzie rozpoczął nadzorowanie tymczasowego 

rządu galicyjskiego. Podpisał również ustawę o reformie szkolnictwa, którą 

opracował Hugo Kołłątaj. Kampania przeciwko Austrii zakończyła się 

sukcesem bez pomocy obcych wojsk. Poniatowski pokazał w niej swoje 

ponadprzeciętne umiejętności strategiczne. 

Wziął udział w kampanii Napoleona przeciw Moskwie w 1812 (tysiąc 

osiemset dwunastym) roku. Po klęsce armii napoleońskiej, ciężko 

kontuzjowany, uniknął 21.................................. i wrócił do Warszawy. 

W 1813 (tysiąc osiemset trzynastym) roku, nie ulegając sugestiom 

współpracy z Rosją, zebrał armię i wyprowadził ją przez Austrię do Saksonii. 

Wojska Aleksandra I (pierwszego) posuwały się na zachód i było wiadome, że 

22.................... zaborcy jako warunek pokoju z Napoleonem, zażądają zniesienia 

Księstwa Warszawskiego. Poniatowski wówczas powiedział: „Odwagi i 

starajcie się, aby imię polskie miało mocny dźwięk! Możemy i winniśmy 

trzymać się hasła, że wszystko raczej utracić można prócz honoru.‖ 

Wraz z armią dotarł pod Lipsk, gdzie wykazał się niezwykłą odwagą i 

sprytem. W uznaniu zasług otrzymał od Napoleona tytuł marszałka Francji. 

Bitwa była długa, męcząca i choć utonął pod nim koń w czasie 

23.................................. przez rzekę Elsterę, a on sam został ranny, to się nie 

poddał i nadal osłaniał odwrót armii francuskiej. W czasie tej przeprawy jednak 

zginął, ostrzelany przez pomyłkę, prawdopodobnie przez sojuszników.  

Według legendy, Cyganka w młodości wywróżyła Poniatowskiemu, że 

Elstera go pokona: „Do wysokich w życiu twym dojdziesz godności, lecz sroka 

(po niemiecku Elster) będzie przyczyną twej śmierci‖. 

Zwłoki Poniatowskiego pochowano w Lipsku, lecz wkrótce sprowadzono i 

24.................................. złożono na Wawelu po uzyskaniu zgody cara 

Aleksandra. 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  
 P N 

1. Urodził się w 1736 (tysiąc siedemset trzydziestym szóstym) roku.   

2. Był ministrem wojny w Wielkim Księstwie Warszawskim.   

3. Był współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego.   

4. Nie wziął udziału w wyprawie Napoleona przeciw Moskwie.   

5. Został pochowany na Zamku Królewskim w Warszawie.   
 

I. Ćwiczenie 1. Proszę użyć wyrazów w nawiasach w odpowiedniej 

formie. 

Józef Piłsudski urodził się na Litwie w 1867 (tysiąc osiemset 

sześćdziesiątym siódmym) roku. 

Wychowywał się w rodzinie patriotycznej, gdzie kultywowano polskie 

(tradycja) .................. . 

Za swoje przekonania socjalistyczno-rewolucyjne najpierw został 

wydalony z uniwersytetu w Charkowie, potem aresztowany pod (zarzut) 
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.......................... udziału w spisku przeciwko carowi Aleksandrowi II (drugiemu) 

i w końcu zesłany na (Syberia) .......................... . 

Ze zsyłki wrócił do Wilna i wstąpił do ruchu (socjalistyczny) 

.................................................... .  

W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej wydał odezwę do polskich 

Żydów, w której żądał, by nie narzucali na Litwie języka rosyjskiego i przerwali 

rusyfikację (kraj) ..................... . 

W 1900 (tysiąc dziewięćsetnym) roku został ponownie aresztowany przez 

(Rosjanie) ........................... i osadzony w Cytadeli Warszawskiej.  

W następnym roku, symulując obłęd, został przeniesiony do (szpital) 

......................, skąd uciekł przy pomocy lekarza i osiedlił się w Krakowie. 

W Galicji prowadził aktywną działalność wydawniczą, a również 

przygotowania do walki zbrojnej. 

W 1904 (tysiąc dziewięćset czwartym) roku w (czas) .................... wojny 

rosyjsko-japońskiej, przebywał w Japonii i tam pertraktował w sprawie 

utworzenia legionu polskiego z Polaków, którzy (uciec) ........................ z armii 

carskiej. 

Organizacja ta stała się główną siłą rewolucji 1905 (tysiąc dziewięćset 

piątego) roku.  

Kolejne lata to nieustanne dążenie Piłsudskiego do uzyskania przez Polskę 

(niepodległość) ............................ . 

Podczas I (pierwszej) wojny światowej zorganizował oddziały zbrojne i 

prowadził z nimi akcje na (ziemie) .......................... polskich podległych Rosji. 

Dał się poznać jako doskonały dowódca, bojownik o wolność, kochany i 

(podziwiać) .......................... przez swoich żołnierzy. Zorganizował Legiony 

Polskie i nimi dowodził. W 1917 (tysiąc dziewięćset siedemnastym) roku 

Legiony odmówiły złożenia przysięgi wierności Austrii i Niemcom, a 

Piłsudskiego aresztowano i uwięziono w Magdeburgu. Po wojnie i (klęska) 

............................ Niemiec, Piłsudski wrócił do niepodległej Polski, 

entuzjastycznie (witać) ............................... już na dworcu w Warszawie. Do 

stolicy sprowadził lewicowy rząd Daszyńskiego z Lublina i zmienił (nazwa) 

..................... państwa na Republikę Polską. Na początku roku 1919 (tysiąc 

dziewięćset dziewiętnastego) został mianowany przez Sejm Ustawodawczy 

Naczelnikiem Państwa, a w (marzec) ...................... następnego roku marszałkiem 

Polski. W tym czasie toczył na (Wschód) ...................... walki z bolszewikami, 

martwiąc się o losy młodego państwa. Jednakże bitwa warszawska z 1920 (tysiąc 

dziewięćset dwudziestego) roku, znana jako „cud nad Wisłą‖, zadała wojskom 

radzieckim skuteczny cios i plan Piłsudskiego zakończył się powodzeniem. 

(Sukces) ......................... również zakończyła się bitwa nad Niemnem i w 

konsekwencji tego, podpisany w 1921 (tysiąc dziewięćset dwudziestym 

pierwszym) roku traktat ryski zakończył oficjalnie stan wojny. 

W 1922 (tysiąc dziewięćset dwudziestym drugim) roku Piłsudski przekazał 

władzę Gabrielowi Narutowiczowi. Nie chciał kandydować na urząd 
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prezydenta, gdyż ten pełnił tylko funkcję reprezentacyjną, i usunął się z polityki. 

Wygłosił słynne przemówienie w hotelu Bristol, w którym przedstawił (swoja) 

........................ opinię na temat koniunkturalizmu i partyjniactwa: 

„Zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją 

brudną duszę, opluwający mnie zewsząd, nie szczędzący niczego, co szczędzić 

trzeba – rodziny, stosunków, bliskich mi ludzi, śledzący moje kroki, robiący 

małpie grymasy, przekształcający każdą myśl odwrotnie – ten potworny karzeł 

pełzał za mną, jak nieodłączny druh, ubrany w chorągiewki różnych typów i 

kolorów – to obcego, to swego państwa, krzyczący frazesy, wykrzywiający 

potworną gębę, wymyślający jakieś niesłychane historie, ten karzeł był moim 

nieodstępnym druhem, nieodstępnym towarzyszem doli i niedoli, szczęścia i 

nieszczęścia, zwycięstwa i klęsk‖. 

Zamieszkał w (Sulejówek) ................................... wraz z rodziną i zajął się 

publicystyką, gdzie ostro krytykował ustrój i brak stabilności w polityce. W 

1926 (tysiąc dziewięćset dwudziestym szóstym) roku wrócił do polityki i stanął 

na czele wojsk, które doprowadziły do obalenia prezydenta Ignacego 

Mościckiego i premiera Wincentego Witosa w tzw. (tak zwanym) (zamach) 

........................... majowym. Zdobył władzę i ustanowił rządy autorytarne, 

zwane sanacją. W kolejnych latach dwukrotnie pełnił funkcję premiera. W 

polityce dążył do równowagi z Niemcami i Związkiem Radzieckim, podpisano 

pakty o nieagresji, a ponadto przygotowano i wprowadzono nową konstytucję, 

dającą większą władzę (prezydent) ......................... . Piłsudski skupiał się na 

sprawach armii, uważając, że jedynie silne i stabilne wojsko jest w stanie 

uchronić (państwo) ................................ . W 1934 (tysiąc dziewięćset 

trzydziestym czwartym) roku został utworzony, do dziś budzący kontrowersje, 

Obóz Odosobnienia dla (więźniowie) ............................ politycznych w Berezie 

Kartuskiej. Był to rodzaj łagru, zaaprobowany przez Piłsudskiego, przez który 

przewinęło się kilka (tysiąc) .............................. „osób zagrażających 

bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu‖. Obóz istniał do 

wybuchu II (drugiej) wojny światowej, kiedy to Polesie zajął Związek Radziecki 

i Armia Czerwona wyswobodziła (więźniowie) ...................... . 

Konstytucja kwietniowa ogłoszona została przez Sejm 23 (dwudziestego 

trzeciego) kwietnia 1935 (tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego) roku. 

Józef Piłsudski zmarł w maju 1935 (tysiąc dziewięćset trzydziestego 

piątego) roku. Ogłoszono żałobę narodową i ciało Marszałka złożono na 

Wawelu, jego pogrzeb był wielką (manifestacja) ................................ . 

Natomiast serce Piłsudskiego, zgodnie z jego wolą, złożono w (grób) 

....................... matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Znajduje się tam płyta 

granitowa z napisem: „Matka i Serce Syna‖. 

W dwudziestoleciu międzywojennym zaznaczył się w Polsce kult 

Piłsudskiego. Był głównym tematem wielu utworów literackich, honorowym 

(obywatel) ............................ wielu miast, jego imię noszą ulice i instytucje. W 

okresie PRL-u kult Marszałka był zwalczany, a jego twórczość objęta cenzurą. 
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Dopiero po 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym) roku, po 

upadku (komunizm) ............................... w Polsce, Piłsudski nazwany został 

jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski. 
 

Ćwiczenie 2. Proszę odnaleźć w tekście formy imiesłowów 

przymiotnikowych czynnych, a następnie proszę podać formy czasowników, od 

których zostały utworzone. 

Przykład: wypluwający – wypluwać 
 

Ćwiczenie 3. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w Estonii w 1867 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym siódmym) roku.   

2. W 1917 (tysiąc dziewięćset siedemnastym) roku był więziony w Magdeburgu.   

3. Jego zasługą była wygrana bitwa warszawska, zwana „cudem nad Wisłą‖.   

4. Po śmierci serce Marszałka złożono w grobie matki na cmentarzu na Rossie.   

5. Był Naczelnikiem państwa polskiego.   

 

J. Ćwiczenie 1. Proszę uporządkować tekst, by stworzył logiczną całość. 
1. Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 (tysiąc dziewięćset 

dwudziestym drugim) roku. To polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, 

działacz społeczny, polityk oraz dyplomata. Urodził się i wychowywał w ...  

 ... wykłady z historii najnowszej na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. 

W 1995 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym) roku objął urząd 

ministra spraw zagranicznych w Polsce, ponownie w roku 2000 

(dwutysięcznym). 

W czasie swoich licznych wywiadów ciągle powtarzał, ...  

 ... Warszawie. Gdy we wrześniu 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestego 

dziewiątego) roku wybuchła II (druga) wojna światowa, brał udział w obronie 

stolicy. W 1940 (tysiąc dziewięćset czterdziestym) roku został zatrzymany w 

masowej ...  

 ... siebie w okresie okupacji informacje o zbrodniach hitlerowskich, 

sytuacji w obozach koncentracyjnych i więzieniach oraz o zagładzie Żydów. 

W związku z działalnością opozycyjną został aresztowany przez organy 

bezpieczeństwa pod fałszywym ...  

 ... w obozie przekazał władzom AK w lecie tego samego roku, po czym 

wstąpił do Armii Krajowej.  

Od września 1942 (tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego) roku 

zaangażował się w działalność „Żegoty‖, gdzie zajmował się ...  

 ... obławie i uwięziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie 
przebywał do kwietnia 1941 (tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego) 

roku. Sprawozdanie ze swego pobytu ...  
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 ... zarzutem szpiegostwa i skazany na 8 (osiem) lat więzienia. Po wojnie 
powrócił do działalności publicystycznej, ciągle inwigilowany przez służby 
specjalne.  

W 1966 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym szóstym) roku otrzymał w 
Izraelu medal Sprawiedliwy wśród Narodów ...  

 ... organizowaniem pomocy Żydom. 
Od 1 (pierwszego) sierpnia 1944 (tysiąc dziewięćset czterdziestego 

czwartego) roku walczył w powstaniu warszawskim. Za tę działalność został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Jesienią 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego) roku rozpoczął 
współpracę z Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, gdzie 
wykorzystał zebrane przez ...  

 ... forach międzynarodowych. 
W 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym) roku w związku z aktywną 

działalnością opozycyjną i licznymi kontaktami w krajach zachodnich został 
objęty zakazem ...  

 ... Świata. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i 
sympozjach poświęconych problematyce II (drugiej) wojny światowej, 
zagładzie Żydów, stosunkom polsko-niemieckim i polsko-żydowskim oraz roli 
intelektualistów w polityce. Wygłosił szereg odczytów i referatów na ...  

 ... druku w Polsce, a także innym represjom, między innymi odmową 
wydania paszportu i rewizjom, był internowany po wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prowadził jako starszy 
wykładowca ...  

 ... że w życiu najważniejsze jest to, aby być przyzwoitym człowiekiem. 
Władysław Bartoszewski zmarł w 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku. 

 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Sprawował urząd prezydenta Polski.  X 

2. Był więziony w obozie koncentracyjnym.   

3. Był profesorem na uniwersytecie w Lublinie.   

4. Jako opozycjonista był represjonowany.   

5. Jako polityk występował przeciw Żydom.   

K. Ćwiczenie 1. Proszę dobrać zakończenia zdań (oznaczone a–k). 
a. gospodarce, które wyrządziły władze komunistyczne. 
b. do śmierci. 
c. doradcą prezydenta Wałęsy. 
d. mężczyznach i chłopcach w Bośni. 
e. na Wawelu. 
f. sposób do zalegalizowania „Solidarności‖. 
g. rokowań z rąk PZPR. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Komisja_Badania_Zbrodni_Niemieckich_w_Polsce
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h. głównie katolickich. 
i. Orła Białego. 
j. zbadania ich przebiegu. 
k. Rzecząpospolitą Polską. 

 
Tadeusz Mazowiecki urodził się w 1927 (tysiąc dziewięćset dwudziestym 

siódmym) roku. To polski polityk, poseł na Sejm kilku kadencji, Kawaler 
Orderu [0 – ..i..] 

W latach 1948–1955 (tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem – tysiąc 
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) pełnił funkcję redaktora w wielu gazetach 
codziennych, [1 – ...] 

Po wydarzeniach Grudnia‘70 (siedemdziesiątego), tzw. (tak zwanej) 
masakrze na Wybrzeżu, nalegał na powołanie komisji sejmowej w celu [2 – ...] 

Na początku 1976 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego szóstego) roku 
podpisał list środowiska „Znak‖ przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. W 
1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) roku należał do intelektualistów 
wspierających strajk w Stoczni Gdańskiej. Na zaproszenie Lecha Wałęsy stanął 
na czele ekspertów i negocjował z władzami PRL. Po zakończeniu strajku został 
głównym [3 – ...] 

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i zwolniony jako 
jeden z ostatnich – dopiero pod koniec grudnia 1982 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego drugiego) roku. Swoje uwięzienie opisał we wspomnieniach 
„Internowanie‖. Za granicą wygłosił wiele odczytów, przeprowadził wiele 
rozmów z politykami zachodnimi, dążąc w ten [4 – ...] 

Jako członek Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność‖, od 1988 
(tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego) roku aktywnie uczestniczył w 
rozmowach z władzami PRL w Magdalence, dążąc do utworzenia Okrągłego 
Stołu i przejęcia władzy na drodze [5 – ...] Był współtwórcą porozumienia, które 
doprowadziło do częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 (czwartego) 
czerwca 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego) roku. 

W 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym) roku został 
premierem rządu polskiego. Urząd ten przyjął z rąk prezydenta Wojciecha 
Jaruzelskiego. Rząd Tadeusza Mazowieckiego zdołał w krótkim czasie 
przeprowadzić wiele reform. Został zmieniony ustrój polityczny, godło 
państwowe, a nazwę państwa zmieniono z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
na [6 – ...] W swoim sejmowym expose Mazowiecki mówił o „grubej kresce‖, 
co miało oznaczać, że obecny rząd nie bierze na siebie odpowiedzialności za 
szkody w [7 – ...] W styczniu 1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 
pierwszego) roku zakończył pracę szefa rządu, a jego miejsce zajął Jan 
Krzysztof Bielecki. 

W 1992 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim) roku Mazowiecki 
był wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. Zrezygnował jednak z tej 
funkcji w 1995 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym) roku na skutek 
bezczynności wielkich mocarstw wobec zbrodni wojennych, głównie mordu w 
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Srebrenicy przez wojska serbskie na muzułmańskich [8 – ...] Ogłosił raport w 
sprawie łamania praw człowieka przez wszystkie strony konfliktu. 

Od października 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku był doradcą 
prezydenta Komorowskiego ds. (do spraw) polityki krajowej i 
międzynarodowej. Funkcję tę pełnił [9 – ...]. 

Tadeusz Mazowiecki jest określany jako polski dżentelmen, intelektualista, 
człowiek dużej wiary, skromny przywódca, najlepszy premier, architekt polskiej 
transformacji. Zmarł w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku. W czasie mszy 
pogrzebowej bił dzwon Zygmunt, który znajduje się [10 – ...]. 

 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 N P 

1. Urodził się w 1927 (tysiąc dziewięćset dwudziestym siódmym) roku. X  

2. Był posłem na Sejm.   

3. Mazowiecki był ateistą.   

4. Był doradcą prezydenta Kwaśniewskiego.   

5. W czasie jego rządów zmieniono nazwę państwa z RP na PRL.   

 
L. Jerzy Buzek urodził się w 1940 (tysiąc dziewięćset czterdziestym) 

roku. To polski polityk, poseł na Sejm, pierwszy premier III (trzeciej) RP, były 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Reprezentował Parlament 
Europejski w czasie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. 

Jerzy Buzek to profesor nauk technicznych, posiadający tytuł doktora honoris 
causa kilku polskich uczelni. Związany jest z Platformą Obywatelską. W 2012 (dwa 
tysiące dwunastym) roku „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za 
działalność naukową i państwową, za wybitne osiągnięcia w działalności 
politycznej na arenie międzynarodowej‖, został odznaczony Orderem Orła Białego. 

Prywatnie jest ojcem polskiej aktorki Agaty Buzek. 
Posiada opinię skromnego i tolerancyjnego człowieka z dużą klasą. 

Włączył się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa i, aby wyrazić 
świadomość i otwartość, nałożył skarpety nie do pary. Był to wyraz wsparcia dla 
osób borykających się z tą chorobą. 

Jest obywatelem honorowym wielu polskich miast, m.in. (między innymi) 
Warszawy, Wisły, Krakowa, Gliwic i Gdyni. 

Nowej odmianie tulipana koloru ciemnofioletowego nadano nazwę „Jerzy 
Buzek‖. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 P N 

1. Polityk związany z Platformą Obywatelską. X  

2. Zwolennik pomarańczowej rewolucji na Ukrainie.   

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.   
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M. Lech Wałęsa urodził się w 1943 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 
trzecim) roku. To polski polityk i działacz związkowy, współzałożyciel i 
pierwszy przewodniczący „Solidarności‖. 

Lech Wałęsa skończył szkołę zawodową i jako elektryk okrętowy pracował 
w Stoczni Gdańskiej. W grudniu 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego) 
roku brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy, następnie włączył się w 
pracę w związkach zawodowych. W sierpniu 1980 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego) roku brał czynny udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. 

31 (trzydziestego pierwszego) sierpnia 1980 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego) roku z ramienia MKS (Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego) podpisał z delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera 
Mieczysława Jagielskiego gdańskie porozumienia sierpniowe. Podpis złożył 
charakterystycznym dużym długopisem z wizerunkiem papieża Jana Pawła II 
(drugiego). W tym samym roku został wybrany na pierwszego 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność‖. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Lech Wałęsa był 
internowany. Przebywał w ośrodku rządowym w Chylicach, potem w Otwocku 
Wielkim i Arłamowie. Zwolniony w listopadzie 1982 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego drugiego) roku, przez kolejne lata był inwigilowany przez 
milicję i służby specjalne. 

5 (piątego) października 1983 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego 
trzeciego) roku Komitet Noblowski przyznał Wałęsie Pokojową Nagrodę Nobla. 
Niestety władze nie wydały mu paszportu, więc w jego imieniu nagrodę 
odebrała jego żona Danuta wraz z synem. 

W 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym) roku zorganizował 
strajk w Stoczni Gdańskiej. Prowadzone rozmowy z polskim rządem i 
generałem Czesławem Kiszczakiem w Magdalence doprowadziły do zawarcia 
ugody z rządem i wygaszenia strajków, czego rezultatem były obrady Okrągłego 
Stołu, zmiana konstytucji PRL i częściowo wolne wybory w 1989 (tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym) roku. Na stanowisko premiera 
nowego rządu Lech Wałęsa rekomendował Tadeusza Mazowieckiego. 

Wałęsa przez cały czas pracował na rzecz kraju i demokracji i w 1990 
(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym) roku w wyborach powszechnych, został 
wybrany na prezydenta III (trzeciej) Rzeczypospolitej. Urząd piastował przez 5 
(pięć) lat. Kolejne wybory przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. 

Na przełomie XX (dwudziestego) i XXI (dwudziestego pierwszego) wieku był 
oskarżany przez środowiska prawicowe o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, 
której jakoby był agentem w latach siedemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku. W 
odnalezionych archiwach znalazły się dokumenty potwierdzające tę działalność, 
występował w nich jako TW (tajny współpracownik) „Bolek‖. Lech Wałęsa 
zaprzecza tym informacjom, twierdząc, że to prowokacja i manipulacja, a 
dokumenty są spreparowane przez ówczesne służby. 

Imię Lecha Wałęsy nosi lotnisko w Gdańsku, jest honorowym obywatelem 

Warszawy. Zdobył Tytuł Człowieka Roku 1981 (tysiąc dziewięćset 
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osiemdziesiątego pierwszego) magazynu Time. Z rąk Królowej Brytyjskiej 

Elżbiety II (drugiej) otrzymał szlachectwo brytyjskie.  

Z Lechem Wałęsą kojarzone są zwroty: 

„Są plusy dodatnie i plusy ujemne.‖; 

„Dokonałem zwrotu o 360 (trzysta sześćdziesiąt) stopni.‖; 

„To są ostatnie godziny naszych pięciu minut.‖; 

„Jestem za, a nawet przeciw.‖; 

„Odpowiem wymijająco wprost.‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Był polskim prezydentem. X  

2. Dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.   

3. Był jednym z liderów „Solidarności‖.   

4. Ma wyższe wykształcenie inżynierskie.   

5. Jego imię nosi port lotniczy.   

6. Piastował urząd prezydenta przez dwie kadencje.   

7. Odebrał Nagrodę Nobla osobiście.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę opowiedzieć o upadku komunizmu w swoim kraju. 

Czy jakiś człowiek pochodzący z Twojego kraju został uhonorowany Pokojową 

Nagrodą Nobla? Czy znasz innych noblistów? 
 

Ćwiczenie 3. Proszę odnaleźć w tekście imiesłowy przymiotnikowe bierne, 

a następnie podać formy czasowników, od których zostały utworzone. 

Przykład: wybrany – wybrać 
 

Ćwiczenie 4. Proszę odnaleźć słowa związane z Lechem Wałęsą. 

 
A L I H D Z I A Ł A C Z O N I P 

W Z W I Ą Z E K Z A W O D O W Y 

N S S O L I D A R N O Ś Ć I E M 

V L I D E R E N I E L E K Y R W 

M N B C E L E K T R Y K A C J G 

S S Z S T O C Z N I A G D A N I 

A N O B E L B S T R A J K O P O 

C O K R Ą G Ł Y S T Ó Ł C V B H 

Y U G O D A V W Y B O R Y D F G 

B N P R E Z Y D E N T U P O I S 

N S Z L A C H E C T W O Q W E R 

 

N. Lech Kaczyński urodził się w 1949 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 

dziewiątym) roku. To polski polityk, prawnik, prezydent RP w latach 2005–

2010 (dwa tysiące pięć – dwa tysiące dziesięć). 

http://www.filmweb.pl/person/Kr%C3%B3lowa+El%C5%BCbieta+II-105996
http://www.filmweb.pl/person/Kr%C3%B3lowa+El%C5%BCbieta+II-105996
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Lech Kaczyński miał brata bliźniaka Jarosława. Wychowywali się w 

Warszawie. Bracia zagrali role Jacka i Placka w ekranizacji powieści Kornela 

Makuszyńskiego „O dwóch takich, co ukradli księżyc‖. 

Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył prawo, doktorat obronił na 

Uniwersytecie Gdańskim i tam zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Podjął również pracę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. 

Od 1971 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego pierwszego) roku mieszkał 

w Sopocie i tam prowadził szkolenia z zakresu prawa dla robotników, a także 

zajęcia z historii. 

W czasie strajków 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego) roku był 

doradcą oraz szefem Biura Interwencyjnego. 

Przewodniczył zespołowi do spraw uregulowania stosunków z PZPR, był 

delegatem gdańskiej Solidarności. Pod koniec 1980 (tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiątego) roku stał się bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. 

W czasie stanu wojennego był internowany w Strzebielinku. 

Pomagał robotnikom i więźniom politycznym po strajkach w stoczni 

gdańskiej w 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym) roku. 

Od 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego) roku brał udział w 

rozmowach w Magdalence i rok później w obradach Okrągłego Stołu. 

W 2000 (dwutysięcznym) roku został powołany przez prezydenta 

Aleksandra Kwaśniewskiego na urząd ministra sprawiedliwości. 

W 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku stanął na czele Prawa i 

Sprawiedliwości, partii, którą stworzył wraz z bratem. 

W latach 2002–2005 (dwa tysiące dwa–dwa tysiące pięć) był prezydentem 

Warszawy. Podczas jego kadencji zorganizowano obchody sześćdziesiątej 

rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Przy tej okazji otworzono 

Muzeum Powstania Warszawskiego. 

W 2005 (dwa tysiące piątym) roku wygrał wybory prezydenckie. 

Deklarował poparcie starań Gruzji i Ukrainy w spawie przyjęcia do NATO. 

W 2009 (dwa tysiące dziewiątym) roku ratyfikował traktat lizboński, czyli 

umowę wszystkich państw Unii Europejskiej, obejmujący wspólną politykę 

europejską w zakresie demokracji, rozwoju, bezpieczeństwa i zmian 

klimatycznych. 

Z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego zostały wprowadzone ustawą: 

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego i Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych‖. 

Lech Kaczyński był pierwszym prezydentem, który po II (drugiej) wojnie 

światowej odwiedził synagogę. 

Zginął w katastrofie lotniczej 10 (dziesiątego) kwietnia 2010 (dwa tysiące 

dziesiątego) roku w Smoleńsku, gdy leciał na obchody siedemdziesiątej 

rocznicy zbrodni katyńskiej. 
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Lech Kaczyński został w pamięci jako autor poniższej wypowiedzi do 

swego brata: „Panie prezesie, melduję wykonanie zadania!‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Miał brata bliźniaka.   

2. Jako dziecko wystąpił w filmie fabularnym.   

3. Był prezydentem Polski przez dwie kadencje.   

4. Z wykształcenia był filozofem.   

5. Zginął w katastrofie lotniczej.   

 

O. Bronisław Komorowski urodził się w 1952 (tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątym drugim) roku w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach 

niepodległościowych. Ukończył studia historyczne na UW (Uniwersytecie 

Warszawskim). Już jako licealista działał w opozycji antykomunistycznej. Brał 

udział w manifestacjach w czasie wydarzeń marcowych w 1968 (tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiątym ósmym) roku. Po raz pierwszy został za swoją działalność 

aresztowany w 1971 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym pierwszym) roku. 

Organizował manifestacje patriotyczne w 1976 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątym szóstym) roku w Radomiu, niósł pomoc poszkodowanym 

robotnikom z Radomia i Ursusa. 

Był drukarzem, dziennikarzem, kolporterem i wydawcą prasy podziemnej. 

W ciągu wielu lat działalności opozycyjnej był wielokrotnie aresztowany i 

represjonowany, w stanie wojennym był internowany. 

Od 1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego) roku do 2010 

(dwa tysiące dziesiątego) roku był posłem kolejnych kadencji Sejmu. W 

listopadzie 2005 (dwa tysiące piątego) roku objął urząd wicemarszałka, a w 

2007 (dwa tysiące siódmym) roku został wybrany na marszałka sejmu VI 

(szóstej) kadencji. 

W latach 1990–1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt – tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy), w rządzie Tadeusza Mazowieckiego był 

wiceministrem Obrony Narodowej. 

W latach 2000–2001 (dwa tysiące–dwa tysiące jeden) w rządzie Jerzego 

Buzka, był ministrem Obrony Narodowej. 

Bronisław Komorowski wywodzi się z Unii Wolności, a od 2001 (dwa 

tysiące pierwszego) roku należał do Platformy Obywatelskiej, którą opuścił w 

momencie wyboru go na prezydenta w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku. 

Na początku 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku Bronisław Komorowski 

ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję na fotel prezydenta, lecz te wybory 

przegrał. 
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Bronisław Komorowski jest kawalerem Orderu Orła Białego i kawalerem 

Orderu Odrodzenia Polski I (pierwszej) Klasy oraz wielu innych odznaczeń 

nadanych mu przez inne państwa. 

Od władz Ukrainy otrzymał w 2008 (dwa tysiące ósmym) roku Order 

Księcia Jarosława Mądrego V (piątej) Klasy. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Komorowski to opozycjonista antykomunistyczny.   

2. Był polskim prezydentem przez dwie kadencje.   

3. Był kolporterem prasy podziemnej.   

4. Wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości.   

5. Posiada Order Księcia Jarosława Mądrego.   

 

P. Aleksander Kwaśniewski urodził się w 1954 (tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątym czwartym) roku. To polski polityk, który studiował handel 

zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów rozpoczął 

działalność w organizacjach socjalistycznych. W 1977 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątym siódmym) roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej (PZPR) i był członkiem aż do jej rozwiązania w 1990 (tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiątym) roku. 

W 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym) roku 

uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Przed wyborami w 1991 (tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku organizował koalicję 

wyborczą – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Był posłem na Sejm I (pierwszej) i 

II (drugiej) kadencji. 

W 1995 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym) roku wygrał 

wybory prezydenckie jako kandydat SLD. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. 

W 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) roku współtworzył 

projekt, a następnie podpisał Konstytucję III (trzeciej) Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

W 1998 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym) roku prezydent 

Kwaśniewski i papież Jan Paweł II (drugi) podpisali dokumenty uchwalające 

Konkordat. 

W 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku podpisał 

dokumenty ratyfikujące członkostwo Polski w NATO. 

Prezydent Kwaśniewski kilkukrotnie gościł w Watykanie i trzykrotnie 

przyjmował papieża w Polsce, a 8 (ósmego) kwietnia 2005 (dwa tysiące piątego) 

roku stał na czele polskiej delegacji w Rzymie podczas pogrzebu Jana Pawła II 

(drugiego), gdzie doszło do pojednania z Lechem Wałęsą. 

W 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku wziął 

udział w obchodach 59. (pięćdziesiątej dziewiątej) rocznicy zbrodni katyńskiej 
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na cmentarzu w Charkowie, gdzie był blady i chwiał się na nogach, co zostało 

zinterpretowane przez Federację Rodzin Katyńskich, jakoby był pijany. Materiał 

filmowy pokazała telewizja TVN. W 2005 (dwa tysiące piątym) roku, 

ustępujący już prezydent w wywiadzie przyznał się do picia alkoholu przed 

uroczystościami, tłumacząc to gościnnością gospodarzy. 

W lipcu 2001 (dwa tysiące pierwszego) roku w czasie obchodów 

sześćdziesiątej rocznicy pogromu Żydów w Jedwabnem Aleksander 

Kwaśniewski w obecności ambasadora Izraela przeprosił w imieniu swoim i 

całego narodu za mord dokonany w lipcu 1941 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestego pierwszego) roku. 

Był gorącym zwolennikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co 

nastąpiło 1 (pierwszego) maja 2004 (dwa tysiące czwartego) roku. 

W 2004 (dwa tysiące czwartym) roku podczas pomarańczowej rewolucji na 

Ukrainie był mediatorem z inicjatywy Leonida Kuczmy, gdzie brał aktywny 

udział w rozmowach między Wiktorem Janukowyczem a Wiktorem Juszczenką. 

Od 2000 (dwutysięcznego) roku pojawiają się w mediach informacje, 

jakoby Aleksander Kwaśniewski był tajnym współpracownikiem Służby 

Bezpieczeństwa o pseudonimie „Alek‖, lecz jego dokumenty z lat 

osiemdziesiątych zostały zniszczone. 

Do chwili obecnej jest aktywny na arenie politycznej Polski i świata. 

Aleksander Kwaśniewski znany jest z następującej wypowiedzi: 

„Gdybym miał się spotykać z samymi uczciwymi ludźmi, miałbym 

mnóstwo wolnego czasu.‖ 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Był członkiem PZPR.   

2. Pełnił urząd prezydenta Polski przez jedną kadencję.   

3. Współtwórca Konstytucji III (trzeciej) RP.   

4. Jako prezydent wziął udział w obchodach rocznicy pogromu Żydów w 
Jedwabnem. 

  

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 w którym roku Polska przyjęła chrzest? 

 w którym roku Polska wstąpiła do NATO? 

 kto został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla? 

 jaki jest ustój Polski? 

 czym była Solidarność? 

 w którym roku był I rozbiór Polski? 

 ile lat Polska była pod zaborami? 

 kiedy Polska wstąpiła do UE? 
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 kiedy Polska odzyskała niepodległość? 

 kto jako pierwszy przyjął chrzest? 

 był pierwszym demokratycznym prezydentem? 

 kim był święty Wojciech? 

 kto zakończył rozbicie dzielnicowe? 

 kto rozpoczął dynastię Jagiellonów? 

 w którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska? 


