
Irena Sendlerowa  

 



Kim była Irena  
Ratowała Żydów z warszawskiego getta 

uległa nasileniu latem 1942, po 

rozpoczęciu przez Niemców wywózek 

do obozu zagłady w Treblince.                         

W sierpniu 1942 Irena Sendlerowa była 

świadkiem pochodu dzieci i Janusza 

Korczaka na Umschlagplatz, co określiła 

jako jedno z najdramatyczniejszych 

przeżyć w czasie wojny. 



Lata młodzieńcze 

Ojciec, Stanisław Krzyżanowski (1874–1917), syn Jana          

i Marianny z domu Krajewskiej, był lekarzem. Matka, 

Janina Karolina Krzyżanowska z domu Grzybowska 

(1882–1944), była córką Franciszka Ksawerego               

i Konstancji z domu Zakrzewskiej. Ojciec należał do 

Polskiej Partii Socjalistycznej, wziął udział w rewolucji 

1905 roku. Z powodu zaangażowania politycznego miał 

kłopoty z ukończeniem studiów medycznych na 

Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (ostatecznie 

studia ukończył w 1908 w Charkowie). W 1909 wraz                     

z nowo poślubioną żoną wrócił do Warszawy i podjął 

pracę w szpitalu św. Ducha. 

 



Życie rodzinne 

Irena Sendlerowa była jedynaczką. W wieku dwóch lat 

zachorowała na koklusz, co skłoniło Krzyżanowskich do 

przeprowadzenia się z Warszawy do mającego status 

podmiejskiego uzdrowiska Otwocka. Tam jej ojciec 

rozpoczął prywatną praktykę, lecząc głównie biedotę 

żydowską oraz chłopów. Był bardzo zaangażowany                       

w działalność społeczną. Atmosfera domu rodzinnego 

miała duży wpływ na działalność Ireny Sendlerowej                       

w czasie II wojny światowej. W Otwocku, bawiąc się              

z żydowskimi rówieśnikami, nauczyła się języka jidysz. 

Odwiedzała również Tarczyn, gdzie mieszkali jej 

dziadkowie ze strony ojca. 



Nagrody i wyróżnienia 

W 2006 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

ustanowiło nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, przyznawaną 

nauczycielom i wychowawcom. Partnerem nagrody jest Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Nagroda w wysokości 10 tys. dolarów przyznawana jest corocznie decyzją 

kapituły w Stanach Zjednoczonych i w Polsce dwóm laureatom z tych krajów. 



Bohaterski czyn Ireny 

Podczas II wojny światowej uratowała ok. 2,5 tysiąca żydowskich 

dzieci z getta warszawskiego. Aresztowana przez Gestapo, miała 

trafić przed pluton egzekucyjny i cudem uniknęła śmierci. 

Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, nominowana do Pokojowej 

Nagrody Nobla, odznaczona Orderem Orła Białego i Orderem 

Uśmiechu, członkini Otwartej Rzeczpospolitej, szanowana na 

całym świecie. 



Życiorys 
Niemal na wszystkich zdjęciach ma promienny uśmiech. Blond 

włosy gładko zaczesane do tyłu, równiutki przedziałek pośrodku – 

lubiła mieć przy sobie grzebień i lusterko. Ciepłe, inteligentne 

spojrzenie skierowane wprost w obiektyw tak, jak patrzyła 

ludziom w oczy. Jej były niebieskie. Ładnie kontrastowały                                      

z żółtymi tulipanami – ze wszystkich kwiatów te kochała 

najbardziej; jej imieniem nazwano odmianę czerwoną. 

Czekoladowymi słodkościami częstowała swoich gości. Gdy nie 

było dzieci, wyjmowała te z koniakiem. Czarnego chleba                            

z buraczaną marmoladą nie znosiła, a tylko taki jadła podczas 

wojny. Za najgorszy dzień w roku uważała 1 listopada. To                               

z powodu wspomnień o zmarłym synu. Do końca życia nosiła po 

nim żałobę i czarną opaskę na siwych włosach.  



Tytuły książek Ireny Sendlerowej 

„Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej” 

„Dzieci Ireny Sendlerowej” 

„Matka dzieci holocaustu”  



Posłuchaj, co Irena Sendlerowa mówiła o sposobach 

dostawania się do Warszawskiego getta i w jaki sposób 

razem z dziesięcioma łączniczkami wyprowadzała stamtąd 

ludzi 

- Hitler stworzył piekło w całej Polsce, ale 

jeszcze większe piekło stworzył Żydom,                        

a największe piekło stworzył dzieciom, tym 

najbardziej bezbronnym istotom – powiedziała 

Irena Sendlerowa. 

 

W 1965 roku została uhonorowana przez 

izraelski instytut Yad Vashem medalem 

Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1983 

roku zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych 

Instytutu. 10 listopada 2003  



            Dziękuję za uwagę      

Wykonała : Izabela Zmuda  

Klasa : 6a 


