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RODZINA IRENY SENDLEROWEJ

Ojciec, Stanisław Krzyżanowski, był działaczem Polskiej Partii 

Socjalistycznej. Pracował w uzdrowisku w Otwocku pod Warszawą, 
lecząc chłopów i żydów, a później prowadził sanatorium 

przeciwgruźlicze. Zmarł na tyfus plamisty. Matka, Janina Karolina 
Krzyżanowska, zajmowała się domem. Irena była jedynaczką.
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MŁODOŚĆ IRENY SENDLEROWEJ

Urodziła się 15 lutego 1910 r. w Warszawie. Dorastała w Otwocku, 

gdzie, bawiąc się z żydowskimi dziećmi, nauczyła się języka jidysz. W 
szkole średniej działała w harcerstwie i  poznała swojego przyszłego 

męża Mieczysława Sendlera. Studiowała polonistykę, Odbyła 
praktykę pedagogiczną w filii Domu Sierot Janusza 
Korczaka „Różyczka” w Wawrze. W czasie zajść antysemickich, do 

których w latach 30. dochodziło na Uniwersytecie Warszawskim, 
stawała w obronie swoich żydowskich koleżanek. Po 

wprowadzeniu getta ławkowego siadała z Żydami w czasie zajęć. 
Stała się przez to celem ataków ze strony studentów należących do 
skrajnie prawicowych ugrupowań.



IRENA SENDLEROWA



DZIAŁALNOŚĆ PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Na początku wojny wraz z koleżanką, Ireną Shultz, zdobyły 

przepustkę pozwalająco im na odwiedzanie getta warszawskiego 
do 1943 r.. Kobieta kilka razy dziennie nosiła tam żywność, odzież, 

pieniądze i lekarstwa. Razem z Ireną Schultz przeniosły do dzielnicy 
zamkniętej ok. 1000 porcji produkowanej nieleglnie
szczepionki Weigla na tyfus plamisty. Chcąc wyrazić solidarność z 

jego mieszkańcami, kobieta w getcie wkładała opaskę 
z Gwiazdą Dawida. Dzięki temu nie zwracała również na siebie 

uwagi i unikała legitymowania. Później przepustki do getta 
zdobyło większość jej współpracowniczek. 



DZIAŁALNOŚĆ PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podczas II Wojny Światowej Irena należała do Rady Pomocy 

Żydom (Żegoty). Organizowała przeżuty żydowskich dzieci poza 
mury getta warszawskiego, załatwiała im nowe, sfałszowane 

dokumenty mówiące, że te dzieci są Polakami, a następnie 
umieszczała je u polskich rodzin lub w klasztorach katolickich jako 
polskie sieroty. Prawdziwe dokumenty wkładała do słoików i 

zakopywała w swoim ogrodzie tak, aby po wojnie można było 
odnaleźć te żydowskie dzieci i wręczyć im ich prawdziwe 

dokumenty. Uratowała łącznie niemal 2,5 tysiąca żydowskich 
dzieci.



ODZNACZENIA IRENY

Za swoją godną naśladownictwa postawę Irena otrzymała medal 

Sprawiedliwy wśród narodów świata, najwyższe  izraelskie oznaczenie 
cywilne przyznawane nie – Żydom za bohaterskość podczas wali z 

Holokaustem. Oprócz tego kobieta otrzymała Order Orła Białego, 
Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi oraz kilka innych odznaczeń.
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