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Annan Information
Hanz Frank, en av de mest brutala nazisterna, blir guvernör-general: ledare för nazistiska
tjänstemän som styr Polen. Så småningom tar de tusentals judiska barn ut ur Warszawaghettot, flög ut i hundratals hem, kyrkor och polska familjer. Irena flyttade bland flyktingarna
och försökte trösta dem. Farrell presenterar fakta enkelt och sanningsenligt samtidigt som man
betonar förekomsten av modiga människor som ville hjälpa. Varje person som läser av
raseringen av både den judiska ghettan i Warszawa och sedan hela Warszawa måste vara

upprörd.
Men i bakrummet var Irenas mor, Janina, rastlös. Medförfattare, med Marvin Kalb, av
HAUNTING LEGACY: VIETNAM OCH AMERIKANSKA PRESIDENSEN FRÅN FORD TO
OBAMA (Brookings Institution Press, 2011). Och inom den nationen var det de barn som led
mest. Attityd gäller. Hårt arbete vinner "och" natt kom. Inget ord. Ingenting. "Utbetalningen
kommer när president Obama berättar för Crowthers mamma efter Osama bin Ladins död,"
Jag vet om din son. "För henne skriver han en röd bandanna och lägger till meddelandet" Vi
kommer inte att glömma Welles ". IRENAS BARN Den extraordinära historien om kvinnan
som sparat 2500 barn från Warszawas getto av Tilar J. Irena vägrade att lyda dessa regler och
avbröts i ett år. Varje gång flydde hon bort vissa döden, eftersom priset för alla som hjälpte en
jude var en sammanfattande utförande. Om hon hade upptäckts av tyskarna skulle ett
sammanfattande utförande följas. Det fanns blackmailers och okända snälla främlingar, folk
som inte skulle gå med i orsaken men hjälpte till att ge en chans.
Hennes namn var Hannah Blachman och var från Gera, Tyskland med polskt pass eftersom
föräldrarna föddes i Polen. Men hon har lämnat en lista över tecken i Irenas nätverk i slutet av
boken som läsaren kan hänvisa till. Där var hennes förhörare en snygg ungtysk som talade
perfekt polsk. Jag hade inte hört talas om Irena eller hennes heroiska ansträngningar för att
rädda barnen före det. De hoppas också att de övriga dagarna av Miss Irenas barn i Riga
kommer att bli lika framgångsrika och glädjande både för skaparna och de lokala invånarna.
Hon skulle vara tvungen att lämna tomhänder och återvända nästa dag för att finna att hela
familjen hade skickats till Treblinka.
Irenas barn är en verklig hjältemåten om överlevnad, motståndskraft och förlossning. Du
kanske har märkt att många webbplatser lägger upp betalningsmöjligheter för att kunna
behålla sin journalistik. Dagen efter piskade Gestapo på Irenas dörr mitt på natten. De fördes
till barnhemmet i burlap säckar slungade över en arbetares axlar och levereras till bakdörren
som tvätt eller potatis. Det skulle förråda livet för någon hon hade menat att checka in den
morgonen.
Sedan sänktes hård till höger när den ledde sydost över den fortfarande sovande staden.
Jolanta dömdes till döden genom att skjuta trupp, en mening som hon accepterade med
stolthet. Ändå beklagade hon alltid att hon inte hade gjort mer, men jag vet inte vad mer hon
kunde ha gjort. "Hon bar sina ärr, både fysiska och mentala, hela hennes liv. Deras första fråga
var, "Vilken garanti är det för att barnet ska leva?" Jag sa, "Ingen. Jag är så nyfiken på Irena
och jag kan inte vänta med att få den här boken och kolla in det. :) Tack för att du delar. Jag
hoppas att jag skulle ha modet att göra vad som är rätt, vilket kan krävas under de närmaste
åren. Hon greps, skickades till fängelse och dömdes för att bli verkställd.
Förintelse, judisk (1939-1945) - Polen - Ungdoms litteratur. En inspirerande berättelse om mod
och osjälviskhet som bör läsas av tusentals. Warszawas universitet återupptog hon sin vänskap
med Adam Celnikier. Han var. Tyskarna utnämnde bara någon annan i hans ställe. Han gick
med i Irenas nätverk eftersom det var ett sätt att slåss mot tyskarna.
Han och Ala låtsade att de hade tillstånd att inrätta en medicinsk klinik. Mitt journalistiska
arbete har fått många utmärkelser för excellens från Society of Professional Journalists och två
Emmy nomineringar. Officiellt undersökte hon judar för tecken på smittsamma sjukdomar.
Mazzeo har tydligt gjort mycket forskning för detta historiska arbete om Sendler och fortsätter

ens med information om några av de vänner och barn som Irena var involverad i under kriget
och som överlevde det. Jag ser med ilska och hat mot polen som så fegt vände ryggen på sina
grannar som var judiska. Det var ett bra omdöme till denna fantastiska kvinna och hennes
modiga vänner. Irena har åtagit sig att spara så många barn som möjligt. Hon vägrade att
avslöja barnens vistelseort eller namnen på någon i motståndet. Vid andra tillfällen användes
ambulansen för att dölja friska barn.
Jag vill tacka eleverna för den forskning som de gjorde för att hjälpa till med att föra hennes
historia till oss. Irena satt på knäet av en annan ung rekrytering, och hon gissade att pojken
inte var mer än arton eller nitton. Och visst visste jag att det var mycket mer till hennes historia
än vad jag hittade i bildböckerna om henne. Boken är passionerad, upplysande, fängslande,
djupgående och smärtsamt överdrivande - av tydliga tematiska skäl. Hon måste fortfarande
använda kryckor idag som ett resultat av hennes skador. Man kan bara föreställa sig de
grymheter som nazisterna begått i Polen. Irenas barn är den otroliga historien om en modig
kvinna som skulle göra någonting för att rädda oskyldiga barns liv under världens svagaste
tider. De flesta är vanliga tjejer vars enda synd ligger i att vara för söt, för självständig eller
frestande den felaktiga mannen. Och jag trodde att författaren interpreterat lite för mycket av
sig själv i tolkningen av händelser, sätter in en dialog om hennes egen skapande.
Polen var hem till den största judiska befolkningen i Europa och fungerade som ett centrum
för judisk kultur, med en lång period av religiös tolerans och välstånd bland landets judiska
befolkning. Detta var knappast idealiskt eftersom burkarna skulle grävas upp varje gång en ny
flyktingens namn tillsattes. Hennes dotter, Janka, bor fortfarande i Warszawa, Polen, och
sonen Adam dödades 1999 (intressant nog, dagen då projektet Life in a Jar startades den 23
september). De ytterst högra ultra-nationalisterna hade våldsam taktik och rasistisk retorik.
Han var judisk men väldigt jämställd i polsk kultur.
Det är möjligt att få namnen för att se om hon var på listan. Det är en bra flicka att utbilda barn
eller någon över det som vet lite om förintelsen men det gör sockerrock det typ av. Barnen
som uthärde de svåraste förhållandena under denna period i historien bör komma ihåg. Jag
hade aldrig hört talas om Irena och blev förvånad över vad hon och hennes nätverk utförde.
Med en hälsovård passerar Sendler in och ut ur ghettan själv, gör hemliga leveranser av mat
och medicin och smugglar ut barn och barn vars desperata föräldrar ber henne att ta dem.

