
March of the Living, 2012 

 

Niciodată! Niciodată! 

Al Doilea Război Mondial, 1939-1945. Puţină lume ştie cu adevărat ce 

s-a întâmplat în decursul acestor ani. Chiar foarte puţină. Este trist, 
întrucât la nivel naţional acest lucru nu se studiază amănunţit, ci doar se 

rezumă la câteva date, cifre şi nume. 
În perioada 16-22 Aprilie, prima delegaţie din România formată în 

total din 40 de persoane, a participat pentru prima oară în istorie la 

evenimentul internaţional “Marşul supravieţuitorilor” care a avut loc în data 
de joi, 19 aprilie. Acesta presupunea drumul de la Auschwitz la Birkenau 
(3km de mers), împreună cu elevi, studenţi şi oficialităţi din toată lumea.  

Ceremonia s-a ţinut la Birkenau, iar numărul participanţilor a fost în jur de 
11.000-12.000. 

Ajunşi în Polonia, noi, elevii de la cele 6 licee (Lauder-Reut, Matei 
Basarab, Alexandru Ioan Cuza, Benjamin Franklin şi Dante Alighieri), am 
fost cuprinşi de o atmosferă sobră, închisă încă de la început. Ploua, totul 

era închis, iar vizita în cimitirul evreiesc din Varşovia a accentuat acest 
lucru. Este un loc imens, unic, unde aproximativ jumătate de milion de 

suflete se odihnesc din cauza cruzimii nazismului. Pentru mine, a fost un loc 
impresionant, de memorat.  

De-a lungul perioadei, am vizitat o mulţime de locuri, precum şcoala 

de rabini, orfelinatul lui Janusz Corczak, sinagogi şi memoriale. Însă, cel mai 
covârşitor lucru pe care l-am putut vedea, au fost lagărele de exterminare. 
Spre surprinderea mea, nu Auschwitz a fost cel care a pus o puternică 

amprentă pe gândurile mele, ci Maydanek. Este uluitor, dar groaznic în 
aceeaşi măsură, să poţi vedea lucrurile exact aşa cum au ramas, nimic fiind 

schimbat. Ruşii, la sosirea lor, au hotărât ca lagărul de concentrare şi 
exterminare de la Maydanek să rămână muzeu, pentru ca restul lumii să 
poată vedea de ce au fost în stare naziştii. 

Duşuri. Paturi. Camere de gazare. Desene. Cutii de gaz. Acestea au 
fost doar câteva lucruri pe care le-am putut privi cu stupoare în momentul 
vizitei. Atmosfera era sobră, se puteau vedea în mod clar urmele gazului 

Zyklon B care s-au infiltrat în pereţi. De asemenea, pe tablele de la duşuri 
puteau fi observate îndoituri, urme ale celor care din disperare, încercau să 

scape. Este groaznic, cu greu lumea işi poate imagina ce s-a întâmplat. 
Un alt moment critic a fost acela în care am vizitat crematoriul aflat tot 

în incinta acestui lagăr. Am putut vedea masa pe care cadavrele erau 

răscolite în vederea descoperirii eventualelor obiecte ce puteau fi utilizate 
(cercei, inele, dinţi de aur etc.). Li se lua totul şi era folosit în a confecţiona 

diverse obiecte ce serveau îmbunătăţirii Reich-ului. Am putut vedea 
cuptoarele în care apoi erau arşi. Având în jur de 30-35 kilograme, puteau fi 
introduse până la 3 cadavre, unul peste altul, într-un cuptor. Este de 

neimaginat. La sfârşitul vizitei, am urcat scările spre un dom imens, dom în 
care sunt depozitate nu mai puţin de 7 (şapte) tone de cenuşă umană. 
Gândiţi-vă la următorul lucru: anume la faptul că aceasta nu reprezintă 

toată cenuşa, ci numai o mică parte! 



Padurea Lupohova a fost un moment de adevarată dramă. Acolo se 

află 3 gropi comune în care sunt îngropate mii de oameni nevinovaţi, care au 
fost decimaţi doar pentru că s-au născut evrei. Refăcând acel drum, 

sentimentul de panică şi claustrare mă cuprindea din ce în ce mai mult. 
Martorii spun că după ce au fost împuşcaţi, groapa cu oameni încă se mai 
mişca întrucât nu toţi erau decedaţi. Erau ca nişte valuri de suflete 

nevinovate care şi acum zac în acea pădure.  
De asemenea, Treblinka, cel mai eficient lagăr de exterminare din 

punct de vedere al naziştilor, m-a surprins foarte tare. Mă aşteptam să văd 

clădiri, rămăşiţe ale construcţiilor folosite pentru diverse scopuri, însă nu a 
mai ramas nimic. Se dorea ca nimeni să nu ştie de cei aproximativ 900.000 

de oameni omorâţi. Tot ceea ce a mai rămas în picioare reprezintă nişte 
monumente în amintirea celor decedaţi. Întregul loc este cuprins de un aer 
sinistru, în care, în ciuda faptului că nu sunt construcţii în afara celor 

anterior menţionate, sentimentul de libertate este complet inexistent. 
Pot spune că nimic (şi atunci când spun nimic, chiar mă refer la 

nimic) nu se compară cu a fi acolo şi a vedea la faţa locului ceea ce s-a 
întâmplat. M-au trecut fiorii, am avut sentimentul de claustrare. Într-adevăr, 
fiind într-o şcoală evreiască, studiez istoria celui de-al Doilea Razboi Mondial 

şi cea a holocaustului de foarte mulţi ani şi mă aşteptam la ceva emoţionant, 
însă nici pe departe nu m-am gândit ca aceste drumuri vor fi atât de 
copleşitoare. Eu, ca elev, o să îmi îndeplinesc misiunea de a duce mesajul 

cât mai departe posibil, pentru ca oamenii din întreaga lume să fie conştienţi 
de ororile pe care oameni nevinovaţi le-au îndurat. Voi duce mesajul mai 

departe, astfel încât ceea ce a fost să nu se mai repete. Niciodată.  
 

David Morărescu, Complexul Educațional Lauder-Reut  

 
Mai mult decât o experiență 

 
Marșul Vieții a avut o misiune clară, o misiune cu scopul de a aminti 

victimele Holocaustului și în același timp de a inspira participanții să se 

dedice construirii unei lumi noi, fără asuprire sau discriminare rasială. 
Cu toate că de mic am crescut într-un mediu prielnic cunoașterii, abundent 

în tradiții iudaice și cunoșteam atrocitățile înfăptuite în timpul Holocaustului, 
pot spune cu certitudine că toate documentarele și povestirile auzite in toți 

acești ani nu aveau cum să aibă un impact la fel de puternic precum vizita 
lagărelor propriu zise. Cu toții am întâmpinat greutăți pe parcursul vizitei, 
aceasta experiență marcându-ne pe fiecare în parte, în moduri diferite.  

 
Andrei Florescu, Complexul Educational „Lauder-Reut”. 

 

  Impresii de călătorie 

      Sunt elev la în clasa a 9-a și pot spune despre călătoria în Polonia că fost 

o experienţă unică şi deosebit de bogată în cultură şi istorie, care m-a 

impresionat foarte mult. În primul rând, m-a surprins a fost modul în care 
erau "păcăliţi" evreii pentru a intra în camerele  de gazare, acea momeală cu 
camera de duşuri pentru "dezinfectare de orice boli" și acea selecție  în 2 



categorii: oameni care mai au forţă de munca şi care nu. Unii 

oameni, neputincioşi sau creduli credeau, şi apoi erau trimişi în barăcile 
unde erau gazaţi.  Degradarea umană, atrocitaţile de care este capabil omul 

de la cel mai josnic mod de umilire până la cruzimi inimaginabile m-au 
şocat. 
    În concluzie a fost ceva foarte special, o lecție de viață care ne transmite să 

nu lăsăm vreodată să se mai întâmple așa ceva. 
 

Andrei-Eduard Todică, Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" 

 

O furtună  sufletească de emoţii şi trăiri  

   Aş vrea să încep prin faptul că , înainte de toată aceasta oportunitate de a 
participa  la “March of the living”  şi de a vizita lagărele de concentrare este o 
şansă poate chiar unică în viaţă pentru unii  eu cel mai probabil 

numărându-mă printre ei , şi vreau să spun cât de recunoscător sunt pentru 
această ocazie ce mi s-a oferit mie şi colegilor mei. 

     În primul rând pot spune că prin călătoria aceasta am experimentat 
sentimente care chiar nu le credeam existente înăuntrul meu , emoţii care îţi 
umplu pur şi simplu tot sufletul şi care chiar te pot coplesi fără să îţi dai 

seama de acest lucru. Pentru mulţi dintre noi această experienţă a fost trăită 
nu numai în interior ci şi în exterior prin lacrimile vărsate pentru acele 

suflete pierdute în Holocaust pe care le simţeam lângă noi , încercând parcă 
să ne îndrume spiritual printre toate camerele şi cimitirele vizitate. Cred că 
atât pentru mine cât şi pentru colegii mei unul din cele mai emoţionante 

momente a fost acela în care am întâlnit un grup grup de evrei din Belgia la 
Majdanek unde am văzut ce înseamnă adevărata durere şi suferinţa cauzată 
de Holocaust evreilor de pretutindeni. Plânsetele acelor oameni ne-au făcut 

să realizăm că în acel moment numai eram evrei, catolici, ortodocsi sau altă 
religie, eram toţi oameni care s-au unit ca într-un tot pentru a ne ruga şi 

pentru a comemora acele suflete pierdute în urma crimelor în masă 
petrecute acolo . Deşi toţi am fost uniţi în acel moment , nu a fost o unitate 
formată din fericire din bucurie, ci din suferinţă, din durere şi din lacrimile 

vărsate. Cu toate acestea am simţit că deşi nu ştiam nimic unii despre alţii, 
ne-am cunoscut foarte bine la nivel spiritual și ne-am apropiat în acele 

momente cum nu se apropie unele persoane in 10 ani. Această trăire alături 
de grupul acela îndurerat pot spune că mi-a schimbat perspectiva asupra a 
ceea ce vedeam şi a ceea ce am văzut. 

    După această experienţă cutremurătoare, ca apropiere a sentimentelor 
trăite nu pot să spun decât că am simţit la Auschwitz  unde am văzut 
păstrate de la încălţăminte şi ochelari pănă la părul victimelor acelui lagăr . 

Ce ne spune acest lucru? Ca o singură idee în mintea unui singur om poate 
să provoace fapte monstruoase care te cutremură numai vorbind despre ele 

şi ca cei mai mari duşmani ai noştri suntem chiar noi nu altcineva. Omul 
face rău omului .  
    Din această experienţă nu am plecat acasă cu o simplă lecţie de istorie a 

holocaustului ci cu o lecţie de viaţă. Lucrurile văzute nu le poţi simţi din 
cărţi, nu le poţi simţi din fotografii, nu poţi să înţelegi cu adevarat durerea şi 



suferinţa acelor oameni fie că citeşti 100 de cărţi despre acest lucru ; nu poti 

să spui cu încredere: “Da înţeleg ce s-a intâmplat în perioada Holocaustului ! 
“fără să intri şi să simţi ce au simţit acei oameni să trăieşti ce au trăit ei, să 

realizezi că ce s-a întâmplat a fost vina condiţiei umane, a dorinţei de 
superioritate şi poate chiar de crima ce zace înăuntrul oamenilor . După o 
asemenea călătorie , poţi oare să te aşezi şi să te gândeşti : De ce au murit 

toţi acei oameni? De ce au fost asupriţi şi torturaţi? De ce se întâmplă 
asemenea lucruri în lumea noastra ? Sunt întrebări foarte bune. Dar oare cu 
toţii găsim aceleaşi răspunsuri? Oare până în ziua de azi, cu toţi suntem de 

accord că holocaustul a fost ceva atroce, ceva inexplicabil de monstrous? 
Oare toţi văd cu ochii noştrii? Cum la vremea respectivă oamenii au putut să 

ucidă fără milă fără remuşcări la fel de bine poate să existe şi astăzi 
asemenea oameni care nu au nevoie de mai mult decât o mică ocazie pentru 
a dezlănţui cine ştie ce oroare. Aceste lucruri, aceste întrebări își au 

răspunsul înăuntrul fiecăruia, noi trebuie doar să ne uităm cu atenţie şi să 
vedem ce fel de persoane suntem . 

     Cred cu adevarat că răspunsurile noastre la întrebările pe care viaţa ni le 
pune, deciziile noastre, sunt ceea ce definesc cu adevarat cine suntem. Tot 
ce vreau să spun este că aceasta călătorie ne-a maturizat pe mulţi, ne-a 

facut să înţelegem anumite lucruri, ne-a oferit răspunsuri la toate întrebările 
cu privire la această temă, şi ne-a pregătit pentru experienţe viitoare. 
     Nu vom uita prea curand, nu, nu vom uita NICIODATĂ ce am văzut şi ce 

am auzit, si sunt convins că vom duce mai departe prin poveşti emotiile şi 
trăirile noastre în Polonia, pentru ca noi acceptând participarea am acceptat 

de asemenea şi o responsabilitate: noi trebuie să trecem mai departe,noi 
suntem cheia care deschide uşa amintirii tuturor victimelor, trebuie doar să 
o deschidem. 
Prof. Miliviuța  Ciaușu, Liceul Teoretic Benjamin Franklin. 

 

Să nu uităm niciodată 

Nu ştiu dacă cuvintele pot surprinde  întreaga esenţă a acestei 
excursii.Este o experienţă minunată să poţi păşi în acele locuri care au 

marcat istoria omenirii şi de care ai auzit doar din paginile unor manuale. 
Dar, de asemenea, cu regret pot spune că este foarte marcant şi dureros să 
vezi poate cele mai  mari dovezi ale unor crime cumplite. Aceste lucruri 

există astăzi  pentru a ne arata nouă, tuturor tragedia prin care a trecut un 
popor şi mai ales efectele unor crime în masă,  pentru ca noi toţi şi 

generaţiile următoare să învăţăm a nu mai repeta acest genocid cumplit. 
Indiferent de rasă, etnie, religia şi sex suntem intâi de toate oameni iar 

pentru asta este important să ne iubim şi să ne respectam semenii....cred că 

acesta a fost în mod special scopul călătoriei noastre... bineînţeles pe lângă  
acela de  ne completa cunoştiinţele... 

 

Marinescu Andreea, Liceul Teoretic, Dante Alighieri 

Pe urmele ultimului drum... 

 



 În deschidere, aş dori să le mulţumesc tuturor celor care au făcut 

posibilă desfăşurarea proiectului „March of the living”, în special celor de la 
Liceul Lauder-Reut pentru iniţiativă, organizare, colaborare şi implicare, dar 

şi Primăriei sectorului 3 care a făcut posibilă deplasarea noastră în Polonia, 
suportând toate costurile necesare.  

 Iniţial, la aflarea veştii că voi pleca în Polonia să particip la 
evenimentul internaţional „March of the living”, am fost destul de rezervată 

cu privire la activitatea ce urma să o desfăşurăm acolo, deoarece în cadrul 
orelor de istorie am învăţat despre Holocaust şi tragediile celui de-al Doilea 

Război Mondial, însă nimic din ceea ce ştiam şi gândea eu nu aveau să se 
compare cu experienţa trăită acolo. 

 Astfel, călătoria noastra a început pe 16.04.2012 în Varşovia. Prima 
oprire a fost la orfelinatul lui Janusz Korczak, unde am aflat trista poveste a 

sa şi a copiilor din orfelinat, ce aveau să moara în lagărul de exterminare de 
la Treblinka. O poveste ce ma impresionat deoarece Janusz Korczak, scriitor 
polonez evreu, de profesie medic, renunţă la şansa de a-şi salva viaţa şi 

preferă să urce alături de copiii din orfelinat în trenul ce avea să-i ducă spre 
moarte.  

 De asemenea, cimitirul evreiesc din Varşovia a reprezentat o imagine 

puternică a ceea ce a însemnat uciderea evreilor. Atmosfera de aici a fost 
una foarte sobră, închisă, apăsătoare, iar la fiecare pas făcut printre 
mormintele celor ucişi simţeai parcă toată durerea prin care au trecut. 

 Un loc cu o încărcătură emoţională puternică a fost Padurea 
Lupohova, în care se aflau trei gropi comune unde şi-au găsit sfârşitul mii de 
oameni, al căror păcat a fost probabil acela de a se fi nascut evrei. 

Parcurgerea drumului până la cele trei gropi a fost covârşitor, noi practic am 
păşit pe ultimul lor drum, iar senzaţia de spaimă, de nesguranţă era 
accentuata de frigul şi întunericul ce se adânceau odată cu apropierea de 

locul în care au fost ucişi. 

 Pentru a înţelege şi a vedea faptul că atrocităţile naziştilor nu aveau 
limite am pătruns în lagărele de exterminare a evreilor de la Treblinka, 

Maydanek şi Auschwitz. Lagărul de exterminare de la Treblinka, considerat 
cel mai eficient lagăr de ucidere, în care au murit peste 800.000 de 
persoane, a fost distruns în totalitate de nazişti. Au fost reconstituite, în mod 

simbolic, şinele de tren şi staţia unde erau debarcaţi oameni; privind în jur 
nu vedeai decât pietre simbolizând oamenii ucişi, pe care nici măcar nu le 

era scris numele, ci doar numele localităţilor de unde proveneau. Acest lucru 
este foarte crud, deoarece dacă ne gândim numele reprezintă identitatea 
unei persoane, a unui indivi fapt ce ne conduce la ideea conform cărei cei 

ucişi nu mai erau consideraţi nici măcar persoane. Singurul nume scris pe o 
piatră funerară era a lui Janusz Korczak, în semn de apreciere a sacrificiului 
său.  

 Personal cel mai mult ma impresionat lagărul de exterminare de la 

Majdanek, care a rămas neschimbat. A fost cumplit să pătrundem în camera 
cu duşuri, apoi în camera de gazare şi chiar în camerele cu paturi în care 

erau ţinuţi. Atmosfera era tensionată şi rece,  în aer plutea un miros închis, 
umed, iar mărturiile supravieţuitorilor prezentate de ghid adânceau starea 
de nesiguranţă şi de spaimă. Aici a fost destul de greu să ne controlăm 



emoţiile, mai ales când în camera de gazare ne-am întâlnit cu un grup de 

tineri belgieni, ce cântau în memoria celor ucişi. Erau tineri cam de vârsta 
noastră, ce stateau întinşi pe jos, cu ochii înlăcrimaţi şi plini de durere, 

purtând steagul Israelului pe spate. Atmosfera creata de ei a fost 
extraordinară, iar în momentul în care am fost rugaţi să ne alturăm lor m-
am simţit ca şi cum aş fi făcut parte dintre ei. Indiferent că eram nişte 

străini pentru ei , au reuşit să ne transmită toată emoţia şi durerea lor, iar 
atunci am realizat că nu conteză ce limbă vorbeşti sau de ce naţionalitate 
esti, pentru a putea fi solidar cu cineva, sau pentru a ajuta, pentru a face 

bine în general. A fost un sentiment unic pe care nu-l voi uita niciodată. 

 De asemenea, tot aici am putut vedea crematoriul, cuptoarele în care 
era arşi şi un monument în care se aflau şapte tone de cenuşă umană, doar 

o mică parte care nu au reuşit să o trimită în Germania. 

 Ultimul lagăr de exterminare pe care l-am vizitat a fost cel de la 
Auschwitz, transformat în muzeu naţional. Aici am văzut mormane de 
pantofi, genţi, proteze, tot felul de obiecte ce erau luate de la evrei în 

momentul în care ajungeau în lagăr. Cel mai şocantă încăpere de aici a fost 
camera în care era depozitată o mică parte din părul persoanelor ucise aici. 

 Călatoria noastră s-a încheiat joi 19.04.2012 cu parcurgerea drumului 

de la Auschwitz la Birkenau, la care au participat aproximativ 12.000 de 
persoane din toată lumea.  

 În concluzie, după totate trăirile avute în timpul vizitării lagărelor de 

exterminare din Polonia, ce au avut ca scop eliminare unei întregi naţiuni, 
obiectiv care  nu a fost îndeplinit de nazişti, am revenit acasă cu dorinţa şi 
responsabilitatea de a transmite mai departe realitatea faptelor săvârşite 

împotriva acestor oameni nevinovaţi. 

 În fond, dacă un singur om a putut să conceapă un asemenea 
masacru, genocid, gândiţi-vă cum am putea schimba lumea noi, oamenii în 
general, dacă am fi solidari, toleranţi şi dacă am alege binele în locul 

răului... 

 

Olteanu Alexandra Colegiul Naţional Matei Basarab 

 

 

O experiență 

Despre această excursie pot spune,cu certitudine, că a avut un impact 
puternic asupra mea,m-a ajutat sa îmi îmbunătăţesc cunoştinţele şi să 

aprofundez drama celor ce au avut de suferit şi a celor care au fost eliminaţi 
în acea macabră perioada a istoriei.Voi transmite mesajul apăsător cu 
aceeaşi încurcătură sentimentală pe care am avut-o la ceea ce eu numesc o 

mică mărturisire a Holocaustului.Nu mi-aş putea imagina o repetare a 
tragediei şi nu voi lăsa ca memoria victimelor să fie uitată ! Vă mulţumesc că 

mi-aţi oferit oportunitatea de a simţi şi de a vedea îndeaproape istoria în 
adevăratul ei sens al cuvântului. 
  

Ghetu Alina Mihaela, Liceul Dante  Alighieri 



 

5 zile de  Istorie 

Consider că întreaga experienţă a fost mai mult decât marcanta şi cu o 

însemnătate nedescriptibilă. Faptul că am putut vizita aceste locuri pline de 

cruzime dar mai ales că am reuşit sa înţelegem exact ceea ce s-a întâmplat a 

fost mai mult decât extraordinar. Holocaustul a reprezentat şi încă 

reprezintă dovada vie a cruzimii oamenilor faţă de alţi oameni. Dar prin 

simplul fapt că am putut lua parte la acest proiect, indiferent de religie sau 

etnie, arata dorinţă noastra de a stopa astfel de tragedii şi mai ales 

masacrarea unor suflete nevinovate. Cu siguranţă aş mai repeta aceasta 

experienţă, şi voi încuraja pe toată lumea să meargă să descopere adevărul 

aşa cum am facut şi noi în cadrul acelor 5 zile încărcate de istorie, dar şi de 

tristeţe. 

Popescu Iulia – Cezara, Liceul Teoretic Dante  Alighieri         

        

Nu ştiu dacă cuvintele pot surprinde întreaga esenţă a acestei 

excursii.Este o experienţă minunată să poţi păşi în acele locuri care au 

marcat istoria omenirii şi de care ai auzit doar din paginile unor 

manuale.Dar de asemenea cu regret pot spune este foarte marcant şi 

dureros să vezi poate cele mai  mari dovezi ale unor crime cumplite.Aceste 

lucruri există astăzi  pentru a ne arata nouă, tuturor tragedia prin care a 

trecut un popor şi mai ales efectele unor crime în masa, pentru ca noi toţi şi 

generaţiile următoare să învăţăm a nu mai repeta acest genocid 

cumplit.Indiferent de rasă, etnie, religia si sex suntem întâi de toate oameni 

iar pentru asta este important să ne iubim şi să ne respectăm semenii....cred 

că acesta a fost în mod special scopul călătoriei noastre... bineînţeles pe 

lângă acela de  ne completa cunoştiinţele...Voi rămâne probabil marcată pe 

viaţă de lagărul Majdanek. 

                                                                                                                     

Marinescu Andreea-Magdalena  Liceul teoretic Dante Alighieri 

 

O nouă responsabilitate 

În multe cuvinte,descrieri detaliate şi subiective, poveşti particulare şi 

chiar faimoase, ne-a fost prezentată una dintre cele mai sângeroase şi mai 

copleşitor de dureroase perioade a secolului al XX-lea,Holocaustul evreilor.Şi 

totuşi, în pofida acestui lucru, nu au fost suficiente detalii pentru a atinge 

profunzimea faptelor întâmplate.  



La nivel global,a fost predată lecţia unităţii între oameni şi puterea de 

a trece peste bariere precum religia, etnia sau naţionalitatea.Participând la 

acest proiect, iau asupra mea responsabilitatea, datoria de a duce mai 

departe atat cât am putut acumula,printre lacrimi,printre zâmbete, de la cei 

din trecut,dar şi de la cei din prezent !  

Brîncoveanu Mera Sabina, Liceul Dante Alighieri 

O călătorie mai altfel 

 Am plecat din Bucureşti cu gândul că o să am parte de o experienţă 
inedită şi tulburătoare dar nu m-am aşteptat să fiu aşa de impresionat. 
 Nu se poate spune că ceva a fost mai înteresant decât altceva sau ca 

un loc a fost mai încărcat de vechi suferinţe decât altul. Totuşi, au fost 
câteva lucruri care au impresionat mai puternic. Povestea despre Kielce şi 
evreii ucişi după terminarea războiului chiar de către foştii lor vecini şi 

prieteni este un exemplu. Acest act a dovedit că antisemintismul a dăinuit şi 
după război şi după moartea lui Hitler ceea ce mi s-a părut incredibil. Mai 

departe aş putea spune despre lagărele de la  Treblinka, Majdanek şi 
Auschwitz,  locuri atât de macabre, triste, impresionante şi pline de poveşti 
cutremurătoare precum cea despre soţia comandantului lagărului şi 

pasiunea acesteia pentru abajururi de lampă făcute din piele de om.   
 … despre pădurea Lupochowa cu cele trei gropi comune în care a fost 

,,mutată” întrega comunitate evreiească din  oraşul Tykocin devenită acum 
un loc de pelerinaj şi de tristă aducere aminte;     
 ….despre Ianusz Korczak şi orfanii săi cu care a mărşăluit spre moarte 

sigura în ciuda faptului că se putea salva; 
 ….despre viaţa comunităţii evreieşti din Crakovia înainte de război cu 
poveştile ei, cu bogăţii şi săracii ei, cu cimitirele şi sinagogile ei; 

 Pe langă toate aceste locuri şi drame, ghida noastră a fost incredibilă. 
Oriunde ne-am fi oprit, ea avea o povestioară despre acele locuri sau despre 

oamenii care au trăit acolo. Prin ea am reuşit să deschidem o mică fereastră 
spre viaţa în lagăre sau ghetouri şi să privim pentru câteva clipe la ea şi 
acest lucru e uimitor. 
 Marșul în sine, principalul motiv pentru care călătorisem în Polonia, a 

venit să completeze seria de emoţii şi m-a facut să mă simt pentru cateva ore 
solidar cu alte mii de oameni din toată lumea care erau acolo pentru ca 

morţii Holocaustului sa nu mai fie ucişi încă o dată prin uitare.  
 În altă ordine de idei, m-am întors din Polonia cu prieteni noi, cu poze 

multe şi cu ceva curiozităţi care mă vor determina să mai citesc câte ceva 
despre Al Doilea Război Mondial. 
 
    Vlad Mihai Ciaușu , Colegiul Național Mihai Viteazul 

 



 Locuri  care  m-au marcat … sentimente … 

     “March of the living “  a fost o experienţă unică … o experinţă ce nu o voi 

uita , cu siguranţă , niciodată. Mă simt mai împlinită din punct de vedere 

spiritual după această excursie şi doresc să mulţumesc din tot sufletul 

tuturor celor care au făcut posibil acest proiect . 

     Acum sunt pregatită să împărtaşesc celor din jurul meu ceea ce am vazut 

în Polonia … de-abia  acum . Nu ştiam că omenirea a avut atât de mult de 

suferit . Dezastrul pe care l-a reprezentat  Holocaustul a fost, din punctul 

meu de vedere, cel mai negru eveniment din întreaga istorie a lumii.  

     Nimic nu este la întâmplare în viaţă, iar această excursie nu a fost 

întâmplătoare. Am învăţat  foarte multe lucruri despre istoria Holocaustului  

şi mă bucur că acum sunt într-adevar pregătită să înţeleg cum au fost 

lucrurile cu adevărat. Nimeni nu crede că impactul acestui eveniment crunt 

a fost atât de mare … până în momentul când ajunge în lagărele de 

exterminare, locuri în care milioane de suflete… milioane de evrei nevinovaţi 

şi-au pierdut viaţa prin cele mai îngrozitoare moduri. 

     Când am ajuns la groapa comună din pădurea Lupochowa am simţit un 

fior care mi-a străfulgerat fiinţa , am simţit cum sufletul mi se rupe de 

durere . Mă gândeam mereu la suferinţa evreilor executaţi cu indiferenţă şi 

mintea mea nu putea să accepte asemenea lucruri oribile . 

     Locul care m-a mişcat cel mai mult a fost crematoriul de la Majdanek … 

doar un moment în care m-am gândit la arderea trupurilor evereilor m-a 

şocat . 

     Sunt multe de consemnat … cel mai important este că pot transmite cele 

învaţate aici şi celor care nu cred câtă teroare a provocat Holocaustul . 

 

Chirită Elena – Maria Colegiul National Matei Basarab  

 

Toți ar trebui să vadă 

Modul în care înțelegi Holocaustul când vezi în realitate unde s-a întâmplat 

este total diferit față de felul în care îl întelegi prin filme sau povești. 

Experiența March of the Living a fost una dintre cele mai dure prin care am 

trecut până acum. Din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să 

meargă și să vadă ce s-a întamplat acolo .”  

Mara  Cristina, Compexul Educațional Lauder- Reut  

 

 



 Cu gândul la ei mereu, 

(..)  mulțumesc tuturor organizatorilor pentru că  ne-ați oferit atât mie, cât și 

celorlalți copii, șana de a afla lucruri pe care dacă le citești din cărți nu ți se 
par așa uluitoare.  
Cu câteva zile înainte de plecare eram foarte nerăbdător să zbor și să 

explorez un loc pe care nu îl mai văzusem până atunci, mai ales că eram și 
la prima ieșire dintre frontierele  țării.  Vreau să vă spun și acum ceea ce am 
spus și în autocar, că sunt șocat de ceea ce li s-a întâmplat  milioanelor de 

oameni. M-a impresionat fiecare loc pe care l-am vizitat în toate cele 5 zile, 
însă pentru mine cel mai cutremurător și cel mai impresionant loc l-a 

reprezentat lagărul de la Maidanek (…) unde m-am ținu cu greu să nu vărs 

lacrimi, am zis să fiu tare ca să le dau putere fetelor de lângă mine care 
plângeau. În camera de gazare unde am întâlnit un grup de belgieni care se 
rugau mi s-a părut că se învârte lumea cu mine, și nu mai puteam sta pe 
picioare deoarece tremuram foarte tare. Când am fost rugați să ne alăturăm 
lor, am refuzat într-o prima fază, din cauza emoțiilor care mă copleșiseră, dar 

vazând că ceilalți se duc și au puterea sufletească de a face acest lucru, am 
zis “hai, trebuie să fiu tare “ și am fost.Tot la Maidanek m-a impresionat și 

monumentul în  care  erau cele 7 tone de cenușă umana.  
(…)concluzia- trebuie să îi tratăm pe toți oamenii la fel, chiar dacă sunt din 
alte popoare, vorbesc altă limbă sau au altă religie, tradiții, obiceiuri, istorie; 

toți suntem oameni și suntem la fel. O să încerc pe cât îmi stă în putere, să 
transmit asta mai departe și vă asigur, că și când o să fiu mare și o să fiu la 

casa mea, o să  imi educ copiii în această idee.  

Vîja Alexandru-Ginel, Liceul Teoretic Benjamin Franklin 

 

 
Mai mult decât o poveste 

 
   Ni s-au spus povești, am vizitat sinagogi și monumente dedicate 
Holocaustului, am văzut documentare și poze, dar când am intrat în lagărul 

Majdanek, am realizat că de fapt nu știm nimic. Sentimentul care ne-a 
cuprins pe toți a fost groaza. Eu am realizat că trăiesc într-o lume în care 

oamenii omoară oameni fără nici un motiv, iar restul privesc de pe margine 
fără să intervină și fără să le pese. 
   Am intrat în camerele de gazare, în care fusesera omorâți mii de oameni. 

Îmi tremurau picioarele. Am întâlnit acolo un rabin belgian care, împreună 
cu un grup de copii se ruga. Când au terminat, el a venit spre noi și ne-a 
spus că acum a venit și rândul nostru să ne facem auziți. A spus că fără 

poveștile oamenilor nu am știi ce s-a întâmplat cu adevărat sau ce a 

însemnat acest genocid pentru viitorul nostru. Ne-a spus să nu încercăm să 
uităm ce am vazut acolo, ci să povestim mai departe, și să căutăm cât mai 

multe răspunsuri. Apoi ne-a amintit de citatul pe care îl auzisem de atâtea 
ori zilele acelea: „destinul nostru să fie o avertizare pentru voi!” 

 
   Ana Ilinca Fota, Colegiul Național Mihai Viteazul 



 


