
Irena 
Sendler 

Ojciec, dla którego wzorem postępowania 
był Tomasz Judym z Ludzi bezdomnych 
Stefana Żeromskiego, przekazał córce życiowe 
prawdy: rasa, narodowość i wyznanie nie mają 
żadnego znaczenia – ludzi dzieli się na dobrych 
i złych. A każdemu, kto tonie, należy podać rękę.

Dobry człowiek zawsze 
pomoże drugiemu  
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Najpierw do getta zanosiła jedzenie, 
pieniądze i leki. W ciągu niecałego 1943 r. 
uratowała wraz ze swoimi pomocnikami 
2500 żydowskich dzieci. Najtrudniej było 
przekonać najbliższych, by oddali swoją 
córkę, swojego syna bez gwarancji,  
że uda się je ocalić. Dzieci za mury getta 
wywożono pod stertą śmieci lub cegieł, 
w walizce, pod płaszczem. Większe 
przeprowadzano kanałami… Uczono je 
pacierza. Jak mówić i zachowywać się  
po polsku. Załatwiano fałszywe dokumenty. 
Potem rozlokowywano je w rodzinach, 
szkołach i sierocińcach. Najwięcej uratowały 
warszawskie zakonnice. 

Jeżeli możecie coś zrobić  
dla innych, to zróbcie to  
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Poczucie humoru pozwalało 
jej zachować zimną 
krew w najtrudniejszych 
sytuacjach. Dzięki kartotece 
spisywanej przez panią Irenę 
na bibułkach i zakopanej 
w szklanym pojemniku  
pod jabłonką przed domem 
Ponikiewskich kilkanaścioro 
dzieci po wojnie wróciło  
do swoich rodzin.
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Drobniutka, z maleńkimi 
dłońmi i wielkim hartem 
ducha. Silna jak żołnierz  
i do przesady słowna 

Jolanta Barańska



Żeby ocalić 2500 dzieci, nie wystarczy szlachetność.  
Potrzeba geniuszu organizacyjnego i niespotykanej charyzmy. 
Irena Sendlerowa to miała 

prof. Michał Głowiński 

Przez trzy miesiące katowano ją na Pawiaku. 
W ostatniej chwili została uratowana przed 
śmiercią przez rozstrzelanie. Do końca wojny 
działała jako Klara Dąbrowska. 
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Po wojnie zaopiekowała się tzw. gruzinkami – młodymi dziewczynami, 
które na gruzach Warszawy uprawiały prostytucję. Szukała dla nich 
domu, chociaż sama wtedy nocowała w biurze.  
Większości dziewczyn udało się znaleźć nową pracę 
i zrezygnować z upokarzającego zajęcia. 

Całe jej życie było tak 
naprawdę służbą dla innych

 Anna Mieszkowska 
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W PRL-u spotkały ją pogarda 
i lekceważenie. Gdy była 
w ciąży, przesłuchiwało ją UB, 
co pośrednio przyczyniło się 
do śmierci dziecka. Potem jej 
rodzone dzieci bez podanej 
przyczyny skreślano z listy 
studentów. 

Do naprawy świata 
potrzebne są miłość, 
tolerancja i pokora
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Po zamachu na Jana Pawła II  
wysłała mu obrazek Jezusa 
Miłosiernego znaleziony w sienniku 
na Pawiaku. Był jej amuletem. 
Wierzyła, że uratował jej życie.  
Do ostatnich dni zachowała 
pogodę ducha i optymizm. 
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