Kalendarium

Irena Sendlerowa
◼

15 lutego 1910 - urodziła się w Warszawie, w rodzinie Stanisława, lekarza
i społecznika, i Janiny z domu Grzybowskiej. Pradziadek ze strony matki JaninyKarol Grzybowski został zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym
(1863-1864).

◼

1912 - przeprowadzka wraz z rodzicami do podwarszawskiego Otwocka, który
wówczas był uzdrowiskiem, ponieważ dziewczynka często chorowała.

◼

1917 - śmierć ojca - Stanisława Krzyżanowskiego, który zaraził się tyfusem
plamistym od pacjenta.

◼

1920 - kolejne przeprowadzki, najpierw do Tarczyna, a potem do Piotrkowa
Trybunalskiego.

◼

1920 - początek nauki w gimnazjum im. Heleny Trzcińskiej, znanym z tradycji
patriotycznych, działalność w harcerstwie.

◼

1927 - zdanie matury i powrót do Warszawy.

◼

1927 - początek studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

◼

1929 – przerwanie studiów prawniczych, by zacząć studia polonistyczne. Podczas
studiów w czasie antysemickich bójek wielokrotnie staje w obronie swoich
żydowskich kolegów i koleżanek. Na znak solidarności z nimi siada w ławkach po
lewej stronie. W indeksie skreśla zapis „strona aryjska”. To poskutkowało
zawieszeniem jej w prawach studenta na trzy lata. Dopiero dzięki profesorowi
logiki Tadeuszowi Kotarbińskiemu powraca na uczelnię.

◼

1930 - praktyka w Domu Sierot Janusza Korczaka w Wawrze.

◼

1928-1932 - aktywna działalność w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej.

◼

1931 - ślub z Mieczysławem Sendlerem, młodszym asystentem na Wydziale
Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego,

◼

1932 - praca w Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem Obywatelskiego Komitetu
Pomocy Społecznej Wolnej Wszechnicy Polskiej.

◼

1935 - praca w Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego
m. st. Warszawy.

◼

1939 - złożenie pracy magisterskiej i uzyskanie absolutorium (z powodu wybuchu
II wojny światowej pracy magisterskiej nie obroniła).

◼

1939-1943 - organizacja pomoc dla Żydów w getcie warszawskim. Ratowanie
żydowskich dzieci poprzez wysyłanie ich na podstawie sfałszowanych wywiadów
środowiskowych poza teren getta, m.in. do katolickich, żeńskich zgromadzeń
zakonnych, gdzie mogły przeżyć wojnę.

◼

1940- kierowanie akcją dożywiania polskich żołnierzy-jeńców wojennych, którzy
leczyli gruźlicę w warszawskim Szpitalu Ujazdowskim, ratowanie najbiedniejszej
młodzieży przed wywózkami na roboty do Rzeszy.
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◼

1942 - kierownictwo referatu dziecięcego przy Delegaturze Rządu na Kraj Rady
Pomocy Żydom - „Żegocie”. Irena Sendlerowa na własne oczy widzi jak Janusz
Korczak (lekarz i pedagog) wraz ze swoimi podopiecznymi z Domu Sierot szedł na
Umschlagplatz, na śmierć.

◼

1943 - w październiku aresztowana przez Gestapo, torturowana, a następnie
zwolniona za wysoką łapówkę.( Początkowo trafiła do więzienia kwatery głównej
Gestapo przy Alei Szucha 25, a następnie do Serbii – kobiecego oddziału
więzienia Pawiak. Tam pracowała w pralni. Niemcy skazali Irenę Sendlerową na
śmierć przez rozstrzelanie. Do akcji weszła „Żegota”, która przekupiła kilku
gestapowców). Sendlerowa ukrywa się jako Klara Dąbrowska.

◼

1944 - służba w AK jako pielęgniarka w punkcie opatrunkowym przy ulicy Fałata,
organizacja pomocy medycznej w czasie Powstania Warszawskiego.

◼

Po 1945 roku różne posady związane z pomocą społeczną przy Zarządzie m. st.
Warszawy.

◼

1965 - przyznanie tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

◼

2007- wyróżnienie w postaci Orderu Uśmiechu, wręczone 11 kwietnia.

◼

2007 i 2008 - kandydatura Ireny Sendler zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.

◼

2008 - 15 maja śmierć w Warszawie w wieku 98 lat, spoczywa na Cmentarzu
Powązkowskim.

