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BIOGRAM IRENY SENDLEROWEJ

Irena Sendlerowa urodzi³a siê 15 lutego 1910 roku w Warszawie, jej rodzicami byli Janina Grzybowska i Stanis³aw Krzy¿anowski. Wywodzi³a siê z rodziny o patriotycznych korzeniach
– pradziadek ze strony ojca uczestniczy³ w powstaniu styczniowym, za co zosta³ zes³any na Syberiê, zaœ ojciec Stanis³aw Krzy¿anowski1 by³ lekarzem spo³ecznikiem i dzia³aczem Polskiej
Partii Socjalistycznej. Zmar³ w lutym 1917 roku w wieku 40 lat,
po zara¿eniu siê tyfusem od swoich pacjentów, którymi w wiêkszoœci byli ¯ydzi. Po œmierci ojca przedstawiciele otwockiej
Gminy ¯ydowskiej, w dowód wdziêcznoœci za leczenie ¯ydów, zaproponowali wyp³acanie córce Irenie stypendium do
czasu jej pe³noletnoœci. Matka Janina nie skorzysta³a jednak
z tej propozycji.
W szkole œredniej Irena wst¹pi³a do harcerstwa. Potem studiowa³a polonistykê na Uniwersytecie Warszawskim. W 1931 roku wysz³a za m¹¿ za asystenta na wydziale filologii klasycznej UW, Mieczys³awa Sendlera2.
Od roku 1932 pracowa³a w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku, która dzia³a³a przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Spo³ecznej. By³a aktywistk¹ Zwi¹zku Polskiej M³odzie¿y Demokratycznej, a póŸniej równie¿ PPS. Na znak protestu przeciwko gettu ³awkowemu na
uczelni, zamiast siedzieæ – sta³a na wyk³adach. Za skreœlenie w indeksie stempla z liter¹ A,
oznaczaj¹cego aryjskoœæ, w³adze Uniwersytetu Warszawskiego zawiesi³y j¹ w prawach
studenckich. Z opresji uratowa³ j¹ prof. Tadeusz Kotarbiñski, kierownik I Katedry Filozofii, który w tym czasie zastêpowa³ nieobecnego rektora i odwiesi³ karê. Studia ukoñczy³a
dopiero kilka miesiêcy przed wybuchem wojny. Dyplom magisterski obroni³a w czerwcu
1939 roku.
W latach 1932–1935 wspó³pracowa³a ze Studium Pracy Spo³eczno-Oœwiatowej dzia³aj¹cym przy Wolnej Wszechnicy Polskiej przy ul. Opaczewskiej 2a (dziœ ul. Banacha). W czasie wojny pracowa³a na stanowisku opiekunki œrodowiskowej w Wydziale Opieki
Spo³ecznej Zarz¹du Miasta Warszawy pomagaj¹c ¯ydom jeszcze przed powstaniem getta
warszawskiego. Gdy powsta³o getto, w³adze niemieckie nie pozwala³y, by opieka spo³eczna pomaga³a mieszkaj¹cym tam ¯ydom. Jednak w obawie przed epidemi¹ tyfusu zezwala1

2

Dzia³acz spo³eczny. Socjalista. W 1905 r. usuniêty z Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego za
udzia³ w strajkach szkolnych. Przeniós³ siê na medycynê do Krakowa. Relegowany za dzia³alnoœæ polityczn¹.
Studia skoñczy³ w Charkowie.
Lata wojny spêdzi³ w oflagu w Woldenbergu. Sendlerowie rozeszli siê.
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no na udzielanie im pomocy medycznej3. Po zamkniêciu getta w listopadzie 1940 roku,
okazuj¹c fa³szywe legitymacje kolumny sanitarnej, codziennie, czasem po kilka razy, chodzi³a do zamkniêtej dzielnicy, przemycaj¹c szczepionki przeciwko tyfusowi, ¿ywnoœæ, pieni¹dze, odzie¿ i lekarstwa. Kiedy latem 1942 roku Niemcy rozpoczêli wielk¹ akcjê
masowych wywózek ¯ydów do obozów œmierci, Sendlerowa pod pseudonimem „Jolanta”
stworzy³a siatkê zaufanych osób i zorganizowa³a system ratowania dzieci ¿ydowskich z getta. Czêœæ dzieci usypiano i wywo¿ono ambulansem, przekonuj¹c stra¿e, ¿e to zw³oki zmar³ych na tyfus lub przemycano je w workach i kub³ach na œmieci. Inne wyprowadzano przez
piwnice domów stoj¹cych po obu stronach muru i po³¹czonych ukrytymi przejœciami albo
przez gmach przylegaj¹cego do murów getta s¹du na Lesznie lub wywo¿ono tramwajem
z zajezdni na terenie getta. Po aryjskiej stronie muru umieszczano je w polskich zaprzyjaŸnionych rodzinach, sierociñcach i klasztorach w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie.
Przygotowywano im fa³szywe dokumenty i wspomagano materialnie.
Zanim powsta³a Rada Pomocy ¯ydom „¯egota”, jesieni¹ 1942 roku, po wielkiej akcji
wywózek do Treblinki, gdy z warszawskiego getta wywieziono ponad 300 tysiêcy ludzi, Irena Sendlerowa mia³a ju¿ ogromne doœwiadczenie w ratowaniu ¯ydów – dzieci i doros³ych.
Gdy wst¹pi³a do tej organizacji, powo³anej z inicjatywy znanej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, Rada Pomocy ¯ydom imienia Konrada „¯egoty” w grudniu 1942 roku mianowa³a j¹
szefow¹ Referatu Dzieciêcego.
20 paŸdziernika 1943 roku, w dniu swoich imienin, Sendlerowa zosta³a aresztowana
przez gestapo. Wyda³a j¹ torturowana przez gestapo w³aœcicielka pralni, w której by³a
skrzynka kontaktowa. Na szczêœcie, podczas aresztowania, w rêce Niemców nie wpad³y paski bibu³y, na których Irena Sendlerowa zapisywa³a dane uratowanych z getta dzieci i pieni¹dze „¯egoty”. W¹skie paski bibu³ki uratowa³a Janina Grabowska, ³¹czniczka Ireny
Sendlerowej, która przypadkowo by³a obecna przy aresztowaniu. Irena Sendlerowa zosta³a
umieszczona na Pawiaku, gdzie przebywa³a 3 miesi¹ce, do lutego 1944 roku. Skazano j¹ na
karê œmierci, ale dziêki przekupieniu wiêziennego stra¿nika4 i wysokiemu okupowi wp³aconemu przez „¯egotê” uda³o siê wpisaæ nazwisko Sendlerowej na listê osób, na których
wyrok zosta³ ju¿ wykonany. Do koñca wojny ukrywa³a siê pod fa³szywym nazwiskiem jako
Klara D¹browska5.
Po powrocie z Pawiaka Irena Sendlerowa ukry³a w ogródku willi przy ulicy Lekarskiej
w Warszawie6 prowadzon¹ przez siebie tajn¹ kartotekê ratowanych dzieci – by³y w niej zakodowane prawdziwe nazwiska ¿ydowskie i dane polskich rodzin, które przyjmowa³y dzieci pod swój dach. Dziêki tej liœcie po wojnie mo¿na by³o przywróciæ ¿ydowskim dzieciom
ich to¿samoœæ. Notatki te spisywa³a na bibu³kach w dwóch identycznych kopiach, chowa³a
w dwóch butelkach, które zakopywa³a pod jab³onk¹ w ogrodzie (drzewo to przetrwa³o do
dziœ). Zaszyfrowana i ukryta w butelkach dokumentacja przetrwa³a wojnê. Po wojnie Irena
Sendlerowa odkopa³a butelki i przekaza³a kartotekê Adolfowi Bermanowi, ówczesnemu
przewodnicz¹cemu Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce, a w czasie okupacji sekretarzowi „¯egoty”. Komitet szuka³ uratowanych dzieci na terenie ca³ej Polski i umieszcza³ we w³asnych zak³adach, a potem wysy³a³ do Izraela.
3
4
5
6

4

Do chwili zamkniêcia getta w listopadzie 1940 r. opieka spo³eczna na podstawie fa³szywej dokumentacji
pomaga³a ok. 3000 ¯ydów. Teresa Prekerowa, „Konspiracyjna Rada Pomocy ¯ydom 1942-1945”.
Niemiec, który wzi¹³ ³apówkê i wyprowadzi³ Irenê z gestapo, zosta³ zes³any na front wschodni.
By³a poszukiwana przez Niemców i dlatego nie mog³a byæ na pogrzebie swojej matki, która zmar³a w 1944 r.
Mieszka³a tam jej przyjació³ka i ³¹czniczka Jadwiga Piotrowska.
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Podczas powstania warszawskiego by³a sanitariuszk¹. W ukryciu kontynuowa³a pracê
nad ocaleniem ¿ydowskich dzieci. Wraz z innymi wspó³pracownicami uratowa³a ok. 2500
¿ydowskich dzieci – dwa razy wiêcej ni¿ Oskar Schindler7.
Po 1945 roku kontynuowa³a pracê spo³eczn¹ m.in. w Polskim Czerwonym Krzy¿u i Wydziale Opieki Spo³ecznej Urzêdu Miasta Warszawy. By³a te¿ szefow¹ departamentu szkolnictwa medycznego w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zabiega³a o tworzenie ponadpodstawowych szkó³ pielêgniarskich dla dziewcz¹t.
Sendlerowa jeszcze przed wojn¹ nale¿a³a do Polskiej Partii Socjalistycznej. Gdy w 1948 roku PPS zosta³a po³¹czona z komunistyczn¹ Polsk¹ Parti¹ Robotnicz¹ – Sendlerowa sta³a siê
cz³onkini¹ PZPR. Rozczarowana, po krótkim czasie odda³a swoj¹ legitymacjê.
Po wojnie wysz³a ponownie za m¹¿ za Stefana Zgrzembskiego8. Pisano na ni¹ donosy
sugeruj¹ce, ¿e pracuj¹c w Wydziale Opieki Spo³ecznej Zarz¹du Miasta Warszawy, ukrywa
wœród pracowników ludzi z AK. Zainteresowa³ siê ni¹ Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego.
W 1949 roku, po brutalnych przes³uchaniach w UB, ciê¿arna Irena Sendlerowa urodzi³a
przedwczeœnie dziecko, które umar³o po kilku tygodniach. Przed aresztowaniem uratowa³a
j¹ ¿ona szefa UB na terenie Warszawy, ¯ydówka Irena Majewska – uratowana z getta przez
Irenê Sendlerow¹ i ukry³a we W³ochach pod Warszaw¹.
Irena Sendlerowa wspó³tworzy³a domy dziecka i domy starców, dzienne pogotowia dla
dzieci oraz poradnie ¿ycia rodzinnego. Szkoli³a opiekunów spo³ecznych. Opiekowa³a siê
tzw. gruzinkami, m³odymi dziewczêtami powracaj¹cymi z obozów koncentracyjnych b¹dŸ
z pracy przymusowej w Niemczech, które oddawa³y siê prostytucji na gruzach Warszawy.
Organizowa³a dla nich Dom Pomocy w Henrykowie.
W 1963 roku jej syn, 12-letni Adaœ, prze¿y³ œmieræ kliniczn¹ spowodowan¹ zaka¿eniem
krwi. Zaka¿enie uszkodzi³o mu zastawki. Badania w Szwecji op³acili przyjaciele Ireny, ¯ydzi. Po wielu latach konieczna okaza³a siê operacja, na któr¹ jednak syn nie zdecydowa³ siê.
Umar³ nagle we wrzeœniu 1999 roku. Mia³ czterdzieœci osiem lat, by³ absolwentem bibliotekoznawstwa.
Za swoj¹ wojenn¹ dzia³alnoœæ w 1965 roku otrzyma³a nadawany przez izraelski Instytut
Yad Vashem9 tytu³ „Sprawiedliwego wœród Narodów Œwiata”10. Dopiero w 1983 roku
– 18 lat póŸniej – wydano jej paszport na wyjazd do Jerozolimy, gdzie posadzi³a cedr w Alei
Sprawiedliwych (roœnie na wprost wyjœcia z pawilonu dzieciêcego muzeum Yad Vashem).
W 1967 roku, w wieku 57 lat, zosta³a wys³ana na przymusow¹ emeryturê, gdy¿ pos¹dzono j¹ o to, ¿e po wygraniu przez Izrael wojny ze œwiatem arabskim „manifestowa³a swoje zadowolenie” w pokoju nauczycielskim. Dotkliwie odczu³a to te¿ jej córka Janka Zgrzembska
urodzona w 1947 roku. Po zdaniu egzaminu na polonistykê zosta³a skreœlona z listy przyjê7
8
9
10

Niemiecki przemys³owiec, który zas³yn¹³ uratowaniem swoich ¿ydowskich pracowników przed zag³ad¹.
Dzia³acz PPS, przed wojn¹ ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie uczy³ historii
w szkole. Zmar³ na wylew maj¹c 49 lat.
Za³o¿ony w Jerozolimie w 1953 r. Instytut Pamiêci Yad Vashem ustanowi³ medal i tytu³ honorowy dla tych,
którzy ratowali ¯ydów na terenie okupowanej lub zdominowanej przez hitlerowskie Niemcy Europy.
Sprawiedliwi bali siê przyjmowaæ medal, bowiem grozi³y im restrykcje polityczne ze strony rz¹dz¹cych.
W po³owie lat osiemdziesi¹tych, gdy Polska i Izrael podjê³y pierwsze próby poprawienia i ocieplenia
stosunków, Yad Vashem wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ. Od 1990 r. uroczystoœæ wrêczenia medali (zwykle
kilkunastu osobom) organizowana jest dwa razy do roku przez ambasadê Izraela, z udzia³em przedstawicieli
polskich w³adz. Tytu³ ten otrzymuj¹ osoby nie bêd¹ce ¯ydami, które w czasie Holocaustu uratowa³y ¯ydów
od œmierci. Do pocz¹tku 2005 r. izraelski Instytut Pamiêci Yad Vashem uhonorowa³ oko³o 20 tysiêcy osób,
w tym nieco powy¿ej 6 tysiêcy Polaków, za pomoc niesion¹ ¯ydom w czasie okupacji.
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tych. Studia skoñczy³a zaocznie. Irena Sendlerowa, bêd¹c ju¿ na emeryturze, przez 15 lat,
do 1984 roku, pracowa³a jeszcze w szkolnej bibliotece.
Od 1980 roku do koñca pracy zawodowej by³a cz³onkini¹ „Solidarnoœci”. W 1991 roku
zosta³a honorowym obywatelem Izraela. W 1999 roku utworzono stowarzyszenie „Otwarta
Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”, którego zosta³a
cz³onkini¹.
W roku 1999 œwiat us³ysza³ o Irenie Sendlerowej dziêki amerykañskiemu nauczycielowi
Normanowi Conardowi i jego uczennicom z Uniontown w stanie Kansas. Wystawili oni
szkoln¹ sztukê teatraln¹ pt. ¯ycie w s³oiku (Life in a Jar), opart¹ na ¿yciorysie Ireny Sendlerowej. Przedstawienie to, wystawione ponad 200 razy w Stanach Zjednoczonych i Europie,
zdoby³o du¿y rozg³os w mediach amerykañskich i doprowadzi³o do powstania fundacji promuj¹cej bohatersk¹ postawê Ireny Sendlerowej.
W dniu 10 marca 2002 roku œwi¹tynia B’nai Jehudah zorganizowa³a uroczystoœæ przyznania nagrody „Za wk³ad w naprawê œwiata” (Tikkun Olam). W Stanach Zjednoczonych,
w dwóch stanach: Kansas i Missouri, dzieñ ten og³oszono „Dniem Ireny Sendlerowej”.
W dniu 10 listopada 2003 roku otrzyma³a najwy¿sze polskie odznaczenie pañstwowe
– Order Or³a Bia³ego. W tym samym roku uhonorowano j¹ Nagrod¹ za Mêstwo i Odwagê
imienia Jana Karskiego – „Za Odwagê i Serce”, przyznawan¹ przez Amerykañskie Centrum
Kultury Polskiej z Waszyngtonu (przewodnicz¹cym kapitu³y nagrody jest Zbigniew Brzeziñski). Równie¿ w 2003 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” zg³osi³o
kandydaturê Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla11. Otrzyma³a równie¿ Krzy¿
Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski i list gratulacyjny od Jana Paw³a II.
W 2006 roku stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” wespó³ z amerykañsk¹ fundacj¹ „Life
in a Jar” oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powo³a³o do ¿ycia nagrodê
im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie œwiata”. Nagroda przeznaczona jest dla nauczycieli,
którzy swoj¹ prac¹ dowiedli, ¿e ucz¹ i wychowuj¹ zgodnie z wartoœciami wyznawanymi
przez Irenê Sendlerow¹, czyli w duchu szacunku dla wszystkich ludzi i niesienia pomocy
potrzebuj¹cym. Adresatami nagrody s¹ nauczyciele szkó³ podstawowych i œrednich, pañstwowych, spo³ecznych i prywatnych, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Nagroda przyznawana jest co roku dla jednego nauczyciela z tych krajów. Pierwszymi laureatami wytypowanymi osobiœcie przez Irenê Sendlerow¹ zostali Amerykanin Norman Conard12 i Polak Robert Szuchta13.
W tym samym roku z inspiracji prezydenta Lecha Kaczyñskiego, z pomoc¹ Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” i przy udziale Normana Conarda oraz premiera Izraela Ehudema Olmerta Irena Sendlerowa zosta³a nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2007.
11
12

13

6

Z zasady pokojow¹ nagrodê otrzymuj¹ osoby lub organizacje za bie¿¹ce, a nie za historyczne zas³ugi.
Jest nauczycielem nauk spo³ecznych w Liceum w Uniontown, w stanie Kansas, w USA. Przybli¿a
problematykê Holocaustu trzeciemu pokoleniu urodzonemu po wojnie. Najwiêkszym dla Normana Conarda
powodem do dumy jest nagrodzenie ponad 50 jego uczniów za projekt zg³oszony do Krajowego Konkursu
Historycznego w 1999 r., który oparty jest na ¿yciorysie Ireny Sendlerowej.
Nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza w Warszawie.
Autor ponad 50 artyku³ów historycznych i metodycznych na temat nauczania o Holocauœcie i edukacji
wielokulturowej publikowanych w pismach polskich i zagranicznych (USA, Niemcy, Izrael). Wspó³autor
pierwszego w Polsce programu nauczania o Holocauœcie. Wspó³autor pierwszej w Polsce ksi¹¿ki
pomocniczej do nauczania historii dla szkó³ ponadpodstawowych. Wspó³twórca edukacyjnej witryny
internetowej poœwiêconej historii i kulturze ¯ydów. Wyró¿niony nagrod¹ I stopnia ministra edukacji
narodowej i nagrod¹ Niezale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL za dzia³alnoœæ edukacyjn¹.
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Apel do Norweskiego Komitetu Noblowskiego podpisali najwybitniejsi Polacy w kraju i za
granic¹.
W Polsce wydano poœwiêcon¹ jej historii ksi¹¿kê Matka dzieci Holocaustu Anny Mieszkowskiej i zrealizowano dwa filmy dokumentalne. Stowarzyszeniu „Dzieci Holocaustu”
w Polsce przewodniczy uratowana przez Irenê Sendlerow¹ El¿bieta Ficowska, któr¹, jako
piêciomiesiêczn¹ dziewczynkê, Sendlerowa wynios³a z getta w drewnianej skrzynce. Mary
Skinner i Richard Wormser rozpoczêli realizacjê filmu o Irenie Sendlerowej pt. In The Name
Of Their Mothers – The Story of Irena Sendler.
Irena Sendlerowa obecnie mieszka w Domu Opieki przy klasztorze oo. Bonifratrów na
Nowym Mieœcie w Warszawie.

Wykorzystane Ÿród³a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Ca³a, Trudy i gorycz Sprawiedliwych, Magazyn internetowy Forum z dnia 5 lutego 2007 r.
A. Mieszkowska, Matka dzieci Holokaustu, Historia Ireny Sendlerowej, wyd. Muza S.A.
J. Korczak, Oswajanie strachu, Tygodnik Powszechny z 17 sierpnia 2003 r.
J. So³tys, Trzecia mama, Magazyn internetowy Forum z dnia 3 wrzeœnia 2004 r.
M. Grochowska, Lista Sendlerowej, Gazeta Wyborcza z dnia 9 czerwca 2001 r.
M.P. Bonikowska, Heroizm wydobyty ze s³oików, Dziennik Polonii w Kanadzie, Gazeta, 15 stycznia 2007 r.
R. Jab³oñski, ¯a³uje ¿e nie uratowa³a wiêcej, ¯ycie Warszawy z 15 wrzeœnia 2006 r.

Andrzej Krasnowolski
Biuro Informacji i Dokumentacji
Dzia³ Informacji i Ekspertyz

„¯EGOTA” – KONSPIRACYJNA RADA POMOCY ¯YDOM
W OKUPOWANEJ POLSCE W LATACH 1942–1945

Pierwszy etap wyniszczania ludnoœci ¿ydowskiej
W chwili wybuchu II wojny œwiatowej we wrzeœniu 1939 roku Polska liczy³a 35 milionów
mieszkañców, w tym 3,5 miliona ¯ydów.
Niektóre miasteczka wschodniej Polski mia³y wiêkszoœæ ludnoœci ¿ydowskiej, ale tak¿e
w takich metropoliach jak Warszawa, Lwów i Wilno stanowili oni oko³o jednej trzeciej mieszkañców. By³a to spo³ecznoœæ o silnym, historycznie ukszta³towanym poczuciu odrêbnoœci1. To poczucie odrêbnoœci oraz niechêæ do asymilacji okaza³y siê decyduj¹ce dla losów tej
ludnoœci w chwili podjêcia jej eksterminacji przez Niemców podczas II wojny œwiatowej.
Szczegó³owo tak przedstawi³a ten problem T. Prekerowa, autorka monografii akcji „¯egota”: „Istniej¹ce w tak ograniczonym zakresie zwi¹zki z polskoœci¹ i Polakami sta³y siê dla ludnoœci ¿ydowskiej niezmiernie wa¿ne w okresie okupacji. Skoro ukryæ siê mo¿na by³o tylko
wœród Polaków i z ich pomoc¹, warunek stanowiæ musia³a znajomoœæ jêzyka polskiego,
obyczajów i œrodowiska. Niestety, tylko drobna czêœæ spo³eczeñstwa ¿ydowskiego – nie
wiêcej ni¿ kilka jego procent – mog³a w oparciu o tê znajomoœæ podj¹æ choæby próbê przetrwania. Nieporównanie wiêksze mo¿liwoœci mia³y osoby ¿ydowskiego pochodzenia uwa¿aj¹ce siê od lat i uwa¿ane przez otoczenie za Polaków, tkwi¹ce ca³kowicie w polskim ¿yciu
i kulturze. (...) Aczkolwiek w okresie 1918 – 1939 proces asymilacji kulturowej posun¹³ siê
naprzód, obj¹³ on tylko nieznaczn¹ czêœæ spo³eczeñstwa ¿ydowskiego”2.
Po podboju Polski Niemcy rozpoczêli planow¹ eksterminacjê ludnoœci polskiej. Do koñca 1939 r. wymordowali oni oko³o 45 tysiêcy Polaków, a od wiosny do jesieni 1940 roku
przeprowadzili akcjê mordowania „warstwy duchowych przywódców Polski”, morduj¹c
oko³o 3500 dzia³aczy politycznych i spo³ecznych, naukowców, ludzi kultury, duchownych.
W tym samym okresie kilkadziesi¹t tysiêcy osób z tych samych warstw spo³ecznych zosta³o
wys³anych do obozów koncentracyjnych.
Pod koniec 1939 roku wprowadzone zosta³y wobec ¯ydów represyjne ustawy, wzorowane na ustawach norymberskich. Rozpoczêto od odrêbnego oznaczenia ludnoœci ¿ydowskiej, nastêpnie wprowadzono nakazy przymusu pracy wraz z zakazem wykonywania
pracy przez przedstawicieli inteligencji ¿ydowskiej wœród ludnoœci nie¿ydowskiej.
Proces tworzenia gett, rozpoczêty ju¿ w paŸdzierniku 1939 r., zakoñczony zosta³ w 1941.
Tworzono je w miastach, na ma³ych przestrzeniach zamykaj¹c ludnoœæ ¿ydowsk¹ pochodz¹c¹ z rozmaitych obszarów. Najwiêksze getto powsta³o w Warszawie – zamkniêto w nim
oko³o 500 tysiêcy osób, z czego warszawiakami by³o tylko dwie trzecie. Efektem funkcjonowania gett by³a pauperyzacja, bieda, g³ód, choroby – dotykaj¹ce przede wszystkim s³abszych fizycznie. Np. od zamkniêcia getta warszawskiego w listopadzie 1940 roku do lipca

1
2

W³adys³aw Bartoszewski w rozmowie z A. Friszke, „¯egota” Rada Pomocy ¯ydom 1942-1945, s. 7.
Teresa Prekerowa, s. 18 i 20...
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1942, pocz¹tku masowej eksterminacji biologicznej, z powodu warunków ¿ycia w getcie
zmar³o oko³o 100 tysiêcy ludzi.
Wymieranie ¯ydów zamkniêtych w gettach z g³odu by³o za³o¿eniem Niemców: s³u¿y³y
temu zarz¹dzenia zakazuj¹ce kontaktów z gettem, okazywania pomocy czy sprzeda¿y artyku³ów ¿ywnoœciowych. G³odowy kontyngent ¿ywnoœciowy zak³ada³ powolne fizyczne
wyniszczenie ludnoœci ¿ydowskiej. £amanie przez Polaków obowi¹zuj¹cego zakazu dostarczania do getta ¿ywnoœci powodowa³o wysy³anie ich do obozów pracy, np. do obozu Treblinka I (miejscem eksterminacji ludnoœci ¿ydowskiej by³a utworzona póŸniej Treblinka II).
Zarz¹dzenie Hansa Franka z 15.10.1941 r. ustali³o tê sam¹ karê œmierci dla ¯ydów za opuszczanie gett i dla chrzeœcijan za okazywanie pomocy ¯ydom. Niemcy szybko zaczêli wydawaæ te wyroki œmierci.
Podjêcie przez Niemców akcji eksterminacji ¯ydów w Europie i w Polsce
20 stycznia 1942 roku w Berlinie odby³a siê œciœle tajna konferencja, tzw. konferencja
w Wannsee, na której podjêto decyzjê o wymordowaniu wszystkich ¯ydów, zamieszka³ych
na terytorium niemieckim i innych terytoriach podbitych przez Niemców oraz zaplanowano
metody jej realizacji. Decyzje te poprzedzi³a eksterminacja ludnoœci ¿ydowskiej, zrealizowana
na terenach Litwy i podbitych republik Zwi¹zku Sowieckiego w drugiej po³owie 1941 roku.
Informacje o masowych zbrodniach niemieckich przekazywane by³y przez polski ruch
oporu rz¹dowi w Londynie oraz dalej – rz¹dowi angielskiemu i amerykañskiemu.
Do planowej likwidacji gett Niemcy przyst¹pili na pocz¹tku lata 1942 roku. 22 lipca 1942
roku obwieszczono pocz¹tek wywózki z getta warszawskiego do obozu zag³ady Treblinka II. W ci¹gu 2 miesiêcy, do 21 wrzeœnia 1942 r., Niemcy wywieŸli i wymordowali w Treblince oraz zamordowali na miejscu 310 tysiêcy mieszkañców getta. W po³owie stycznia
1943 r. Niemcy rozpoczêli kolejn¹ akcjê wysiedlania z warszawskiego getta, przerwan¹
dziêki oporowi ludnoœci. Do ostatecznej likwidacji getta Niemcy przyst¹pili w kwietniu 1943
– zosta³a ona przyhamowana wybuchem powstania i ukoñczona dopiero w po³owie maja
tego roku, po zd³awieniu powstania.
Pocz¹tki zorganizowanej pomocy
Do pocz¹tku 1942 roku, niezale¿nie od strasznych warunków bytowania, ¯ydzi raczej
nie podejmowali decyzji o uciekaniu z gett. Pozostawa³a jednak grupa tej ludnoœci, która
ukrywa³a siê poza gettami. Wed³ug szacunków historyków poza gettem w Warszawie pozosta³o oko³o kilkudziesiêciu tysiêcy osób pochodzenia ¿ydowskiego, przewa¿nie z warstw
silniej zasymilowanych. Szanse pozosta³ych tak charakteryzowa³ W³. Bartoszewski: „¯adnych szans na pomoc nie mieli ludzie, którzy nie dysponowali ¿adnymi znajomoœciami
w œrodowisku polskim. Ludzie tacy, jak bohaterowie ksi¹¿ek Izaaka Bashevisa Singera, którzy ¿yli wydzielonym ¿yciem, rodzili siê miêdzy ¯ydami, chodzili do szko³y tylko z ¯ydami,
mówili miêdzy sob¹ jidisz, pracowali miêdzy sob¹, umierali miêdzy sob¹, i potrafili przez
cale ¿ycie nie rozmawiaæ nigdy z zaprzyjaŸnionym chrzeœcijaninem, w ogóle nie mieli takich
kontaktów. Taka zamkniêta we w³asnym œwiecie egzystencja by³a czêœciowo ich w³asn¹ decyzj¹. W warunkach, które powsta³y pod niemieck¹ okupacj¹, taki kompletny brak kontaktu z Polakami by³ pocz¹tkiem katastrofy”3. Wiêkszoœæ uciekinierów z gett pochodzi³a
z warstw zasymilowanych.
3

W³adys³aw Bartoszewski w rozmowie z A. Friszke, op. cit. s.18.
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Pomoc œwiadczona by³a dwutorowo: z jednej strony starano siê organizowaæ przerzuty
¿ywnoœci i lekarstw do gett, a z drugiej – pomagaæ tym, którzy uciekali z gett albo te¿ nigdy
w nich nie byli zamkniêci. Przede wszystkim – znaczna by³a pomoc osób indywidualnych,
nara¿aj¹cych ¿ycie swoje i rodziny za ukrywanie dzieci i doros³ych ¯ydów.
W konspiracji przyst¹piono instytucjonalnie do œwiadczenia pomocy i ratowania ¿ycia.
W pierwszym okresie pomoc¹ zajmowa³y siê tym rozmaite rozproszone polskie œrodowiska
i organizacje. I tak na przyk³ad organizacjê pomocy w Warszawie podejmowa³ Wydzia³
Opieki Spo³ecznej funkcjonuj¹cego Zarz¹du Miejskiego. Akcje ukrywania dzieci ¿ydowskich prowadzi³y liczne zgromadzenia zakonne. Znaczny wysi³ek podjê³o liczne grono dzia³aczy katolickich skupionych pod przewodnictwem wybitnej pisarki Zofii Kossak we
Froncie Odrodzenia Polski.
Od roku 1941 roku Referat ¯ydowski w Wydziale Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy G³ównej Armii Krajowej rozpocz¹³ metodyczne zbieranie informacji o losach polskich ¯ydów. Zajmowali siê tym m. in. Stanis³aw Herbst, Ludwik Widerszal
i Henryk Woliñski – kierownik Referatu, a pracami kierowa³ szef Wydzia³u Informacji, Jerzy
Makowiecki.
Pocz¹tek zorganizowanej i scentralizowanej akcji pomocy ¯ydom wi¹za³ siê z aktywnoœci¹ Zofii Kossak oraz Wandy Krahelskiej-Filipowiczowej. One to doprowadzi³y do powo³ania 27 wrzeœnia 1942 roku Tymczasowego Komitetu Pomocy ¯ydom, znanego pod
kryptonimem „¯egota”. Utworzony on zosta³ przez dzia³aczy ugrupowañ politycznych:
Frontu Odrodzenia Polski, kierowanego przez Zofiê Kossak, Polskiej Organizacji Demokratycznej, do której nale¿a³a Wanda Krahelska, Zwi¹zku Syndykalistów Polskich oraz dzia³aczy organizacji „Wolnoœæ-Równoœæ-Niepodleg³oœæ”. Tajemnicze has³o „¯egota” stworzone
zosta³o przez Zofiê Kossak i by³o skrótem nazwy: „Komitet imienia Konrada ¯egoty”
– a Konrad ¯egota by³ postaci¹ nieistniej¹c¹: stosowanie kryptonimu „¯egota” pozwala³o na
unikanie przywo³ywania s³owa „¯yd”. Przyjê³o siê nazywaæ ca³oœæ zorganizowanej przez
polskie podziemie pomocy ¯ydom jako „Akcja ¯egota”.

Powstanie Rady Pomocy ¯ydom
Czwartego grudnia 1942 roku Tymczasowy Komitet zosta³ przekszta³cony w Radê Pomocy ¯ydom przy Delegacie Rz¹du RP na Kraj, w sk³ad którego wesz³y osoby delegowane
przez stronnictwa polityczne: w przeciwieñstwie do Tymczasowego Komitetu by³a to bardzo sformalizowana struktura, w której zajmowane stanowiska przypisane by³y poszczególnym organizacjom. Prezesem Rady zosta³ Julian Grobelny, reprezentuj¹cy PPS, wiceprezesami Tadeusz Rek, reprezentuj¹cy Stronnictwo Ludowe oraz Leon Feiner, przedstawiciel Bundu, Ferdynand Arczyñski reprezentowa³ Stronnictwo Demokratyczne, W³adys³aw Bartoszewski by³ przedstawicielem Frontu Odrodzenia Polski, Adolf Berman, jako przedstawiciel ¯ydowskiego Komitetu Narodowego, Emilia Ni¿owa, Witold Bieñkowski oraz Ignacy Barski.
Sk³ad Komitetu zosta³ zatwierdzony przez Delegata Rz¹du. Sk³ad Rady zmienia³ siê, ale
w sumie nale¿a³o do niej kilkanaœcie osób.
Tymczasowe Prezydium RP¯ tak okreœli³o w grudniu 1942 roku zadania organizacji:
„Zadaniem Rady jest niesienie pomocy ¯ydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od œmierci, ich legalizacji, przydzielania im
pomieszczeñ, udzielania zasi³ków materialnych, wzglêdnie, gdzie jest to wskazane, wyszukiwanie zajêæ zarobkowych jako podstawy egzystencji, zawiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie – s³owem dzia³alnoœæ, która poœrednio lub bezpoœrednio wchodziæ mo¿e
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w zakres pomocy. (…) Pomoc¹ Rady objêta jest ludnoœæ ¿ydowska w rozumieniu ustaw rasistowskich okupanta”4.
Deklaracja ta œciœle oddaje zakres dzia³alnoœci RP¯.
Zim¹ 1942–1943 w Warszawie powsta³ Komitet Zamojsko-Lubelski Niesienia Pomocy
¯ydom, kierowany przez Stefana Send³aka. W marcu 1943 roku Rada Pomocy ¯ydom zosta³a utworzona w Krakowie, a na jej czele stan¹³ Stanis³aw Dobrowolski z PPS. Drugi terenowy oddzia³ Rady Pomocy ¯ydom powsta³ wiosn¹ 1943 roku we Lwowie, pod kierownictwem
W³adys³awy Chomsowej, która wed³ug pozostawionych relacji kierowa³a grup¹ kilkudziesiêciu zaanga¿owanych w œwiadczenie pomocy osób.
Najwiêksza i najaktywniejsza by³a pomoc œwiadczona ¯ydom w Warszawie, choæ bardzo
ceniona by³a równie¿ dzia³alnoœæ Rady we Lwowie i Krakowie.
Witold Bieñkowski, dzia³aj¹cy w ¯egocie, doprowadzi³ na pocz¹tku marca 1943 do powo³ania Referatu ¯ydowskiego Delegatury Rz¹du, na czele którego stan¹³ osobiœcie. Jego
zastêpc¹ zosta³ W³adys³aw Bartoszewski. Do zadañ tej kilkuosobowej komórki nale¿a³o
m.in. przekazywanie Radzie funduszy na akcje pomocy, opracowywanie raportów dla
rz¹du w Londynie. Natomiast do zadañ Referatu ¯ydowskiego Armii Krajowej nale¿a³o zapewnianie kontaktów ¿ydowskich i polskich organizacji wojskowych oraz prowadzenie
wywiadu wojskowego.
Dzia³alnoœæ Rady
Raport Rady z dzia³alnoœci za okres 4 grudnia 1943 – 23 paŸdziernika 19435 wylicza³ nastêpuj¹ce sposoby pomocy:
– pomoc legalizacyjna: wytwarzanie fa³szywych dokumentów – miesiêcznie wytwarzano
ich od tysi¹ca do kilku tysiêcy;
– pomoc finansowa;
– pomoc w zakresie zdobywania mieszkañ;
– pomoc dzieciom;
– pomoc lekarska, w tym dostarczanie do getta szczepionek przeciw tyfusowi;
– pomoc odzie¿owa;
– akcje „antyszanta¿owe”;
– akcje propagandowe.
Funkcjonowanie pomocy ¯ydom by³o mo¿liwe dziêki uzyskaniu sta³ych wysokich dotacji pieniê¿nych od rz¹du Rzeczypospolitej z Londynu oraz dziêki ofiarnoœci i bohaterstwu
szerokiej grupy wspó³pracowników. Nale¿y przypomnieæ, ¿e nie tylko za ukrywanie ¯ydów, ale nawet za okazywanie im pomocy, ustanowiona zosta³a kara œmierci, wykonywana
nie tylko na osobie pomagaj¹cej, ale i na jej rodzinie. Tego typu konsekwencje Niemcy
wprowadzili w Polsce – w podbitych krajach zachodnioeuropejskich nie istnia³y tego typu
zarz¹dzenia i kary. A jak obliczaj¹ historycy, dla uratowania jednego ¯yda potrzebne by³o
zaanga¿owanie kilkunastu osób.
Oprócz pieniêdzy rz¹du londyñskiego, a by³y to kwoty od pocz¹tkowo kilkuset tysiêcy
z³otych w 1943 do ponad miliona z³otych miesiêcznie w po³owie 1944 roku i 8 milionów
w koñcu 1944, wp³ywa³y pieni¹dze od zagranicznych organizacji ¿ydowskich na Zachodzie
(do ok. 400 tysiêcy z³otych miesiêcznie) oraz œrodki pochodz¹ce z ofiarnoœci spo³ecznej. Su4
5

Pismo Tymczasowego Prezydium Rady Pomocy ¯ydom do Pe³nomocnika Rz¹du okreœlaj¹ce cele, strukturê
i dezyderaty Rady z 29 grudnia 1942, cyt. za T. Prekerowa, s. 362-363.
Cyt. za „¯egota – Rada Pomocy ¯ydom 1942-1945”, s. 79.
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marycznie w okresie maj 1943 – luty 1944 rada otrzyma³a z Delegatury Rz¹du 6 milionów
z³otych. Dla porównania warto przytoczyæ, ¿e pensja urzêdnika miejskiego wynosi³a kilkaset z³otych miesiêcznie.
Pieni¹dze te kierowane by³y przede wszystkim na udzielanie pomocy materialnej osobom ukrywaj¹cym siê. W Warszawie wyp³acane by³y w po³owie 1943 roku zasi³ki dla 1000
osób, po 300 – 500 z³ miesiêcznie, a w pierwszej po³owie 1944 3000 – 4000 osobom (³¹cznie
z prowincj¹). Dla porównania – w Krakowie pomoc¹ finansow¹ w 1943 roku objêto oko³o
100 osób.
Prowadzona przez Radê pod kierunkiem Ireny Sendlerowej akcja ratowania dzieci ¿ydowskich wed³ug szacunków ocali³a 2500 dzieci, z czego 500 umieszczono w zgromadzeniach zakonnych, 500 w zak³adach Rady G³ównej Opiekuñczej, ok. 200 w Pogotowiu
Opiekuñczym Miejskim w Domu Ks. Boduena, 100 starszych skierowano do partyzantki,
a oko³o 1300 znalaz³o pomoc i opiekê w tzw. rodzinach zastêpczych.
Bardzo znacz¹c¹ akcj¹, podejmowan¹ przez Radê, by³o zwalczanie szanta¿y i donosów.
Dzia³alnoœæ „szmalcowników” wymierzona by³a nie tylko w ukrywaj¹cych siê ¯ydów, ale
w Polaków udzielaj¹cych im pomocy i dzia³aczy podziemia. Trudne bywa³o ustalenie donosiciela, ³atwiej by³o z szanta¿ystami. Ofiarami jednych i drugich stali siê równie¿ cz³onkowie
Rady Pomocy ¯ydom: pierwszy przewodnicz¹cy, Julian Grobelny, Alfred Borenstein i Adolf
Berman. „Szmalcownicy” wywodzili siê z mêtów spo³ecznych – a po zidentyfikowaniu za
swoj¹ dzia³alnoœæ byli karani œmierci¹: w Warszawie takich wyroków wydano minimum
60–70. Nie jest to mo¿e znacz¹c¹ liczb¹, ale wyroki wydawane by³y po przeprowadzeniu
s¹du podziemnego, a podawanie ich do wiadomoœci publicznej w podziemnej prasie i ulotkach s³u¿y³o zastraszaniu naœladowców.
Ca³oœæ dzia³alnoœci Rady oparta by³a zawsze na kolektywnie podejmowanych decyzjach:
oznacza³o to, ¿e w ka¿dym miesi¹cu dzia³alnoœci odbywa³y siê 2 – 3 zebrania Rady i 4 zebrania Prezydium Rady. W warunkach konspiracyjnych oznacza³o to sta³e zagro¿enie. Zebrania
takie odbywa³y siê regularnie do wybuchu powstania warszawskiego.
Upadek Warszawy po powstaniu, rozproszenie ludnoœci nie sprzyja³y dalszej szerokiej
dzia³alnoœci Rady, choæ w³aœnie w zimowych miesi¹cach 1944/1945 najwy¿sza by³a skala
pomocy finansowej, kierowanej przez Radê ukrywaj¹cym siê dzieciom i doros³ym ¯ydom,
a tak¿e najwy¿sze sumy dotacji kierowanych na ten cel z Londynu. W œwietle danych przedstawionych w istniej¹cych opracowaniach wejœcie Armii Czerwonej zakoñczy³o funkcjonowanie Rady Pomocy ¯ydom w sposób niesformalizowany: by³a to przecie¿ organizacja
pozostaj¹ca pod pe³n¹ kontrol¹ rz¹du polskiego w Londynie.
Skala pomocy okazanej ¯ydom w Polsce by³a bez precedensu w historii krajów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Równie¿ bez precedensu by³a surowoœæ represji kierowanych przeciwko Polakom ratuj¹cym ¯ydów. A pamiêæ o tym jest zamazywana przez
bezprecedensow¹ w historii skalê zbrodni niemieckich na ¯ydach w Polsce i liczbê ofiar ¿ydowskich na ziemi polskiej.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z poœród ponad 21 tysiêcy osób uhonorowanych przez izraelski Instytut Yad Vashem medalem „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”, przyznawanym
nie-¯ydom za bezinteresowne uratowanie ¿ycia ¯ydowi w sytuacji zagro¿enia ¿ycia b¹dŸ
wolnoœci ratuj¹cego, najwiêcej, bo 6004, medali przyznano Polakom, Holendrom przyznano 4767, Francuzom 2740, a na przyk³ad Rosjanom 124, Czechom – 118, a Rumunom 53 (dane Instytutu Yad Vashem na 1.01.2007 r.).
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Sk³ad Rady Pomocy ¯ydom
Prezydium:
Prezes

Julian Grobelny

WRN

I 1943 – II 1944

Roman Jab³onowski

bezp. Socj.

V-VII 1944

Leon Feiner

Bund

XI (?) 1944 – I 1945

Tadeusz Rek

SL

I 1943 – VII 1944

Leon Feiner

Bund

I 1943 – VII 1944

Adolf Berman

¯KN

I 1943 – I 1944, V – VII 1944

Szymon Gottesman

¯KN

XI (?) 1944 – I 1945

Skarbnik

Ferdynand Arczyñski

SD

I 1943 – I 1945

Cz³onkowie Rady:

Ignacy Barski

FOP

zima 1942/1943

W³adys³aw Bartoszewski

FOP

XII 1942 – VII 1944

Piotr Gajewski

RPPS

IV – VII 1944

POD-SPD

lato 1943

Wiceprezesi

Sekretarz

Kierownicy referatów:
Mieszkaniowego

Emilia Ni¿owa

Dzieciêcego

Aleksandra Dargielowa

lato 1943

Irena Sendlerowa

RPPS

jesieñ 1943 – VII 1944

Terenowego

Stefan Send³ak

WRN

VII 1943 – VII 1944

Lekarskiego

Ludwik Rostkowski

X 1943 – VII 1944

Emilia Hi¿owa

SPD

X 1943 – VII 1944

Zofia Rudnicka

SD-SPD

XII 1942 – VII 1944

Janina Raabe – W¹sowiczowa

SD-SPD

XII 1942 – I 1945

Celina Jezierska – Tyszko

SD-SPD

jesieñ 1943 – VII 1944

W³adys³awa Paszkiewicz

SD-SPD

jesieñ 1943– VII 1944

FOP

XII 1942 – VII 1944

Biuro Rady:

Przedstawiciel Delegata Rz¹du przy Radzie:
Witold Bieñkowski
Komisja Rewizyjna
Tadeusz Rek
Leon Feiner
Opracowane na podstawie:
1. Teresa Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy ¯ydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa 1982, PIW;
2. oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, „¯egota” – Rada Pomocy ¯ydom 1942 – 1945, wybór dokumentów poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z W³adys³awem Bartoszewskim, Warszawa 2002, Rada Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa.

