
 
 

ZAŁĄCZNIK 1 

1. Znajdźcie w Internecie odpowiedzi na poniższe pytania. Przy odpowiedziach dopiszcie, z 

jakich źródeł korzystaliście: 

a) Czym zajmowała się Irena Sendlerowa przed wybuchem II wojny światowej? 

b) Z jaką organizacją współpracowała w trakcie wojny? 

Czym zajmowała się ta organizacja? 

c) Jakie odznaczenia, nagrody zostały jej przyznane po wojnie i za co? 

Jaki miała do nich stosunek? 

2. Co według Was daje człowiekowi miłość? 

3. Przeczytajcie poniższy cytat i zastanówcie się, czy potrzeba miłości w czasie wojny i w 

czasie zamknięcia w getcie opisywana przez Marka Edelmana różni się od tej, o której 

rozmawialiście przed chwilą. Zapiszcie swoje refleksje. 

„Życie tam, w getcie, w pojedynkę było niemożliwe. Bez tego nie można było 

przeżyć i zostać człowiekiem. Zawsze trzeba było mieć kogoś do pary w tym sensie, 

że trzeba było mieć przy sobie drugiego człowieka, który myśli tak samo, który jest 

w ciebie tak samo wciągnięty, jak ty w niego. Dla którego zrobisz wszystko, a on 

dla ciebie. I to jest miłość.” 

Marek Edelman i Paula Sawicka, I była miłość w getcie. 

4. Na podstawie lektury tekstu odpowiedzcie na poniższe pytania: 

a. Co pomagało przetrwać osobom zamkniętym w getcie? 

b. Jakich form zaangażowania wymagało pomaganie osobom uciekającym z 

getta? 

Czy pomóc mogła samodzielnie jedna osoba? 

c. Jakie wydarzenia miały miejsce we wskazanych latach? Uzupełnijcie 

informacje na podstawie reportażu. 

listopad 1940 –  

lipiec-wrzesień 1942 – 



 
 

kwiecień 1943 – 

przełom lipca i sierpnia 1944 –  

  



 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

1. Jakim gatunkiem literackim jest tekst Anny Bikont „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i 

Adam Celnikier”? 

2. Przyjrzyjcie się zdaniu „Najszczęśliwszym czasem ich miłości był czas wojny”. Co zawiera 

to zdanie? 

a) antytezę 

b) oksymoron 

c) paradoks 

Jakie emocje wzbudza w Was to stwierdzenie? Po co zastosowano ten środek 

stylistyczny? 

3. Przyjrzyjcie się zabiegom autorskim zastosowanym w tekście. Uzupełnijcie tabelę z 

informacjami o nich (przykłady, funkcje). 



 
 

środek 

stylistyczny 
cytat funkcja 

pytanie 

retoryczne 

  

nagromadzenie 

krótkich zdań 

  

liczne epitety 
  

wyliczenia 
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