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Irena Stanisława Sendlerowa

■ Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska, ps. „Jolanta” (ur. 15 lutego 1910 
w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) – polska działaczka społeczna 
i charytatywna, członkini PPS i kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy 
Żydom („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego 
i Orderu Uśmiechu.

■ W czasie II wojny światowej współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji podjęła 
próbę uratowania ok. 2500 żydowskich dzieci (nie wszystkie przeżyły wojnę). 
W październiku 1943 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.

■ W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.



BIOGRAFIA



■ Irena Stanisława Sendlerowa – urodziła się 15 lutego 1910 
w Warszawie. Jej ojciec, Stanisław Krzyżanowski, był lekarzem 
społecznikiem oraz założycielem pierwszego sanatorium 
przeciwgruźliczego. Pacjentami Krzyżanowskiego było wielu ubogich 
Żydów. Irena spędzała dużo czasu wśród żydowskich rówieśników 
i nauczyła się porozumiewać się w jidysz. „Wychowana byłam w duchu, 
że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – 
ważny jest człowiek!” – pisała w swoim życiorysie. Ojciec był również 
zaangażowany w działalność niepodległościową. W 1908 roku poślubił 
Janinę Grzybowską. Kiedy Irena miała dwa lata, rodzice przenieśli się 
do Otwocka, ponieważ bardzo chorowała. W 1917 roku Stanisław 
Krzyżanowski zmarł, zaraziwszy się tyfusem plamistym od jednego 
z pacjentów. Po śmierci ojca w lutym 1917 r. Irena z matką przeniosły 
się do Warszawy. W szkole średniej należała do harcerstwa. 
W latach 30. studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, 
robiąc dodatkowe kursy na wydziale pedagogiki.



W 1939 roku Irena Sendlerowa skończyła polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Studiowała dłużej niż inni, bowiem w trakcie studiów 
sprzeciwiła się wprowadzeniu tak zwanego getta ławkowego, ze co 
została wyrzucona ze studiów, na które mogła wrócić dopiero w 1938 
roku, dzięki interwencji Tadeusza Kotarbińskiego. Pracowała przed wojną 
w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy 
Społecznej, a potem w Wydziale Opieki Społecznej. Po wybuchu II wojny 
światowej Irena Sendlerowa nadal zajmowała się pomocą społeczną, 
pomagając najbiedniejszym rodzinom, chorym polskim żołnierzom 
powracającym z niewoli niemieckiej, ratując młodzież od wywożenia 
na roboty do Niemiec. Była też świadkiem nasilających się represji wobec 
Żydów, w grudniu 1939 roku wprowadzono nakaz noszenia Gwiazdy 
Dawida, do listopada 1940 roku w utworzonym w Warszawie getcie 
zamknięto ponad 400 tysięcy Żydów. W 1941 roku Hans Frank wydał 
zarządzenie zabraniające Żydom opuszczania getta a Polakom udzielania 
im pomocy, pod karą śmierci.





Irena Sendlerowa zaczęła pomagać Żydom długo przed powstaniem getta 
warszawskiego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej otrzymała 
przepustkę do getta, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak solidarności 
z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta. 
W grudniu 1942 świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom „Żegota” 
mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Współpracowała z polską 
organizacją pomocową, działającą pod niemieckim nadzorem 
i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je 
w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich 
w Warszawie.

Dzięki odważnej decyzji Matyldy Getter, naczelnej matki przełożonej 
prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi, która zobowiązała się przyjąć każde dziecko przemycone z getta, 
wiele z nich trafiło do sierocińców prowadzonych przez siostry 
franciszkanki m.in. w Warszawie, Aninie, Białołęce, Chotomowie 
i Płudach.



Przez cały czas trwania akcji wyprowadzania dzieci z getta Irena 
Sendlerowa prowadziła ich kartotekę, zapisując ich dane na małych 
rulonikach papieru. Karteczki te zostały potem zakopane w słoiku pod 
jednym z drzew w ogródku jednej z łączniczek. Do dziś rośnie przy ulicy 
Lekarskiej 9 jabłonka, pod którą ukryte były informacje o dzieciach.

Irena Sendlerowa za swoją działalność została aresztowana w 1943 przez 
Gestapo, była torturowana i skazana na śmierć. „Żegota” zdołała 
ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Była jedyną osobą, 
która wiedziała, gdzie są uratowane dzieci. Po w ukryciu pracowała dalej 
nad ocaleniem żydowskich dzieci – uratowała ich około 2, 5 tysiąca.

Kiedy w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, Irena Sendlerowa 
zgłosiła się jako pielęgniarka do najbliższego punktu sanitarnego. 
Opiekowała się rannymi w powstańczym szpitalu.





Po wojnie pracowała na rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, 
pracowała w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, powołała Ośrodek 
Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym, 
powołała pismo „opiekun społeczny”, była jednym 
z założycieli Ligii do Walki z Rasizmem. Pracowała w szkołach medycznych. 
Dane jej było doświadczyć, równie ciężkich jak ze strony gestapo, 
prześladowań komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa – straciła dziecko 
w więzieniu (urodziło się ono przedwcześnie i zmarło). 
W PRL zupełnie o niej zapomniano, co może dziwić, bo przecież kierowany 
przez nią zespół uratował od zagłady dwa razy więcej Żydów niż znany 
na całym świecie Oskar Schindler. Przesądził o tym jej AK-owski rodowód.



Ostatnie lata życia spędziła w gościnie w domu prowincjalnym Bonifratrów 
w Warszawie. Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 roku 
w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu 
Powązkowskim 15 maja 2008 r.

W Polsce zainteresowanie osobą Ireny Sendlerowej wzrosło, kiedy odkryły 
ją cztery uczennice z amerykańskiej szkoły z Uniontown. To one, między 
innymi pisząc i wystawiając sztukę teatralną, zatytułowaną 
„Życie w słoiku” spowodowały, że prawda o bohaterstwie Ireny 
Sendlerowej i liczbie uratowanych przez Nią dzieci została poznana 
najpierw w Stanach Zjednoczonych – potem w Polsce.

W zakończeniu poświęconego jej filmu Michała Dudziewicza Irena 
Sendlerowa mówi: „Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę 
mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro”.





■ W 2006 r. stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wespół z fundacją
 "Life in a Jar" oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
powołało do życia nagrodę im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie 
świata". Jej pierwszym laureatem został m.in. Norman Conard.

■ W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem 
medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1983 r. zasadziła 
drzewko w Lesie Sprawiedliwych. W 1991 roku otrzymała honorowe 
obywatelstwo Izraela.

■ Prezydent RP odznaczył ją: Orderem Orła Białego - 10 listopada 2003; 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 
7 listopada 2001; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - 
12 czerwca 1996.



„Każdemu, kto tonie 
należy, podać rękę”
                                         Irena Sendlerowa





Dziękuję za uwagę!

Wykonał Oskar Stroiński VIIb


