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RODZINA 



Ojciec, Stanisław Krzyżanowski 
(1874–1917), syn Jana i Marianny z 
domu Krajewskiej, był lekarzem. 
Matka, Janina Karolina 
Krzyżanowska z domu Grzybowska 
(1882–1944). Irena Sendlerowa była 
jedynaczką. W wieku dwóch lat 
zachorowała na koklusz, co skłoniło 
Krzyżanowskich do przeprowadzenia 
się z Warszawy do mającego status 
podmiejskiego uzdrowiska Otwocka. 
W 1917 Stanisław Krzyżanowski 
zmarł na tyfus plamisty, którym 
zaraził się od swoich pacjentów. W 
1920 Janina Krzyżanowska 
przeprowadziła się z córką do 
Tarczyna, a następnie do Piotrkowa 
Trybunalskiego, gdzie mieszkała jej 
rodzina.  



PRACA 



W 1932 podjęła pracę w Sekcji 
Opieki nad Matką i Dzieckiem 
Obywatelskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, kierowanej przez Helenę 
Radlińską. Pracowała także w Poradni 
Prawnej Komitetu, której pracownicy 
m.in. bronili bezrobotnych przed 
eksmisjami. W 1935 organizacja 
została włączona w struktury 
Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy. 
Jako urzędniczka magistratu 
pracowała m.in. w VI Ośrodku Opieki 
i Zdrowia przy ul. Siedzibnej 25 oraz 
w różnych działach w siedzibie 
Wydziału Opieki Społecznej i 
Zdrowia przy ul. Złotej 74 



II WOJNA 

ŚWIATOWA 



W czasie okupacji 
niemieckiej była zatrudniona 
jako opiekunka społeczna w 
Referacie Opieki Otwartej w 
Wydziale Opieki i Zdrowia 
Zarządu Miejskiego w 
Warszawie. Pracowała w 
ośrodkach zdrowia i opieki 
przy ul. Wolskiej 86, a 
następnie przy 
ul. Grochowskiej 36, gdzie 
została przeniesiona w związku 
z zarzutami za udzielanie 
pomocy Żydom w getcie. 



W październiku 1939 władze 
niemieckie zakazały Zarządowi 
Miejskiemu udzielania 
jakiejkolwiek pomocy ludności 
żydowskiej. Nakazały także 
zwolnienie żydowskich 
pracowników. Pomimo tych 
zarządzeń grupa pracowników 
miejskiej pomocy społecznej 
zorganizowana przez Irenę 
Sendlerową w dalszym ciągu 
pomagała Żydom. Głównym 
motywem tych działań były 
powody humanitarne. Grupa ta 
liczyła początkowo pięć, a 
później dziesięć osób, w 
większości kobiet. Udzielanie 
pomocy Żydom stało się jeszcze 
trudniejsze po utworzeniu w 
październiku 1940 getta i 
odizolowaniu go miesiąc później 
od reszty miasta. 



ŚMIERĆ 



Zmarła 12 maja 2008. Pogrzeb odbył się 15 
maja 2008 na cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. 


