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Życie i działalność Marka Edelmana oraz Ireny Sendlerowej 

 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z historii dowiesz się najważniejszych informacji o życiu 

Marka Edelmana oraz Ireny Sendlerowej. Obie te postaci są powiązane z drugą 

wojną światową z uwagi na okres życia oraz prowadzoną działalność. 

Zapraszam Cię do zapoznania się z historiami wspomnianych bohaterów. 

 

Pierwsza postać- Marek Edelman. 

Marek Edelman urodził się około 1922. Dlaczego piszę około? Dokładna data 

urodzin nie jest znana. Przyjmuje się więc, że Edelman urodził się  1 stycznia 

1922. Pochodził z rodziny żydowskiej, która była związana z organizacją 

żydowską popularną wśród robotników. Jego ojciec zmarł, gdy Edelman miał 

kilka lat. Chłopiec wraz z rodziną przeprowadził się potem do Warszawy. Po 

śmierci matki w 1934r. , Edelman sam zarabiał pieniądze na swoje utrzymanie. 

W czasie okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność Żydowskiej 

Organizacji Bojowej – był jednym  z jej założycieli. W 1943r. , podczas 

powstania w getcie warszawskim, został przywódcą bojowników Żydowskiej 

Organizacji Bojowej podczas walki. Przez kilka miesięcy, po opuszczeniu terenu 

getta, ukrywał się. Potem wziął udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie 

zamieszkał w Łodzi. Marek Edelman został lekarzem-kardiologiem, czyli 

zajmował się leczeniem chorób serca. W 1968r. został zwolniony z pracy z 

uwagi na swoje żydowskie pochodzenie. Potem pomógł mu Józef Cyrankiewicz i 

Edelman dostał pracę w jednym z łódzkich szpitali. W 1971r. wprowadził w 

Polsce rewolucyjną metodę leczenia chorób serca. Żona Marka Edelmana też 

była lekarką. Edelman wziął udział w obradach Okrągłego Stołu u boku Lecha 

Wałęsy. Był posłem i  angażował się w sprawy wojny domowej w krajach byłej 

Jugosławii. Pomagał ludziom walczącym w Sarajewie organizując dla nich paczki 

z żywnością. Kiedy został zapytany przez dziennikarza, co jest najważniejsze w 



życiu, powiedział: „W zasadzie najważniejsze jest samo życie. A jak już jest 

życie, to najważniejsza jest wolność”. 

 

Druga postać – Irena Sendlerowa 

Irena Sendlerowa urodziła się 15.02.1910r. Miała pseudonim „Jolanta”. Była 

działaczką społeczną. Jej ojciec był lekarzem, u którego leczyło się bardzo dużo 

Żydów. W trakcie wojny pracowała w miejskim ośrodku pomocy społecznej. 

Irena Sendlerowa pomagała Żydom jeszcze przed powstaniem getta 

warszawskiego. W 1942r. została szefową oddziału działającego  organizacji 

Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Zorganizowała przemyt dzieci żydowskich z 

getta do rodzin zastępczych, domów dziecka i do sióstr zakonnych w 

Warszawie. W 1943r. została aresztowana przez Niemców. Za swoją działalność 

została skazana na śmierć. Jednak dzięki pomocy „Żegocie” , która zapłaciła 

niemieckim strażnikom, udało się ocenić Sendlerową. Potem ukrywała się, ale 

dalej pomagała dzieciom żydowskim. Uratowała około 2500 dzieci. Po wojnie 

budowała domy dziecka. Stworzyła Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem. 

Potem została aresztowana. Została nagrodzona Orderem Uśmiechu 

przyznawanym przez dzieci. W 2003r. prezydent Aleksander Kwaśniewski 

odznaczył Irenę Sendlerową Orderem Orła Białego. Działaczka zmarła w 2008r. 

w Warszawie w wieku 98 lat. 

 

Czas na zadanie. 

Proszę uzupełnij brakujące informacje o Marku Edelmanie i Irenie 

Sendlerowej. 

1. Marek Edelman: 

 Data urodzenia:………………………………………………………………………… 

 Informacje o rodzinie: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Działalność w trakcie II wojny światowej, czyli co  Edelman robił 

podczas 

wojny……………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 Działalność po II wojnie światowej, czyli co Edelman robił po 

wojnie……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Irena Sendlerowa: 

 Data urodzenia:………………………………………………………………………… 

 Informacje o rodzinie: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Działalność w trakcie II wojny światowej, czyli co Irena Sendlerowa 

robiła podczas 

wojny……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 Działalność po II wojnie światowej, czyli co Irena Sendlerowa robiła 

po 

wojnie……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 


