
 

Irena 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, w czasie 

II wojny światowej kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom przy 

Delegaturze Rządu na Kraj („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu 

Orła Białego i Orderu Uśmiechu.  

Od początku okupacji niemieckiej zaangażowała się w niesienie pomocy Żydom. 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, administracji 

państwowej i średnim szkolnictwie medycznym. Przez długie lata jej działalność podczas 

okupacji niemieckiej była nieznana; została spopularyzowana przez grupę teatralną z 

amerykańskiej szkoły średniej około roku 2000.  

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

W 1927, 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 polonistyka. Odbyła praktykę pedagogiczną 

w filii Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka” w Wawrze. Przerwała studia w 1932 i 

wznowiła je, nie rezygnując z pracy zawodowej, w 1937.  

W latach 1928–1932 należała do lewicowego Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. 

W czasie zajść antysemickich, do których w latach 30. dochodziło na Uniwersytecie 

Warszawskim, stawała w obronie swoich żydowskich koleżanek. Po wydaniu w październiku 

1937 przez rektora Włodzimierza Antoniewicza zarządzenia wprowadzającego getto ławkowe 

siadała z Żydami w czasie zajęć. Stała się przez to celem ataków ze strony studentów 

należących do ONR.  

W 1932 podjęła pracę w Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem Obywatelskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej Wolnej Wszechnicy Polskiej, kierowanej przez Helenę Radlińską. 

Poradnia m.in. zapewniała opiekę prawną matkom z nieślubnymi dziećmi, przyznawała 
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bezpłatne obiady, mleko dla dzieci oraz wyszukiwała lekarzy gotowych leczyć kobiety za 

darmo.  

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 ul. Wolskiej 86, a następnie przy ul. Grochowskiej 36, gdzie 

została przeniesiona w związku z zarzutami za udzielanie pomocy Żydom w getcie. 

Ukończyła także kurs pielęgniarski Polskiego Czerwonego Krzyża.  

W 1940 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 Ireny Schultz legitymacje pracowników 

kolumny sanitarnej zwalczającej choroby zakaźne w getcie. Uzyskanie przepustki wiązało się 

z koniecznością poddania się serii uciążliwych szczepień. Przepustka umożliwiała 

wchodzenie i swobodne poruszanie się po getcie do stycznia 1943. Irena Sendlerowa nosiła 

tam żywność, odzież, pieniądze i lekarstwa, m.in. razem z Ireną Schultz przeniosły do 

dzielnicy zamkniętej ok. 1000 porcji szczepionki Weigla na tyfus plamisty, produkowanej 

nielegalnie w Państwowym Zakładzie Higieny. Wchodziła do getta nawet 2–3 razy dziennie 

(aby nie wzbudzać podejrzeń wartowników – przez różne bramy). Chcąc wyrazić solidarność 

z jego mieszkańcami, w getcie wkładała opaskę z Gwiazdą Dawida. Dzięki temu nie zwracała 

również na siebie uwagi i unikała legitymowania. Później przepustki do getta otrzymała 

większość jej współpracowniczek.  

Została koordynatorką i najbardziej aktywną uczestniczką akcji objęcia żydowskich dzieci 

działaniami prowadzonymi przez Referat Opieki Zamkniętej nad Dziećmi i Młodzieżą 

Wydziału Opieki i Zdrowia, polegających na kierowaniu bezdomnych dzieci do zakładów 

opiekuńczych. W tym celu przygotowywano fałszywe wywiady środowiskowe, zmieniając 

żydowskim dzieciom życiorysy. To pozwalało na kierowanie ich do zakładów opiekuńczych 

jako polskich sierot na podstawie oficjalnych skierowań podpisywanych przez kierownika 

Referatu Opieki nad Dzieckiem Jana Dobraczyńskiego.  

Akcja ratowania Żydów z warszawskiego getta uległa nasileniu latem 1942, po rozpoczęciu 

przez Niemców wywózek do obozu zagłady w Treblince[40]. W sierpniu 1942 Irena 

Sendlerowa była świadkiem pochodu dzieci i Janusza Korczaka na Umschlagplatz, co 

określiła jako jedno z najdramatyczniejszych przeżyć w czasie wojny.  

W listopadzie 1942 nawiązała kontakt z tworzoną Radą Pomocy Żydom „Żegota”, zgłaszając 

do współpracy działającą w konspiracji grupę pracowników Wydziału Opieki i Zdrowia. 

Dotychczasowa działalność jej grupy została podporządkowana kierownictwu „Żegoty”, 

dzięki czemu przybrała ona bardziej zorganizowany charakter i otrzymała wsparcie 

finansowe. Po zaangażowaniu się w prace „Żegoty”, Irena Sendlerowa miała pod swoją 

opieką 8–10 mieszkań, w których ukrywali się Żydzi.  

Została aresztowana przez Gestapo nad ranem 21 października (według innych źródeł – 18 

października) 1943 w swoim mieszkaniu przy ul. Ludwiki 6 m. 82 Jej nazwisko wydała 

Niemcom aresztowana właścicielka pralni, w której znajdował się jeden z punktów 

konspiracyjnych spotkań. Podczas rewizji Niemcy nie znaleźli kartoteki uratowanych dzieci. 

Została osadzona na oddziale kobiecym Pawiaka (Serbii). Była przesłuchiwana i torturowana 

w siedzibie Gestapo przy alei Szucha 25. Jako więźniarka Pawiaka pracowała w pralni. 
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„Żegota” zdołała ją uratować, wpłacając wysoką łapówkę, dzięki której 13 listopada 1943 

została wyprowadzona z gmachu w alei Szucha 25 przez jednego z gestapowców i puszczona 

wolno. Po uwolnieniu kontynuowała konspiracyjną działalność w „Żegocie”, która 

dostarczyła jej fałszywe dokumenty na nazwisko Klara Dąbrowska.  

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. Rakowieckiej 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.  

Nigdy nie wskazała konkretnej liczby dzieci, które uratowała. Twierdziła, że było ich za mało 

i że w czasie wojny można było ocalić więcej Żydów.  

W 1965 otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. W latach 70. chciała 

odwiedzić Izrael, aby zgodnie z tradycją posadzić swoje drzewko w alei Sprawiedliwych w 

Jad Waszem w Jerozolimie. Władze odmówiły jej jednak wydania paszportu. Ostatecznie 

wyjazd do Izraela doszedł do skutku w kwietniu 1983. Drzewko w Jad Waszem zasadziła 6 

maja 1983. W 1991 otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.  

Po wojnie zaczęła mieć kłopoty ze zdrowiem, do czego przyczyniły się m.in. ciągły stres w 

czasie działalności konspiracyjnej i urazy głowy odniesione w 1943 podczas przesłuchań 

przez funkcjonariuszy Gestapo. Cierpiała na bóle głowy, nerwicę lękową, miała także 

problemy z układem kostno-stawowym. W 1967 i 1968 przebywała w szpitalu.  

Przez wiele lat po wojnie nie wypowiadała się na temat roli, jaką odegrała w akcji pomocy 

Żydom. Pierwszy artykuł na ten temat opublikowała w 1963, a w 1967 udzieliła wywiadu 

tygodnikowi „Prawo i Życie”. Zyskała rozgłos po 2000 dzięki przygotowaniu przez grupę 

amerykańskich uczennic szkolnego przedstawienia teatralnego Life in a Jar, którego tematem 

była jej działalność w czasie II wojny światowej.  

Zmarła 12 maja 2008. Pogrzeb odbył się 15 maja 2008 na cmentarzu Powązkowskim w 

Warszawie.  

W maju 2013 pamiątki po Irenie Sendlerowej (m.in. medal i dyplom Sprawiedliwej wśród 

Narodów Świata, honorowe obywatelstwo Izraela, honorowe obywatelstwo miasta Otwocka 

wraz z kluczem do bram miasta) zostały przekazane przez jej córkę Janinę Zgrzembską do 

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wcześniej, w 2009, do kolekcji muzeum 

trafiły również medale, pamiątki, książki, a także listy, które Irena Sendlerowa przez wiele lat 

otrzymywała od młodzieży z całego świata.  
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