
Irena 
Sendlerowa

Wielka bohaterka 2,5 
tysiąca żydowskich 

dzieci.



Kim była Irena Sendlerowa?

- polska działaczka społeczna i charytatywna,
- członkini Polskiej Partii Socjalistycznej,
- kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom;



♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥

Została damą 

Orderu Uśmiechu 

i 

Orderu Białego Orła.



Narodziny i śmierć

Irena Sendlerowa urodziła się 

15 lutego 1910 roku 

w Warszawie.

Zmarła 12 maja 2008 roku.



Działalność 

W czasie II wojny światowej współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji 
podjęła próbę uratowania około 2500 żydowskich dzieci.

W październiku 1943 roku została aresztowana przez Gestapo jednak ,,Żegocie’’ 
udało się ją uwolnić.

W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z powstańczych 
punktów sanitarnych na Mokotowie. 

Po wojnie pracowała w opiece społecznej i średnim szkolnictwie medycznym.

Przez długie lata jej działalność podczas okupacji była nieznana.



Życiorys
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥



Rodzina

Irena Sendlerowa była jedynaczką. 

Jej matką była Janina Karolina Krzyżanowska, 
z domu Grzybowska. 

Ojciec - Stanisław Krzyżanowski był lekarzem.



Ojciec

Warto wspomnieć o ojcu Ireny Sendlerowej. 

Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, 
tak, jak później jego córka. 

W 1905 roku wziął udział w rewolucji. 



Przez swoje zaangażowanie 
polityczne miał kłopoty z 
ukończeniem studiów 
medycznych.

W 1909 roku wraz z nowo 
poślubioną żoną wrócił do 
Warszawy i podjął pracę w 
szpitalu św. Ducha.
W 1917 roku zmarł na tyfus 
plamisty, którym zaraził się 
od swoich pacjentów. 



Dzieciństwo i młodość 

W wieku dwóch lat zachorowała na koklusz, co skłoniło Krzyżanowskich do 
przeprowadzenia się z Warszawy do Otwocka. 

Tam jej ojciec rozpoczął prywatną praktykę, lecząc głównie biedotę żydowską 
oraz chłopów. 

Atmosfera domu rodzinnego miała duży wpływ na późniejszą działalność Ireny 
Sendlerowej podczas II wojny światowej.

W Otwocku nauczyła się języka jidysz*, bawiąc się z żydowskimi rówieśnikami. 

Odwiedzała również Tarczyn, gdzie mieszkali jej dziadkowie od strony ojca.

*Jidysz - język Żydów aszkenazyjskich 



Krzyżanowska przeprowadziła się z 
córką do Tarczyna, a następnie do 
rodziny w Piotrkowie 
Trybunalskim, gdzie później 
poznała swojego przyszłego męża - 
Mieczysława Sendlera.

Po zdaniu egzaminów Irena 
rozpoczęła naukę w trzeciej 
klasie Gimnazjum Heleny 
Trzcińskiej. 

W szkole średniej działała w 
harcerstwie, a w 1927 roku, po 
zdaniu matury, wyjechała do 
Warszawy.



W stolicy rozpoczęła studia 
na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po dwóch latach przeniosła 
się na Wydział 
Humanistyczny i rozpoczęła 
studia o specjalności 
polonistycznej.

Należała do Związku 
Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej.



W czasie okupacji niemieckiej była zatrudniona 
jako opiekunka społeczna w Referacie Opieki 
Otwartej w Wydziale Opieki i Zdrowia Zarządu 
Miejskiego w Warszawie. 

Pracowała w ośrodkach zdrowia i opieki przy 
ulicy Wolskiej 86, a następnie - przy 
Grochowskiej 36.

Jej mąż - oficer Wojska Polskiego po 
kapitulacji Warszawy, jako jeniec trafił do 
Oflagu II C Woldenberg, gdzie przebywał do 
końca wojny. 

Działania podczas II wojny światowej 



Październik 1939r. - zakaz pomocy pomocy żydom 
W październiku 1939 władze niemieckie zakazały Zarządowi Miejskiemu 
udzielania jakiejkolwiek pomocy ludności żydowskiej i nakazały zwolnienie 
pracowników żydowskiego pochodzenia. Pomimo tych zarządzeń grupa pracowników 
miejskiej pomocy społecznej zorganizowana przez Irenę Sendlerową w dalszym 
ciągu im pomagała.

Grupa ta liczyła początkowo pięć, a później dziesięć osób, w większości 
kobiet.

Nielegalna pomoc Żydom stała się znacznie trudniejsza rok później,czego 
powodem było utworzenie getta, a po kolejnym miesiącu - odizolowanie go od 
reszty miasta.



W 1940 Irena Sendlerowa uczestniczyła w akcji dożywiania i pomocy dla polskich 
żołnierzy chorych na gruźlicę, których odsyłano do Warszawy z niemieckich obozów 
jenieckich i umieszczano w Szpitalu Ujazdowskim. 
Nie chcąc tracić kontaktu ze swoimi żydowskimi podopiecznymi, zdobyła w dyrekcji 
Miejskich Zakładów Sanitarnych dla siebie i koleżanki (Ireny Schultz) 
legitymacje pracowników kolumny sanitarnej zwalczającej choroby zakaźne w 
getcie.

Uzyskanie przepustki wiązało się z koniecznością poddania się serii uciążliwych 
szczepień, jednak dla nich nie było to żadną przeszkodą. Przepustka umożliwiała 
bowiem wchodzenie i swobodne poruszanie się po getcie do stycznia 1943. Irena 
Sendlerowa nosiła tam żywność, odzież, pieniądze i lekarstwa.

Razem z Ireną Schultz przeniosły do dzielnicy zamkniętej ok. 1000 porcji 
szczepionki na tyfus plamisty, wyprodukowanej nielegalnie w Państwowym Zakładzie 
Higieny.



Irena wchodziła do gerra około dwa / trzy 
razy dziennie. By nie wzbudzać podejrzeń 
wartowników - przez różne bramy. 

Chcąc wyrazić solidarność z jego 
mieszkańcami, w getcie wkładała opaskę z 
Gwiazdą Dawida, dzięki czemu również  nie 
zwracała na siebie uwagi i unikała 
legitymowania. 

Później przepustki do getta otrzymała 
większość jej współpracowniczek.

Działanie wewnątrz getta



Cytaty

Sendlerowa jest 
autorką wielu 
poruszających serce 
cytatów. 



,, Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, 
religia, wykształcenie, majątek – nie mają znaczenia. Tylko 

to, jakim kto jest człowiekiem. “
~ Irena Sendlerowa



Wiele lat działalności Ireny Sendlerowej przyniosło 
niebywałe efekty

Rok 2018 nie bez 
powodu jest nazywany 
rokiem Ireny 
Sendlerowej. 

Jest to niewątpliwie 
wielka bohaterka.



Dziękuję za uwagę ♥

Anastazja Malajka 
kl. VII ,,b”


