
Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!

 Irena Sendlerowa

1910 – 2008 
Sprawiedliwa wśród 

Narodów Świata 

 Irena
Sendlerowa

 Irena
Sendlerowa
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Dopasuj do fotografii nazwę odznaczenia:Ćwiczenie 1.

  Order Uśmiechu  Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”   
  Order Orła Białego  

Z jakiego kraju pochodzą odznaczenia na fotografiach?
Kto i za co dostaje takie odznaczenia?
Czy znasz osoby, które dostały któreś z tych odznaczeń?

3. _________________________________2 _________________________________1 _________________________________

krzyż medal gwiazda

RODZAJE ODZNACZEŃ

Odznaczenie może mieć formę medalu, gwiazdy lub krzyża. Wyjątkowo ważne odznaczenie 
nazywane jest orderem. Każdy order jest odznaczeniem, ale nie każde odznaczenie jest orderem.

odznaczyć kogo? (+ biernik) czym? (+ narzędnik) za co? (+biernik)
dać/przyznać komu? (+ celownik) co? (+ biernik) za co? (+biernik)

dostać co? (+ biernik)  za co? (+ biernik)

Przykład:
1.  Prezydent odznaczył Irenę Sendlerową Orderem Orła Białego za ratowanie dzieci z getta podczas 

II wojny światowej.
2.  Instytut Yad Vashem przyznał Irenie Sendlerowej medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za rato-

wanie żydowskich dzieci w czasie wojny.
3.  Irena Sendlerowa dostała Order Uśmiechu za zaangażowanie w pomoc dzieciom.
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Ćwiczenie 2.

Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 4.

Posłuchaj nagrania i podkreśl wyrazy, które w nim występują.

Czy znasz podkreślone w ćwiczeniu nr 2 słowa? Jeśli nie, znajdź w słowniku ich 
znaczenie, a następnie użyj ich w zdaniach.

Uzupełnij pytaniami z ramki wywiad z córką Ireny Sendlerowej. 

Holocaust pomoc społeczna Żyd

polski przepustka sierota

sprawiedliwy dyscyplina empatia

uratować odwaga wrażliwy

zdrowie przemycanie wojna

dobra żołnierze przekupić

getto zaangażowanie Polka

odważna ratować publikacja

A.  Jak Pani ocenia działalność mamy po latach, 
dlaczego ona ratowała żydowskie dzieci? 

B.  A była dobrą matką dla pani i brata? 
C.  Czy łatwo jest być córką znanej matki? 
D.  W jaki sposób mamie się udało zrobić tak dużo 

dobrego? 
E.  Po tych wszystkich doświadczeniach rodzinnych, 

co jest dla Pani najważniejsze w życiu?

F.  Czasem ludzie pomagają komuś, ale ich 
motywacja może wcale nie być dobra. Czym 
kierowała się Pani mama?

G.  Ale pewnie koszmar wojny pozostał w niej na 
zawsze? 

H.  A na sławie jej nie zależało? 

To była matka całego świata 
rozmawiała Iwona Rojek

Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendler, która uratowała z warszawskiego getta 2,5 tysiąca żydow-
skich dzieci opowiedziała nam o swojej mamie. Przyjechała do Kielc na uroczystość nadania imienia 
Szkole Podstawowej numer 19. To pierwsza szkoła imienia Ireny Sendlerowej w Kielcach i województwie 
świętokrzyskim. 

0. _____________________________________________________________________________________
Nie bardzo. Wszyscy wiedzą, że dzieciom sławnych rodziców nie jest w życiu lekko. Często są z nimi 

porównywane, czują na sobie ciężar tej sławy, czasem mają kompleksy. Zazwyczaj wybierają w życiu 
zupełnie inną drogę. Moja matka była dla całego świata, chciała pomagać i ratować wszystkich, my z bratem 
raczej ograniczaliśmy kontakty z ludźmi. Zostałam edytorem, z zawodu jestem wydawcą w Warszawskim 
Wydawnictwie Literackim Muza, a brat, który zmarł siedem lat temu, pracował jako archiwista. Więcej 
mieliśmy kontaktu z książkami i dokumentami, niż z ludźmi. 

1. _____________________________________________________________________________________
Myślę, że takie cechy charakteru, jak wrażliwość na cierpienie, poczucie sprawiedliwości, empatię miała 

po ojcu. Bardzo przeżyła jego śmierć, straciła go, gdy była siedmiolatką. Jej ojciec otworzył w Otwocku mały 

C. Czy łatwo jest być córką znanej matki?
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gabinet lekarski i większość osób przyjmował za darmo. Wyjechali z Warszawy, bo mama bardzo chorowała 
na krztusiec. Pomogło jej lepsze powietrze. To, co ojciec jej przekazał, zapamiętała do końca życia. Dla nich 
nie było ważne pochodzenie, religia, rasa, oni dzielili ludzi na dobrych i złych. [...]

2. _____________________________________________________________________________________
Powiem tak, cały czas otaczało ją mnóstwo osób, które czegoś potrzebowały. Ciągle była zajęta ich 

sprawami. Gdy byliśmy mali, czekaliśmy na mamę godzinami, a jej często nie było. Oprócz nas mama miała 
jeszcze dwie wychowanki, Teresę i Irenkę, którymi się opiekowała. Teresa skończyła stomatologię i wyje-
chała do Izraela, Irena ukończyła Akademię Rolniczą. Czasem z bratem denerwowało nas to jej zaangażo-
wanie w pomoc innym ludziom. Tak było zawsze. Ale nie mam do niej o to żalu. 

3. _____________________________________________________________________________________
Jej motywacja była na pewno dobra. Mama była bezinteresowna, była chodzącym dobrem. I myślę, 

że to dobro do niej wróciło, bo do ostatnich dni swojego życia cieszyła się bardzo sprawnym umysłem 
i dobrym zdrowiem. Interesowała się polityką, historią, dokładnie orientowała się  w sytuacji  na świecie. 
Martwiła się wojną w Iraku, terroryzmem. Była pacyfistką. 

4. _____________________________________________________________________________________
Tak było, tego się nie da zapomnieć. Miała straszne sny, przygniatające wspomnienia, bardzo to prze-

żywała. Wzruszało ją każde spotkanie, które przypominało tamte czasy. Powtarzała, że słowami nie można 
opisać cierpienia matek, których dzieci były oddawane w obce ręce. Zawsze żałowała tego, że nie zrobiła 
więcej, że mogła uratować jeszcze więcej osób. Cieszyła się z tego, że miała przy sobie tak wielu zaufanych 
współpracowników, którzy jej pomagali w ratowaniu dzieci. Bez nich jej misja byłaby niemożliwa. 

5. _____________________________________________________________________________________
Była świetnym organizatorem, strategiem. Na początku, kiedy Niemcy zrobili getto, przebierała się 

za pielęgniarkę i razem ze współpracownikami nosiła tam leki, jedzenie, pieniądze. Logika, dyscyplina, 
odwaga i uczciwość pomagały jej przeżyć w ekstremalnych warunkach. To cud, że nie straciła życia. Przede 
wszystkim dlatego, że zawsze każdą akcję dokładnie przemyślała. W czasie likwidacji getta wyprowadzała 
dzieci do 14 sierocińców i rodzin zastępczych. 

6. _____________________________________________________________________________________
Nigdy. Kiedy przyjeżdżały do niej ekipy zagranicznych dziennikarzy, jej jedyna wnuczka Agnieszka 

spytała: „Babciu, co ty takiego zrobiłaś, że jesteś taka sławna?”. Ona nie chwaliła się sobą. O tym, że w 1965 
roku dostała medal Yad Vashem nie mówiła. Kiedy pojechałam do Izraela w 1988 roku zdziwiłam się, że na 
nazwisko Sendler otwierają się wszystkie drzwi. Stała się sławna dzięki czterem amerykańskim uczennicom 
ze stanu Kansas, które napisały scenariusz sztuki teatralnej  pod tytułem: Holocaust. Życie w słoiku. Kiedy 
przyjechały do Warszawy na spotkanie z bohaterką sztuki, media przypomniały moją 91-letnią mamę i jej 
dokonania. 

7. _____________________________________________________________________________________
Oprócz zdrowia ważne dla mnie jest to, że mogę spotykać się z przyjaciółmi, porozmawiać z nimi. 

Dzisiaj nie musimy już ratować nikogo z zagłady, ale bezcenne jest wysłuchanie drugiego człowieka. Duże 
znaczenie ma dla mnie też podtrzymywanie pamięci o mamie. Razem z Anną Mieszkowską napisałyśmy 
książkę Dzieci Ireny Sendlerowej. Jeżdżę też na uroczystości nadania szkołom imienia mojej matki. Takich 
szkół w Polsce jest już 22, a w Niemczech 4. Liczba szkół sendlerowskich powiększa się, to też jest dla mnie 
ogromny powód do dumy.

Na podstawie:
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/art/8561374,to-byla-matka-calego-swiata-corka-ireny-sendler-opowiedziala-nam-o-swojej-
mamie,id,t.html#drukuj_dol

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

YAD VASHEM (The 
World Holocaust 

Remembrance 
Center) – instytucja 

w Izraelu, która 
zajmuje się 

dokumentowaniem 
i upamiętnianiem 

ofiar Holocaustu 
i ludzi, którzy 

pomagali Żydom 
podczas II wojny 

światowej. Yad 
Vashem odznacza 

takie osoby tytułem 
„Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata”.

Tytuł HOLOCAUST. 
ŻYCIE W SŁOIKU 

nawiązuje do 
sposobu, w jaki 

Irena Sendlerowa 
przechowywała 

informacje 
o ratowanych 

dzieciach. Cienkie 
paski papieru, na 

których zapisywała 
dane osobowe 
ukrywała w 

szklanych słoikach 
(a właściewie 

butelkach), które 
zakopywała w ziemi.
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TRUDNE SŁOWA: 

wychowanek/wychowanka – osoba (np. dziecko, uczeń), która jest wychowywana przez kogoś (np. 
nauczyciela, pedagoga)
wychowawca/wychowawczyni – osoba, która wychowuje (najczęściej mówimy tak o nauczycielu)
dokonanie – od czasownika dokonać (czegoś) – zrobić coś trudnego lub ważnego
przygniatający – bardzo negatywny, ciężki, trudny, depresyjny (np. uczucia, wspomnienia)
zastępczy – robiący coś za kogoś lub za coś
chwalić się – dużo mówić o swoich zaletach i dokonaniach
zagłada – totalne zniszczenie, eksterminacja
bezcenny – taki, który ma ogromną wartość
podtrzymywanie pamięci – dbanie o to, by ludzie pamiętali o czymś lub o kimś

Ćwiczenie 5. Przeczytaj tekst i zaznacz odpowiedzi, które najlepiej oddają treść artykułu.

0.  Janina Zgrzembska mówi, że nie łatwo jest 
być córką sławnej matki, ponieważ:

 a.  to ogranicza kontakty z ludźmi i możliwość 
wyboru drogi życiowej

 b.  sławni rodzice chcą, by ich dzieci były takie 
jak oni

 c.  dzieci są ciągle porównywane z rodzicami, 
co może rodzić kompleksy.

1.  Irena Sendler ratowała żydowskie dzieci, 
dlatego że:

 a.  była bardzo tolerancyjna i wrażliwa 
na cierpienie innych

 b. pochodziła z rodziny żydowskiej
 c. jej rodzice również to robili.

2.  Mama pani Janiny czasem nie miała czasu 
dla swoich dzieci, bo:

 a. studiowała na Akademii Rolniczej
 b. wolała zajmować się innymi dziećmi
 c. ciągle pomagała różnym ludziom.

3.  Córka Ireny Sendler mówi, że „dobro do niej 
wróciło”, ponieważ:

 a. jej motywacja była dobra
 b. była pacyfi stką
 c. interesowała się sytuacją na świecie.

4.  Irena Sendler miała zaufanych 
współpracowników i dlatego:

 a. nie mogła zapomnieć o wojnie
 b. mogła uratować jeszcze więcej dzieci
 c. uratowała wiele dzieci.

5.  Mama pani Janiny przeżyła wojnę, bo:
 a. przebierała się za pielęgniarkę
 b. dokładnie planowała każdą akcję
 c. miała leki, jedzenie i pieniądze.

6.  Irena Sendler stała się sławna, kiedy:
 a. dostała medal Yad Vashem
 b. pojechała do Izraela
 c. stała się bohaterką sztuki teatralnej.

7.  Pani Janina jest dumna z tego, że:
 a.  ma wielu przyjaciół, z którymi może 

porozmawiać
 b. jest coraz więcej szkół imienia Ireny Sendler
 c. nie musi nikogo ratować.
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Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

Ćwiczenie 8.

Połącz wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B tak, by powstały logiczne 
wyrażenia.

Ułóż zdania z wyrażeniami z ćwiczenia nr 6.

Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki.

A B

0. szkoła a. w sytuacji szkoła podstawowa

1. poczucie b. współpracownik 1.

2. ekstremalne c. zastępcza 2. 

3. orientować się d. pamięć 3.

4. przygniatające e. sztuki teatralnej 4.

5. rodzina f. warunki 5.

6. podtrzymywać g. wspomnienia 6.

7. scenariusz h. podstawowa 7.

8. zaufany i. sprawiedliwości 8.

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI

sława 0. s ławny

wrażliwość 1 . 

sprawiedliwość 2. 

empatia 3 . 

zaangażowanie 4. 

dobro 5 . 

zdrowie 6. 

logika 7. 

dyscyplina 8. 

odwaga 9. 

uczciwość 10. 
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Ćwiczenie 9.

Ćwiczenie 10a.

Uzupełnij poniższy tekst formami rzeczowników lub przymiotników z ćwiczenia nr 8.

Używając podanych przymiotników, przekształć zdania tak, aby nie zmieniły sensu. 

Irena Sendler w 1965 dostała medal instytutu Yad Vaschem, „______________________________0 

wśród Narodów Świata” za ratowanie żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej. Ale dopiero w 1999 

roku stała się ___________________________1 dzięki sztuce teatralnej kilku uczennic z Kansas. Pani Irena 

była bardzo _______________________________2 osobą, współczuła matkom, które musiały rozstać się 

podczas wojny ze swoimi  dziećmi. Charakteryzowała się  __________________________3 na cierpienie 

ludzi, a także niezwykłą ________________________4 i _______________________5. Ryzykowała życiem, 

aby ratować innych. Musiała być bardzo ____________________________6, by przeżyć w ekstremalnych 

warunkach wojny. Zawsze miała ___________________________________________7 plan działania.

Po wojnie również była bardzo _________________________________________8 w pomoc ludziom. 

Mimo podeszłego wieku cieszyła się dobrym ____________________________________________9. 

_________________________10, które dawała innym, będzie zapamiętane przez następne pokolenia.

Sprawiedliwy

0. Dyscyplina powinna być cechą żołnierza. zdyscyplinowany

__________________________________________________________________________________________
1. Cenię w ludziach uczciwość. uczciwy

__________________________________________________________________________________________
2. Pracodawcy lubią u pracowników punktualność. punktualny

__________________________________________________________________________________________
3. Spontaniczność nie jest moją mocną stroną. spontaniczny

__________________________________________________________________________________________
4. Pewność siebie powinna być cechą lidera. pewny siebie

__________________________________________________________________________________________

Żołnierz powinien być zdyscyplinowany.
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Ćwiczenie 10b.

Ćwiczenie 11. Poszukaj informacji na temat innych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” 
(np. z twojego kraju). Wybierz jedną postać i napisz o niej krótki artykuł.

0. Człowiek odważny poradzi sobie w każdej sytuacji. odwaga

__________________________________________________________________________________________

1. Zwykle lubimy ludzi otwartych. otwartość

__________________________________________________________________________________________
2. Dzieci są ciekawe świata. ciekawość

__________________________________________________________________________________________
3. Człowiek niezdecydowany często nie umie podejmować decyzji. niezdecydowanie

__________________________________________________________________________________________
4. Młodzi ludzie chcą być niezależni. niezależność

__________________________________________________________________________________________

Odwaga pomaga w każdej sytuacji

Polecamy: 
Życiorys Ireny Sendlerowej http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/cms/biografi a-83/

Anna Mieszkowska, Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, Muza, Warszawa 2004 

Anna Mieszkowska: Dzieci Ireny Sendlerowej. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. 

ISBN 978-83-7758-021-9.

Anna Mieszkowska, Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Warszawa 2014. 

Dzieci Ireny Sendlerowej (ang. The Courageous Heart of Irena Sendler), reżyseria John Kent Harrison, 

USA 2009

Audycja o Irenie Sendlerowej 

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/973435,Irena-Sendlerowa-Czynilam-ludzka-powinnosc

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

http://www.polin.pl

Yad Vashem

The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Jerusalem

http://www.yadvashem.org/

Używając podanych rzeczowników, przekształć zdania tak, aby nie zmieniły sensu.
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