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Dzieciństwo 



Dzieciństwo Ireny 
Sendlerowej 
Irena Stanisława Sendlerowa ( z domu 
Krzyżanowska),córka lekarza Stanisława 
Krzyżanowskiego i Janiny Karoliny Krzyżanowskiej, 
urodziła się  15 maja 1910r. w Warszawie.  
W wieku 2 lat zachorowała na krztusiec.  
Z powodu choroby małej córki, rodzice postanowili 
przeprowadzić się do posiadającego status 
podmiejskiego uzdrowiska Otwocka.  
Tam ojciec Ireny rozpoczął prywatną praktykę. 
Leczył głównie chłopów i biedotę żydowską.  
Młoda Irena Sendlerowa bawiąc się z żydowskimi 
dziećmi nauczyła się języka Jidysz. Gdy Irena miała 7 
lat zmarł jej tata, Stanisław Krzyżanowski, który 
zaraził się tyfusem plamistym od swoich pacjentów. 

 



Wykształcenie 
Ireny 
Sendlerowej  



Po ukończeniu szkoły podstawowej i zdaniu egzaminów, 
Irena została uczennicą gimnazjum im. Heleny Trzcińskiej 
w Piotrkowie. W szkole średniej Irena Sendlerowa działała 
w harcerstwie. To właśnie tam poznała swojego przyszłego, 
pierwszego męża.  
Po zdaniu matury, Irena powróciła do Warszawy, gdzie 
rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, jednak po 2 latach postanowiła przenieść 
się na wydział humanistyczny. Studiowała dłużej niż inni 
uczniowie, ponieważ sprzeciwiała się wprowadzeniu tzw. 
getta ławkowego. Przed wybuchem wojny pracowała 
w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Obywatelskim 
Komitecie Pomocy Społecznej, a później w Wydziale Opieki 
Społecznej. 



Działanlość 
Ireny Sendlerowej 
podczas II wojny 
światowej 



W czasie okupacji niemieckiej Irena Sendlerowa 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 ul. Wolskiej 86, a 
następnie przy ul. Grochowskiej 36, gdzie została 
przeniesiona w związku z zarzutami za udzielanie 
pomocy Żydom w getcie. Ukończyła kurs 
pielęgniarski Polskiego Czerwonego Krzyża. Jej mąż 
był oficerem Wojska Polskiego. Podczas kampanii 
wrześniowej dostał się do niewoli w niemieckim 
obozie dla więźniów w Woldenbergu i pozostał tam 
do końca wojny. 



Gdy władze Niemieckie zabroniły Zarządowi 
Miejskiemu udzielania jakiejkolwiek pomocy ludności 
żydowskiej Irena zorganizowała grupę, która wbrew 
zakazowi pomagała Żydom. Na początku grupa ta 
liczyła 5 osób, a później 10. Dużym utrudnieniem w 
niesieniu pomocy Żydom, było utworzenie w 
październiku 1940 getta i odizolowaniu go miesiąc 
później od reszty miasta.  



Po zamknięciu gett, Irena nie chcąc stracić kontaktu 
ze swoimi podopiecznymi,  zdobyła dla siebie i dla 
Ireny Schultz legitymacje pracowników kolumny 
sanitarnej zwalczającej choroby zakaźne w getcie. 
Uzyskanie tych przepustek, wiązało się z poddaniem 
się serii nieprzyjemnych szczepień przeciwko wielu 
chorobom. Irena Sendlerowa przeniosła do getta 
ubrania, żywność, leki, wodę, i wile innych 
potrzebnych do życia rzeczy. Wraz z Ireną Schultz 
przeniosły do getta ok. 1000 szczepionek Weigla  na 
tyfus plamisty. Do gett wchodziła nawet 2-3 razy 
dziennie.  W getcie zakładała opaskę z Gwiazdą 
Dawida, aby wyrazić solidarność z ludnością 
żydowską. Później przepustki do getta otrzymała 
większość jej współpracowniczek. 



W 1942 Irena Sendlerowa  nawiązała 
kontakt z Radom Pomocy Żydom "Żegota", 
zgłaszając do współpracy działającą w 
konspiracji grupę pracowników Wydziału 
Opieki i Zdrowia. Działalność jej grupy 
została podporządkowana kierownictwu 
„Żegoty”, dzięki czemu zyskała ona na 
organizacji i otrzymała wsparcie finansowe. 
W roku 1943 została szefową wydziału 
dziecięcego "Żegoty". Głównym zadaniem 
jej grupy było odnajdywanie zastępczych 
rodzin lub domów dla osieroconych 
żydowskich dzieci, dostarczanie dzieciom 
fałszywych metryk urodzenia, a także 
wspieranie finansowe i medyczne dzieci w 
getcie. 



Nad ranem 21 października 1943r. została 
aresztowana w swoim mieszkaniu przy ul. 
Ludwiki 6 m. 82 przez Gestapo. Podczas 
przeszukania mieszkania Niemcy nie znaleźli 
kartoteki uratowanych dzieci. Została osadzona 
na kobiecym oddziale Pawiaka. Była brutalnie 
przesłuchiwana i torturowana przez Niemców 
w siedzibie Gestapo przy alei Szucha 25. 
"Żegota" zdołała uratować Irenę Sendlerową 
wpłacając dużą łapówkę. 



Postanie 
Warszawskie 



Wybuch powstania zastał ją na Mokotowie.  
Ponieważ ukończyła sześciomiesięczny kurs PCK 
dla pielęgniarek, została sanitariuszką  
w powstańczym punkcie sanitarnym 
 przy ul. Łowickiej 51. Po zajęciu tej części dzielnicy 
przez Niemców Powstańczy Punkt Ratowniczo-
Sanitarny nr 2 wraz z kilkudziesięcioosobową grupą 
ludności cywilnej został przeniesiony  
do budynku SGGW przy ul. Rakowieckej  
i na ul. Fałata 4 . W czasie wypędzania ludności  
z Mokotowa, 14 września 1944, dzięki przekupieniu 
niemieckich konwojentów, ranni i chorzy  
zamiast na Dworzec Zachodni trafili na Okęcie.  
Tam Irena Sendlerowa uczestniczyła w tworzeniu 
szpitala (późniejszy Szpital Czerwonego Krzyża nr 
2), w którym została pielęgniarką, a następnie 
siostrą oddziałową. Po wyzwoleniu lewobrzeżnej 
części miasta w styczniu 1945 szpital został 
przekształcony w Dom Dziecka Warszawy.  



Odznaczenia 



„Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze 
będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu 

jest Dobro”.  
Dobro, które czyniła zostało uhonorowane 
wieloma odznaczeniami i nagrodami. Za 

najważniejszą przyznaną jej nagrodę Irena 
Sendlerowa uznała "Order Uśmiechu". 

• Order Uśmiechu  

• Order Orła Białego  

• Order Ecce Homo  
•  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski  

• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  

• Medal Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata  

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  

• Medal „Za Zasługi w Służbie Zdrowia” 

• Złoty Krzyż Zasługi  



Order Orła Białego Order Uśmiechu 

 

Medal Sprawiedliwej Wśród 

Narodów Świata  
 

Krzyż Komandorski i 
Kawalerski  z Gwiazdą 

Orderu Odrodzenia Polski  Złoty Krzyż Zasługi  

Order Ecce Homo  



Aby upamiętnić życie i działalność powstało wiele murali i 
malunków. W Polsce wiele szkół przyjęło imię Ireny Sendlerowej, a 
na świecie znane są książki i filmy upamiętniające jej życie.  



Koniec 
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Szkoła Podstawowa nr. 2  
imienia św. Jana Pawła II  

z oddziałami integracyjnymi  
w Ozorkowie  


