
Irena Sendlerowa  (1910 - 2008) urodziła się 

 w Warszawie. Wczesne dzieciństwo spędziła  

w Otwocku. Jej ojciec Stanisław Krzyżanowski był 

lekarzem i założycielem pierwszego sanatorium 

przeciwgruźliczego. Pacjentami Krzyżanowskiego 

było wielu ubogich Żydów. Bawiąc się 

 z żydowskimi rówieśnikami, szybko przyswoiła 

jidysz. Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest 

sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś 

rasy - ważny jest człowiek! - pisała w swoim 

życiorysie. W szkole średniej należała do harcerstwa. Zawieszono ją w prawach 

ucznia, gdy w 1926 r. przygotowała prasówkę o przewrocie majowym. Jesienią 

1939 r. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników założyła przy Wydziale 

Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie tajną komórkę pomocy 

Żydom. Pomagała żydowskim współobywatelom, zanim jeszcze powstało getto 

warszawskie. Kiedy w 1942 r. utworzono polską organizację podziemną - Radę 

Pomocy Żydom Żegotę - Irenę Sendler ps. Jolanta mianowano szefową Referatu 

Dziecięcego. Jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej miała przepustkę  

do getta. Sendlerowa pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem  

ze współpracownikami nosiła jedzenie, leki i pieniądze. W czasie okupacji 

hitlerowskiej uratowała od zagłady około 2500 dzieci. Jej głównym zadaniem było 

umieszczanie oddzielonych od rodziców lub osieroconych żydowskich dzieci 

 w klasztorach, przytułkach, zakładach opiekuńczych i wychowawczych oraz 

polskich rodzinach, dostarczanie dzieciom fałszywych metryk urodzenia, a także 

świadczenie na ich rzecz stałej pomocy finansowej, materialnej i lekarskiej.  Dane 

każdego dziecka były zapisywane na wąskich karteczkach, bibule, nazwanej  

po wojnie Listą Sendlerowej. Na nich było napisane prawdziwe imię i nazwisko 

dziecka, jego imię i nazwisko według metryki oraz miejsce aktualnego 

zamieszkania.  Została aresztowana w 1943 r. przez Gestapo. Żegota zdołała  



ją jednak uratować, przekupując niemieckich strażników.  Podczas Powstania 

Warszawskiego, jako siostra Jolanta, pracowała  w PCK w punkcie sanitarnym, 

który wkrótce przekształcił się w duży szpital. Po wojnie również pracowała na 

rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką  

i Dzieckiem - instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym. Pytana o to,  

co najważniejsze, odpowiadała bez wahania: miłość, tolerancja i pokora. Z pokorą 

znosiła cierpienie. Z pokorą przyjmowała odznaczenia. Była pacyfistką, której 

kandydaturę dwukrotnie zgłoszono do Pokojowej Nagrody Nobla. Order 

Uśmiechu, przyznawany przez dzieci, był dla niej najważniejszym wyróżnieniem, 

obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów 

Świata. 


