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Biografia

Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,  

z domu Krzyżanowska urodziła się 15 lutego 1910 

w Warszawie. Przed wojną studiowała polonistykę 

i działała w Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie wojny 

pracowała dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 



Zaczęła pomagać Żydom długo przed 

powstaniem getta warszawskiego. Tak 

wspomina początki swej działalności 

pomocowej : 

„Kiedy Niemcy zajęli Warszawę w 1939 roku, miałam szeroki krąg przyjaciół 

i znajomych Żydów, którzy znaleźli się w okropnej sytuacji, bez środków do życia. 

Ja zaś pracowałam w Wydziale Opieki Społecznej Zarządu m. Warszawy. Mieliśmy 

kuchnie, które wydawały obiady sierotom, starcom i biedocie. Udzielano pomocy 

finansowej i rzeczowej. 



Postanowiłam wykorzystać swoje stanowisko dla niesienia pomocy Żydom. […] 

Byliśmy zmuszeni wystawiać setki fałszywych dokumentów, podrabiać podpisy. 

Nazwiska żydowskie nie mogły figurować wśród ludzi korzystających z tej 

pomocy”. 

W grudniu 1942 świeżo utworzona 

Rada Pomocy Żydom „Żegota" 

mianowała Irenę Sendler

szefową wydziału dziecięcego.  

Przyjęła  wówczas pseudonim 

konspiracyjny „ Jolanta”



Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej miała 

przepustkę do getta, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak 

solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród 

społeczności getta.

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. Uratowała ok. 2,5 tys. dzieci. 

Ich dane zaszyfrowane i ukryte  w słoikach przetrwały wojnę, 

dzięki temu można było przywrócić żydowskim dzieciom 

ich prawdziwa tożsamość . 



Po 1945 roku pracowała 

w wydziale opieki  miasta 

stołecznego Warszawy. 

Współtworzyła domy dziecka, 

domy starców oraz dzienne 

pogotowia dla dzieci. 

Opiekowała się kobietami 

z marginesu społecznego. 

W 1943 r. Irena Sendlerowa została aresztowana przez Gestapo. 

Była torturowana na Pawiaku. Skazano ją na śmierć. "Żegota" 

zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników.



Odznaczenia : 

W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski Instytut Yad

Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

Na medalu widnieje napis: 

„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”



W 1983 r. Irena Sendlerowa zasadziła 

drzewko w Lesie Sprawiedliwych Instytutu 

Yad Vashem.

1991 roku otrzymała honorowe 

obywatelstwo Izraela.



 Krzyż Komandorski  Orderu Odrodzenia Polski

(12 czerwca 1996) 

 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia   Polski 

(7 listopada 2001)

 Order Orła Białego                                 

(10 listopada 2003 )

Odznaczenia : 



11 kwietnia 2007r. decyzją Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, 

na wniosek 15-letniego Szymona Płóciennika z Zielonej Góry, 

Irena Sendlerowa odznaczona została Orderem Uśmiechu. 

Była najstarszą osobą, która ten order otrzymała.  Sendlerowa

powiedziała, że obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu 

Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata to Order Uśmiechu, odznaczenie 

od dzieci, jest dla niej największym szczęściem, jakie ją spotkało. 



Upamiętnienie

• Anna Mieszkowska napisała 
książkę – „Matka dzieci 
Holocaustu” – o historii Ireny 
Sendlerowej. 

• W 2009 roku powstał film na 
podstawie życiorysu Ireny 
Sendlerowej − „Dzieci Ireny 
Sendlerowej”. 

• W postać Ireny Sendlerowej
wcieliła się laureatka 
Oscara Anna Paquin. 



W 2006 r. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu przy udziale 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powołało 

do życia nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie 

świata", przyznawaną nauczycielom i wychowawcom. 



4. grudnia 2009 r.  imię Ireny Sendlerowej
przyjęło nasze Gimnazjum Integracyjne nr 61 w Warszawie

4. grudnia 2012 r. 
odbyła się uroczystość 

nadania imienia 
Ireny Sendlerowej

Szkole Podstawowej nr 236
z Oddziałami Integracyjnymi

w Warszawie 



Zjazdy Szkół Sendlerowskich. 

I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SZKÓŁ 
SENDLEROWSKICH odbył się w 2010 
roku i zorganizowany został przez 
przez Gimnazjum nr 23 – pierwszą 
szkołę w Polsce, która otrzymała imię 
Ireny Sendlerowej.

II oraz III MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SZKÓŁ SENDLEROWSKICH
zostały zorganizowany przez naszą szkołę w 2013 i 2016 roku.

IV MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SZKÓŁ SENDLEROWSKICH
odbył się 2018 roku w Gdańsku.

Głównym celem spotkań jest nawiązanie i podtrzymywanie stałej współpracy uczniów 
i pracowników szkół noszących imię Ireny Sendlerowej, znajdujących się w różnych 
rejonach Polski i Niemiec.



Pożegnanie

Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 r. mając 98 lat. 

Została pochowana na Powązkach w Warszawie


