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NEVER AGAIN! 
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09 – 13 Aprilie 2018, Polonia 

The International March of the Living is an annual educational program, bringing individuals from 
around the world to Poland and Israel to study the history of the Holocaust and to examine the 
roots of prejudice, intolerance and hatred. 

Taking place annually on Yom Hashoah - Holocaust Remembrance Day - The March of the Living 
itself is a 3-kilometer walk from Auschwitz to Birkenau as a tribute to all victims of the Holocaust. 
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DORON HARI, ghid turistic, Balkan Magic Tours 

.מאוד היקרים חברי  

 אני אך ,אישי באופן זה מול זה שנחשף כדי מדי קצר היה לפולין המסע
 מה על שניתן כמה ללמוד ,המטרות אל מספיק להיחשף שהצלחנו מקווה
 לפחות והפיק להתרגש ,להתרשם ,השנייה העולם מלחמת בימי שם שקרה

  .הלקחים מן חלק

 הקהילה בעקבות ההתחלה .העיקרי הספור את שספרו הנקודות דרך עברנו
 מרד של הספור את סיפרנו .בגטו וכמובן בשכונות ,העלמין בבית ,וורשה של
 הלכנו האומשלגפלץ מן .היהודית הקהילה יצעיר של גדול מרד ,וורשה גטו

  .בטרבלינקה האחרונה התחנה אל הקהילה של גורלה בעקבות

 אברהם הנער אחר עקבנו .ין'טיקוצ העיירה מן קטנה אחת קהילה של סיפורה
 יער אל ין'טיקוצ יהודי אלפי של המר הסוף בעקבות הלכנו .קפיצה

  .לופוחובה

 ,וגורלן הקהילות של ההיסטוריה בדרך עברנו בהם ראשונים יומיים לאחר
 מה את ולתאר לספר היה ויכול שלם נשאר שחלקו ,מיידנק מחנה אל הגענו

 עדויותיהם שאת אנשים של ההיסטוריה דראך .כאלה במקומות שהתרחש

  .1941-44 בשנים שם עליהם שעבר מה את במעט לחוש יכולנו ,שמענו

 האימה את לחוש הזה ביום היה קשה .החיים מצעד .שלמחרת היום אירועי אל אותנו קרבה .לקרקוב מאוד ארוכה נסיעה
 וחזרה בבירקנאו ונגיעה טקס ,באושוויץ ביקור .עם של "הביחד" של העצמה את יחד לחוש יכולנו אבל המחנה של והרושם
  .שינדלר ומפעל הגטו ,הקהילה של קורותיה על למדנו ,למחרת בה לקרקוב

  .ממצא אבל ,מדי קצר אולי ,קצר

 שהיה הקשר מתוך ,אתכם השיחות מתוך .אדיש להשאר אפשר אי ,רושם עובריו על מותיר ,קצר או ארוך יהיה ,כזה מסע
  .התרגשתם אתם שגם למדתי ,בינינו

?החוויה את מעבדים איך ?כזה ממקום לוקחים מה  

.אישי מאוד עניין זה  

 אותם משאיר וזיכרונם הזכרתם אבל ,אתנו אינם כבר רובם .שם שהיו אלה של קורותיהם דרך החוויה את לכם להעביר ניסיתי
.לתמיד אתנו  

 .העולם מן ילכו בטרם ראוי לכבוד זכו שלא המבוגרים ,להתבגר שלא הצעירים ,המלחמה במהלך נגדעו שחייהם אלה אותם
  .הלקח את ללמד חייבים ,וגז כבשנים ,בורות אל הושלכה אשר אנושית מסה

  .בטבע חיים מבעלי גרועה יותר היותל יכולה לא האנושות
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!נלמד לא הזה הלקח הרב לצערנו  

 יתגבר בהן הדרכים את לשכלל כדי ופטנטים שיטות מיני כל להמציא ממשיך האדם .קיימת דעות ובעלי דתות ,עמים בין השנאה
.פוליטיקה או לדעה יריב על או אחר דת בן על ,אחר עם בן על  

?ייפסק זה כל מתי  
  .הזאת המציאות את לשנות הכוח לכם ויהיה הלוואי .למשמרת אליכם עובר והלקח הזכרון לפיד !שם שהייתם הצעירים אתם

!טוב יותר עולם ליצור ונבונים חזקים תהיו  

.והסליחה החמלה ,האהבה אל הזכרון בדרך לכו  

באהבה שלכם  

המסע מדריך – הרי דורון  

 
 
  

1 Cartierul evreiesc Kazimierz din Cracovia 
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Dragi prieteni, 

Excursia în Polonia a fost foarte scurtă pentru a ne raporta la ea într-un mod personal, dar eu sper că 
am reușit să ne asimilăm scopul – și anume de a învăța cât se poate despre ceea ce s-a întâmplat 
acolo în timpul celui de-al doilea război mondial, să luăm aminte și să spunem mai departe cel puțin 
o parte din învățăminte. 

Am trecut prin punctele cheie ale povestirii noastre. Începutul a fost la comunitatea evreilor din 
Varșovia, în cimitir, în cartierele evreiești și bineînțeles în ghetto. Am povestit despre revolta din 
ghettoul din Varșovia, marea revoltă a tinerilor evrei. Din Umschlagplatz am mers să urmărim 
destinul evreilor din lagărul Treblinka. 

O altă poveste a unei 
comunități mici de evrei 
provine din orășelul 
Tykocin. Ni s-a povestit 
despre tânărul Avraham 
Kfița. Am mers pe urmele 
a sutelor de evrei din 
Tykocin din pădurea 
Lopuchowo. 

După primele 2 zile, timp 
în care am trecut prin 
istoria comunității evreilor 
și a destinelor oamenilor, 
am ajuns la lagărul 
Majdanek, lagăr care s-a 
păstrat întreg, astfel fiind 
posibilă redarea faptelor 
istorice care s-au 

întâmplat în acel loc. Datorită mărturiilor unor persoane, se poate “vedea” prin ce au trecut evreii 
între anii 1941-1944. 

A urma o lungă călătorie la Cracovia, pentru ceea ce ne aștepta în ziua următoare: Marșul celor vii. A 
fost greu să simțim teroarea lagărului de concentrare, dar am putut simți și puterea de a fi împreună 
ca popor. Vizita la Auschwitz, ceremonia de la Birkenau și întoarcerea la Cracovia, așa am învățat 
despre istoria comunității din Cracovia, despre ghetto si fabrica lui Shindler. 

Scurt, poate prea scurt, dar am trăit toate acestea. 

În această călătorie, fie ea lungă sau scurtă, este imposibil să rămâi nepăsător la dialogurile avute cu 
voi, la legătura care a fost între noi, am învățat că și voi v-ați emoționat.  

  

2 Meșter popular evreu în Tykocin 
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Ce luăm cu noi din acest loc? Cum povestim mai departe din experiența avută? Este ceva foarte 
personal. 

Am încercat să vă împărtășesc din experiența acelora care au fost acolo. Majoritatea nu mai sunt 
printre noi acum, dar amintirea lor va rămâne în sufletul nostru pentru totdeauna: aceia ale căror 
vieți au fost curmate în timpul războiului, tinerii care nu s-au maturizat, adulții care au plecat dintre 
noi înainte de termen. Un marș uman care s-a transformat în morminte, în camere de gazare, și 
trebuie să tragem niște învățăminte din acest lucru.   

Umanitatea nu poate fi mai groaznică decât animalele din natură. Din păcate, aceasta lecție nu este 
de învățat! 

Ura dintre popoare, religii și oameni cu prejudecăți. Omul continuă să creeze tot felul de soluții și 
patente pentru ca oamenii să fie unii mai puternici decât alții, ca religiile să triumfe una peste alta, la 
fel și în politică. Când vor lua sfârșit toate acestea? 

Voi sunteți tinerii care ați fost acolo. Amintirea și învățămintele sunt în mâna voastră acum. Măcar să 
aveți puterea să schimbați această realitate. 

Fiți puternici pentru 
a creea o lume mai 
bună! 

Mergeți în direcția 
amintirii, a iubirii, a 
însănătoșirii și a 
iertării. 

 

Al vostru, cu drag, 

 

Doron Hari 

Ghid turistic 

 

  

3 Supraviețuitor al Holocaustului la Auschwitz cu ocazia March of the Living, 
12 aprilie 2018 
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4 Reportajele realizate de echipa TVR - Departamentul Știri pe parcursul deplasării March of the Living 2018 
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5 Reportajele realizate de echipa TVR - Departamentul Știri pe parcursul deplasării March of the Living 2018 
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7 Reportajele realizate de echipa TVR - Departamentul 
Știri pe parcursul deplasării March of the Living 2018 

6 Echipa TVR - Departamentul Știri: Diana Dumitrașcu și Relu 
Calotă 
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9 Evenimentul March of the Living 2018 reflectat pe site-ul 
partenerului principal, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii 

de pretutindeni 

8 Evenimentul March of the Living 2018 reflectat 
pe pagina Facebook a Auschwitz Memorial 

Museum 
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11 Eva Galamboș - jurnalist 

10 Sergiu Iczkovits - fotograf 
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”Those who do not remember the past are condemned to repeat it” (George Santayana) 

ALEXANDRA CĂMĂRĂȘAN, elevă, clasa 9 Real, Complexul 
Educațional Lauder-Reut 

Durere, frică, tristețe și speranță. Acestea erau unele dintre 
miile de sentimente pe care 6 milioane de victime le simțeau în 
fiecare zi. Dar, de ce speranță? Din poveștile spuse de Doron, 
ghidul nostru din excursie, reiese că oamenii aveau speranța că 
vor scăpa din lagăre. 

Mergând spre aeroport, știam că mă așteaptă un drum lung și o săptămână plină de emoții. Primul 
obiectiv vizitat din Varșovia a fost ghettoul. Acest obiectiv era important pentru începerea excursiei, 
deoarece așa a început teroarea și masacrul. Între pereții ghettoului, erau prinse diferite povești 
interesante. 

Trecând mai departe, am ajuns in cel mai mare cimitir din Varșovia, supranumit și „pădurea morții”. 
O imagine de neuitat, o piesă de rezistență a poveștii înfiorătoare dezlănțuită în Polonia. Ca și în 
ghettou, în acest spațiu sunt spuse povestiri emoționante ale persoanelor îngropate. Tot acolo, este 
îngropat și L.L. Zamenhof, doctorul care a dorit un singur lucru: Pacea. Acesta a inventat limba 
Esperanto, o limbă 
formată din cuvinte 
din limba engleză, 
franceză, germană 
etc. 

În 18 ianuarie 1943, 
evreii au fost 
atacați de naziști, 
însă au ales să 
lupte. Mai târziu, 
pe un drum de 
aproximativ 2 km, 
15 monumente au 
fost construite în 
memoria eroilor din 
ghetou care s-au 
răsculat și au luptat 
împotriva naziștilor. 

Sinagoga din Tykocin este uimitoare. Când a fost construită, nu era permis să fie mai înaltă și mai 
frumoasă decât biserica satului. Când intrai în sinagogă, trebuia să cobori câteva scări, iar dacă te 
uitai în sus erai uimit de frumusețea ei.  

  

12 Mormântul fondatorului limbajului Esperanto, L. L. Zamenhof, în cimitirul 
Okopowa din Varșovia 
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Având în vedere că mai mulți oameni au venit în Polonia pentru marș, ne-am întâlnit cu două grupuri 
mari de oameni. În timp ce Doron ne spunea diferite povești, din celălalt capăt al camerei s-a auzit o 
melodie. Imediat, toată lumea a început să cânte și ne-am alăturat și noi. Am simțit că, indiferent de 
rănile pe care unii oameni le-au suferit, (cum ar fi, nepoți, fii sau fiice ale victimelor), aceste 
întâmplări, precum cea din sinagogă, ajută la vindecare. Nu completă, deoarece nu poți uita pata 
neagră a istoriei, dar măcar parțială. Cred că remediul acestor tristeți suntem chiar noi, pentru că 
împreună putem schimba multe lucruri. 

În drumul spre Treblinka am făcut o oprire la o pădure unde, peste 3000 de oameni au murit. În 
inima ei erau 3 monumente, unde erau îngropați oamenii împușcați. Un adolescent, care a fost dat 
afară din casă de tatăl lui, se ascundea în pădure. Un grup de 30 de copii plecaseră de acasă înainte 
de a ajunge naziștii. Majoritatea au rămas grupați, fiind găsiți și omorâți de naziști. Ceilalți au ales să 
plece singuri prin pădure, pentru a scăpa de soldați. Supraviețuitorul a povestit că în toiul nopții se 
auzeau împușcături, cu o pauză de 5 secunde între ele. 

Când am ajuns la Treblinka, majoritatea dintre noi era copleșită de emoții, pentru că era prima oară 
când vedeam și intram într-un lagăr. Treblinka era într-o pădure, iar dacă nu știai ce s-a întâmplat cu 
adevărat, puteai spune ca peisajul era frumos. Acesta era și scopul naziștilor. Le spuneau 
prizonierilor că vor merge și vor începe o nouă viață într-un oraș special construit pentru ei. 

Doron, ne-a spus o poveste în care câțiva evrei au reușit să scape. Într-o duminică, când nemții 
petreceau, un singur paznic veghea prizonierii. Așa că împreună au luptat cu paznicul si au reușit să 
scape. 

Cred că vizita la Majdanek mi-a schimbat perspectiva radical. Majdanek este cel mai bine conservat 
lagăr nazist. O supraviețuitoare a spus ca ceea ce i-au făcut în Majdanek 2 săptămâni nu i-au făcut 2 
ani în Auschwitz. 

A fost foarte impresionant 
ceea ce am văzut în acea 
zi. O supraviețuitoare a 
povestit cum a ajuns cu 
mama și verișoara ei aici și 
cum țipa după mama ei, 
trimisă la moarte. 
„Verișoara mea mi-a spus 
ca de acum înainte ea va fi 
mama mea”. 

Am vizitat și camera 
pantofilor unde erau 
aproximativ 7000 de 
încălțări. Se puteau vedea 
și pantofi de bebeluși și 
copii mici.  

  

13 Baraca de dușuri, dezinfecție și camerele de gazare, Majdanek 
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Condițiile de trai erau de nedescris. Într-o baracă de 250 de oameni, erau băgați 500. 

Când am ajuns la crematoriu, ni s-a spus că în timp ce oamenii ardeau de vii, în camera de lângă, 
soldații stăteau la o saună care folosea energia emanată de oamenii care ardeau. Lângă crematoriu, 
este ridicat un monument unde este așezată cenușa oamenilor. Era un munte de cenușă. Am plecat 
cu durere și dezgust de acolo. 

În ziua marșului am întâlnit atât de multe persoane minunate cu povești interesante. La Auschwitz a 
venit și un supraviețuitor, care era îmbrăcat în uniforma de acolo. În ochii lui se vedea emoția și 
durerea. Spunea cum mama lui a fost trimisă în crematoriul cu numărul 5. Acesta ținea strâns la 
piept mâna nepoatei lui. M-a impresionat foarte tare deoarece a avut putere să vină și să 
povestească tot ce a pățit. Cred că este foarte important să aflam exact ce s-a întâmplat, pentru a 
avea grijă să nu se mai întâmple niciodată. 

Este uimitor cum poporul evreu a evoluat după toate faptele pe care le-a suferit. Acesta este un 
exemplu al puterii pe care oamenii o au. Acesta este doar un exemplu al frumuseții oamenilor. 

Îi mulțumesc foarte mult Tovei pentru această oportunitate. Consider această călătorie ca pe o 
deschidere a ochilor, o deșteptare pentru nevoia de a iubi oamenii și de a proteja diversitatea. 

Toți suntem la fel, toți suntem egali. Cred cu tărie că împreună, cu dragoste respect, toleranță și 
luciditate că vom face aceste lucruri să nu se mai repete niciodată. 

Trebuie să ferim lumea de oameni cu gândire bolnavă. Această responsabilitate au avut-o bunicii 
noștri față de părinții noștri, părinții noștri față de noi, iar noi, la rândul nostru față de copiii noștri.  

  

14 Ceremonia March of the Living, Auschwitz - 12 aprilie 2018 
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Ish otanu lo yashiv 

mibor tachtit a'fel -  

kan lo yo'ilu -  

lo simchat hanitzachon 

Velo shirei hallel 

Lachen rak shiru shir lashalom 

al tilhashu tfila 

lachen rak shiru shir lashalom 

 

Nobody will bring us back 

from a dead and darkened pit 

here,  

neither the victory cheer 

nor songs of praise will help 

So just sing a song for peace 

don't whisper a prayer 

Just sing a song for peace 

in a loud shout 

 

  

15 March of the Living, ediția a 30-a, Auschwitz, 12 aprilie 2018 
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RAREȘ PITULICE, elev, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Am participat la March of the Living în perioada 9-13 aprilie 2018 şi 
consider că a fost o experienţă profund impresionantă şi 
emoţionantă pentru mine.  

În prima zi am ajuns în Varşovia, unde suntem primiţi de ghidul 
nostru - Doron, un evreu de origine poloneză, cu multe cunoştinţe 
atât în domeniul istoriei Poloniei, cât şi a istoriei Holocaustului şi a 
nazismului. Vedem Varşovia, un oraş în cea mai mare parte distrus 
de cel de-al doilea război mondial, acum dominat pe de o parte de 
construcţii comuniste şi totodată de zgârie nori. Foarte puţine 
clădiri aparţin trecutului oraşului! Cine ar fi crezut că între toate 
aceste mari clădiri se ascunde o istorie atât de dureroasă şi de 
întunecată!?! Ajungem la fostul zid al ghettoului din Varşovia. 
Ascuns între blocuri, aproape de neobservat de la stradă, acesta 

este una dintre amintirile înunecate ale acestei perioade din istoria Varşoviei. Vizităm apoi cimitirul 
evreiesc. Foarte multe poveşti se păstrează în pietrele de mormânt. 

După aceea vizităm centrul vechi al Varşoviei, impresionant de bine reconstruit după război. Avem 
puţin timp liber, în care abia reuşesc să mă dezmeticesc, după care mergem la ghettoul propriu-zis 
din Varşovia. Ca peste 
tot, foarte puţin a mai 
rămas din ghettoul 
original. Vedem 
Umschlag Platz-ul, de 
unde evreii erau puşi în 
trenuri spre a fi duşi la 
Treblinka şi mai târziu la 
Auschwitz, aceştia 
neavând nicio idee în 
legătură cu ce avea să li 
se întâmple. Vedem 
diferite monumente 
dedicate conducătorilor 
răscoalei din ghetoul de 
la Varşovia din 1943.  

În a doua zi, vizităm satul Tykocin şi aflăm despre istoria comunităţii evreieşti locale, după care 
urmărim povestea copiilor evrei din Tykocin care au fugit de nazişti ascunzându-se în pădurea 
Lopuchowo. În final, unii dintre ei decid să se despartă, această decizie fiind cea care le-a salvat 
viaţa. Cei care au rămas împreună au fost cu toţii omorâţi.  

  

16 Zidul Ghetto-ului din Varșovia 
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Cei care s-au despărţit au stat ascunşi, urmărind şi auzind cum ceilalţi au fost executaţi. Aici îmi pun 
prima dată întrebarea “Cum au putut oamenii să facă aşa ceva?”, “Ce fel de oameni au putut să 
execute nişte copii speriaţi, noaptea, într-o pădure?”, “Cum oare au putut să traiască supravieţuitorii 
cu această amintire?”  

Încerc să nu mă pun numai în locul victimelor şi supravieţuitorilor, dar şi în locul soldaţilor care au 
luat parte la asemenea atrocităţi oribile,… îmi pun o grămadă de întrebări şi îmi fac probleme de 
natură morală: “Se poate spune că doar au urmat ordinele şi că ei n-au avut nicio vina reală? Sau ar 
trebui şi ei învinuiţi pentru că nu s-au opus? Şi pe de altă parte, dacă s-ar fi opus ar fi fost oare 

executaţi la rândul lor?!” 

“Oare au avut remuşcări pe 
moment, sau la acel moment li 
s-a părut doar că-şi făceau 
datoria?” Prea multe 
întrebări… N-am timp să mă 
gândesc la toate, pentru că 
ajungem la Treblinka de unde 
dintre cei în jur de 900.000 de 
prizonieri n-au supravieţuit 
decât 42, printre morţi 
aflându-se şi celebrul Dr. 
Janusz Korczak.  

Încă o dată aceştia nu aveau 
nici cea mai mică idee în 

legătură cu ce avea să li se 
întâmple, aceştia crezând că erau duşi către oraşe noi din est unde urmau să înceapă o viață nouă, 
posibil mai bună. Trist este că primii prizonieri s-au oferit voluntari pentru deportare. 

Mii de oameni omorâţi pentru niciun alt motiv decât etnia sau religia lor, toate acestea pornind de la 
un ideal bolnav de “rasă perfectă”. Din lagărul de la Treblinka n-a mai supravieţuit timpurilor nimic în 
afară de câteva ziduri, acesta fiind distrus de revolta care a avut loc în lagăr în 1943. Doar 
monumentele mai aduc aminte de lucrurile oribile care s-au petrecut acolo.  

Am fost profund emoţionat de ceea ce văzusem până la momentul acela, dar nu puteam să îmi 
închipui emoţiile pe care aveam să le trăiesc în zilele următoare. Următoarea zi am mers la 
Majdanek. Suntem întâmpinaţi de impunătorul monument de la intrare. Aflăm că atunci când a 
intrat Armata Roşie în lagăr, în 1944, era plin de cranii. Oare ce or fi simţit acei soldaţi văzând ce 
lucruri oribile au putut să facă oamenii altor oameni! 

Acest lagăr se afla într-o zonă urbană dens populată a oraşului Lublin, astfel că, spre deosebire de 
Treblinka, aici toată lumea putea vedea ce se întamplă.  

  

17 Piatră comemorativă pentru Janusz Korczak, Treblinka 
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Aflăm povestea şocantă a ultimului comandant al lagărului, un tânăr ofiţer german pe nume Anthon 
Thumann, acesta alegând oameni la întâmplare pentru a-i arde de vii, în timp ce toți ceilalţi 
prizonieri trebuiau să urmărească această oroare. Cei ce nu priveau erau executaţi. De asemenea, 
atunci când avea timp liber, acesta practica un mic “joc”, forţându-i pe prizonieri să sară în piscină, 
după care acesta trăgea după ei cu pistolul, până când numai unul ramânea în viaţă.  

Aceeaşi întrebare mi se repeta în minte “Ce fel de om, ce fel de minte bolnavă poate gândi şi poate 
face aşa ceva altor fiinţe umane? Şi cum te poate distra aşa ceva?”, şi ASTA era doar începutul. 
Ajungem la camerele de gazare şi la duşurile aferente, aflăm povestea unei fete evreice pe nume 
Alina, ea şi cu mama ei au ajuns iniţial la Auschwitz, după care s-a aflat că trebuiau să ajungă de fapt 
la Majdanek, aşa că au fost mutate. Într-o zi, mama Alinei este dusă în clădirea despre care nu ştia că 
era de fapt o cameră de gazare. Atunci când Alina vede că mama ei nu mai iese, o cuprinde spaima 
care încet, încet se transformă în durere şi tristeţe: Ghidul ne pune înregistrarea cu vocea Alinei în 
momentul când constată dispariţia mamei ei. În final, matuşa ei, care n-a fost dusă în camera de 
gazare vine la ea şi îi spune ”De acum eu sunt mama ta!”. 

Combinația dintre povestea spusă de ghid şi înregistrarea audio a creat ceea ce probabil a fost cel 
mai emoţionant moment din întreaga experiență “March of the Living”. Îmi vine să plâng, simt cum 
mi se umezesc ochii, dar mă ţin tare spunându-mi în minte “Nu poţi să plângi, Rareș! Eşti în primul 
rând, în faţa ghidului, se filmează, o să apari la televizor, eşti bărbat! Nu poţi să plângi, ce naiba!?!” 
Aşa că printr-o minune dumnezeiască reuşesc să mă ţin tare şi să nu vărs nicio lacrimă, cu toate că 
sunt sigur că se vedea clar în ochii mei ce simt.  

Ieşim afară, câteva guri de aer proaspăt, şi după câteva minute, şocul trece! Credeam că asta a fost 
tot…, ei bine NU! Intrăm în sala cu pantofi, rămân cel puțin 20 de minute cu privirea fixată pe cutiile 
cu pantofi, în special pe 
pantofii FOARTE, FOARTE 
mici de copii, fiecare 
dintre acei pantofiori avea 
o poveste, au fost purtaţi 
de cineva, fiecare din acei 
oameni a avut o viaţă, un 
nume, o personalitate, 
trăiri, gânduri, visuri, 
speranţe, o familie etc.  

Erau oameni la fel ca noi, a 
căror singură greşeală a 
fost aceea că s-au născut 
la timpul nepotrivit, la 
locul nepotrivit şi în cazul 
celor mai mulţi, în religia 
sau etnia “nepotrivită”, iar acum tot ce mai rămăsese din ei erau acele maldăre de pantofi. Oare cei 
care au pus la cale o asemnea atrocitate oribilă s-au gândit vreodată la asta?  

  

18 Ambasadorii României în Polonia și Germania, Excelențele Lor 
domnii Ovidiu Dranga și Emil Hurezeanu, Auschwitz - 12 aprilie 2018 
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Următoarea zi ajungem la Auschwitz şi luăm parte la marşul propriu-zis, după care participăm la 
ceremonia de comemorare, unde ascultăm mărturia lui Edward Mosberg, un supraviețuitor al 
Holocaustului.  

Şi acum mă gândesc cum a putut acel om să trăiască după toate lucrurile pe care le-a văzut, le-a 
trăit… Acesta a văzut oameni arşi de vii în ghettoul din Cracovia, a fost bătut aproape până la moarte 
şi a fost aproape înecat, a trecut prin 3 lagăre de concentrare diferite şi a supravieţuit şi marşurilor 
morții. Şi încă mai poate, la 92 de ani, să vină în fiecare an să îşi împărtăşească povestea: Dar, de 
asemenea, nu pot să nu observ câtă ură şi de dezgust are când vorbeşte de germani, chiar şi acum la 
aproape 73 de ani de la tragedie, spunând că nu îi va putea ierta vreodată pentru ce i-au făcut lui şi 
poporului evreu. Pe cât de mult nu sunt de acord cu spusele lui, aş minţi dacă aş spune că nu-i 
înţeleg ura!  

De asemenea, am văzut şi fabrica lui Schindler şi am aflat povestea acestuia. O adevărată lecţie 
potrivit căreia toţi avem potenţialul de a face mult bine sau mult rău şi că nu toată naţiunea 
germană trebuie învinuită în totalitatea sa pentru atrocităţile Holocaustului. 

Dar probabil, aceasta este una din lecţiile cele mai imprtante ale Holocaustului. Ura duce doar la mai 
multă ură! Umanitatea nu va rezolva niciodată nimic prin ură. Dacă vrem ca astfel de lucruri să nu se 
mai repete şi să avem un viitor paşnic şi prosper, trebuie să nu uităm, dar totodată să învăţăm să ne 
iubim unii pe alţii, să trăim în pace, să iertăm. 

  

19 Delegația Lauder-Reut în marș de la Auschwitz I la Auschwitz II Birkenau, 12 aprilie 2018 



 

Pa
ge

25
 

 

 

 

DARIA GOLDENBERG, elevă, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Am pornit într-o călătorie, fără să știu ce mă așteaptă. 
Am pornit într-o călătorie, repetându-mi că trebuie să fiu 
puternică, repetându-mi că trebuie să văd și să aud 
fiecare poveste a Holocaustului. Am pornit într-o 
călătorie fără să fiu pregătită pentru istoria dureroasă a 
Poloniei și a lumii. 

Un fragment de zid, atât a rămas. Un fragment care acum 
78 de ani era un perete care anunța populația Varșoviei 
de ororile ce aveau să se întâmple. Azi, aceste fragmente 
sunt niște paznici tăcuți, martori ai unor sorți cumplite. 

Aceste rămășițe sunt fragmente ale istoriei și sunt singurele lucruri care au rămas în urmă.  

După ce am văzut ce a rămas din ghetoul 
Varșoviei, am fost conduși la Cimitirul 
Okopowa. Fiecare bucată de pământ era 
acoperită de zeci de povești. Erau povești de 
dinainte de război, povești despre oameni 
extrem de curajoși și puternici, povești 
cutremurătoare, erau poveștile vieții păzite 
de Îngerii Morții. Liniștea din cimitir te 
îndemna să vezi fiecare bucată de pământ și 
să descoperi fiecare poveste. Și erau atât de 
multe povești, toate adunate într-un singur 
loc.  

Un drum cu 15 pietre memoriale ne amintesc 
de curajul unor oameni care știau că este 
crucial să lupte pentru libertatea lor. Aceste 
15 pietre spun povestea rebeliunii din 
ghetoul Varșoviei. Erau tineri care călătoreau 
din oraș în oraș și care își riscau viața pentru 
a transmite informații extrem de importante. 
Erau bărbați care se gândeau la planul cel 
mai bun care îi va ajuta să scape din acel 
infern. Erau tineri care strecurau arme în 
ghetou. Toți erau niște luptători adevărați 
care și-au dat viața doar pentru a vedea 
căderea zidului și căderea inamicului. 

  

20 Statuia lui Janusz Korczak în cimitirul Okopowa, 
Varșovia 
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Una dintre poveștile care m-a emoționat mult a fost cea a lui Janusz Korczak, directorul orfelinatului 
comunității evreiești. În ghetou a salvat viețile multor copii și chiar și pe cei care nu aveau loc in 
orfelinat i-a ajutat să supraviețuiască. Chiar dacă i s-a oferit posibilitatea de a se salva, acesta a ales 
să rămână cu copiii săi și împreună au fost duși la Treblinka.  

Tykocin este un mic sat care înainte de război avea o mare comunitate evreiască. După ce am intrat 
în sinagoga satului ne-am alăturat unui grup care cânta Hine Ma Tov Umanaim. Oare de câți ani nu 
au mai auzit acei pereți cântecul acesta și oare le-a fost dor de acele cuvinte dulci? Evreii din satul 
Tykocin au fost luați și duși în pădurea Lopuchowo unde au fost împușcați.  

Aproximativ 2000 
de suflete au fost 
luate în această 
pădure. Cât timp 
mergeam spre 
memorialul din 
pădure, mi s-a 
părut ca pașii noștri 
se aud mai tare, de 
parcă mergeam 
alături de evreii din 
Tykocin. Acolo, în 
fața memorialului, 
am ascultat 
cântecul Eli Eli. Am 
sperat că la fel cum 
eu am auzit pașii 
victimelor, să fi 
auzit și ei vocea 

prietenei mele, vocea suavă care cânta un cântec atât de înduioșător. Pentru două minute liniștea 
apăsătoare a fost înlocuită de cântecul acela și nu știam ce mă durea mai tare, că pădurea se va 
intoarce la liniștea aceea cutremurătoare sau că acel cântec nu era mai lung.  

Primul lagăr pe care l-am vizitat în aceasta excursie a fost Treblinka. Mii de pietre memoriale purtau 
numele reprezentative din numeroase comunități evreiești. Am văzut platforma de unde coborau 
evreii și unde se făcea selecția. Am aflat că soldații naziști numeau drumul spre camera de gazare 
“Drumul spre Rai” și m-am înfiorat când am aflat câți oameni au murit acolo și când mi-am amintit că 
aici au ajuns și Janusz Korczak și copiii din orfelinat.  

Ceremonia ținută de câțiva colegi de ai mei lângă monumentul construit în amintirea sufletelor 
pierdute acolo mi-a rămas în memorie și în momentul în care am aprins fiecare câte o lumânare, 
mintea mea a fost cuprinsă de toate acele zile de vineri în care aprindeam lumânarile de Shabbat în 
tabere sau chiar la grădiniță cu colegii mei. 

  

21 Ceremonia Lauder-Reut în fața gropilor comune din pădurea Lopuchowo 
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A treia zi am ajuns la Majdanek, unul dintre cele mai bine păstrate lagăre de concentrare. Nu am 
crezut că totul o să fie atât de real. Normal că știam despre crimele care s-au întâmplat în acel lagăr, 
dar nu eram pregătită să văd barăcile, camera de gazare sau crematoriul. Față de Treblinka, aici 
puteam să văd clădirile. Am simțit că nu puteam să intru în nicio clădire, dar trebuia să fiu puternică, 
să văd și să înțeleg cu adevărat, 100% ce a pățit poporul evreu. De fiecare dată când auzeam o 
poveste mă gândeam la familia mea și simțeam cum mi se rupe o bucată din suflet și cum lacrimile 
curgeau fără să se oprească, dar eu trebuia să fiu puternică. Înțelegeam în sfârșit cu adevărat ce s-a 
întâmplat în Majdanek, ce s-a întâmplat în Treblinka, ce s-a întâmplat în Auschwitz și în alte 977 de 
lagăre de concentrare. Într-o singură cameră am uitat de promisiunea pe care mi-am făcut-o; nu am 
putut intra în crematoriu.  

Ziua marșului a constat în parcurgerea a 3 km, de la Auschwitz la Birkenau. Înainte să pornim, am 
vizitat o parte din clădirile din Auschwitz. Am auzit povestea unui cuplu care a reușit să fugă din lagăr 
și care, după ce a fost despărțit, a fost reunit cu ajutorul destinului. Am vorbit cu alți tineri care au 
venit aici, în această călătorie, ca să afle adevărul și ca să se asigure că memoria victimelor nu a fost 
uitată, că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Am ajuns în Birkenau și am ascultat discursul 
unui supraviețuitor, 
discursurile șefilor 
de stat ai Israelului 
și ai Poloniei și am 
ascultat discursurile 
copiilor unor 
supraviețuitori. 
Fiecare cuvânt avea 
un ecou foarte 
puternic în mintea 
mea. Fiecare cuvânt 
mă convingea cât de 
important este să 
luptăm împotriva 
ignoranței și cât de 
important a fost să 
fiu acolo.  

Pentru mine, March 
of the Living nu a fost doar o excursie, a fost ocazia să aflu ce s-a întâmplat în Holocaust fără să 
primesc o variantă frumos împachetată într-un celofan colorat. Mi-am dat seama de niste lucruri pe 
parcursul acelei săptămâni printre care și un pas mare pe care o să îl fac în viitor. Am auzit niște 
povești care merită să fie ascultate, ca toate poveștile legate de acest genocid.  

Nu există destule cuvinte pentru a descrie sentimentele trăite în aceea săptămână și sunt sigură că 
nu o să pot uita niciodată această experiență.  

  

22 Gard electrificat, Majdanek 
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FILIP GOȘU, elev, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Pe parcursul anilor precedenți am citit o sumedenie de 
cărți și am văzut multe filme în care cronotopul era Al 
Doilea Război Mondial, în lagărele de exterminare. 
Totuși, nimic din ce văzusem sau citisem nu poate 
cuantifica adevărata experiență a acestor locuri. 

Realitatea locurilor nu suporta niciun fel de comparație 
cu niciun film și nicio carte. Ghettoul polonez, cimitirul 
evreiesc, lagărele de exterminare - Treblinka, Majdanek, 
Auschwitz... Locuri mici, dar pline de povești dure. 
Povești unde avem antagoniștii și protagoniștii. Doi 

pioni, în spatele cărora stau mii de oameni, mii de vieți furate și mii de lacrimi curse. 

Băiat fiind, am fost crescut cu ideea că sentimentele care creează sensibilitate trebuie înlăturate, 
totuși, tot acest cadru rupt din lanțurile eticii m-a lasat să-mi încalc orice principiu cu care am 
crescut. Este inutil să subliniez sentimentul de dispreț pe care îl am față de atrocitatea acestor 
eveniment; în schimb, nu este inutilă schimbarea pe care generația noastră o poate aduce asupra 
viitorului.  

Când am vizitat lagărul de exterminare de la Auschwitz, mi-a atras atenția un citat al marelui filozof 
George Santayana, care susținea că “Cei care uită trecutul sunt condamnați să îl repete”. Aici 
intervine cuvântul nostru. Chiar dacă trecutul nu este favorabil, lecția noastra este să-l acceptam și 
să învățam din greșelile unor oameni care nu au fost deschiși să învețe din greșelile altora.  

Spre deosebire de alte 
excursii în care am fost, 
aceasta reprezintă mai mult 
decât o amintire. Excursia 
aceasta reprezintă un strigăt 
de trezire la realitate. La 
realitatea dură, de groază, și 
nu la utopia în care trăiam 
până acum. După fiecare 
vizită am simțit o eliberare 
imensă. Mi s-a descătușat 
inima și mi-am dat seama cât 
de norocos sunt că m-am 
născut sub alte circumstanțe. 
Experiența aceasta a fost, 
într-adevăr intensă, dar și 

extrem de interesantă. Vizitarea acestor locuri rezonează pentru oricine iubește și respectă omul la 
intensități asemănătoare. 

  

23 Placă comemorativă din cimitirul Okopowa, Varșovia 
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Luni a fost cea mai obositoare zi dintre toate. Mai întâi am vizitat ghettoul evreiesc unde persoanele 
iudaice erau separate de restul lumii într-un fel de enclavă. După un tur complet, am vizitat și un 
cimitir evereisc ce avea mii și mii de morminte. Multe dintre acele morminte erau ale unor persoane 
care și-au riscat viața în al doilea război mondial, de dragul binelui. 

În cele din urmă, după ce am mai vizitat și zidul ghettoului ne-am îndreptat spre hotel. Marți a fost 
prima zi în care am vizitat un lagăr de concentrare - Treblinka; asta după o plimbare într-o pădure în 
care au fost executați zeci de evrei. 

Odată ajunși la Treblinka, am învățat despre cum naziștii convingeau persoanele iudaice că lagărele 
de concentrare nu erau un loc rău, ba dimpotrivă, că acolo aveau să își refacă viața într-un oraș nou. 
Nu avea să fie așa, urmau să se întâmple atrocități inimaginabile. Numărul persoanele care au pierit 
la Treblinka atinge aproape un milion. 

Miercuri a fost, poate, 
și cea mai emoționantă 
zi dintre toate, cînd am 
vizitat Majdanek. 
Majdanek era un lagăr 
de dimensiuni mari, dar 
care surprinzător avea 
doar în jur de 70.000 de 
evrei. Chiar și așa, deși 
numărul celor uciși nu 
se compară – între 
Majdanek și Treblinka, 
Majdanek și Auschwitz 
– totuși pot constata cu 
ușurință că era cel mai 
crud loc de pe pămînt. 

 

Joi a fost ziua Marșului - cînd am pornit dinspre Auschwitz spre Birkenau. Ce m-a surprins într-un 
mod plăcut a fost numărul persoanelor tinere ce participau la eveniment. Mai pot adauga și faptul că 
acele persoane erau de toate etniile și vîrstele, ceea ce imi demonstrează faptul că lumea este 
pregătită să învețe din greșeli, pentru a evita o altă tragedie de asemenea proporții. 

Vineri a fost ultima zi. Am mai vizitat niște monumente evreiești și o sinagogă. 

Mulțumesc conducerii școlii și profesorilor însoțitori că mi-au oferit ocazia de a vedea aceste locuri, 
și consider că a fost una dintre cele mai prolifice experiențe de pînă acum, atat din punct de vedere 
academic, cât și din punct de vedere psihic. 

  

24 Ceremonia Lauder-Reut în amintirea victimelor Holocaustului, 
Treblinka 
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HORIA NICULAE, elev, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Am crezut că este doar o excursie, una așa cum am mai avut în cei 12 
ani la Lauder. Însă de la bun început a fost total diferită: plecarea în 
miezul nopții, aerul rece și liniștea din aeroport, colegii mei și 
profesorii parcă mai tăcuți, mai serioși decât altădată. Și mai ales, 
Tova pleca cu noi: nu avea cum să fie o excursie obișnuită. 

Am ajuns la Varșovia. Programul nostru, bine stabilit deja, și-a 
început desfășurarea încă din prima zi. Am fost la Okopowa 
Cemetery, iar ghidul ne-a dat detalii importante. Am văzut 
monumente care încet, încet ne introduceau în ceea ce avea să 
urmeze. Seara am ajuns la hotel, obosiți dar fără să avem habar 
despre ce urma să vedem, să aflăm, să trăim cu adevărat. 

Ziua a doua ne-a dus spre Treblinka: primul lagăr de exterminare în care am pășit vreodată până 
acum. După ce l-am vizitat, ne-am așezat afară, pe pietre, și am ascultat câte avea să ne spună ghidul 
nostru. Istoria nu mai era o simplă poveste și începea să prindă viață peste tot: în jurul nostru, în aer, 
în ziduri. Acum, când îmi amintesc, realizez că nu știam nimic. 

A treia zi a început dis-de-dimineață. Oboseala încă nu pusese stăpânire pe noi. Am plecat spre 
Majdanek, iar acesta este momentul cheie al călătoriei noastre. Tot ce am văzut acolo, toate acele 
încăperi și torturile îngrozitoare care au avut loc, paturile în care erau nevoiți să doarmă câte 10 
(este chiar inimaginabil!!!), cuptoarele în care oameni așa ca noi au fost arși de vii, camerele de 
gazare, turnul de supraveghere de unde erau împușcați cei care aveau curaj să fugă, întunericul și 
mirosul încăperilor… toate acestea și multe altele deveneau greu de acceptat. Am simțit pentru 
prima dată nevoia să fiu alături de părinții mei. 

După-amiază am plecat spre 
Cracovia. Un drum lung și 
obositor. Seara la hotel nu 
ne doream decât să 
dormim, știind că a două zi 
avea să fie cea mai grea 
dintre toate. 

Dimineață zilei de joi ne-a 
dus către Auschwitz. Nu știu 
să existe un loc mai 
înspăimântător; eu nu am 
văzut până acum.  

  
25 Lagărul de exterminare Majdanek 
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Pereții plini de fotografii ale celor care și-au pierdut viețile acolo, copii mici și slăbuți, nevinovați, 
mamele și tații, chipurile lor m-au impresionat enorm. Nu este o poveste. Acești oameni, acești copii 
au existat cu adevărat și niște ticăloși le-au luat tot ce aveau mai de preț: viețile, familiile, TOT! Am 
simțit iarăși cum o ură imensă mă cuprinde (nu cred că până la 16 ani am mai simțit vreodată ura 
așa, nu cred că am mai simțit-o în niciun fel de fapt) precum și dorința ca cineva, oricine, să îmi 
răspundă la întrebarea obsesivă DE CE? De ce și cum a fost posibil așa ceva? O milă adâncă mă 
cuprindea văzând fotografiile, încălțămintea, îmbrăcămintea, părul. Toate ale unor oameni așa ca 
mine, ca tine, ca noi. Voiam iar ca părinții mei să fi fost cu mine. 

Și a urmat MARCH OF THE LIVING. Am străbătut pe jos 3 km, de-a lungul șinei de cale ferată pe care, 
cu ani în urmă, soseau la Auschwitz, vagoane pline cu oameni nevinovați. Nazismul a atins cele mai 
înalte cote ale nebuniei și demenței umane. Aveam atât de multe întrebări la care nici nu știam dacă 
vreau cu adevărat să aflu răspunsul. Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple. Marșul nostru a fost 
doar o mică dovadă de respect pentru toți acești oameni care și-au găsit sfârșitul atât de inuman, 

fără să aibă vreo 
vină, doar pentru 
că niște oameni 
bolnavi au ajuns să 
aibă o putere 
nemăsurată la un 
moment dat. Așa 
ceva nu trebuie să 
se mai întâmple 
NICIODATĂ! 

Seara târziu am 
avut parte de cea 
mai emoționantă 
surpriză pe care 
Tova și profesorii 
noștri ne-ar fi 
putut-o oferi: 
fiecare dintre noi a 

primit un plic sigilat. L-am desfăcut curios, iar înăuntru se află o scrisoare de la părinții mei pentru 
mine. Nu am plâns pentru că…nu se cuvine… Am simțit că sunt privilegiat. Am înțeles că trebuie să 
mă bucur de viață. De familia mea. De școala mea. De tot ceea ce noi avem azi, iar atâtea milioane 
de oameni au pierdut: libertatea și demnitatea umană. 

A fost o experiență extraordinară care m-a schimbat și mă simt privilegiat că am avut parte de ea. 
Încărcătura emoțională a fost mare. Și mai este încă. Pentru că nu avem voie să uităm. Niciodată. Și 
pentru că nu avem voie să lăsăm să se mai întâmple. Niciodată. 

Mulțumesc, Tova! 

  

26 Marșul celor vii, 3 km între Auschwitz I și Auschwitz Birkenau - 12 aprilie 
2018 
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TEO TENDER, elev, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

We began our History lesson on Monday, April 
9th in Warsaw, at the Warsaw Ghetto wall and 
finished our journey on Friday, April 13th at 
Schindlers factory which was situated in the 
Krakow Ghetto. Many people were killed during 
the Second World War in the places we saw. We 
visited two of the largest cities in Poland, where 
there were also a large population of Jewish 
people.We saw the biggest Jewish ghetto in 
Warsaw and saw places where many people were 
exterminated, such as the camps of Treblinka, 
Majdanek, Auschwitz and Auschwitz Birkenau, 
the last being a place where over 1 million Jews 

were killed by the Nazi regime. But it wasn’t all about death. We also saw remarkable places like 
Schindler’s factory which was the place where Oskar Schindler rescued 1200 Jews from death.  

When we arrived in Warsaw, Poland, we began our journey through history at the Warsaw Ghetto, 
which was the largest Jewish ghetto during the Second World War. Over 400,000 people lived there. 
After we visited the Okopowa Cemetery which was one of the biggest Jewish Cemeteries in Europe, 
situated just outside of Warsaw. There are over 250,000 marked graves in this cemetery. Our guide 
told us the stories of the people that were buried in the cemetery.We continued our history lesson 
at the Heroism Trail. 
We first saw the 
station where the 
people boarded the 
train that would 
eventually take 
them to the Death 
Camps. We saw the 
place where the rise 
of the Warsaw 
Ghetto began and 
heard the stories of 
those who were 
involved. Our guide 
told us the stories of 
the brave people 
that decided to take 
on the Nazis and almost succeeded to defeat them. Though they did not succeed they convinced 
other people to rise and fight the Nazis. Afterwards, we saw the Monument of the Ghetto Heroes 
which was unveiled in April 1948. Behind the monument was The Museum of the History of Polish 
Jews which was opened in April 2013. 

  

27 Delegația Lauder-Reut în sinagoga din Tykocin 
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On our second day we went to see Tykocin, Lopuchowo and the Treblinka extermination camp. In 
Tykocin we saw the synagogue which was built in 1642. Every year there are over 40,000 people 
visiting the city to see the Synagogue, because of its age and significance. In Tykocin, before the 
Second World War, there was a very big Jewish community. 

Afterwards we went to the Lopuchowo forest located near Tykocin were the Tykocin pogrom took 
place on August 25, 1941. In the forest there is a mass grave of the Jews that were shot and a 
monument to commemorate the people who were shot by the Nazi-German army.  

At the end of the day, we visited Treblinka camp which was built in 1942 and liberated in 1943 at 
Treblinka is estimated that between 700,000 to 900,000 people were killed by the Nazis. The 
Treblinka Death Camp was the deadliest camp built by the Nazis almost every person that went 
there was killed. After the war at Treblinka was built a commemorative cemetery for all of the 
people that died at the Treblinka death camp. 

On our third day in Poland, we went to the cruelest concentration camp: Majdanek. Majdanek is 
located near Lublin, and over 70,000 people were killed there, those people were mostly Jewish and 
Polish. The main use for this camp was forced labor. It was operated from 1941 to 1944. The Soviet 
Union liberated the 
Majdanek camp on July 
22, 1944.  

After the war at 
Majdanek a memorial 
was constructed at the 
entry gate of the camp. 
A Mausoleum was built 
in 1969 which contains 
the ashes and remains 
of the victims that were 
killed and then 
cremated. We finished 
our day by driving to 
Krakow to prepare for 
the March of the Living 
the next day. 

On our fourth we 
participated at the 
March of the Living. This 
March of the Living was 
very important because it celebrated 30 years since the March of the Living was created, and 70 
years since the State of Israel was founded. The March of the Living is a march between Auschwitz I 
and Auschwitz II (Birkenau).   

28 (de la stânga la dreapta) E. S. Ambasadorul României în Polonia, 
domnul Ovidiu Dranga, E. S. Ambasadorul României în Germania, 

domnul Emil Hurezeanu, jurnalista Thea Haimovitz, E. S. Reprezentantul 
Israelului la Națiunile Unite, domnul Danny Danon, Tova Ben Nun-

Cherbis, președintele Complexului Educațional Lauder-Reut, jurnalista 
Eva Galamboș – Auschwitz-Birkenau, 12 aprilie 2018 
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The purpose of the March is to remember the Holocaust and make sure that it never happens again. 
Over 1 million people were killed at Auschwitz including Jews, Poles, Romani and Soviet prisoners of 
war. The camp was liberated by the Soviet Union on the 27th of January 1945.  

Our guide told us many stories of people that were at Auschwitz. At the March people came from 
many countries such as the United States, Argentina, Japan and Germany, to name a few.  

At Auschwitz I our guide showed us the barracks. That was the most impressive was the place where 
mountains of hair were placed. The images that we saw at Auschwitz were incredible. After visiting 
Auschwitz I, we marched between Auschwitz I and Birkenau, where there was a ceremony in which a 
survivor talked about the Holocaust and how he lost his entire family there. Auschwitz Birkenau was 
the biggest Nazi camp and the place were the most people died. 

On our fifth and final day in Krakow, Poland we visited the Tempel Synagogue. The Tempel 
Synagogue was built in 1862 and is situated in the Kazimierz district of Krakow, Poland. After we 
visited the Remah Synagogue which is also situated in the Kazimierz district of Krakow. It was built in 
1557 in a Renaissance architecture. The Krakow Ghetto was one of the biggest ghettos and its main 
purpose was to exploit, terrorize, and persecute the local Jewish population. The Ghetto was 

liquidated by the Nazis in 
1943. After seeing the ghetto 
we went to Schindler’s 
factory. At Schindler’s factory 
he saved during the second 
world over 1200 people. 

 

What I have seen in Poland 
was something that both 
amazed me and horrified me 
and showed me what 
happened to the Jewish 
population of Europe and how 
cruel the Nazis were and why 
this should be a lesson to 
everybody and make sure that 

it nevers happen again to anyone.The places that I have seen and the pictures and stories make this 
experience was unique and seeing people that were persecuted by the Nazis and that were in the 
camps amazed me and those places should convince people that it should never happen something 
like this thing again.The images showing how people were treated by the Nazis and how they were 
living and the way that they were tortured. Seeing places like Schindler s factory made me that 
people were together and helped each other when they were in need. Hearing stories about the 
people that were there made me go back in time to that period and realise what happened to those 
people.  

29 Cartierul istoric evreiesc Kazimierz, Cracovia 
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FLORINA COMAN, psiholog, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Săptămâna această va rămâne în conștiința mea un 
punct de referință. Va rămâne întipărită ca fiind acea 
călătorie în care am simțit îndeaproape legătura dintre 
viață și moarte. Mi-au dansat prin minte cuvinte 
precum libertate, neputință, viață, tragedie, tortură, 
sens, și, din nou, viață. 

Am participat, în acest aprilie, la March of the Living, 
alături de alți 20.000 de oameni – un marș simbolic pe 
traseul de 3 kilometri între Auschwitz și Birkenau, 
aducând un tribut celor care au pierit în Holocaust. 

Am fost împreună, zilele acestea, 45 de oameni, profesori și elevi, din Bucureșți și din Chișinău, 
trăind umăr lângă umăr, o lecție de istorie tulburătoare. Habar nu aveam noi, când ne-am întâlnit în 
aeroport, cât urma să ne apropiem, cât aveam să ne cunoaștem prin suferință, cât aveam să 
plângem împreună, cât aveam să ne deschidem sufletele și să ne oferim suport pentru a digera cel 
mai autentic curs despre istoria poporului evreu, despre o istorie a nedreptății, neputinței, durerii 
și… supraviețurii. 

Timp de o săptămână am vizitat locuri încărcate de tristețe, în care simți la nivelul fiecărei celule, 
moartea. Am bătătorit pământuri în care milioane de oameni au pierit, sfârșind în lagăre, cuptoare, 
ghettouri, camere de gazare, împușcați și torturați pe timp de zi, pe timp de noapte, smulși de lângă 
familiile lor. Copii. Copii uciși. Aici, șirul poveștii mi se încâlcește, mi se amestecă gândurile pentru că 
îmi vine imposibil să cuprind cu mintea scene în care vieți nevinovate și fragede trec printr-un iad… 
creat de oameni, cu bună știință, cu intenție. 

Fac o punte peste timp și mă întorc la amintirea felului în care se desfășura viața mea în urmă cu o 
săptămână, în săptămâna în care i-am invitat pe copii la pregătirea psihologică pentru această 
experiență. Povești, filmulețe și fotografii care aveau rolul de a ne avertiza că urmează să fim puși 
față în față cu niște sentimente grele. Îmi amintesc de vorba unuia dintre profesorii care ne anunțau 
că, oricâte imagini și filme vom fi văzut, niciunele nu vor avea puterea de a ne pregăti pentru ce 
urma să trăim. Urma să devenim martorii psihologici ai morții și groazei. Urma să trăim un proces de 
maturizare. 

Călătoria a avut un parcurs progresiv în care am luat contact cu nenumărate locuri ce marcau 
suferința evreilor și pentru noi, aceastea au fost experiențe cu efect de creștere personală. Ajungem 
la Ghetto Wall și aflăm că naziștii, pentru a construi ghetoul din Varșovia, au înălțat un zid de 11 
mile, în jurul cartierului evreiesc. Zidul a fost distrus în 1943 când ghettoul a fost lichidat. O mică 
parte din acest zid mai stă în picioare astăzi, încăpățânându-se să nu dea uitării tragediile unui 
popor. 
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Trecem, mai târziu, prin cimitirul Okopowa care este unul dintre cele mai mari cimitire evreiești din 
Europa. Aici se odihnește inventatorul limbajului universal Esperanto – Ludovic Lazarus Zamenhof. 
Invenția sa avea ca scop mijlocirea comunicării internaționale.  

Esperanto este o limbă artificială, 
dar care exprimă toate nuanțele 
gândirii umane. Esperanto 
înseamnă “cel ce speră” și se spune 
că este o limbă mai ușor de învățat 
decât limba engleză. Zamenhof, 
spunea în 1912 că “Ideea centrală a 
limbii Esperanto este: prin 
fundamentul unei limbi neutre să 
depășească toate barierele între 
oameni și să-i unească, astfel încât 
fiecare să vadă în aproapele său un 
frate”. Un om fascinat de ideea unei 
lumi fără războaie face parte dintr-
un popor persecutat, zdrobit. Despre Okopowa ar mai fi multe, multe de zis… dar am ales să port cu 
mine amintirea acestui om luminat, preocupat de unitate, prietenie, comunicare liberă.  

Parcurgem, în aceeași zi, The Heroism Trail. Împreună, legați sufletește, noi, cei 45 de oameni, 
mergem pe urmele eroilor. Punctul final: Monumentul Eroilor. E un bun final de zi. Încorporăm în 
inimile noastre actele de eroism, de luptă, de răscoală, de putere din neputință, de speranță. 

A două zi, ne îndreptăm spre Tykocin. Din acest sat și din împrejurimi, în 1941, 4000 de suflete – 
femei, copii, bărbați, bătrâni – au fost smulși din viețile lor, duși în pădure și împușcați. Oamenii erau 
strânși în grupuri de câte două sute și executați. În timp ce martorii își așteptau moartea. 

În memoria lor, aici, în mijlocul pădurii, ne-am unit mâinile, am aprins lumânări, încercând prin 
ceremonia noastră să aducem recunoaștere morților. Să admitem cruzimea și plecarea lor tragică. Să 
recunoaștem și să onorăm existența lor. A fost o experiență de-a dreptul spirituală. Dara noastră 
cânta, în toată liniștea pădurii, de lăcrimau copacii. Plângeam toți… pe înecate, mușcându-ne buzele, 
înăbușind furia și tristețea. Blajinii (așa se refereau elevii din Chișinău, la cei morți) parcă participau 
cu noi la ceremonie. Măcar în viața lor de după moarte să le admitem suferința, să le-o plângem… 
într-o încercare timidă de vindecare a lor, a noastră, a umanității. 

Câteva ceasuri mai târziu, Treblinka ne aștepta. În toată frumusețea naturii, cândva, acolo a existat 
un lagăr de exterminare. Ce amestec între frumusețea naturii și apăsarea trecutului. Am văzut în 
jurul meu copaci… sute de copaci care stăteau drept martori. Parcă din fiecare crimă crescuse un 
copac. Doar că ei, sărmanii copaci erau sute… crimele fuseseră mii. Treblinka m-a apăsat, m-a 
îndurerat, m-a înfuriat, m-a înmărmurit. A fost singura pădure prin care am călcat în viața mea și în 
care n-am putut să respir. A fost singura pădure în care am plâns… în care nu mi-am mai simțit 
Dumnezeul și libertatea.  

  

30 Mormântul fondatorului limbajului Esperanto, L. L. 
Zamenhof, în cimitirul Okopowa din Varșovia 
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A treia zi, cu Treblinka peste inimile noastre, ne-am îndreptat spre Majdanek – care îmi va rămâne 
cea mai vie amintire olfactivă a existenței. Majdanek a fost un lagăr de concentrare și de 
exterminare, construit la periferia orașului Lublin. Deși, inițial fusese gândit ca lagăr cu scop de 
muncă forțată, acesta a devenit un loc de exterminare la scară largă, în timpul Operațiunii Reinhard. 
Crimele aveau loc de-acum în văzul lumii… la marginea unui oraș. Nu am putut să nu mă întreb ce au 
simțit, ce au gândit locuitorii Lublin-ului de-atunci. Nu am putut să nu mă întreb cum e pentru 

locuitorii de azi (din 
blocurile de peste drum) 
să vadă, din casele lor, 
zilnic, Majdanek-ul.  

Condițiile de locuire din 
lagăr, erau letale. Iernile 
erau îngrozitor de reci, iar 
verile sufocante. Ce am 
văzut, mirosit și simțit aici 
devine dificil de pus în 
cuvinte. Tragedii greu de 
procesat.  

Așa că, dragă cititorule, 
dacă ai ajuns pînă aici și 
simți că nu mai poți 
continuă, mai bine revino 
mâine… urmează 
povestea care mi-a 

cicatrizat ființa. Cruzimile și ororile erau la ordinea zilei, dar, poate cea mai cruntă, este cea a unui 
ofițer căruia îi plăceau băieții, copiii - în sensul sexual al cuvântului. Pentru ca, în fiecare seară, să 
abuzeze un alt copil, la finalul serii… lua șapca victimelor, drept suvenir. A două zi, analiza care copil 
avea, în continuare, basca. Asta însemna că putea să-și țină evidența clară a victimelor. Știți… fiecare 
om are o limită. Povestea asta, spusă de ghid, a reprezentat limita mea. În calitate de adult și 
psiholog, am simțit că trebuie să-mi țin firea ca să pot fi suport pentru copiii pe care-i însoțeam. Dar 
clipa aceasta a poveștii m-a marcat definitiv… am simțit durere și repulsie. Neputință și furie. Și 
lacrimi pe care nu le mai puteam stăpâni. Vulnerabilitate și durere. Mi-am îmbrățișat copiii… și 
pentru ei și pentru mine. Ca să putem trece, pe picioarele noastre, prin ziua de azi. Limitele 
rezistenței mi-au fost atinse de mai multe ori. În clipa în care am intrat în camera în care zăcea 
ostenită grămada de încălțăminte a celor uciși. Gumari, bocanci ponosiți… de oameni mari și mici. 
Păpucei de copii, care îți transmit, aproape prin cuvinte vii că purtătorii lor au fost uciși. Știți ce 
păpucei micuți zăceau acolo? Mici, mici de tot… vulnerabili, fragili și inocenți. 

Trebuie să fi simțit mirosul de acolo. Elevii noștri spuneau că miroase a moarte, că încă miroase a 
gaz. Cert e că am simțit cum ne sufocăm stând 10 minute în fiecare cameră.  

  

31 Monument comemorativ ridicat de sovietici la intrarea în lagărul 
Majdanek 
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Am simțit că amețim, am simțit că, printr-o loialitate inconștiență față de victime, plângem, ne 
sufocăm și murim puțin. Doar ca să renaștem ieșind la soare, la aer, la lumină, luându-ne în brațe. 
Aceasta este o 
poveste despre viață 
și despre moarte, 
despre dragostea și 
unitatea dintre noi, 
ăștia 45 care ne-am 
oripilat azi, care am 
trăit individual și 
colectiv, tragediile la 
care am stat martori 
post-mortem. 

Și camerele în care 
am privit șocați, prin 
geam, părul... părul 
victimelor. Camerele 
astea care nu ne lasă 
să uităm cum părul a 
fost smuls de pe scalpul oamenilor. Cosițele împletite, părul blond, șaten și negru… stau dovadă vie a 
haosului și torturii. Ce poți spune în gândul tău când vezi asta? Văd, recunosc, admit și plâng 
suferințele voastre! Poate un gând de dragoste, de vindecare către ei. Și lumânări. Te mai gândeșți la 
lumânări. Să aprinzi cât mai multe. Sperând că focul, prin simbolul lui transformator, să curețe, să 
vindece, să aducă lumină în întuneric. 

Îndepărtându-mă de Majdanek, după ore de tăcere și introspecție, am simțit nevoia de a-mi suna 
toți oamenii dragi, de a le spune câtă dragoste le port. De a îmbrățișa pe oricine. Mi-a trecut prin 
minte cât sunt de liberă. Că nimeni nu-mi poate fura libertatea și securitatea existențială. Majdanek 
m-a scos din toate schemele cognitive iraționale. Majdanek rămâne resortul prin care am să mă 
reinventez mereu. Pentru că Majdanek este cea mai intensă experiență a morții. Care mă face să 
trăiesc! 

Joia mult așteptată, din 12 aprilie, în care aveam să mărșăluim laolaltă 20.000 de oameni din culturi 
și religii diferite, avea să fie o zi profundă. O zi în care, după toată neputința trăită, aveam să facem 
ceva cu sens. Aveam să mergem. Or, asta însemna viață. Atâta vreme cât mergi, ești încă viu. În urma 
tragediei la care am asistat, rămâne ceva util: rămân ideile de viață, speranță, mișcare, 
recunoaștere… toate verbe active. Pentru că trebuie să demonstrăm că nu moartea a învins, nu 
naziștii au învins. Poporul evreu a învins… câștigându-și independența, supraviețuind, unindu-se, 
mărșăluind împreună, strângându-se împreună într-un act de iubire colectivă față de strămoși, față 
de supraviețuitori, față de descendenți. 

  

32 Pantofii victimelor Holocaustului, expuși în lagărul Majdanek 
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ALINA MARIA NICULAE, elevă, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Când privesc înapoi către experiența ,,March of the Living”, adun 
idei, cuvinte, sentimente, fragmente de povești. Văd imagini, simt 
vise spulberate, mă trec fiorii, aud plânsete. Mă trezesc iar în 
Polonia, totuși, deloc tristă, mă uit în jur și simt că, într-un fel, 
cresc. Greu ar fi să-i pun un titlu sau să-i găsesc început, dar, în 
final știu că sunt alta, că iubesc mai mult și că prețuiesc fiecare 
minut al vieții mult mai mult, din inimă. Această poveste este, în 
primul rând, despre și mai apoi pentru oameni. 
 
Trebuie să recunosc că am plecat de acasă neștiind la ce să mă 
aștept și, cu cuvintele domnilor profesori în minte, am parcurs 
acest drum, căutând să mă regăsesc, căutând să înțeleg, să învăț și 
cine știe? Poate chiar să schimb. ,,Nimic din ceea ce vă vom spune 

sau vă vom arăta, nu vă va putea pregăti pe deplin pentru ceea ce veți simți acolo.” Credeți sau nu, 
ceva mai adevărat nu am crezut că pot auzi în viața mea.  
 
Este prima zi, suntem în inima Varșoviei, mai exact în locul în care exista ghettoul. Putem vedea 
bucăți rămase din zidul original, ce înconjura acest spațiu sălbatic, trist, izolator. În jur totul s-a 
modernizat. Oameni ne privesc de la balcoanele blocurilor de apartamente construite pe ruinele 
unui fost cartier sihastru, ce adăpostea mii de suflete. Discrepanța dintre trecut și prezent este 
agonizantă. Însă, în locul acela am învățat despre iubire, speranță, dăruire și sacrificiu. Ca să putem 
înțelege pe deplin poveștile ghidului nostru ar fi trebuit să cunoaștem chinul unei vieți duse de pe o 
zi pe alta, ceea ce nu este 
cazul. Astfel că, poveștile 
despre copii cu vârste între 
6 și 16 ani, care își riscau 
viața zi de zi pentru a aduce 
o pâine acasă, pentru 
familie, deși ne vor rămâne 
veșnic întipărite în inimă, nu 
le vom putea înțelege. Nu 
din vina noastră și nici din 
vina lor; ne putem numai 
imagina, ce simțea un copil, 
în momentul în care știa că 
o moarte iminentă îl caută, 
dacă va continua să își 
hrănească familia.  
  

33 Placă comemorativă din cimitirul Okopowa, Varșovia 
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Acești oameni sunt eroi, eroi despre care merită să se scrie cărți, eroi pe care poporul evreu, dându-
ne tutror un exemplu, a învățat să îi comemoreze și astfel, atât în cimitirul Okopowa, cât și urmând 
Heroism Trail am auzit povești despre oameni, care au continuat să lupte, pentru ca amintirea unor 
vremuri cumplite să rămână întipărită adânc în memoria colectivă a noastră, a celor cu care viața a 
fost mai îngăduitoare. Artiști ce s-au cerut a fi îngropați unul lângă celălalt, pentru a aduce aminte de 
misiunea comună pe care toți o avem, de a ne aduce aminte și de a da mai departe.  
 
Cu pași repezi sosește a doua zi și încerc să îmi imaginez ce alte povești mă mai pot emoționa și ce 
noi sentimente mă vor încerca. Plecăm spre Tykocin. Rămân plăcut surprinsă de începutul dinamic, 
prietenos, muzical al zilei. Intrăm în sinagogă, unde alte două grupuri, mari, de tineri își ascultă atenți 
bucățica de istorie. Brusc, câteva voci timide încep să cânte. Nu mai durează mult până să ne apuce 
de mâini și să ne cheme să îi însoțim la dans. Veselie, prietenie, steaguri fluturânde și zâmbete, 
câteva momente în prezent, câteva momente de mulțumire. Noi trăim astăzi datorită lor, parcă 
gândim toț la unison.  
 
Ghidul nostru, Doron, cu vocea lui liniștită și înceată, ne decorează drumul către pădurea din 
Tykocin, Lopuchowo, cu povestea unui băiețel de 13 ani, pe care tatăl său îl alungă de acasă în 
momentul venirii naziștilor. Acesta este derutat și se simte vinovat fiindcă tatăl său îl alungă, însă, 
observă că și vecinul, prietenul său, se află în aceeași situație. Aceștia fug la câteva sate depărtare, 
unde unchiul lui Avraam locuia, iar acesta îi primește și încearcă să îi convingă că vor fi în siguranță. 
Cei doi refuză și fug din sat, ajungând în pădure, unde soldații SS-ului își pregăteau armele pentru noi 
victime. Numerele contează. Este deja dureros să auzi această poveste, a doi copii. Dar nu au fost 
doar doi, au fost zeci, sute, mii, milioane. Au trecut două săptămâni de la întoarcerea din Polonia și 
încă am momente când cad pe gânduri și nu înțeleg câtă ură poate exista în sufletul unui om, încât să 
pedepsească niște oameni pentru că sunt diferiți. Da, am fost, suntem și mereu vom fi diferiți. Este 
straniu să mă gândesc cum această luptă era dată între două părți, când sincer, lupta ar fi putut fi 
dată de fiecare în parte, pentru el. 
 
Nu semănăm, iar prin faptul că unii dintre noi am reacționat la aceste povești prin lacrimi, unii prin 
tăcere, dovedește încă o dată că toți avem ceva diferit și pentru asta suntem speciali. Mergem, ne 
apropiem. Aici, ar fi putut fi o poieniță, sau un parc, dar aici este Treblinka. Sună impunător nu e 
așa? Primul lucru pe care l-am auzit despre acest loc este că nu mulți au scăpat cu viață. Șocul poate 
fi mare când pășești în locurile în care atâtea crime au fost înfăptuite. Într-adevăr, nu e ușor.      
 
Pilonii de lângă fosta șină au fost reconstruiți, iar în întâmpinarea vizitatorilor răsar pietre funerare, 
pe care este inscripționat numele unor țări. Țări, ale căror popoare au fost înjosite și exterminate, 
într-un joc diabolic. Crematoriul, adăugat construcției mai târziu, era denumit ,,grătarul”. Mă întreb 
oare, ce fel de monștrii ar putea face așa ceva și în același timp să doarmă liniștiți noaptea? 
 
Ceremonia pe care am pregătit-o la Treblinka a fost mai presus de comemorativă, a fost 
înduioșătoare. Ne-am strâns în cerc și am cântat Hatikva. Am aprins o lumânare și ne-am amintit. Și 
alții ne-au urmat exemplul. Ni s-au alăturat, am plâns, am simțit și ne-am luat adio de la sufletele 
celor ce și-au găsit sfârșitul aici.  
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Este miercuri. Este apogeul. În momentul acesta. Tremur. Mi-e greu să mă abțin. Toate simțurile îmi 
sunt puse la încercare. Mirosul este înțepător, aerul este încărcat de lacrimi vărsate și țipete 
sfâșietoare. Podeaua scârțâie și aerul este prăfos, vocea ghidului ne conduce prin camere 
întunecoase, înguste și întortocheate. Povestea unei fetițe, Halina, ce a fost adusă la Majdanek 
împreună cu mama sa, am ascultat-o în timp ce parcurgeam pas cu pas fiecare metru de oroare. 
 
Majdanek a fost cel mai greu obstacol de depășit în această excursie, nu din cauza locului și a 
încărcăturii emoționale, ci pentru că am observat schimbările din jurul meu. Am fost mișcată de 
puterea și seninătatea pe care ghidul nostru, profesorii și chiar prietenii mei au arătat-o în momente 
foarte emoționante în timpul ceremoniilor și vizitei. Pentru mine, cel mai greu este să îi văd pe cei 
din jurul meu 
plângând și fiind triști, 
astfel că durerea mea 
a fost amplificată de 
durerea prietenilor 
mei, în ale căror 
priviri puteam citi 
regret, tristețe și 
disperare.  
 
Unii oameni își plimbă 
copiii în acest loc ca în 
parc. Oare ei cunosc 
adevarată poveste din 
spatele acestui câmp 
al patimilor? Unii 
oameni au făcut plajă 
aici. Oare ei înțeleg 
cum întinează 
amintirea acestor martiri? Știu ce reprezintă monumentul unde 7 tone de cenușă sunt păstrate? Noi 
da. În momentul în care am atins ultima treaptă, un fior m-a pătruns, iar când colegii mei de 16, 17, 
18 ani au spus poezii în locul acela încărcat de amintiri, am simțit ușor, ușor cum pic. Singura 
legătură cu realitatea o reprezenta strângerea fermă a mâinii, pe care Daria mi-o dăruia.  
 
M-a schimbat mult această experiență. Nu pentru că am văzut, ci pentru că nu am fost singură. Dar 
oamenii aceia, cărora destinul nu le-a surâs, ei erau singuri în frigul nopții de iarnă sau în crunta 
căldurii a verii. Lipsiți de apă, mâncare sau un zâmbet cald. Deși dormeau cate 5, 6 poate și mai mulți 
în pat, știau că sfârșitul vine.  
 
Este joi. Mai este o zi. Ne pregătim pentru marș. Este marșul celor vii, trebuie să înțelegem că viața 
merge înainte și cu asta în minte pornim la drum către Auschwitz. Este cald afară și mă trezesc stând 
în fața unui... cămin studențesc?  
  

34 Monument ridicat peste imensa urnă funerară în care se găsește 
cenușa victimelor din lagărul Majdanek 
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Dacă nu aș ști mai bine, Auschwitz ar trece ușor drept acesta, dar expozițiile dinăuntrul barăcilor 
spun o altă poveste. Fotografiile, documentele și hărțile provoacă dezgust, greață, repulsie aș putea 
spune.  
 
Camera cu păr, tone de fire împletite, adunate și folosite. Oare câte femei și fete au fost sluțite de 
dragul misiunii? De dragul cauzei? Și poate că auzind aceste lucruri relatate nu vă ating. Dar noi 
puteam fi acolo, copii de 7, 8, 9, 10 ani au fost acolo, despărțiți de familie, îmbrăcați în pijamale cu 
dungi, dispăruți în istorie, transferați, omorâți, gazați, totul pentru că erau prea mici, prea mulți, 
totul pentru că erau ,,inferiori”. La vârstele acestea, inferioritatea ar trebui măsurată în numărul de 
bomboane primite la prânz.  
 
Și, de fapt, cuvintele ,,inferioritate” și ,,superioritate” nu ar trebui să existe în vocabularul unui copil. 
Acesta nu ar trebui să cunoască frica și nu ar trebui exclus. Însă nu putem uita, camera cu pozele 
copiiilor, cu gemenii lui Mengele, pozele femeilor, statisticile care arătau schimbările create de 
înfometare și tortură.  

Ieșim din nou la aer, pornim la marș, tăcem, mergem, ne gândim, oameni ne ies în cale, mergem, 
tăcem. Și din depărtare îl vedem, impunător, ultima stație, moartea. Auschwitz Birkenau. Un 
moment mă opresc și mă uit la șina de tren, aproape simțind mirosul morții. Soarele bate și ascunde 
trecutul, pe care noi ne chinuim să îl scoatem la suprafață.  
  

35 Canistre ce au conținut gazul ucigaș Zyklon B - Muzeul Auschwitz 
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Plantând cu lacrimi plăcuțele de lemn cu mesaje, promitem că nu vom mai lăsa să se întâmple așa 
ceva vreodată. Însă tăcem și o păstrăm în sufletul nostru și mergem înainte. Porțile gigantice din 
cărămidă se ridică în fața noastră promițându-ne securitate. Au greșit cei care au sperat că porțile 
acelea îi vor proteja, când adevărul este că i-au separat de viață. Este greșit să spun că este cel mai 
îngrozitor loc pe care l-ar putea cineva vizita vreodată?   
 
Am primit întrebarea ,,Considerați că este bine ca tinerii să fie educați despre Holocaust prin 
vizualizarea și vizitarea acestor locuri? Nu este prea dur?” Dur a fost ce atrocități au avut loc. Dur 
este că nimeni nu i-a ajutat sau nu le-a oprit. Nu. Consider că, deși este o experiență ce schimbă 
perspectiva asupra vieții, este necesară pentru a evolua și pentru a schimba modul cum îi privim pe 
cei din jurul nostru și cum îi tratăm. 
 
Am învățat că viața merge înainte și că speranța moare ultima. Dragostea se ofilește, însă niciodată 
nu dispare, iar suferința nu se poate ierta niciodată. Și pe lângă aceste aspecte, mi-am demonstrat, 
încă o dată, că prietenia este cel mai frumos lucru din viața unui om. Le mulțumesc prietenilor mei 
pentru că mi-au înseninat această experiență, că mi-au zâmbit în fiecare dimineață, că ne-am luat în 
brațe și ne-am asigurat că este în regulă să plângem, că m-au făcut să cresc ca om.  

Este incontestabil de greu să înțeleg, până și acum, de ce se întâmplă astfel de lucruri în lume, sau 
cum le putem opri. Dorința mea, după această excursie, este ca în lume să fie liniște, să ne iubim un 
pic mai mult aproapele și să nu mai existe ură, ceartă și supremație.  
  

36 Muzeul Auschwitz, ascultând prelegerea zguduitoare a lui Doron Hari, ghidul nostru 
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Îmi dau seama că sunt un copil idealist și poate sunt fascinată de suprarealism, dar oare e ceva 
greșit, în a spune că vreau doar dragoste în lume?  
 
Aș dori ca oamenii să nu mai ajungă să mănânce iarbă pentru a supraviețui. Aș dori ca femeile să nu 
mai fie tratate ca niște instrumente pentru reproducere. Aș dori ca niciun copil să nu mai fie răpit și 
să nu mai devină victima experimentelor de orice fel.  
 
Ajung la final, ajung acasă, în prezent, mă chinui să scriu cuvinte, propoziții, fraze. Adun trăiri și le 
pun jos, mă uit înapoi, dar mi-e frică să privesc înainte. Este greu, sper să înțelegeți, este trist și sper 
că s-a sfârșit. 
 

  

37 Delegația Lauder-Reut în așteptarea semnalului de pornire la March of the Living, Auschwitz - 
12 aprilie 2018 
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ASAF BEN JOYA, teacher, the Lauder-Reut Educational Complex 

This is what I wrote when I was 22 years old and visited 
Auschwitz for the first time when I was in the army: 
 
The cold, the drizzle, the cloudy skies, it’s like it’s all been 
waiting especially for us, the arrivals from Israel who have 
come to watch the horror. 
Of course, horror like this shouldn’t be seen on a sunny 
day, when the world is smiling to you. This is a perfect 
beginning for this kind of a journey.  
 
First day in Poland, Warsaw. A normal European city, 

coffee shops, people, and a Jewish cemetery. In which European city can’t you find a Jewish 
cemetery? I anticipate the horror, the stories of horror I grew up with as a child, on which I was 
raised. Waiting to see these sights from these stories I 
have always heard, stories which I was fed, and it was 
because of these stories that I am an officer today in 
the Israeli defense forces. 
 
I have to say I couldn’t find it, that place which will 
make me cry. That strangely peaceful or terribly awful 
place where hundreds of thousands were murdered, or 
maybe even just one little girl. The place wasn’t there. 
 
In spite of the bad weather which welcomed me when 
leaving the airplane, even that couldn’t help me find 
that place. 
 
Is there something wrong with me? Am I that 
insensitive, just a cold person who can’t even shed a 
tear where millions of my people were murdered?  
But it’s happening now, while writing these lines. My 
nose starts running, my eyes become blurry and one 
teardrop falls on the paper.  
 
How absurd is it to think that stood in front of a mass 
grave and a crematorium built for bodies and to now 
think that this very drop, the same one which refused 
to show itself in Birkenau, decides to come out now 
when I am sitting in my home, in front of a paper with a 
pen in my hand. 
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So why does the drop appear now and not then? I don’t have a clear answer.  
No human brain can see this horror, process it and mourn all in the same moment. This is what I 
think. A Huge Mountain of ashes, so our guide said, is made from human ashes of murdered Jews. 
But it’s a mountain, and who could possibly make the calculation in his head knowing ashes from 
one body can barely fill a small jar… yet this thing in front of me is huge. So many children, women 
and men are are all lying right here. 
So the eye can see, but the brain can’t really perceive it. This journey didn’t give me answers. I went 
here thinking I might find some answers I’ve been looking for my whole life. I saw a well-functioning 
European country, a nation who learned to live with the loss. I saw perfectly normal people, not 
exactly the things I would hope to find, but today I understand it is much worse than I imagined. 
If I found evil people, unique, extremely vicious who lived once and will never exist again, I would 
have been much calmer knowing this event happened and can never repeat itself. 
But they were as all other people, fathers to sons, sons to parents, husbands to their wives, 
terrifyingly normal and because of that, the fear is greater. For that we should go there and 
understand things that these things can happen again. 
We are not immune, a second Holocaust can happen again to us, and it is happening in smaller 
scales all around the globe while I’m writing these very lines. 
I used to be angry at the Israeli army for using the Holocaust like a tool. Before I even finished tying 
up my boots on the first day in the army, I found myself at “Yad va-Shem” in Jerusalem, a visit 
designed so that I will have no doubts, even for a moment, about the necessity of the army in Israel. 
Today, today I truly understand. 

I had the privilege of traveling with my 
students, as a teacher, to that cursed land 
once again, ten years later. As a teacher in a 
different country, I have to admit I had some 
personal fears. I feared my students would not 
feel as connected to that story as I. I had fears 
that I would stand aside watching my students, 
and I would soon understand how the same 
horror story could touch one person and 
barely make sense to another. 
But I was proven wrong. The students 
perceived this horror story in a way I could 
never predict. It touched them. I saw it on their 

scarred faces, their tears, the hugs they gave and the empathy they were showing to one another. 
They needed strength to go through this journey and I was so proud of them as I watched how they 
connected without even saying a word.  
There were moments in this journey when I cried and had such strong feelings just because I saw 
how the stories affected their souls. Sometimes I felt bad for showing and exposing them to these 
horrors.  
The world is a beautiful place, and people are basically good. For me, as a teacher, it was important 
to show my students how bad people can become, what damage we can cause to one another and 
to this planet.  
  

38 Supraviețuitor al Holocaustului și președintele 
Israelului, Reuven Rivlin 
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MARIA-ALEXANDRA BORDEIANU, elevă, Colegiul Național Ion Creangă 

"March of the Living" a fost cu siguranţă o experienţă pe 
care nu o voi putea uita niciodată, o experinţă ce a săpat 
adânc în fiinţa mea şi mi-a oferit o adevarată lecţie de 
viaţă. Această excursie de studiu, ce a avut ca menire un 
scop nobil, aş putea spune, nu doar că mi-a oferit un 
vast bagaj de cunoştinţe în ceea ce priveşte Holocaustul, 
dar m-a ajutat să mă cunosc mai bine şi pe mine însămi. 
Am descoperit o parte a mea de care nu eram 
conştientă în trecut, o latură sentimentală intensă, ce 
amplifică parcă înzecit orice emoţie. Am trăit 
sentimente pe care nu le mai simţisem niciodată până 

atunci. Înainte de plecare ni s-a spus că nici un fel de documentar, poze, informaţii, nu ne pot pregăti 
pentru ceea ce avea să vedem şi simțim. La momentul respectiv nu am luat în serios această 
precizare, însă a fost cu totul adevarată. 

Încă din prima zi (luni, 9 aprilie) am putut simţi un impact asupra mea. Totul devenea mai real ca 
niciodată, totul prindea o formă din ce în ce mai amplă. Am conştientizat că este cu totul altceva să 
te afli în locul în care au avut loc astfel de evenimente tragice, decât atunci cand citeşti sau priveşti 
documentare. Am învăţat istorie într-un mod deosebit, însă o istorie cumplită. Luni am avut ocazia să 
îmi creez o adevărată viziune de ansamblu în ceea ce priveşte ghettoul din Varşovia. Am devenit cu 
adevărat conştientă de amplitudinea sa, de împrejurările desfăşurării evenimentelor. În zilele 
noastre, locurile respective arată vesel, liniştite şi pline de verdeaţă, 
însă nu am putut să văd cu adevărat niciunul dintre aceste aspecte. 
În ochii mei, toate acele locuri se scăldau parcă într-o ceaţă sumbră. 
Am aflat de existenţa "contrabandiştilor". Aceştia erau în general 
copii ce reuşeau să se strecoare dincolo de zidurile ghettoului. 
Întrucât încă existau bani în ghettou, aceştia cumpărau produse din 
afara ghettoului şi le vindeau mai scump în interiorul acestuia. 
Astfel, după ce mare parte din locuitorii ghettourilor şi-au pierdut 
viaţa din cauza foametei, a bolilor, frigului etc., cei puţini rămaşi au 
putut trăi pană la capăt datorită "micilor afaceri comerciale" 
desfăşurate în cadrul ghettoului. Aceste informaţii au fost cu totul 
noi pentru mine. Am fost uimită de inteligenţa şi dibăcia copiilor din 
ghettouri, şi de rolul lor însemnat. 

Vizitele din această zi şi-au avut fundamentul nu numai în informaţii 
la modul general, ci şi în poveştile de viață a numeroase persoane, 
mai ales în vizita de la cimitirul evreiesc. Acesta datează din secolul 
al XIII-lea şi este al doilea cimitir evreiesc înfinţat în Varşovia, dupa ce primul a devenit complet 
ocupat. Cel mai mult m-a impresionat povestea doctorului pediatru şi a profesorului evreu Janusz 
Korczak, al cărui statuie se află in cimitirul vizitat.  

  

Janusz Korczak 

39 Janusz Korczak 
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Acesta se bucura de un mare respect la acea vreme şi era unul dintre cei mai cunoscuţi pedagogi, nu 
numai din Polonia. Janusz Korczac ţinea prelegeri pe teme legate de creşterea copiilor şi de 
învăţământ, astfel instruind şi alţi profesori. De asemenea, acesta a salvat numeroşi copii în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. A fost directorul unui orfelinat, în care se aflau în mare parte copii 
evrei.  

Însă, în timpul Holocaustului, la un moment dat, s-a ordonat deportarea copiilor din orfelinat în 
lagărul Treblinka, unde urmau să fie exterminaţi. Dragostea lui Janusz Korczak pentru cei mici nu a 
cunoscut niciodată limite, astfel acesta a ales să meargă cu copiii, deşi ştia că acest fapt înseamnă un 
bilet sigur către moarte. La gară a fost recunoscut de către un soldat care l-a informat că el poate 
pleca, că nu trebuie să se urce în tren. Însă, Janusz Korczak a ales să mergă până la capăt cu copiii. 

Personal, consider acest gest puţin spus 
respectabil. Janusz Korczak a pierit în 
lagărul de la Treblinka. Pe de altă parte, 
am fost impresionată de revolta din 
ghetoul Varşoviei, de voinţa, speranţa şi 
organizarea evreilor, de faptul că au avut 
puterea de a se împotrivi. 

În cea de-a doua zi, am vizitat Tykocin, un 
mic orăşel din Polonia, care are însă o 
istorie bogată. În această zi am început 
să ne intersectăm cu din ce în ce mai 
multe grupuri din diferite ţări, ce 
participau, de asemenea, la "March of 

the living". Am fost plăcut suprinsă să văd unitatea oamenilor ce participau la acest eveniment. Fie 
că se cunoşteau sau nu, aceştia începeau să cânte împreună cântece şi să dansese dansuri specifice 
acestora. Momentele de acest fel au înseninat remarcabil atmosfera. În această zi am început să 
percep grupul ca pe o familie mai mare. Am simţit o legătură cu oamenii din jurul meu, ştiam că toţi 
suntem acolo, indiferent de provenienţă sau religie, din acelaşi motiv: pentru a comemora victimele 
Holocaustului şi a nu uita evenimentele ce au dezumanizat fiinţa umană. După ce am aflat mai multe 
despre oraşul Tykocin, ne-a fost prezentată povestea tânărului de doar 13 ani, Avraham Kapiza, unul 
dintre supravieţuitorii Holocaustului din Tykocin. Când a venit vremea deportării, toţi evreii din 
Tykocin au fost strânşi în piaţa evreiască a oraşului şi puşi să aştepte. Tatăl lui Avraham Kapiza a 
intuit că ceva rău va urma, aşa că şi-a obligat fiul să fugă. Acesta nu era singurul ce a reuşit să 
evadeze din mulţimea strânsă în piaţă, alături de el au mai scăpat şi alţi tineri. Kapiza ştia că situaţia 
nu va fi favorabilă pentru ei dacă vor rămâne împreună, însă restul grupului nu a acceptat să se 
despartă. El însă a părăsit grupul, astfel ajungând singurul supravieţuitor dintre tinerii ce au reuşit să 
fugă din piaţă. A continuat să fugă până ce a ajuns la locuinţa unui unchi, unde a stat doar câteva 
zile. Kapiza i-a povestit unchiului cele întâmplate şi l-a avertizat că este în pericol, însă acesta nu era 
convins că deportările vor ajunge chiar şi într-un sat "uitat de lume", cum era cel în care locuia. 
Tânărul Avraham Kapiza nu a mai stat mult la unchiul său şi şi-a continuat drumul. La o zi după 
plecarea acestuia, evreii din satul unchiului au fost deportaţi. Acesta a supravieţui pe timpul iernii 
într-o pădure, însă la un moment dat a fost prins şi trimis la Auschwitz, unde a supravieţuit. 

  

40 Canistră de gaz Zyklon B 
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Călătoria a continuat spre pădurea Lopuchowo, loc unde au fost masacraţi evreii din Tykocin. Aici s-a 
organizat o mică ceremonie în care s-a intonat un cântec, s-au citit mici discursuri şi am aprins cu 
toţii lumânări. Ceremonia a emoţionat pe toată lumea, sentimentele multora nu au mai putut fi 
înfrânate şi au început să se exteriorizeze. Parcă şi natura se afişa într-o manieră ceremonioasă, 
tăcută. În aer, însă plutea durere. Iar eu sunt sigură ca respiram durere, pentru că o simţem în capul 
pieptului. 

Următoarea oprire a fost lagărul din Treblinka. Nimic nu a mai rămas din acest lagăr, întrucât 
germanii l-au ţinut secret şi au ascuns mai apoi dovezile. Cu toate acestea, au fost construite 
numeroase monumente ce amintesc de acest loc, precum blocuri orizontale de piatră ce urmează 
fosta cale a şinelor de tren, un impunător monument, şi o multitudine de pietre funerare pe care 
sunt scrise numele locurilor din care au fost deportaţi evreii în lagărul Treblinka.  

Există o singură piatră cu numele unei persoane, iar acestă persoană este nimeni altul decât Janusz 
Korczak. Ni s-a relatat o poveste plină de curaj şi speranţă referitoare la răscoala evreilor din acest 
lagăr. De asemenea, o altă mică ceremonie a avut loc şi la Treblinka. Am fost marcată să aflu că au 
existat doar 42 de supravieţuitori ai acestui lagăr. 

Miercuri, cea de-a treia zi, am ajuns în oraşul Lublin pentru a vizita lagărul de muncă Majdanek. În 
ceea ce mă priveşte, Majdanek a constituit apogeul meu emoţional. În acest sens, m-a marcat 
povestea Helenei Birnbaum, ce avea doar 12 ani la vremea respectivă, întrucât a atins un subiect 
sensibil, probabil pentru noi toţi: mama. Mi-am imaginat cum ar fi să-mi pierd eu propria mamă într-
un lagăr, fără ca măcar să-mi dau seama ca nu mai este lângă mine, fără sa-mi fi luat adio, fără să-i fi 
spus cât de mult o iubesc... A fost cumplit pentru mine doar simplul fapt că mi-am imaginat o 

asemenea întâmplare. Nu m-am 
aşteptat să-mi fie atât de greu 
să-mi opresc lacrimile. 
Momentele marcante au 
continuat. Am păşit în camere 
de gazare, crematorii, am văzut 
uimitor de mulți pantofi ce au 
aparţinut victimelor. Niciodată 
nu mi-am putut exterioriza 
sentimentele în public, însă aici a 
fost imposibil să le pot stăpâni. 
Majdanek mirosea a moarte. 
Simţeam cum iau cu mine o 
părticică din suferinţa de acolo. 
Energiile pe care le poţi simţi 
într-un astfel de loc sunt 

uimitoare. Nu ai cum să pleci fără să iei o părticică din ele cu tine. De asemenea, am fost marcată şi 
de mormanul imens de cenuşă ce se afla la Majdanek. Nu mă aşteptam să aflu că pe vremea când 
funcţiona lagărul, cenuşa era folosită în agricultură, cu precădere în plantaţiile de căpşuni. 

  

41 Intrarea în lagărul de exterminare Majdanek 
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Bineînţeles, ziua marşului a avut, de asemenea un impact emoţional, am vizitat Auschwitz. Aici, însă 
am fost uimită de adevărata grandoare a marşului. Am fost surprinsă de amalgamul de ţări din toate 
colţurile lumii ce au venit la marş, de toate limbile pe care le auzeam, de sociabilitatea şi căldura 
tuturor! Prin urmare, unitatea tuturor popoarelor prezente te împuterniceau din punct de vedere 
emoţional. Cu toate acestea, şi aici mirosea într-un mod înecăcios a moarte.  

Am văzut grămezi de păr, crematorii, poze cu oameni ce nu mai arătau a oameni… iar în asemenea 
împrejurări nici toată căldura din lume nu poate suprima tragicul. Ceremonia ce a avut loc la 
Auschwitz Birkenau a fost demnă de 
proporţiile impunătoare ale marşului. 

Ultima zi a fost mai aerisită, printre 
obiective s-au numărat una din 
sinagogile din Cracovia, un cimitir 
evreiesc, dar şi binecunoscuta fabrică 
a lui Schindler, personalitate ce a 
salvat circa 1200 de evrei, 
angajându-i pe aceştia în fabricile 
sale.  

După toată această experienţă pot 
spune că m-am întors acasă altă 
persoană. Nu am fost niciodată aşa 
de recunoscătoare pentru tot ceea ce 
am, nu mai îndrăznesc să mă plâng 
de nimic, preţuiesc din inimă totul. 
Am realizat că de la a deveni din om 
neom, este doar un pas. Am 
conştientizat că nu este nevoie să 
mori ca să simţi iadul."March of the 
Living" a fost o adevărată experienţă 
de viaţă, ce a ajutat la înţelegerea cu 
mult mai amplă a evenimentelor 
tragice ce au avut loc. Iar înțelegerea 
evenimentelor contribuie la evitarea 
acestora pe viitor. Consider că nu 
trebuie să uităm faptul că toţi, 
înainte de a fi orice altceva, suntem 
oameni! 

  

42 Președintele Israelului, Reuven Rivlin, ținând un discurs 
în cadrul ceremoniei March of the Living, Auschwitz - 

Birkenau, 12 aprilie 2018 
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ȘTEFANIA-ALEXANDRA CĂTUȚI, elevă, Colegiul Național Ion Creangă 

Pentru mine această experiență a însemnat o provocare. O 
experiență unica, inedită, neașteptată, care m-a surprins și m-
a lăsat fără cuvinte. Imediat ce s-a terminat, am ajuns acasă și 
am apucat să reflectez asupra ei.  

Încă din prima zi, am avut ocazia de a cunoaște, prin prisma 
unui foarte pasionat și cultivat ghid, multe povești și detalii, 
cu totul adevărate, despre tragedia evreilor, din perioada 
1941-1943 și nu numai. Totul a început luni, la cartierul 
evreiesc. Acolo, am conștientizat că profunzimea 

evenimentelor pe care urmează să le trăiesc va fi copleșitoare. Și a fost.  

Următoarea oprire: cimitirul evreiesc. La prima vedere totul inspira o tăcere apăsătoare. O vervă de 
oameni, victime a căror pace va fi cu greu găsită sau poate nu va exista pe deplin niciodată. După o 
lungă zi, am ajuns la hotel. Obosiți, încărcați și curioși la ceea ce ne rezerva ziua de mâine. Eu una, 
așa mă simțeam.  

A doua oprire a fost la Tykocin. Acolo am putut învăța că există încă unitate și carismă în oameni. 
Empatie și dorința pentru comemorare. Asta am putut să văd în oamenii frumoși adunați în 
sinagogă. Ceea ce m-a impresionat și mai mult a fost momentul nostru comemorativ. În pădurea 
Tykocin. Cred că toți ne-am regăsit în cântecul superb, interpretat de colega noastră de drum, Dara. 
O fată cu un suflet 
superb, dar greu apăsată 
de complexitatea și 
tragismul evenimentelor 
din jurul ei. O 
înțelegeam. Simteam 
ceea ce dorea ea sa 
transmită, iar în 
momentul interpretării, 
parcă întreaga pădure a 
căzut în liniște. Parcă 
fiecare copac și vietate, 
dorea să îi audă omagiul 
care transpunea propria 
poveste.  

Dacă ar fi să caut un 
cuvânt pe care mi l-a 
inspirat cea de-a doua zi, ar fi iertare. Simțeam că, oarecum, am fost iertați. Același sentiment a 
reieșit și la Treblinka, pe care am vizitat-o ulterior. 

  

43 Moment comemorativ și de reculegere la imensa urnă funerară din 
lagărul Majdanek 
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A treia zi, personal, m-a emoționat cel mai tare. Dacă ar fi să găsesc un cuvânt pentru ziua în care am 
vizitat Majdanek, ar fi zgomot. Zgomotul nepăsării atâtor oameni, zgomotul negăsirii de pace, pentru 
atâtea suflete. Pură și neprelucrată, vina. Eu personal asta resimțeam. Eram șocată. Eram surprinsă 
cum de la o zi la alta, e posibil să resimți două emoții total, dar total opuse.  

Drept dovadă, Majdanek a reprezentat pentru mine, momentul culme. Am plâns. Personal, nu mă 
consider o persoană slabă, sau mai bine zis, știu că nu sunt. Ceea ce mi-a adus atâtea lacrimi în aceea 
zi a fost momentul în care, în toată acea mare de durere și urlet de suferință, pe care le simțeam, am 
intrat din întâmplare într-o cameră comemorativă. Nu aș putea să transpun puritatea jertfei pe care 
o simțeam în corpul acela din Majdanek, dar voi incerca. Pe fundal o rugăciune, simplă, dar solemnă.  

Un fundal întunecat, atât de întunecat încât nu puteai să vezi în fața ta, iar în mijlocul camerei, 
simplii bulbi de luminițe. Aceștia ardeau, în intensitate descrescendo. Am stat să mă gândesc la 
însemnătatea acelui moment, dar a fost de prisos. Acea cameră, acel punct de liniște într-o mare de 

durere, a fost cel mai 
emoționant moment 
pe care l-am resimțit 
de-a lungul experienței 
în Polonia.  

Așa cum reiese, restul 
zilei a fost plină de 
confuzie și întrebări, 
față de mine, față de 
ceea ce oamenii au fost 
capabili să își facă unul 
altuia, dar mai ales față 
de lumea în care 
trăiesc. Ma gândeam 
atunci, dacă ceva 
asemănător are să se 
întâmple din nou. Mi-
am răspuns “deja se 
întâmplă”. Nimic nu e 

sigur, nimic nu îți poate garanta protecție, iar noi oamenii, în ignoranța noastră, suntem incapabili să 
conștientizam sau mai rău, să luam atitudine, până nu e prea târziu. De mare ajutor în ziua aceea 
pentru mine au fost doi elevi ai liceului Lauder. Acei elevi, mi-au devenit prieteni de-a lungul 
experienței acolo, și am reușit cumva să ne sprijinim unul pe celălalt și să încercăm să dăm alt gust 
zilelor amare pe care le-am avut în momentul impactului cu atâta durere. Cam așa am resimțit eu 
ziua la Majdanek. Evident, am văzut mult mai multe, am resimțit încă pe atât, emoțiile, dar pentru 
mine, momentul menționat anterior a reprezentat un punct de culme, prea dur aș putea spune, de 
trecere de la durere la liniște, ceea ce m-a făcut să îmi dau seama și mai mult de suferința care 
“striga” din toate colțurile lagărului.  

  

44 Arbeit Macht Frei (Munca te eliberează) - inscripția de pe poarta 
lagărului Auschwitz 
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Ziua Marșului. Încă de dimineața eram toți pregătiți. Eram obosiți, asta se putea vedea pe fețele 
tuturor, dar eram pregătiți. De ce anume? Nici noi nu ne puteam răspunde. Alături de ghidul nostru, 
am plecat să vedem ororile din spatele zidurilor “Auschwitz Birkenau”. În ciuda mulțimii de oameni 
care a venit din toate colțurile lumii pentru momentul “March of the Living”, am reușit să vedem. 
AM REUȘIT să atribuim un chip, în spatele poveștilor. A fost dureros. Personal, o anume imagine, pe 
care încă o am în minte și acum, când scriu, când închid ochii, mi-a sfâșiat inima, dar m-a făcut să 
vreau să fiu puternică. În fond, toată această experiență m-a făcut mai puternică și nu pot decât să 
fiu enorm de recunoscătoare că a scos la iveală, din mine însămi, puterea pe care trebuia să 
conștientizez că o am. Revenind la ziua marșului. După vizitarea câtorva clădiri ale lagărului, am luat 
prânzul. O mare de oameni, de zumzet și culori, se unduia pe străzile pe care, nu cu mult timp în 
urmă, răsunau lacrimi, strigăte și oroare. Câte povești poate să șoptească o stradă, o rocă, nu?  

Oamenii vorbeau, făceau cunoștință, culturile se 
omogenizau, se împleteau frumos, creându-se 
cunoștințe. Personal, am cunoscut câteva persoane 
din diferite țări, în cadrul marșului și am remarcat 
vitalitatea din fiecare persoană pe care o întâlneam. 
Vitalitate care, din păcate, lipsea oamenilor care au 
suferit în Auschwitz, câteva zeci de ani în urmă.  

Marșul a început. Am mers cu o oarecare 
curiozitate până la ruinele celuilalt lagăr. Spun 
ruine, pentru că numai atât a rămas. Oamenii sunt 
plini de frică. De mojicie, de neasumare.  

Germanii sunt tot oameni, deci de ce ar fi diferiți? 
Asta au făcut și ei, dorind să își ascundă urmele 
crimelor, au încercat să arunce totul în aer. Dar 
istoria nu uită, iar noi cu atât mai mult, nu iertăm. 
Eu una, asta simt. Drumul prin lagăr mi s-a părut 
interminabil. Lung, istovitor, dar spre surprinderea 
mea, cu mai puțină apăsare sufletească. Am poposit 
pentru a asculta discursul supraviețuitorului pe care 
am avut onoarea să îl auzim vorbindu-ne.  

Ziua s-a terminat frumos. La fel de istovitoare, dar 
cu scopul deja atins. Nu mai eram simplii 
necunoscători, ajunsesem în stadiul de inițiați în aceea lume a durerii, în care oamenii au fost nevoiți 
să trăiască. Noi eram norocoși. Noi am avut o ușă deschisă, frumos aranjată, numai pentru noi, de 
ieșire din aceea lume. Ușa pe care victimele Holocaustului nu au avut-o.  

În aceea zi am avut parte și de momente frumoase. Primul, a fost momentul în care am aflat 
povestea de dragoste dintre doi deținuți ai lagărului.  

  

45 Fabrica lui Oskar Schindler, Cracovia 
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Poate poveste de dragoste e mult spus, dar mi s-a demonstrat încă o dată că iubirea, în toată 
ambiguitatea ei, poate să se nască în orice suflet, că nu depinde de carcasa exterioară a trupului, și 
că destinul, dacă e sortit să fii cu cineva, vei găsi acea persoană, indiferent de anii scurși. Un al doilea 
moment frumos a fost cel de la hotel, în care toți copiii au primit câte o scrisoare de la părinții lor. M-
a atins sufletește să îi văd citind. Să îi văd cu lacrimi în ochi. Acela era un semn al maturizării lor, în 
urma întregii experiențe.  

Și eu am plâns, dar din alte motive. Plângeam pentru că oarecum, conștientizam că se apropie 
finalul. În ciuda emoțiilor copleșitoare, trăite în săptămâna petrecută în Polonia, am avut onoarea să 
cunosc persoane deosebite, dar mai ales domni și doamne, cadre didactice ale liceului Lauder, 
minunate. De la fiecare am învățat câte ceva. De la fiecare am dorit să rămân cu o amintire distinctă. 
Cu aceasta ocazie vreau să le mulțumesc, încă o dată, în parte. Simt să încep cu doamna Florina. 
Mulțumesc din suflet pentru lecția de bunătate, solidaritate și pentru ca mi-ați arătat câtă vitalitate 
și emoție poate să existe în sufletul unui om. Mulțumesc doamnei Laura, care a fost un model și un 
sprijin pentru mine de-a lungul experienței. Vă mulțumesc că mi-ați arătat ca nu e nimic greșit în a-ți 
exterioriza emoțiile și vă mulțumesc ca mi-ați fost alături. Nu am cuvinte pentru empatia 
dumneavoastră, cu noi toți, în parte.  

  

46 Muzeul Auschwitz 
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Thank you Morgan for understanding and tolerating all of us, for trying to empathize with all of us, 
for trying to make us feel like it’s ok not to be prepared for what was about to happen during the 
week in Poland. Thank you for the way you’ve been there for us. Just thanks!  

Asaf. Thank you. You were the one teacher responsible for me, and for my friends from Creanga 
High School. I know it was a little difficult for you, because you didn’t know any of us, but I hope that 
we didn’t disappoint you. Thank you for being so strong and full of understanding. Thanks to you too 

for joking with all of 
us and trying to just 
be there not only for 
us, but for everyone 
in need.  

The last but never the 
least, Roy. Thanks. I 
want to tell you that 
at the beginning of 
this journey, I was a 
little afraid of you. 
You seemed a little 
not in the mood for 
talking about the 
experience, but in 
Majdanek, when I 
was in need for 
explications, and not 
just that, I was truly in 
need for someone 

that seemed objective, to explain the emotions that I’ve been through, you were there, patient and 
open minded. You listened and understood. Thank you for the humanity lesson that you taught me. 

Acestea fiind spuse, așa s-a terminat a patra zi in Polonia. Ultima zi a fost cea mai ușoară. Am vizitat 
Cracovia și am legat, inclusiv pe ultima sută de metri, prietenii. Cam așa a decurs săptămâna în 
Polonia. Experiența s-a terminat frumos, cu peripeții și glume și parcă cu acea dorință totuși de a nu 
se termina.  

Mulțumesc Complexului Educațional Lauder Reut, Doamnei Director Tova și tuturor responsabililor 
care au dus la reușita realizării acestei experiențe de neuitat. 

  

47 Lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în ziua March of the Living 
– 12 aprilie 2018 
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DANIELA COSTEA, elevă, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

În dimineața zilei de luni la ora 2 și jumătate, 34 de suflete pornesc în 
căutarea adevărului: Ce a fost Holocaustul și ce a însemnat pentru 
poporul evreu?  
 
În prima zi, la rămășițele ghettoului din Varșovia, am primit o definiție 
a Holocaustului: ,,programul de exterminare a evreilor’’, niște cuvinte 
dure atât pentru emițător, cât și pentru receptor. Astfel, cel de-Al 
Doilea Război Mondial a adăugat la suma celor pieriți pe front sau 
uciși în nimicitoarele bombardamente și pe cei lichidați, pe măsura 
înaintării trupelor germane spre est, în ghettouri, în fața gropilor 
comune sau în lagăre de concentrare naziste. Vina lor, a slavilor, a 
romilor și mai cu seamă a evreilor, era aceea de a nu fi arieni și de a fi 
considerați, sub aspect rasial, inferiori. 

 
Pe parcursul întregii excursii, mi-au revenit în minte scene impresionante legate de anii 
Holocaustului, scene întipărite în suflet din lecturi, ecranizări, relatări și povestiri ale apropiaților. 
Anii celui de-al Doilea Război Mondial au fost ani de prigoană împotriva evreilor, Holocaustul fiind un 
adevărat măcel, care a afectat circa două treimi din populația evreiască stabilită în Europa. Șase 
milioane de oameni nevinovați au fost uciși în cadrul genocidului organizat de Germania Nazistă, sub 
conducerea lui Adolf Hitler, în anii 1941-1945, țintit spre exterminarea evreilor, dar și a altor 
categorii de populație, considerate ,,inderizabile” 
(inclusiv oponenți politici sau bolnavi incurabili), sub 
lozinca purificării etnice. 
 
Urmărind excluderea evreilor din societatea civilă, 
naziștii au construit o rețea de lagăre de 
exterminare și de ghetouri, unde erau deportate 
mase de persoane inderizabile, atât pe teritoriul 
Germaniei, cât și în Polonia.  
 
Pe parcursul acestor patru zile, am aflat o scurtă 
istorie a evenimentelor petrecute în timpul 
Holocaustului. După invadarea Poloniei (1939), regimul de ocupație a înființat aici numeroase lagăre, 
ghettouri și unități de detenție pentru evrei. Aceștia erau exterminați prin împușcarea în masă, sau 
erau deportați, fiind transportați în condiții crâncene, închiși în vagoane de marfă sigilate. Mulți 
piereau pe drum. Cei care rezistau ajungeau în lagăre, unde erau supuși experimentelor și torturii. 
Sub pretextul că erau duși la duș, erau conduși în camere speciale, unde erau uciși prin gazare. 
Naziștii considerau politica de exterminare ca fiind ,,soluția finală a problemei evreiești” - Endlösung 
der Judenfrage - după cum scria mare pe unul dintre pereții Auschwitzului cu litere de culoarea 
tăciunelui. La 60 de kilometri de Varşovia, în direcția răsăritului, de-a lungul râului Bug, terenul 
nisipos, pe care domnesc păduri de foioase, ascunde crimele naziștilor.  
  

48 Lagărul de exterminare Majdanek 
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Din cauza solului nefertil pe care nu se poate cultiva, zona a rămas aproape neatinsă, uitată de 
civilizatie. Un lucru însă nu va fi uitat: Iadul de la Treblinka. Cei aduși aici în 1942 au privit, asemenea 
mie, tabloul silențios - nisipul, iarba crescută pe alocuri, copacii, cerul, copacii, iarba și din nou nisipul 
- un tablou sumbru și monoton, dar care îmi dădea speranță, gandindu-mă după fiecare cotitură că 
poate ceva nou va apărea în peisaj. 
 
Câțiva oficiali au decis ca în acest loc uitat de lume să fie construit un lagăr de exterminare, ororile 
petrecute aici nefiind depășite de evenimentele petrecute la Sobibor, Majdanek, Belzec sau 
Auschwitz. În 14 luni de funcționare a lagărului de la Treblinka, 900.000 de evrei și-au pierdut viața în 
condiții crâncene. Înfometare, muncă silită, frig, gazare sunt doar câteva cuvinte prin care acest lager 
poate fi descris, pe scurt, un loc unde toată lumea sfârșea la fel, la crematoriu. Din toți, numai șaizeci 
și șapte au supraviețuit. 
 
La Majdanek, din toate lacrimile scurse a crescut un covor de flori liliachiu, a cărui frumusețe este 
pălită însă de prezența crematoriilor, a furnalelor, a barăcilor de triere și a zidului morții. Deși 
atmosfera era dureros de 
apăsătoare, am simțit ceva: 
speranță, speranța că aceste 
lucruri nu se vor repeta. 
 
Cel mai mare lagăr de 
exterminare, Auschwitz, unde 
naziștii au implementat soluția 
finală, a devenit locul 
emblematic de punere în 
practică a Holocaustului. Cel 
puțin 1,1 milioane persoane, 
din care se estimează că peste 
90% au fost evrei, au fost ucise 
în acest lagăr, pe care naziștii îl 
foloseau pentru “a asana lumea de elementele ei precare”. Acest lagăr încercuit cu garduri electrice 
din sârmă ghimpată, cu ziduri și turnuri de observație imposibil de trecut, emană și astăzi o 
atmosferă dureros de apăsătoare. Cei aduși acolo munceau ca sclavii flămânziți și schingiuiți zilnic, 
supraviețuind în condiții precare, fără a mai şti nimic de cei dragi, devenind cobai pentru experienţe. 
Și totuși, unii dintre acești oameni au avut puterea de a reuși să trăiască pentru a putea transmite 
mărturiile lor tragice generațiilor următoare. Devenit neîncăpător, naziștii au decis construirea a încă 
două lagăre, astfel că cele trei lagăre au fost: Auschwitz I, lagărul inițial de concentrare, folosit ca 
centru administrativ pentru tot complexul. A fost locul execuției a aproximativ 70.000 oameni, 
majoritatea prizonieri de război polonezi și sovietici; Auschwitz II (Birkenau), cel mai mare lagăr 
nazist de exterminare, unde cel puțin 1,1 milioane de evrei, 75.000 polonezi și circa 19.000 țigani au 
fost uciși; Auschwitz III (Monowitz), care a fost folosit ca lagăr de muncă pentru uzina Buna-Werke 
aparținând concernului IG Farben. 
  

49 Moment de reculegere în lagărul de exterminare Majdanek 
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Zidurile tuturor acestor locații, folosite pentru exterminare în masă, ascund, în tăcerea lor sumbră de 
astăzi, vaietele, plânsetele, ţipetele de durere deznădăjduite ale celor deportaţi, vuietul durerii, 
disperării şi neputinţei. Moartea era la ea acasă, dimensiunile crimelor depășind orice limită a 
imaginabilului. Odioasele crime se executau sub deviza Arbeit macht Frei (munca eliberează), înscrisă 
cu litere de fier forjat pe frontispiciul porții de la intrare, dovadă a cinismului nazist. 
 
Cei care supraviețuiau condițiilor dure ale lagărului erau integrați într-o grupă de muncă la Auschwitz 
III, lagăr situat în exteriorul complexului, în localitatea Monovitz. Deportații lucrau în industria de 
apărare, în condiții inimaginabile, în mod special pentru concernul IG-Farben, la care era asociată și 
firma Degesch. Această întreprindere producea gazul de luptă Ciclon B, care, după 1941 a fost intens 
folosit în lagărele de concentrare, în vederea gazării deținuților. Femeile și copiii erau cobai de 
experiență pentru doctorilor SS, care aveau sediul în renumitul bloc 10. Celor uciși li se extrăgeau 
dinții de aur, iar părul lor era folosit în industrie. În ianuarie 1945, pentru a șterge urmele masacrelor 
colective, conducătorii naziști au hotărât să șteargă urmele crimelor lor, prin distrugerea lagărelor. 

 
Multe dintre barăci au căzut pradă 
incendiilor, altele, construite din 
cărămidă, au fost distruse prin explozie. 
Și totuși, datorită faptului că armata 
sovietică a înaintat mai repede decât se 
așteptau naziștii, o parte a lagărului de 
la Auschwitz, cu cele 39 de incinte ale 
sale, a rămas nedistrusă, constituind 
mărturia tragismului acestor locuri. 
 
Holocaustul din Polonia ocupată de 
naziști a reprezentat ultima și cea mai 
fioroasă etapă a politicii de exterminare 
a evreilor, marcată de construirea de 

lagăre ale morții pe pământul polonez, lagăre în care au fost uciși peste 3 milioane de evrei polonezi, 
dar și 2 milioane și jumătate de alți etnici și cetățeni polonezi. Cruzimea cu care au fost tratați și uciși 
acești oameni nevinovați, printre care se numără copii și bătrâni, umbrește istoria acelor ani, 
rămânând o tristă amintire a celui de-al Doilea Război Mondial. 
 
În aceste patru zile, am avut privilegiul de a păși în locuri care păstrează mărturii cutremurătoare 
despre acest genocid, despre disperarea victimelor, despre chinurile, suferințele, lacrimile și 
strigătele neauzite ale evreilor împotriva persecuției diabolice, a cruzimii cu care li se amputa dreptul 
la viață. Am refăcut cu pioșenie ultimii pași ai multor oameni trimiși la moarte în acele locuri și am 
analizat cu mintea și cu sufletul această lecție despre o pagină întunecată a istoriei. În speranța că 
omenirea nu va mai repeta astfel de orori, ar trebui să devenim toți mai drepți, mai corecți și mai 
buni. Am plecat pe data de 9 aprilie pe urmele istoriei cu o întrebare și am ajuns în prezent cu o nouă 
perspectivă asupra imaginii Holocaustului, sperând ca viitorul să nu ne mai rezerve astfel de crime la 
adresa umanității. 
  

50 O pădure de morminte în cimitirul Okopowa, 
Varșovia 
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DARA IOVIȚU, elevă, clasa 9 Real, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Nothing. Absolutely nothing. There is nothing that could 
possibly prepare you for what you were about to see and 
experience. This is the warning my school mates and I 
received, and even those words were not strong enough 
to describe what we were about to feel there. Some of us 
have shed tears, some of us were silent, but we all had 
the same ideas and thoughts: “This should never be 
forgotten. This should always be a lesson for humanity. 
This should NEVER happen again.” Everyone participated 
in their own way in showing remembrance and love 
towards the lost victims of discrimination and ignorance.  

 
We discovered different parts of Warsaw and Krakow, each having their own history and their own 
importance. Stories of children struggling to live, stories of families having their properties taken 
away from them, stories of people escaping. Stories. Real stories. Real lives. Lives that have been 
disrupted. We gathered in groups around the guide as he was telling us the details of what 
happened in the exact spot we found ourselves in. The pressure grew stronger and stronger each 
time. We were finding ourselves fascinated by the narratives, but as much as we were endorsed into 
them, we have felt mixed emotions. Sadness, empathy, loneliness, anger. Personally, I have felt 
them all.  
 
Each day got harder and harder. Even the sun made its appearance stronger, striking our black 
clothing giving us a feeling of hell maybe? Of how hard it was there not only because of the 
overwork, hunger and 
diseases, but also because of 
the weather? We would never 
know or understand. No one 
besides the victims and the 
survivor understand. The life 
in the extermination, work 
and death camps was more 
than just pain. Just as Primo 
Levi explained in his book “If 
This Is a Man”, in the moment 
you entered the camp, you 
already knew you were dead. 
That idea, that thought, that 
feeling, they are all so strong, 
not even our imagination 
could understand them.  
  

51 Gardul de sârmă ghimpată din lagărul de exterminare 
Majdanek 
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For the past years, I have been asked by the Jewish community in Bucharest to participate in their 
Memorial Day events.  
 
In one of the years, which I remember very clearly, I was supposed to recite a poem, which was 
about a little girl, entering the gas chambers in Majdanek. It was getting harder and harder for me to 
read the poem, and between the last few stanzas I couldn’t stop my tears from falling. The whole 
room of people, old and young, cried together with me. The exact same feeling came back to me 
inside the Forest, when I was asked to sing the melody “Eli, Eli”. 
 
Not only in the woods, but also when I visited Majdanek, I got flashbacks of the poem while I was 
inside of the gas chambers. One thing is reading and the other one is being there, seeing everything 
with your own eyes. Being able to observe everything, being able to sense the smell that has been 
there for years, the smell of lost souls, of broken families and untrue assertions. This all has changed 
me forever.  
 
Regarding my family, in one of the ceremonies, I was invited to sing alongside my mother the song 
called “Adon Olam”. Family means almost everything to me, and my roots are the ones that gave me 
a name, a place and a soul. But as a Jewish family, we have had our own loss, in those exact roots.  
 
I have lost a part of me together with them. 
And during this trip, I was able to meet them. 
In Auschwitz, it was my first and last time 
seeing them. Or I should rather say, it was my 
first and last time I could get close to their 
souls.  
 
There is one thing between the millions of 
thoughts that have stayed through my mind 
ever since I stepped foot on the Extermination 
Camp Majdanek. When I was little, whenever 
someone told me to close my eyes and imagine 
being somewhere else, I would always think of 
a green field, where I would feel happy and free. On that day, in Majdanek, I could have never been 
more depressed, stuck and alone seeing the green field. I felt unsafe and uneasy, yet nothing was 
going to happen to me. I can’t possibly imagine what the victims felt, or how that green field could 
ever represent freedom and happiness in their eyes. 
 
My one and only request is for everyone to experience and see what is was like, how it all looked 
like, where their lives were set to be destroyed and where dreams and futures where broken. Once 
you have been there, even if you feel like you understand, you will still be far away from the truth. 
For me, this has been a “once in a lifetime experience”, and only in the far future will I maybe 
consider going back to visit my roots and my lost family. 
  

52 Pietre comemorative în lagărul de la Treblinka 
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DAVID BIRIȘ, elev, clasa 10 Uman, Complexul 
Educațional Lauder-Reut 
Ziua 1: 
La ora 03:00 ne-am strâns cu toţii la aeroportul Henri 
Coandă de unde trebuia să plecăm spre Polonia. Încă 
din acea noapte simţeam că experienţa care mă 
așteaptă mă va marca. Chiar dacă deja au trecut 73 de 
ani de la sfârşitul Holocaustului, acest moment în 
istoria omenirii nu poate fi şters din mintea nimănui şi 
de aceea mi s-a părut esenţial să ajung în locurile unde 
s-au petrecut aceste masacre. 

Am ajuns în Varşovia pe la ora 07:00. După ce am ieşit din aeroportul Chopin ne-am îndreptat direct 
spre centrul geografic al oraşului, unde am tras o gură de aer şi am vorbit cu colegii mei. Eram lângă 
Palatul Culturii şi Ştiinţei, iar zona aceea era gri şi străzile erau aproape goale. Încercam să-mi 
imaginez cum arăta Varşovia înainte de a fi rasă de Blitzkrieg-ul naziştilor, dar era imposibil. Atunci 
mi-am dat seama prin câte perioade grele a trecut poporul polonez de-alungul istoriei. 
 
Ne-am urcat în autocar şi am sosit la zidul ghetto-ului unde ghidul nostru ne-a povestit primele 
lucruri din întregul tur pe care aveam să îl facem prin Polonia. Ne-a arătat nişte fotografii cu familia 
sa care a suferit în ghetto-ul Varşoviei. Faptul că acea zonă a fost reconstruită ca şi când nimic nu s-ar 
fi întâmplat, m-a dezamăgit profund. Erau blocuri lipite de zid şi persoane care stăteau pe terasă şi 
râdeau. Aspectul şi atmosfera acelui loc erau complet nepotrivite după ce s-a întâmplat în perioada 
Holocaustului. Mai târziu, am ajuns în celălalt capăt al oraşului, unde se afla Cimitirul Evreiesc 
Okopowa. Cimitirul era atât de mare, încât cuprindea aproape o jumătate din cartierul în care se 
afla. Conţine peste 250.000 de pietre de mormânt însemnate. Ne-am oprit la principalele morminte 
de pe Strada Okopowa în care se aflau: cântăreţi, actori şi alte personalităţi istorice. Printre aceştia 
se afla şi inventatorul limbii Esperanto, Lazaro Lvdoviko Zamenhof.   
 
Următorul loc unde ne-am dus a fost ”Umschlagplatz”. În această ”piaţă” se aduceau evreii 
ghettoului şi se stabilea în ce lagăre vor fi trimişi în funcţie de capacitatea acestora şi de tipul lor. 
Acest loc era lângă o fostă şcoală evreiască şi de aceea au avut de suferit şi copiii acelei instituţii.  
 
La sfârşitul zilei, înainte de a merge la hotel, ne-am 
plimbat prin Centrul Vechi. Auzisem mai de mult că 
acesta a fost reconstruit de la zero, de cetăţenii 
oraşului, după bombardamentul germanilor din 1939, 
care a distrus mai mult de 85% din oraş. Acest lucru m-
a fascinat şi fiecare casă pe care o vedeam mă 
reîntorcea la acest gând. Admiram şi examinam casele 
cu mare atenţie, apoi le pozam, ca să nu uit arhitectura 
simplă sau complexă şi faţada colorată a fiecărei case.  
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Ziua 2: 
După micul dejun, ne-am adunat cu toţii în autobuz şi am pornit spre comuna Tykocin. Tykocin este 
un orăşel situat în estul Poloniei, în Voievodatul Podlasia.  
 
Acolo am vizitat Piaţa Mare a Cartierului Evreiesc (unde se strângeau în fiecare duminică negustorii 
evrei şi îşi vindeau bunurile) şi Sinagoga Barocă. Ghidul ne-a povestit de greşeala mare pe care au 
făcut-o sovieticii în 1939: au populat localitatea cu un număr mare de evrei, iar în timpul Operaţiunii 
Barbarossa (1941), naziştii au ocupat această zonă, capturându-i pe toţi (cu ajutorul celorlalţi 
cetăţeni, desigur). 
 
Următoarea destinaţie a fost Pădurea Lopuchowo, unde au fost executaţi, în vara anului 1941, 3.000 
de evrei din mai multe comune din apropiere, inclusiv dinTykocin. Acolo am văzut cele trei gropi 
comune unde au fost aruncate cadavrele victimelor şi am ţinut o comemorare în mijlocul lor. 
 
Ne îndreptam spre primul lagăr, Treblinka. Acest lagăr era ascuns într-o pădure special ca să nu fie 
zărit de vreo patrulă inamică. În Treblinka nu s-au folosit prafuri chimice, s-a practicat exterminarea 
în masă cu gazul eliminat prin ţevile de eşapament ale camioanelor. Această modalitate nu era deloc 
eficientă şi mai presus de asta: era o formă de tortură inimaginabilă. De asemenea, Treblinka are o 
istorie diferită de a celorlalte lagăre. În 1943, după sosirea unor soldaţi ruşi, prizonierii au plănuit 
împreună cu aceştia să scape. Planul a durat luni întregi până când au nimerit o zi potrivită pentru 
evadare, respectiv ziua în care doar un gardian nazist mai era atent la activitatea din lagăr (restul 
erau obosiţi după ce petrecuseră o noapte întreagă). Această revoltă nu a mers sută la sută conform 
planului, deoarece, atunci când prizonierii au atacat gărzile germane, aceştia au apelat imediat la 
ajutoare şi nu toţi 
prizonierii implicaţi au 
reuşit să scape. Însă cei 
care au scăpat s-au 
împrăştiat în grupe de 
doi, sau au ales să se 
ascundă singuri în 
pădure. După acest 
eveniment care i-a 
şocat pe nazişti, 
întregul câmp a fost 
distrus pentru a-şi 
ascunde crimele 
făcute. 
 
Ziua 3: 
A treia zi am petrecut-
o în mare parte în autocar în drum spre Cracovia, dar aveam o destinaţie foarte importantă, care 
avea să ne schimbe emoţional pe toţi. Urma să ajungem la al doilea lagăr din excursie, Majdanek, 
situat în Lublin.  
  

54 Crematoriul lagărului de exterminare Majdanek 
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Acest lagăr a fost păstrat aproape în totalitate neschimbat (în afară de drumul făcut de nazişti cu 
piatră din Cimitirul Evreiesc al Varşoviei, care ducea până la câmpul prizonierilor, şi de multe barăci 
ale prizonierilor). Eram încă în autocar şi deja se vedea lagărul, însă nu mi-am imaginat că aşa arăta.  
 
Se vedea un câmp deschis înconjurat de blocuri şi case, dar restul peisajului era acoperit de copaci şi, 
când am trecut de această barieră naturală, am văzut o poartă uriaşă din beton, multe turnuri de 
pază şi o mulţime de barăci. Veneau una după alta. Încremenisem. 
 
Era prima dată când aveam acest lucru în faţa ochilor. Lucrurile au escaladat după ce am intrat în 
camerele de gazare care încă nu-şi pierduseră mirosul şi văzând, urmele de Zyklon-B şi mucegaiul de 
pe pereţi, îmi venea să ies. Apoi au urmat cazarmele de depozitare, unde se ţineau sute de mii de 
pantofi. În depărtare se vedeau barăcile prizonierilor, dar înainte de a intra în câmpul unde se aflau 
aceste încăperi, trebuia să trecem de porţile duble de lemn putrezit şi sârmă ghimpată.  
 
În câmp, ţin minte că se aflau 20 de asemenea barăci, însă asta era doar o mică parte din ce se afla în 
spatele acestor încăperi din lemn cu 70 de ani în urmă (care în prezent era un câmp plin de ruine). 
Mai departe, am ajuns la crematoriul lagărului, unde se ardeau cadavrele şi desigur, cenuşa acestora 
se arunca într-o groapă, la care ne-am strâns mai târziu cu toţii şi am avut un moment de reculegere. 
Sovieticii au construit o clădire în formă de OZN în 1969 împrejurul acestei gropi şi, de asemenea, 
poarta imensă din beton de la intrarea în câmp, care reprezintă corpurile mutilate ale victimelor. 

Ziua 4: 
A patra zi a fost cea mai grea, din punct de vedere emoţional şi fizic. M-a surprins faptul că era o zi 
însorită, cu un cer senin de nedescris (după ce toată lumea zicea că va fi frig şi că va ploua). Când am 
ajuns la lagărul de concentrare Auschwitz I, nu credeam că va fi prea multă lume, până am văzut 
zecile de mii de copii şi de adulţi din diferite ţări, răspândiţi pe aleile câmpului, sau stând pe scările 
clădirilor din cărămidă roşie.  
  

55 Ceremonia March of the Living - Auschwitz-Birkenau, 12 aprilie 2018 
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Din cauza aglomeraţiei, am reuşit să intrăm doar 
în câteva barăci (de exemplu, nu am ajuns la 
laboratorul doctorului Josef Mengele) dar 
consider că a fost destul pentru prima parte a zilei.  
 
Începuse Marşul celor vii, după ce am trecut pe 
dedesubtul celebrului semn ˝Arbeit macht frei˝. 
Drumul spre Birkenau o lua printr-un orăşel lipit 
de Auschwitz, unde se afla o fabrică de cărbuni. 
Era o porţiune în care urcam pe un deal. Urcând, 
încet-încet începeam să văd turnul de veghe de 
deasupra porţii lagărului şi, după câţiva paşi, se 
vedea întreaga poartă a Auschwitz-ului II 
Birkenau. Avansând, se vedeau, de asemenea, şinele pe care au fost deportaţi sutele de mii de 
oameni nevinovaţi şi nu îmi venea să cred că eram aşa de aproape de ele. Şi mai departe, după ce 
am intrat pe poarta principală, deja ne aflam pe peronul unde erau împrăştiate cadavre în urmă cu 
70 de ani... În stânga şi în dreapta se vedeau turnurile de pază din scânduri de lemn, gardurile cu 
sârmă ghimpată, vagonul (păstrat în memoria evreilor unguri deportaţi) şi, desigur, barăcile 
prizonierilor şi camerele de gazare. În celălalt capăt, era o scenă mare unde s-au ţinut discursurile 
unui supravieţuitor al Holocaustului şi al preşedintelui Israelului, Reuven Rivlin. 
 
Părăsind drumul principal al câmpului am văzut ruinele crematoriilor ”Krema II” şi ”Krema III” unde, 
în total, au fost gazaţi 550.000 de evrei. Naziştii ştiau că sovieticii se apropiau, aşa că au început 
distrugerea celor două crematorii (fără dinamită, foloseau prizonieri) pe data de 13 ianuarie 1945. 
Văzând că durează prea mult şi auzind că Armata Roşie era din ce în ce mai aproape, au decis să le 
bombardeze pe 20 ianuarie şi imediat să părăsească locul. La eliberare, sovieticii au aflat de la 
prizonierii rămaşi ce reprezentau ruinele şi vestea s-a răspândit rapid în Europa. Rămăşiţele, 
cadavrele, mirosul, supravieţuitorii slăbiţi şi poveştile lor i-au înfiorat pe soldaţii ruşi.  
 
După aceea, am trecut printre clădirile rămase de pe aripa stângă a lagărului Auschwitz II Birkenau. 
Se vedeau: bucătăria femeilor prizoniere, barăcile acestora şi aşa-zisa ”grădiniţă” din Auschwitz (care 
era de fapt o instituţie de manipulare a copiilor non-evrei polonezi). Am ajuns din nou pe drumul 
principal şi am văzut încăperea unde se examinau şi se împărţeau femeile, copiii şi persoanele 
vârstnice, conform vârstei, dar, mai ales, conform puterilor şi condiţiei fizice a acestora. Turul avea 
să se termine abia după ce vedeam veceurile publice de pe aripa dreaptă a lagărului. Foarte greu îţi 
puteai imagina cum era atmosfera cu adevărat în aceste barăci în timpul Holocaustului. Ele nu erau 
deloc complexe. Au fost făcute cât mai simple şi ieftine încât se putea spune că erau trei bucăţi de 
beton paralele cu 70 de găuri în fiecare dintre ele. Este imposibil să îţi imaginezi mirosul şi gândurile 
fiecărui prizonier care intra şi folosea aceste ”veceuri”...  
 
La ieşirea din acest câmp al morţii am văzut pe cer tone de fum care pluteau peste Birkenau şi 
acopereau cerul senin repede. Nimeni nu ştia ce se întâmplă, până am aflat că fumul era un lucru 
specific sfârșitului de ceremonie, pentru a comemora soarta teribilă a victimelor nevinovate ale 
acestui lagăr de exterminare.  
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Ziua 5: 
Ultima zi a fost dedicată oraşului Cracovia. Am început prin vizitarea Cartierului Evreiesc. Primul 
monument istoric a fost Sinagoga Remah împreună cu Cimitirul Evreiesc care se afla în spatele 
acesteia.  
 
Mai departe, am ajuns în 
Piaţa Eroilor Ghettoului, 
unde se aflau 33 de 
scaune din fier sau din 
bronz, care simbolizau 
tragedia evreilor polonezi 
din Cracovia în timpul 
ocupaţiei naziste. De 
asemenea, în acea piaţă 
se afla centrul Ghetoului 
Cracoviei. 
 
Continuându-ne drumul, 
am ajuns în faţa Fabricii 
de Smalţ a lui Oskar 
Schindler. Ghidul ne-a 
prezentat biografia 
acestuia şi apoi ne-a povestit despre istoria fabricii respective. În acea fabrică, au lucrat în mare 
parte evrei, deoarece, în afara faptului că era situată în Cartierul Evreiesc, ea a fost construită de trei 
antreprenori evrei. Mai târziu, a fost confiscată de nazişti şi cumpărată de Oskar Schindler. Acest om 
de afaceri german nu venise ca să salveze evreii, el venise ca să facă bani şi ca să îi urmeze cariera 
tatălui său. Abia mai târziu, când a conştientizat problemele grave care li se întâmplau evreilor, 
Oskar a început să îi salveze. Cu ajutorul contabilului său, Itzahk Stern, şi-a îndeplinit visul său de a 
deţine o fabrică.  
 
Şi, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Oskar Schindler a reuşit să salveze 1.200 de evrei, iar 
apoi şi-a sfârşit viaţa în Germania. Auzind de moartea sa, unul dintre supravieţuitori i-a adus corpul 
în Ierusalim, unde a fost înmormântat pe Muntele Zion. 
 
Următoarea destinaţie a acestui pelerinaj a fost Centrul Vechi al Cracoviei. După toate locurile 
vizitate în zilele anterioare, simţeam nevoia de a mă plimba pe străzile Cracoviei pentru a-mi aşeza 
informaţia în minte şi pentru a recapitula traseul parcurs alături de colegii şi de profesorii mei. 
Mergând pe străzile Cracoviei, mă luminam când mă uitam în jurul meu şi când descopeream noi 
străduţe, mă relaxam, fără teama că mă voi pierde. Plăcerea de a mă plimba de unul singur pe străzi 
nu o pot explica, deoarece ea se formează în timp. Lumea ar spune că sunt visător că fac asta într-un 
oraş necunoscut, dar, dacă stăm să ne gândim, după experienţa petrecută în zilele precedente, orice 
persoană se eliberează în felul ei. 
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ELTON DINCĂ, elev, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

În perioada 9-13 aprilie, am avut ocazia să particip la 
evenimentul March of the Living 2018, care a avut că 
scop oferirea unui tribut oamenilor care și-au pierdut 
viața în timpul Holocaustului. A fost o experiență care a 
avut un puternic impact emoțional asupra mea și asupra 
colegilor mei. 
 
Primele activități din timpul excursiei au avut loc în 
cursul zilei de 9 aprilie. După sosirea în Polonia, am 
vizitat ghettoul din Varșovia. Am aflat că este cel mai 
mare ghettou construit de către Germania Nazistă. 
Aproximativ 400.000 de evrei au fost înghesuiți pe o 

suprafață de 3.4 km2. Doron, ghidul grupului, a spus poveștile a mai multor oameni care și-au trăit 
viața în ghettou. Am aflat că mulți făceau trafic cu diferite alimente și lucruri.  
 
Următoarea excursie a fost la Cimitirul Okopowa. Un loc care se întinde pe 33 de hectare și conține 
aproximativ 250.000 de mii de morminte, printre care se numără și morminte comune a victimelor 
împușcate din Ghetoul Varșoviei. Am auzit povestea unui copil, care a scăpat de deportarea la un 
lagăr de exterminare, ascunzându-se în cimitir. 
 
Următoarea activitate s-a desfășurat în centrul vechi al Varșoviei. Acesta a fost construit în secolul al 
XII-lea și include zidurile orașului vechi, Catedrala Sfântului Ioan, unul dintre cele mai vechi lăcașe de 
cult ale Poloniei și 
singura arhiepiscopie a 
Varșoviei. Ne-am 
bucurat și de pauză de 
câteva ore, timp în care 
am explorat orașul 
vechi. 
 
Ultima vizită a fost la un 
monument închinat 
eroilor ghetoului din 
Varșovia, care au opus 
rezistență ocupației 
naziste. Am aflat 
povestea unor tineri 
evrei, care au organizat 
o rezistență împotriva 
nazistilor. Într-un final rebeliunea a fost învinsă, după lupte grele. Heinrich Himmler, a venit personal 
pentru a se ocupa de acesta problemă, doarece restul ofițerilor au fost învinși. 
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Prima excursie din a doua zi a fost în satul Tykocin. În acest loc, populația de evrei din timpul celui de 
al-doilea Război Mondial a fost masacrată de către naziști. Am vizitat sinagoga orașului, unde am 
cântat și dansat împreună cu alți participanți la eveniment din alte țări.   
 
Apoi, am avut un moment plin de emoție în pădurea Lopuchowo (unde evreii din satul Tykocin au 
fost împușcați), unde o colegă de-a noastră a cântat emoționant în amintirea celor care au pierit.   
 
Ultima vizită a acestei zile, a fost la lagărul de muncă forțată, Treblinka. Am avut o trăire puternică, 
asistând la o ceremonie unde am aprins lumânări în memoria prizonierilor. Următoarea zi am vizitat 
Majdanek unde aproximativ 75.000 de evrei și-au pierdut viața. Când am intrat în camera de gazare, 
am simțit durere, durerea a 75.000 de morți. Experiența de la March of the Living m-a atins. M-a 
făcut să înțeleg cu adevarat istoria Holocaustului și durerea oamenilor. 
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IOANA GHEORGHE, elevă, clasa 9 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Cuvintele nu pot descrie sentimentele copleșitoare 
care m-au străpuns la auzul poveștilor emoționate, 
povești despre viețile evreilor asupriți de naziști, ale 
victimelor care nu au avut dreptul la o viață 
normală, o viață de om. 
 
Prima zi, considerată de mulți colegi copleșitoare 
din cauza poveștilor emoționante, a fost doar o 
pregătire pentru ceea ce urma în zilele următoare. 
Unul dintre obiectivele acelei zile, a fost vizitarea 
cimitirului Okopowa. Fiecare piatră de mormânt 
păzea povestea de viață a unei victime; aceste 

povești prindeau viață prin vocea și cuvintele alese de ghidul nostru, Doron. 
 
Aveam impresia că văd tot ce s-a întâmplat în acel cimitir în fața ochilor. Copacii înalți ce își loveau 
crengile la fiecare adiere a vântului parcă păzeau cimitirul cu frica de a nu se repetă tragediile celor 
înmormântați acolo. Dar adevărată provocare pentru 
mine a fost vizita lagărului de concentrare Majdanek. 
Cum ajungeai erai întîmpinat de o întindere verde care 
ascundea urmele tragediilor ce se petrecuseră acolo. 
Am urmat cu exactitate pașii victimelor din acest lagăr; 
am intrat în camera dușurilor, de unde aceștia, erau 
trimiși spre moarte ori spre iad. 
 
Impactul vocii (înregistrate si redate prin reportofon) a 
unei fete care, în acea camera și-a piedut mama, ne-a 
lovit puternic pe toți. În timp ce ascultam vocea ei 
disperată ce se lovea brutal de pereții vechi și plini de 
amintiri oribile, mi-am dat seama cu adevărat ce s-a 
întâmplat în locul în care mă aflam. Pășeam pe locurile 
unde mii de oameni au fost omorâți fără milă, respirăm 
aerul pe care victimele acestui loc nu au mai apucat să îl 
respire, ne aflăm într-un loc în care oameni au fost 
torturați de oameni. 
 
Holocaustul nu rămane doar o tragedie, ci este o 
dovadă a lucrurilor oribile de care sunt în stare oamenii 
să le facă altor oameni; este o lecție care trebuie învățată de toți și este datoria noastră, a tuturor 
care știm ce s-a întâmplat, care am vizitat un lagăr, să îi învățăm și pe cei din jurul nostru - despre ce 
s-a întâmplat cu adevărat, prin ce au trecut victimele Holocaustului cu adevărat. 
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LAURA VLAICU, profesor, Complexul Educațional Lauder-Reut 
Libertatea este unul dintre aspectele vieții la care nu ne 
gândim deseori, pentru că nu trebuie s-o facem. Suntem liberi 
să citim ce dorim, să mergem unde vrem și să vorbim despre 
orice ne stârnește interesul. Constrângerile sunt mai degrabă 
superficiale, de ordin social, reflectând mai curând buna 
creștere sau cumsecădenia. Însă tocmai la libertatea noastră, 
la norocul de a trăi la 70 de ani după încheierea celui de-al 
Doilea Război Mondial, ne-am gândit toată această excursie. În 
fiecare clipă petrecută vizitând monumente ale Holocaustului, 
gândul propriei libertăți era ceea ce ne dădea putere să mergem mai departe. Suntem oameni 
asemenea tuturor predecesorilor noștri; simțim la fel, poate chiar gândim la fel. Totuși, asemenea 
nouă, și ei s-au simțit liberi. Și nu erau. 
 
Participarea la excursia în Polonia, cu ocazia evenimentului March of the Living, a fost o experiență 
unică pentru noi, ca delegație alcătuită din 45 de membri. Am decolat în zorii zilei de 9 aprilie 2018, 
astfel că am prins răsăritul la înălțime și am ajuns în Varșovia dimineața, fără să bănuim că întrăm 
într-o altă lume, gri, simplă și profundă. Varșovia este aparent lipsită de creativitate, cu străzi simple, 
cu blocuri aliniate discret și cu străzi pustii. Orașul păstrează parcă umbra fricii de a fi văzut, de a ieși 
în evidență, de a fi remarcat. Istoria se întinde deasupra consumerismului cu care ne-a obișnuit 
Europa; tristețea – sau poate înțelepciunea – face ca totul să păstreze tăcerea în fața amintirii morții. 
Varșovia este, astfel, un oraș bătrân, în ciuda tinereții sale arhitectonice. 
 
În prima zi, am vizitat orașul fantomelor și cimitirul tăcerii, ghettoul și monumentele Holocaustului, 
în fața cărora am devenit și noi tăcuți. Orașul era gri și cimitirul verde, iar noi cerniți, ascultând cum 

se scurge istoria pe lângă noi. Am 
tăcut în acest necropolis în care 
mușchiul verde cuprinsese copaci, 
pământ, morminte și numele celor 
ce-au fost cândva ca noi. 
Efemeritatea vieții și ciclicitatea 
naturii, tinerețea noastră – soarele 
arzător – amintirea altor vieți – 
pământul rece și umed... 
 
La Treblinka, plutea în aer amintirea 
a un milion de morți – prea mulți 
pentru a mai putea fi cuprinși de 
mintea omenească. Tăcerea, 
pietrele gri, monumentele specifice, 
simple, ascuțite ca un țipăt mut.  
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Iar pe de altă parte, o pădure tânără, verde, proaspătă, soarele cald, vântul plăcut. Contrastul devine 
zguduitor. Ne-am întrebat fără cuvinte, doar din priviri, cum poate această pădure să mai trăiască 
fiind plantată pentru a ascunde atrocități, cruzime inimaginabilă, durere cosmică.  
 
La Majdanek am plâns. Șocul de a păși în camere de gazare – acolo unde mii de oameni și-au dat 
ultima suflare, în barăci în care s-au mai păstrat ca ultim omagiu tone de pantofi, paturi suprapuse, 
lumânări aprinse, crematoriul, apoi muntele de cenușă – treptat s-a transformat în lacrimi.  
 
Imaginile zguduitoare s-au suprapus peste poveștile din lagăr, iar mirosul copleșitor parcă ne-a 
apropiat fizic de moarte, parcă trecutul și prezentul – iadul și raiul – au început să curgă în paralel. 
Mica noastră ceremonie a venit ca o șoaptă în toată această aproape ireală tăcere. Lacrimile au 
început să sece, iar viața a preluat din nou cârma.  
 

Orele petrecute în acest 
lagăr, conștienți în fiecare 
clipă de sârma ghimpată 
care ne înconjura, au 
semănat pentru unii dintre 
noi cu memento mori, iar 
pentru alții au stârnit 
revolta omului în fața altui 
om. Cum a fost posibil 
Holocaustul? De ce s-a 
petrecut așa ceva? Întrebări 
fără un posibil răspuns, dar 
întrebări care ne-au convins 
că și noi, ca martori târzii în 
aceste locuri, avem puterea 
de a spune cu vehemență: 
Never again! 

 
Ziua marșului a fost cea mai solicitantă pentru noi ca grup. Am ajuns dimineață la Auschwitz și am 
vizitat câteva blocuri. Când credeam că nimic nu ne mai poate impresiona la fel de puternic, am 
intrat timizi într-o cameră întunecată în care pereți de sticlă adăposteau părul victimelor, grămezi de 
păr ajuns să aibă o singură culoare – simbol al egalității oamenilor în fața morții – codițe împletite de 
copii, care mai păstrau o fundiță decolorată de timp. Cumplit este un cuvânt sărac pentru a descrie 
zbuciumul nostru lăuntric. Am mers în liniște pe holuri cu fotografiile prizonierilor, toți – bărbați, 
femei, copii – tunși, în costumul vărgat, cu datele intrării și ale morții. Unii rezistaseră câteva 
săptămâni, alții câteva luni. Camera cu fotografiile unor copii subnutriți, ca niște radiografii, umbre a 
ceea ce puteau fi, cu hăinuțe, cu botoșei, cu zâmbete furate – ne-a amintit din nou cât suntem de 
norocoși că suntem liberi, că trăim vieți pentru care nu ne temem. 
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Mii de oameni au participat, ca și noi, la acest marș al tăcerii comemorative, cu mii de steaguri ale 
Israelului și cu zeci de steaguri din toate părțile lumii. Pe marginea drumului, grupuri de străini 
veniseră pentru a-i încuraja pe cei care au dorit să parcurgă acest drum al libertății, al supraviețuirii, 
al umanității aproape pierdute. După cei trei km de la Auschwitz la intrarea în Birkenau, instinctiv ne-
am oprit cu toții la șinele de tren ticsite cu mesaje, cu numele supraviețuitorilor, sau, dimpotrivă, ale 
celor care au căzut victime Holocaustului. Urmând șina de tren, am asistat la ceremonie stând pe 
iarbă, privind la resturile barăcilor morții. Din nou, gândul că natura rămâne indiferentă, sau poate 
că spulberă în timp suferințe și bucurii deopotrivă. 

Fumul negru, copleșitor, care acoperea 
cerul acestei după-amieze de primăvară 
– o altă metaforă a trecutului, încă o 
avertizare a morții. Cerul ireal de senin 
după risipirea fumului – prezentul nostru 
liniștit, tinerețea copiilor noștri feriți de 
un destin ca al celor pe care nu i-am 
cunoscut, dar pe care am venit să-i 
comemorăm. Din nou, amintirea 
salvatoare că suntem liberi.  
 
Într-o astfel de încărcătură emoțională, 
elevii au avut parte de o surpriză. Seara, 
la hotel, profesorii le-au împărțit copiilor 
scrisori de încurajare din partea 

părinților. A fost încă un moment în care profesorii și părinții au făcut echipă pentru ca acești 
adolescenți să resimtă excursia în Polonia drept o experiență, dacă mai greu plăcută, măcar 
constructivă. După atâta moarte, speranța renaște, confortul psihologic fiind restabilit prin 
colaborarea dintre adulții cei mai apropiați de elevi. Cei care au dorit, au participat, în aceeași seară, 
la o întâlnire cu psihologul școlii și cu profesorii, pentru a integra aceste trăiri. Elevii mai mari i-au 
încurajat pe cei mai mici, cei mai emoționați s-au eliberat din nou prin lacrimi, cei mai sensibili s-au 
îmbrățișat. Am înțeles cu toții, adulți și copii, că viața noastră este, ea însăși, un March of the Living. 
 
Metafora drumului nostru început într-un avion care brăzda răsăritul s-a încheiat într-o noapte târzie 
în care ne-am întors acasă. A fost o excursie în care durerea, neputința și moartea s-au transformat 
în catarxis. Ne-am întors din Polonia cu sufletele deopotrivă grele și ușoare. Am fost martorii 
tecutului și ai prezentului. Elevii s-au apropiat, au plâns, au găsit puterea să zâmbească, s-au 
încurajat și au legat prietenii, poate pe viață. Cei treizeci și patru de elevi, douăzeci și șase din 
Complexul Educațional Lauder-Reut, trei de la Liceul Teoretic Ion Creangă și cinci din școli de renume 
din Chișinău, au plecat în această excursie colegi și s-au întors prieteni. Iar noi, cei cinci profesori 
însoțitori, alături de Tova și de invitații ei, la fel ca elevii noștri, ne-am dat seama că o astfel de 
călătorie ne transformă pe nesimțite în adulți responsabili și în educatori și pentru mintea, dar și 
pentru sufletul acestor copii. Recunoștința pentru propria libertate se contopește cu gândul că viața 
câștigă în fața morții. 
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TUDOR COBREA, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Holocaustul este o cicatrice pe obrazul istoriei. Precum 
un incendiu neprevăzut, a pornit de la o scânteie, ideea 
unor oameni bolnavi care au visat că vor modela fața 
pământului după propria viziune – și a crescut 
monstruos, transformându-se într-o flacără de 
nestăvilit care a mistuit viețile a milioane de oameni. 
Circumstanțele în care a avut loc acest genocid 
industrializat alcătuiesc un tablou mai lugubru decât s-
ar putea întâlni în cele mai sumbre pasaje ale literaturii 
distopice: într-o lume în care războiul își împrăștie 
ecoul fantomatic până în străfundurile sufletului uman, 
în care printre ruinele orașelor își duc traiul femei și 
copii înfometați, în care pe front sute de mii de soldați 

sunt sacrificați morții pe altarul unor interese care nu îi reprezintă, cu ușurința cu care aceleași cifre 
scrise pe hârtie ar fi tăiate cu o mișcare a condeiului, ei bine, într-o astfel de lume, au existat enclave 
complet izolate, în care umanitatea, principiile și rațiunea s-au pierdut cu desăvârșire, iar crima, 
ignoranța și sadismul s-au impus ca valori de referință. Aceste enclave, lagărele morții construite și 
administrate de forțele de ocupație germane în Europa Centrală și de Est, au mijlocit punerea în 
aplicare a ceea ce este și va rămâne, fără doar și poate, cea mai dezastruoasă și oripilantă catastrofă 
umanitară din istorie.  
 
Atunci când, în anul 1955, Elie Wiesel, stabilit în Franța, și-a publicat, la îndemnul și cu ajutorul 
celebrul scriitor francez Francois Mauriac, memoriile, referitoare la Holocaust – o lucrare de 800 de 
pagini scrisă în idiș – a ales să ofere produsului dintre remarcabilul său talent literar și traumele 
incomprehensibile care i-au marcat copilăria titlul Și lumea a tăcut... Într-adevăr, vreme de aproape 
trei decenii de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, antisemitismul promovat și impus cu 
atâta virulență de către naziști, integrat în țesutul ideologic al popoarelor europene, precum și 
preferința acestora de a mușamaliza prin nepăsare existența unei tragedii la care contribuiseră activ, 
au descurajat studierea în detaliu a Holocaustului, așa cum ar fi trebuit, și poate dacă aceasta s-ar fi 
făcut mult mai devreme, din stadiile timpurii ale perioadei postbelice, multe mărturii și dovezi 
prețioase ar fi putut fi salvate.  
 
În Israel, timp de aproape cincisprezece ani de la fondarea statului, imigranții europeni, majoritatea 
refugiați și supraviețuitori de prima sau a doua generație ai Holocaustului, au adoptat tăcerea și 
uitarea drept un refugiu și o condiție a noului început pe care îl aveau în față. Pentru acești oameni, 
care, în vreme ce amintirea suferințelor inimaginabile și a pierderii celor dragi le mistuia sufletul, au 
fost nevoiți să păstreze tăcerea, Holocaustul s-a prelungit neașteptat. Numerele tatuate pe antebraț 
au rămas ca mărturie a unei discrepanțe sociale care a marcat profund societatea israeliană, până în 
anul 1961, când criminalul de război nazist Adolf Eichmann, unul dintre principalii arhitecți ai 
Holocaustului, a fost capturat de serviciile secrete israeliene, judecat la Ierusalim și executat – 
singura persoană condamnată vreodată la moarte de un tribunal civil din Israel.  
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Astăzi, după mai bine de șaptezeci de ani, supraviețuitorii, singurii realmente abilitați să ofere 
informații despre natura și desfășurarea acestui act criminal de nedescris, se sting încet, încet, iar 
responsabilitatea imensă de a le păstra intactă moștenirea și de a le onora lupta și deserviciul imens 
adus umanității prin contribuțiile lor la explorarea acestui trecut neguros revine tinerei generații, din 
care fac parte și eu.  
 
Excursia de patru zile în Polonia, în cadrul evenimentului March of the Living, între 9 și 13 aprilie, a 
reprezentat pentru mine un val copleșitor de lecții, de informație, de energie vie a unui trecut pe 
care mulți aleg să-l considere mort. În prima zi, ghidul nostru, israelian, ne-a familiarizat cu istoria 
Varșoviei în raport cu războiul și cu persecutarea evreilor. Ghidul a conferit prelegerii sale o notă 
personală povestindu-ne despre proprii părinți, evrei polonezi, spraviețuitori ai Holocaustului – tatăl, 
un industriaș bogat în Polonia interbelică –, cărora le-au fost confiscate locuința și bunurile 
personale fără niciun fel de explicații, fiind relocați forțat în cartierul sărăcăcios care avea să devină 
Ghettoul din Varșovia. Numai o fracțiune din zidul care a delimitat zonele rezidențiale alocate 
evreilor, izolându-i iremediabil de restul lumii, oferindu-i o autonomie nedorită, punând bazele unui 
focar al sărăciei, terorii și epidemiilor, ei bine, numai o fracțiune din această structură reprezentativă 
pentru istoria Holocaustului în Polonia și pretutindeni se mai păstrează și astăzi, într-un stadiu puțin 
spus precar.  
 
În imediata apropiere, străduțe care se regăsesc în interiorul fostului ghetou, care poartă memoria 
unor grele suferințe, au astăzi un aspect idilic, cu grădini frumoase și blocuri bine îngrijite, cu 
trecători salutându-se cu zâmbetul pe buze și întrebându-se, cu lejeritatea cotidianului: ce mai e 
nou? Iar pentru mine, această ipocrizie a istoriei a reprezentat un motiv de repulsie și revoltă. Ziua a 
continuat cu o vizită la cimitirul evreiesc din Varșovia, situat undeva în apropierea centrului geografic 
al orașului, un loc sacru, la umbra crengilor noduroase și dese, unde se împletesc lacrimile trecutului 
amar cu poezia spiritului evreiesc care nu moare și trăiește pentru totdeauna acolo unde, măcar la 
un moment dat în decursul istoriei, a existat cu adevărat. Fiecare piatră de mormâmt, inscripționată 
cu litere ebraice sculptate minuțios, în maniera caligrafiei talmudice, își spune propria poveste și, la 
rândul lor, poveștile 
individuale de viață, 
aduse laolaltă, ajung 
să constituie cea mai 
prețioasă lecție de 
istorie a evreimii 
poloneze. Varșovia, 
un oraș în care, în 
perioada interbelică, 
dintr-un total de 
1.000.000 de locuitori, 300.000 erau evrei (unul din trei locuitori ai Varșoviei era evreu), mai are 
astăzi doar un singur cimitir evreiesc. Prin contrast, Bucureștiul, în care proporția populației evreiești 
a fost dintotdeauna mult mai mică, are în prezent trei cimitire evreiești.  
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În încheiere, am vizitat Umschlagplatz, locul în care evreii erau concentrați și deportați în infamele 
vagoane pentru animale către lagărele morții. Umschlagplatz, o serie de peroane aliniate paralel, 
precedate de câteva corpuri de clădire în care aveau loc înregistrarea persoanelor deportate și a 
bunurilor rechiziționate de la acestea, poate fi asociată de omul modern cel mai lesne cu o gară 
mare, o gară unde orice tren avea aceeași destinație: infernul. 
 
După aceea a urmat o prelegere dedicată rezistenței armate opuse de evreii din ghetou, în anul 
1943. Turul prin Varșovia s-a încheiat cu o scurtă vizită la Muzeul de Istorie a Evreilor din Polonia, o 
clădire în stil arhitectonic modernist, placată la exterior cu bucăți de sticlă, ce adăpostește expoziții 
dedicate variilor segmente ale istoriei evreimii din Europa de Est. Varșovia a fost capitala Poloniei 
ocupate, a reprezentat un simbol pentru evrei și polonezi deopotrivă, care s-au răsculat împotriva 
celei mai mari puteri militare din lume la vremea respectivă, pentru a o elibera, proces în care 
întregul oraș a fost distrus, rămânând în urmă un maldăr de ruine fumegânde. Holos Caustus – ars în 
întregime.  
 
Următoarele două zile au avut cu siguranță cea mai mare încărcătură emoțională, psihologică, 
morală pentru noi toți. De la documentare, filme artistice, albume și cărți, am ajuns la realitate, iar 
impactul în aceste condiții – deși poate e o formă de exprimare clișeizată – este incomprehensibil 
mai mare, aproape fără limite. Pe suprafața pe care s-a aflat cândva lagărul de exterminare 
Treblinka, unde au fost uciși aproximativ 900.000 de evrei de toate vârstele și sexele de pe tot 
cuprinsul Europei, din Olanda și Franța până în Macedonia și Grecia, crește astăzi o pădure de brazi 
înalți, după ce structurile lagărului au fost complet distruse de către naziști în urma unei evadări în 
masă. Din blocuri de piatră plasate orizontal, în șir, pe pământ a fost reconstituită simbolic șina de 
tren care pătrundea în lagăr, pe 
poartă, conducând la o rampă 
pe care avea să se producă 
selecția. Cei bolnavi sau care 
acuzau dureri în urma drumului 
erau conduși către punctul de 
prim-ajutor, unde, odată ajunși, 
erau împușcați mortal de un 
soldat îmbrăcat în halat alb, cu 
însemnul crucii roșii pe braț.  
 
La Treblinka, gazarea se efectua 
folosindu-se dioxid de carbon de 
pe țevile de eșapament ale 
camioanelor – o moarte lentă, 
chinuitoare, barbară, pe care nimeni vreodată nu are cum s-o merite, dar pentru care cel care o 
provoacă merită cea mai grea pedeapsă cu putință. Majdanek, al doilea lagăr vizitat dintre cele trei, 
a făcut pe durata războiului, până în Iulie 1944 când a fost eliberat de Armata Roșie, aproximativ 
20.000 de victime, indice demografic pe care cinismul caracteristic istoriografiei ne tentează să-l 
considerăm modest în comparație cu celelalte lagăre de exterminare.  
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După cum a specificat Doron, ghidul nostru, Majdanek a funcționat ca un centru de testare a gazelor 
mortale utilizate în restul rețelei de lagăre. Dar și aici, la o scară mult mai mică, procesul de 
deposedare a deținuților de bunurile rămase până atunci, între care, cel mai de preț, identitatea, era 
pus în aplicare cu minuțiozitate – dezbrăcarea, percheziția corporală, rasul în cap și pe corp (în 
decursul a trei ani, administrația lagărului Majdanek a vândut fabricanților germani de textile peste 
750 kg de păr uman pentru a fi prelucrate în țesături, iar cea a lagărului Auschwitz-Birkenau, peste 
1.9 tone), baia în chimicale dezinfectante.  
 
În barăcile prizonierilor, în condițiile în care eram într-o zi răcoroasă, ploioasă, temperaturile 
depășeau 30 de grade Celsius. Este greu de imaginat ce condiții existau într-o astfel de baracă, vara, 
în plină caniculă, atunci când înăuntru se aflau câteva sute de persoane. Vizita la Mjdanek a culminat 
cu organizarea unei mici procesiuni religioase, în cadrul grupului nostru, pe treptele unui monument 

ce conținea un morman de cenușă, în 
imediata apropiere a crematoriului – 
rămășițele sutelor de mii de victime ucise cu 
bestialitate. Au curs lacrimi, grele, amare, 
prea puține, căci niciodată nu vor fi destule. 
La Auschwitz I și la Birkenau, deși vizita s-a 
desfășurat într-un ritm accelerat, 
intensitatea fiecărui moment nu a slăbit cu 
nimic. Având o capacitate de 20.000, 
respectiv, de 100.000 de prizonieri, cele 
două corpuri ale aceluiași lagăr au făcut în 
total aproximativ 1,1 milioane de victime pe 
durata funcționării, până în ianuarie 1945. 
Pe pereții camerei de gazare din Auschwitz I, 

aflată departe de poarta principală pe care stă înscris mesajul Arbeit macht frei, după șaptezeci de 
ani sunt încă proeminente urmele de zgârieturi, lăsate în urmă de zecile de mii de persoane aruncate 
în ghearele unei morți odioase, înghesuite câte 800-900 deodată într-un spațiu de aproximativ 200 
de metri pătrați. Marșul, început în jur de ora două, a avut drept destinație lagărul Birkenau 
(Auschwitz II), unde, la ceremonie, am ascultat discursurile mai multor personalități printre care 
președintele polonez Andrzej Duda și Președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, a cărui cuvântare, 
personal, m-a impresionat profund. 
 
De ce consider, așadar, că este imensă această responsabilitate, de a prezerva memoria trecutului? 
Cele ce s-au petrecut în urmă cu șapte decenii ne demonstrează că umanitatea nu este o realitate a 
lumii în care trăim, ci un vis, fragil precum o șoaptă, la înălțimea căruia nu ne rămâne decât să 
încercăm să ne ridicăm zi de zi, prin ceea ce alegem să facem, prin cum alegem să gândim și să 
interacționăm cu cei din jur. Greutatea sisifică a sarcinii constă în menținerea acestui vis la baza 
societății contemporane, o sarcină pe care strămoșii noștri n-au putut-o duce la bun sfârșit. Dar după 
această călătorie, eu cred că există speranță în noua generație, speranță pentru viitor, mai mult ca 
niciodată, și doresc să mulțumesc conducerii și colectivului administrativ și didactic al școlii mele, 
Complexul Educațional Lauder Reut, pentru această oportunitate neprețuită. 
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ALEXANDRA DUMITRAȘC, elevă, clasa 12 Real, Complexul Educațional Lauder-Reut 
 
Day One: 
It’s difficult for me to find the words to write, because I have no idea what 
to expect from this trip and still don’t have many expectations for the 
group nor for the experience. However, I consider our first day quite 
successful. Two years ago I left Warsaw with no concrete impression, 
since I didn’t really have the chance to visit much of the city at all. Now, 
even though it’s just the beginning of our journey, we visited quite a few 
places, through which I started to shape my perspective about Poland’s 
capital city. 
 
It is definitely a place full of history and beautiful sights. We started our trip by meeting our 
awesome guide and visiting the Warsaw Ghetto, followed by the Okopowa Cemetery. We learned 
about numerous people either from the time of the Jews were confined to the Ghettos, or before, 
that brought significant contributions to the Jewish community and culture. Moving on, our lunch 
break in the old city of Warsaw was really fun. As a group, we got to know each other better and we 
even went on a horse-drawn carriage ride around the old town.   
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Furthermore, our trip ended with the Heroism Trail and a quick peek of the Jewish Museum of 
Warsaw. The museum’s entrance reminded me of two years ago, when two of my best friends and I 
took a selfie with the wall presenting the contributors who made the construction of that building 
possible. The name caught in the picture was Ronald S. Lauder, the same person that created our 
school and the Lauder family, from which I can proudly say I’m part of. I believe we couldn’t have a 
better start to this journey. 
 
Day Two: 
Our day started at the Tykocin Synagogue, where we danced and sang. It was a special moment, 
because with every song my friends and I remembered the values of friendship and how important it 
is to preserve the memories of even the smallest events in our lives. At the Łopuchowo Forest, we 
were told a few stories about families that found their end there in the woods. Here, we also held a 
short ceremony. It’s hard to understand that such atrocities happened, but what is done is done and 
all we can do is show our compassion and always remember.  
 

The drive to 
Treblinka was 
quiet. We 
followed the train 
tracks until the 
entrance of the 
extermination 
camp. Even 
though the place 
was destroyed at 
the end of the 
war, it is a true 
memorialistic 
sight. Apart from 
Auschwitz, most 
of the Jews were 
killed in 
Treblinka. 
Between 700,000 

and 900,000 Jews, alongside 2000 Romani people were killed in just a year (23 July 1942 and 19 
October 1943). I will never forget our visit to Treblinka because of the stories we were told and 
because during the ceremony, I gave my first speech in Hebrew. 
 
Day Three: 
Today we went to Majdanek, a camp initially constructed for forced labour, but which quickly 
transformed into an industrial extermination camp. For sure, it is the toughest place to see, because 
we could feel everything. Not being destroyed due to war evidence, everything is well-preserved and 
almost everything in the camp is original, mainly the buildings. 
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Starting with the initial view of the camp, the wired fence, the colored and rotten walls of the gas 
chamber, the smell, the heat of the barracks and the path to the crematorium, placed right on the 
other side of the camp’s entrance, was just the start of the most surprising and one of the hardest 
experiences of my life. Our tour started with the shower rooms, followed by a few barracks, one was 
filled with the shoes of men, women, and children and the other one modeled the horrible living 
conditions of the prisoners. By this time, on our way to the final part of the tour, the crematorium, 
we were all filled with horror, anger, and sadness. 
 
I cannot describe what I felt once I stepped into the chambers. I simply froze and stared at what was 
meant to be a human oven. Once I stepped out I couldn’t hide my tears. We then walked to the 
memorial, where we had another commemoration ceremony. I had prepared a poem in Hebrew. It 
was for the first time in my life, even with the text in my hands, I could barely pronounce the words. 
However, by the end of today, I realized how supportive we all have to be with each other and not 
just during this trip. 
 
Day Four: 
What we saw at Majdanek and the stories we were told couldn’t leave my mind. Today started by 
visiting Auschwitz 1, more precisely with the gas chamber and a rebuilt crematorium. Furthermore, 
while walking around the place, we entered a few barracks, and even though there were only 
exhibitions, no image was pleasant. What surprised me the most were the letters sent to the 
German Government about 
the status of the 
crematoriums in Birkenau. 
They started by announcing 
that the first crematorium 
was built in Auschwitz 1. 
Then, throughout a very 
short period of time, another 
four were built at Birkenau. 
Everything was moving so 
fast, buildings, deportations, 
killings and burials. I also had 
the chance to meet up with 
some old friends from 
Szarvas.  
 
When the March started we passed through the gate, on which it was written “Arbeit Macht Frei”, 
work will set you free. Finally, we could see the entrance to Birkenau. While walking along the train 
tracks we had to leave the wooden placards that we were given to us, in order to write the name of 
a survivor or a memorable quote. Mine was dedicated to a very special person who had to suffer in 
Transnistria. I didn’t get the chance to tell her thank you for all the things she did for me. Therefore, 
with this placard, I have satisfied part of my regret.  
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By the time we entered Birkenau, the ceremony had already started and we were walking towards it 
while hearing the story of an Auschwitz survivor. His anger indescribable… The March of the Living 
and thus our day finished with a symbolic smoke rising from Auschwitz 2 to remember the victims of 
the Holocaust. 
 
Day 5: 
It is our last day in Poland and we spent it by visiting the Jewish neighborhood in Krakow and the Old 
City. Of course we couldn’t help ourselves and we went on another horse-drawn carriage in the old-
town, just like in Warsaw. I guess it was the perfect way to end our journey in Poland. 
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LUKAS IONESCU, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Ne-am petrecut o săptămână în Polonia căutând printre 
rămășițe o lume care nu mai există. Ajunși acolo, am putut 
simți din prima clipă o tristețe apăsătoare în jurul nostru. 
Întreaga țară părea în doliu. Mii de oameni se aflau în 
aceeași țară, în același loc, din același motiv, și anume 
comemorarea unuia dintre cele mai îngrozitoare 
evenimente ce au avut loc pe fața Pământului: Holocaustul. 
 
A fost o experiență extrem de emoționantă. Din prima și 
până în ultima zi, am resimțit o continuă mâhnire. De 

fiecare dată când ne apropiam de un lagăr, de un cimitir sau de un loc al comemorării, simțeam cum 
inima începe să îmi bată mai tare, cum lacrimile se adună gata să se reverse. Nu voiam să mă bucur 
de nimic. Voiam să simt acea tristețe, pentru că subconștientul meu îmi dicta faptul că trebuie să 
înțeleg teroarea adusă de o 
mână de oameni asupra 
unor milioane de oameni. 
 
Pentru mine, primul 
moment în care am fost 
lovit de o durere, pe care nu 
o cunoșteam și pe care nu o 
înțelegeam. a fost intrarea 
în cimitirul Okopowa. În 
secunda în care am pășit în 
acel loc, am fost lovit de 
realitatea îngrozitoare pe 
care o reprezenta trecutul 
oamenilor ce se aflau acolo. 
Tocmai ce vizitasem zidul 
din jurul Ghettoului din Varșovia, tocmai ce îi cunoscusem povestea. Până să pășesc în cimitir, 
ghettoul evreiesc era doar o poveste. Apoi, a devenit realitate. Mă uitam în jur uimit de ceea ce au 
îndurat acei oameni nevinovați. Nu puteam să înțeleg mentalitatea celor care au dorit să extermine 
întregi națiuni. Să-l descriu drept un moment trist ar fi puțin spus. Nu cred ca pot descrie în cuvinte 
sentimentele pe care le-am trăit văzând acel loc, simțind toate acele vieți pierdute, înconjurându-
mă.  
 
Vizita la lagărul de exterminare Treblinka a fost al doilea șoc resimțit. Mă aflam pentru prima oară 
într-un astfel de loc. Nu știam ce să simt, nu știam dacă ar trebui să spun ceva. Îmi era frică să mă uit 
în jur. Nu pentru că aș fi putut păți ceva, ci pentru că auzeam glasuri țipând și plângând de groază. 
Peste 700.000 de oameni și-au pierdut viețile în acel loc. Aproape un milion de suflete nevinovate au 
fost sacrificate pentru nimic. Toată acea încărcătură emoțională mă apăsa pe umeri.  
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Mă uitam în ochii colegilor mei și puteam citi aceeași suferință, același film îngrozitor derulându-se 
în privirile lor. Nu vorbeam între noi, sau cel puțin eu nu auzeam nicio voce strigându-mă. Îmi 
imaginam doar strigătele celor exterminați. 
 
După experiența de la Treblinka, am crezut ca vizita la lagărul Majdanek va trece mai ușor, pentru că 
mai trecusem odată prin această experiență. M-am înșelat amarnic. Aceleași sentimente mă loveau 
din nou și din nou. Aceleași voci îmi răsunau în urechi. Îmi dau seama că, doar să fiu prezent acolo, 
într-o clădire ce aparține istoriei, mă face să mă cutremur de fiecare dată. Ori de câte ori aș mai 
repeta această experiență, sunt absolut convins ca m-aș comporta exact la fel și că nu aș putea să mă 
obișnuiesc să pășesc într-un astfel de loc al groazei. 
 
A urmat vizita la Auschwitz. Pe fundal parcă se auzea un cortegiu funerar. Nu puteam să fiu atent la 
ce se întâmpla în jurul meu. Privirea mi se fixa în câte un punct și rămâneam privind minute în șir o 
ruină. Timpul se dilata, fiecare secundă părea o veșnicie, fiecare pas părea o corvoadă. Așteptam cu 
groază momentul în care urma să fim anunțați că va începe marșul de la Auschwitz, până la 
Birkenau.  

Marșul în sine a fost o 
experiență agonizantă. 
Abia îmi mișcam 
picioarele, mă simțeam 
apăsat de o tristețe 
îngrozitoare. Pentru o 
secundă am încercat să 
îmi imaginez 
sentimentele celor 
care, mergând pe acest 
drum înaintea mea, 
știau că se îndreaptă 
către moarte sigură. 
Doar pentru o 
secundă. pentru că 
altfel ar fi fost de 
neîndurat. 
 

În final, am părăsit Polonia întrebându-mă cum a fost oare posibilă exterminarea aproape în 
întregime a unei generații. În același timp, mi-am promis ca voi duce mai departe amintirea celor 
care au pierit în acest spectacol al groazei. 
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MIRA-SARAH DANIEL, elevă, clasa 11 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Usually the phrase “five days of commemoration” 
tends to unravel the course of five dark days, fraught 
with tears. Surprisingly, our trip to Poland was not even 
close to our speculation. There were tears, but there 
was also laughter. There were frowning faces, but there 
were also cheerful attitudes. I have to say that I have 
been greatly pleased to stick around some wonderful 
people, colleagues and teachers, throughout the entire 
timeframe. The people have been the ones to make 
this trip an unforgettable experience.  
 

Our stamina has definitely been put to the test during five full days of walking. We discovered a 
small percentage of the Polish land, being so impressed by the surroundings. There, we have 
enjoyed the mastery of two major cities (Warsaw and Krakow), while visiting some of the places 
which reconstruct the history of Jews, similarly the missing pieces of a puzzle. This period, despite 
the small number of days, has certainly been a tiring one. However, the fatigue was diminished by 
the interesting stories related to Jewish history. The luggage of information was constantly increased 
throughout each day and after each place we visited. These stories could either be extremely catchy 
or really impactful and tragic. Therefore, besides our moments of happiness and socialization, we 
also had those kind of moments where you just choose to sit, quietly, and to think about the 
suffering of those people who were tortured without reason. Personally, I had many moments of 
that sort. Series of thoughts were permanently crossing my mind: “How can a person be so cruel? 
How sick could the Nazi’s mind be to come up with such terrible ideas of torture? How could they so 
fiercely want to create such anguish among a group of innocent people? And how could the world 
be so unfair as to blame some people simply because they come from a poorly developed country or 
(even more ruthlessly) for being born a Jew?” Indeed, the Nazis were people too, but they lacked 
one of the most important features of the world in which we live: humanity. This does not mean that 
we should now turn our hatred towards the Germans or that we should take revenge on these 
people; that would be a really narrow mentality. What we should do is analyze historical events and 
use them as a support for our further learning. Thus, our awareness regarding different worldwide 
issues is raised so that we can learn how to prevent or stop several other possible future events of 
this kind. 
 
It is so emotionally difficult to find that between 10 and 17 million people died in the Holocaust, 6 
million alone being Jews. This represents the on third of Romania’s population, for example. Isn’t it 
mind-blowing? And isn’t it even more painful to know that so many people had been beaten, shot, 
hanged, hunted, gassed and burned? Did those people really deserve that? Or does anyone on earth 
really deserve to be that unfortunate?  
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After seeing these places and after walking on the same ground on which these people had died in 
torment, I realized that no person, even the worst psychopathic murderer, deserves to be in this 
kind of pain and suffering. No human being should know what the hypothetic idea of “hell” actually 
feels like. 
 
I have heard so many stories related to the dreadful way, not merely the Jewish people, but all the 
ethnicities involved in the “Shoah”, were living (or maybe “surviving” would be more suitable) in the 
concentration camps. And just think of how many aspects of our lives have changed since then. This 
is why I sometimes have the feeling that the Holocaust happened centuries ago. There is one aspect 
of this genocide, among many others, that had a huge impact on me. What I found the most 
sorrowful was that, initially, people were being convinced that their deportation will only bring them 
a better life; a “new” life. It is so hard to learn that everything that was waiting for them was exactly 
the opposite of their expectations. I would say that this is the cruelest thing a person can experience: 
to be asked to write your name on your luggage, comprising a few of your remaining goods, just “to 
recognize it when taking it back”; to be forced to take off your clothes “only to take a shower to 
clean yourselves,” thinking that your clothing will be left in the soldiers’ care and that it will be 
returned later on, when we all know what was actually meant to happen; or to be told that “Work 
will set you free”; to be a slave and to endure all the pain just to be condemned to death in the end. 
And not to mention how people were fed, which I find a huge mockery. Or how bullets were not 
wasted on people, because they “did not deserve” that. 
 
Everything that I’ve been given the opportunity to see, throughout the whole “March of the Living” 
trip, contributed to my knowledge development and awareness regarding a horrific event of the 
past. However, the places which had the biggest impact on me were: The Lopuchowo Forest, 
Treblinka, Majdanek and Auschwitz-Birkenau.  
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The Lopuchowo Forest  
The pogrom from Lopuchowo, a forest situated in the proximity of the Tykocin town, ended with the 
execution of around 2,000 Jewish people living in the city nearby. In 1941, all the Jewish residents 
received the announcement to gather in the market square of the town, in order for them to be 
transported to the forest where they were hunted through the darkness and then shot.  
 
Today, there are three squares marking the places where the corpses were buried and a memorial 
stone dedicated to the commemoration of those who have lost their lives there.  
 
Treblinka 
Treblinka was an extermination camp during the Nazis occupation in Poland, which was comprised 
of six gas chambers. The buildings were destroyed by the Nazi Germans after the extermination of 
approximately 900,000 people, in order to erase their traces. Today, there are some stones marking 
the railways of the train which was bringing the victims to the camp and a monumental stone 
marking the place of one of the gas chambers. Initially, the bodies coming out of the “bathhouses” 
were buried in masses. Then, as the Nazis found it more efficient and less time-wasting, the corpses 
were burned. Some of the prisoners managed to escape by running into the woods, but they were 
eventually caught and killed by the SS troops. 
 
Majdanek 
Majdanek had been a concentration camp for almost three years. Perhaps this place had the biggest 
impact on all of us. There we entered a gas chamber for the first time, seeing the affected walls and 
the scratches of the people condemned to death.  
 
Walking through the 
entire camp, we have 
also seen the barracks 
where people were 
sleeping on the floor, 
the barracks where 
the victims’ shoes had 
been kept, including 
the children’s. Before 
leaving the camp, we 
visited the 
Crematorium - the 
place where all the 
dead bodies from 
Majdanek were 
burned – and the Ash 
pile where around 17 
tons of human ash is kept. If the ash of a single human weighs 100 gr, imagine the weight created by 
the significant number of people who died there… 
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Auschwitz-Birkenau 
At Auschwitz - perhaps the most well-known of the death camps – we can find a lot of buildings that 
had been transformed into a memorial museums for the visitors to see real aspects of the terrible 
events which happened in this time: pictures of the people before entering the camp and other 
pictures from just after a few months (the differences in their disposition being extremely visible); 
models of the crematorium, the gas chambers and the train bringing the prisoners; piles of human 
hair; some of the prisoners’ clothes and uniforms; letters; pictures with the tattooed numbers and so 
on.  
 
The three kilometers between Auschwitz and Birkenau represented the delegations’ 
Commemorative March, as this was the path the prisoners took to the extermination. There, a 
ceremony took place for a few hours. It was impressive to hear a powerful speech of one of the 
Holocaust survivors. The Polish and the Israeli Presidents also attended the ceremony, sharing their 
sincere regrets for the ones who perished during the genocide. 
 
Besides visiting and enriching our own luggage with historical knowledge, we also had a great time 
together, as a group. I have to say that the teachers which attended with us were awesome from all 
points of view. They have permanently been supportive and extremely outgoing, which made the 
experience even more enjoyable. Honestly, everyone expected the trip to be a really strict one, but 
it wasn’t actually. Both in Krakow and in Warsaw, in the city centers, after meeting all the daily 
objectives, we were given free time so that we could spend a few hours relaxing as we wished. 

Moreover, during these 
five days, I had the 
opportunity to get to 
know my schoolmates 
better and to also socialize 
and create connections 
with the other lovely 
students who 
accompanied us, including 
the girls from the “Ion 
Creanga” Highschool and 
the group of teenagers 
from Chisinau that I am 
eager to meet again. 
 
The trip to Poland was 
truly a wonderful one: rich 
in substantial information 
and beautiful in terms of 

people and places we saw. It certainly changed many perspectives and views. Consequently, it has 
been an experience worth remembering and sharing with others. 
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DIMITRIE DINCULESCU, elev, clasa 11 Uman, 
Complexul Educațional Lauder-Reut 
Having just returned from the commemoration journey to 
Poland, I want to say a few things about the things I’ve seen 
there.  
 
After a very early landing in Warsaw, the trip began with our 
visit to the Warsaw ghetto. After arriving, our guide told us 
that the place where we were sitting represented only the 
beginning of what was going to happen to the Jewish 

population in the following years. The next landmark that we visited was the Okopowa Cemetery. 
Here, those who fought with the Polish underground resistance against the German occupation are 
buried. I heard tales of great heroism, tales of those who took up arms against an oppressive regime, 
who would rather fall than be mistreated. 
One of the stories which made me stop and 
reflect a little was the story of The Little 
Smuggler. This poem was written on a wall, 
and it told the passer-by the tale of a small kid 
who would every day sneak outside of the 
ghetto and bring his mother a slice of bread. 
He cared not if he died, but instead thought 
more about who would bring his mother that 
slice of bread if he were gone.   
 
We then proceeded to see the Ghetto wall, 
where there is a constant reminder that the 
evil of mankind which lead to the death and 
suffering of 300.000 Jews who were driven 
between 1942 and 1943 from Warsaw to the 
Nazi Extermination camps. 
 
The second day started with our group’s 
arrival to Tykocin, a village from which around 
2.000 Jews were taken away and murdered in 
the nearby Lopuchowo forest. Our group held 
a ceremony inside the forest, where several 
prayers for the fallen victims were recited in. 
Hebrew We then continued to drive to 
Treblinka, a Nazi extermination camp, which 
had been destroyed, only a memorial site 
being left in its place.  
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We walked around the camp for a while, until the guide stopped us in order to tell us what 
happened to the neighbouring people who asked what happened to the Jews who arrived there by 
train. Anyone who asked why so many were going in and none came out was immediately shot. 
Treblinka needed to be kept a secret, its location being hidden inside a forest.  
 
I could only imagine that the reason they wanted it to be kept secret was because of the horrendous 
actions which were undertaken in its interior. We saw a placard which showed the sites of the 
former camp. I saw a place called “Zoo”, and I asked around to see what it meant, though I wish that 
I hadn’t. I was shocked to discover that it was not a zoo for animals, but rather one where the Nazis 
kept the prisoners who were handicapped in a place for everyone to look at. 
 
The third day represented the day of the highest emotional struggle for the group. After an almost 
five-hour drive from Warsaw, we reached the camp called Majdanek. None of us could predict what 
we were going to see inside of its fences. After arriving, we immediately saw a large site made out of 
stone. I didn’t ask what it represented, though, in my mind, I knew it served the purpose of 
announcing to us that we were entering Hell. There is a small pass under the site, the portal 
between the outer world and the Hell of Majdanek. After entering, we were taken on the path that 
former Jewish prisoners took when they arrived there. We first saw the showers where the people 
were taken to be cleaned, the first steps on their way to death. Just sitting there made it hard for me 
to breathe.  

The idea of standing in the 
place where thousands 
were crammed was very 
hard to accept. The next 
stop was the place where 
the shoes of the victims 
are stored. The guide told 
us that the Soviets noted 
that there are around 
800.000 pairs, though no 
one is sure what the real 
number is. There was a 
distinct smell in that room. 
It reeked of death. I was 
under the impression that 
those who could not rest 
their soul after death were 

still wandering around us, making the air unbreathable. Even just looking around was very hard. 
Seeing those decrepit, wooden walls left me with a feeling of unease, imagery rushing though my 
brain. I was seeing people with convict clothing walking out from every room, marching to the gas 
chambers. I knew that I was merely seeing things, though the whole vicinity of this camp made me 
wonder just how lucky we are to be able to walk around as free humans.  
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We were then shown the gas chambers, the rooms of death. Even entering them was hard. Every 
inch of my body was telling me not to go in there, because I might not be able to withstand the 
trauma that could be caused from seeing such things. Still, I walked forward and I entered. I was in 
the 9th Circle of Hell. In the place where I stood, many people also stood close to a century ago, 
people who were awaiting their death, just because they had been born Jewish. 
 
Leaving the rooms, I was at a loss for words. I couldn’t find my words to talk to anybody. I was 
concentrating my whole power to try and understand why something like this had happened, 
though I failed. One of the saddest things which I came to realize was how a large number of victims 
became insignificant in comparison to the grander image. Our guide told us that around 80.000 
people were murdered inside Majdanek, but something he said raised some question marks for me. 
He used the term ‘’Only’’ when he said the number. ‘’Only’’ 80.000 people. How far have we fallen, 
how gruesome was this massacre, to refer to 80.000 people as ‘’Only’’?  

 
Close to our departure from Majdanek, we went to visit one more landmark, a mausoleum built for 
the memory of the victims. Inside of it stood the ashes of the dead, which were gathered by the 
troops that liberated the camp. There was a ceremony, and while we couldn’t light candles because 
of the strong wind in the air, we proceeded to exit Majdanek and be on our way.   
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The 4th day was the conclusion of the March, the road from Auschwitz to Birkenau.  
We arrived early in the morning, and after passing the mandatory security check, we entered 
Auschwitz. This was not a concentration camp; it was a town of evil. The scale of it was enormous.  
 
And to think that in the very place where we were walking, so did many others who were brought 
here as animals to the slaughter. We travelled around this metropolis of death, but there was a 
certain atmosphere in the air, a certain unity which I have never encountered. We were no longer 
Romanians, Polish, or Americans; we were humans, coming together to show that a tragedy such as 
this will never happen again. A person who I saw ran shivers down my spine. It was a survivor of the 
Holocaust, walking around Auschwitz, dressed in his uniform. I still cannot imagine the strength of 
that man, to walk around the place where he was sent to die, to return to this vile factory of 
destruction. 

Several hours had passed, 
and it was time for the 
March itself to commence. 
We gathered around our 
designated area, and we 
were waiting to start 
walking. At some point, an 
alarm started and we were 
marching. The march 
seemed like a small 
distance, and upon arriving 
at Birkenau, the ceremony 
started. After it ended, a 
strange smoke emerged 
from the distance. We did 
not know why it started, and 

could only ponder the many possibilities. It was not until we left for the hotel that we were told that 
it is a part of the ceremony, that it symbolized the smoke which came from the crematorium, and 
how it darkened the sky. 
 
I believe that this whole experience is one which every human on this earth has to be a part of. 
Learning from books and movies does no justice to the suffering of the Jewish population, and 
others, during the Holocaust.  
 
To truly understand the need for something like this to never happen again can only be achieved 
through such a journey, and I am glad that I could go on this trip. However, one must be cautious 
when deciding they want to participate, because an experience such as this one could potentially be 
emotionally shocking. 
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MARIA DUMITRAȘCU, elevă, clasa 11 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 
Day 1- It looks unrealistic. That was my first thought. 
When you read and learn about the ghetto in Warsaw, it 
seems like a fairytale. A wall. Bricks that would change 
people’s life and the course of history. This social 
division was very well-prepared. Everything was 
calculated and luck was the only thing that kept people 
alive. People had hope because it was something the 
“barbaric Germans” couldn’t take away. 
 
I was impressed after hearing some of the stories of the 
smugglers. I associated them with heroes. Courageous 
people that thought for themselves. I learnt that no matter how hard it is, how many resources you 
have or whether or not you are alone, you must believe in tomorrow. Despondency was not an 
option. 
 
No matter how much I tried, I could not understand how this whole event was possible. I remember 
closing my eyes to try to imagine the view. But that was not the hardest part. After the guide talked 
about how Jewish Poles were taken out of their homes, he explained how even the climate was 
impactful – how conditions were already the worst but became even worser when winter came. 
 

Before this trip, every 
story of the victims was 
similar to me. They all 
sounded the same and 
followed the same plot. 
But, I was wrong. Yes, 
the stories do have 
similar events and all of 
them included suffering, 
but the details make 
them unique and 
fascinating. 
 
I had never walked in a 
cemetery before, and I 
have to confess, I was a 
little bit skeptical about 

it. Death is not something I think of nor talk about. I was born to enjoy life as a precious gift and to 
feel every moment of it at maximum. I am grateful for it and nobody has the right to take it away. 
That was not the case between the years of war. 
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The Jewish cemetery of Warsaw is huge. You need at least three hours to walk through all of it. You 
see names, Hebrew script and Polish translations, pieces of breathtaking sculptures, and most 
importantly, you see respect. Most graves are covered in small stokes and candles, as signs of 
admiration and commemoration. The grave stones tell fascinating stories with powerful 
backgrounds and events. One of the first things that I will always remember is Jack Eisner’s memory 
altar, made to commemorate the one million Jewish children murdered between 1939-1945. There 
you can see the photographs of famous victims such as Anne Frank, who wrote about the horrific life 
of the Holocaust. Words cannot describe how you feel when you see all the pure faces of young 
children. Life was too short, too unfair for them. Just the hand of evil could have done such a crime 
and have no guilt or mercy, no nothing. I had to take several deep breaths to continue.  

 
Before I moved to the next 
plaque, I read one of the 
victims’ poems, which was 
marked on a gravestone. At 
first, it does not sound 
historical, instead childish. It 
transmits feelings of pain, 
but it also tells, in depth, 
details of how the Jews were 
treated and what they had to 
endure simply because of 
their origins. How can you 
explain that event to children 
less than four years old?  
 

Again, for me, smugglers were people of superior bravery. This is the story of Henryka Lazerwert, the 
little smuggler, 1941: 

The little smuggler 
Through a hole, through a crack or a cranny, 

Starving yet stubborn and canny 
Sneaky and speedy like a cat 
I daily risk my youthful neck 

And if fate will turn against me 
In the game of life and bread 
Do not weep for me mother; 

Do not cry 
Are we not all marked to die? 

Only one worry besets me 
Lying in agony; so nearly dead 
Who’ll care for you tomorrow? 

Who’ll bring you, dear Mom, a slice of bread. 
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As I said, every story is different. The only thing that they have in common is faith, which was force 
to grow out of the inhumane rules set against them. Close to the exit of the cemetery there was a 
special place for the Holocaust victims. While the guide was telling us about the place, I couldn’t take 
my eyes away from one of the plaques. It was in the memoir of a family, entirely killed. Relatives 
that survived wrote that even though the family did not make it, they will never forget their 
existence. This was not the only plaque of this kind. There were dozens. 
 
Day 2 - Today’s first stop was at Tykocin. It is a small village located in North-Eastern Poland, on the 
Narew River. Before 1941, the town had a united population of around 2,000 Jews. Although the 
community had many restrictions, a beautiful synagogue was built, in 1642, for them to pray. The 
building is well-preserved to this day. 
 
To be honest, it was one of the most impressive synagogues I’ve ever seen. In the entrance hall, you 
find old pictures that reconstruct the atmosphere of a calm, friendly environment. 
 
On the walls, there are paintings and decorative Hebrew texts. Even if it is a rather small building, it 
is of huge value for both the Jewish population and the other villagers. It is not about the religion. It 
is not about the appearance. It is not about the language you speak or your age. It is not about your 
nationality or the way you’ve been raised. No, today I learned the most important aspect that keeps 
the world united. It is acceptance. It was the moment our Romanian gathered in a hora with another 
Jewish-American delegation. We all sang Hebrew songs such as “Am Israel Hai” and “Kol Haolam 
Kulo”. I didn’t know some of the lyrics, but that wasn’t important in this moment. It was a pure 
moment of joy. A moment of no difference. I believe that in life, tolerance and love make you a 
strong person, and I was delighted to be surrounded by strong, powerful people. I felt welcomed 
into a big family in which we are all equal and share cultural values. 

After such a happy 
moment, the next 
stop was the 
market place of 
Tykocin. In this 
spot, all the Jews 
were sent to 
prepare for their 
journey to 
Lopuchowo, where 
they were killed 
with no mercy by 
the Nazis. It is 
painful to think of 
how much sadness 
a small town like 
this one can hold. 
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Lopuchowo can be described, at best, as silent. It speaks more than words. Nobody can explain 
death. It leaves a bitter taste -- at least, that was what I felt. You try, even if it is hard, to put yourself 
in those people’s shoes. It is an impossible task. As you walk closer and closer, you feel more that 
bitter taste more profoundly. You approach the memorial graves and you stop. You read all the 
words written by relatives of the ones killed. You don’t know how to react. You see people crying, 
shivering. Silence, terrifying silence. 
 
I have to confess that even writing these things have a huge emotional impact. In life, you are never 
prepared for death, and that is something I’ve always feared. Today, I had to confront it. Treblinka 
was the first extermination camp we saw this trip. It was completely destroyed by the Germans to 
hide evidence of crimes. Everything that can be seen today was reconstructed by the Polish 
government. 
 
At this camp, almost 1 million people lost their lives. Whether they were shot, starved, drowned, 
tortured or gassed, they all had the same ending. It was a secret place throughout the war. Nobody 
dared to ask about it, in fear of being shot. Only 42 survived this camp and from them, we got a 
glimpse of the life inside this black hole. 

I was fascinated by the way the railroad was reconstructed with blocks ond stones. It makes you 
understand how precise the camp actually was. People came everyday by train, selected and, 
afterwards gassed in the chambers. 
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Ironically, the camp was coordinated by just 16 Nazis. The rest? Jews and Ukrainians. The result? 
Efficiency, in terms of time and death. It is said that this camp existed during one of the deadliest 
phases of the final solution. People tried to keep their hope high, but it was clear that they also tried 
to ignore the signs they saw on their way to Treblinka, of people cutting their throats or shouting 
“they will make soap out of you.” But when they arrived, other inmates showed them the enormous 
smoke coming from the crematorium and told them that it was the only way out. Nazis called the 
way “Himmel Strassen” - The Way to Heaven. 
 

I can only go back to my previous 
thoughts and retake the idea that 
those people, the ones that had to go 
through all of this suffering, are true 
heroes. God, let them rest in peace 
and their existence always 
remembered I thought to myself, 
while walking through all the stones 
placed at the back of the camp, 
marked with different names. Every 
soul counts. I’m powerless in this 
situation. I’m just witnessing history 
and acknowledging what human 
beings are capable of. I can’t turn 
back time, and even if I could, that 
wouldn’t change a thing. I’m looking 
forward to seeing more, 
understanding better, and then being 
able to explain. 
 
Day 3- They told us that this camp is 
preparatory. That what we were 
about to see is just a taste of it. We 
saw Treblinka, but nothing concrete. 
No gas chambers, no crematories, no 
barracks, no evidence. And then we 
went to Majdanek. 
A monument welcomes you to the 
camp. It is this grandiose stone, 
shaped like a ship, or a plate, or 
anything flat that you might associate 
it with. When the Soviet Union 

liberated the camp in July 1944, they wanted to create something as big as possible that would 
reflect the disaster created. People also say that it gives you the feeling of entering a different 
planet. As if to say: what you are about to see are inhuman realities that are not from our world.  
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Just other concentration camps, most of it was destroyed. However, “Field 3” was kept intact. We 
also saw 2 gas chambers, one crematorium and a pile of human ashes. We all knew where we were 
going. I still shiver when I remember how cold the barracks were inside. The first stop was at “Bad 
und Desinfektion.” It was not just a place where the prisoners got haircuts and took showers. It was 
a building that destroyed families and souls. They all showered, but few were lucky to exit the right 
way. Most found their final minutes later, in the gas chambers. 
 
Majdanek was a life lesson. When we finished the tour, I was enriched with information and 
compassion. The same happened the next day at Auschwitz- Birkenau. I saw everything I had to: 
pictures, objects, places, even human hair. It is hard to see all of this things, especially if you are as 
young as I am. But, in the end, you have to accept that it all happened.  
 
Seeing with my own eyes everything that I’ve have read and learned in school, I’ve realised, can 
completely change you as a person. I am delighted that I had the honour to participate in this trip. I 
am glad that now I can tell others what I’ve seen and what I’ve experienced. In my opinion, more 
trips like this should 
be done through 
school because 
people need to 
understand, even 
from a small age, 
what has happened. 
It is true, you never 
believe it until you 
witness it. I don’t 
think there was a 
person that left that 
place without deep 
thoughts and 
feelings. It destroys 
all suspicions or 
negation. It is an 
alarm for us. It 
highlights how important rationalism is. It promotes the true values of a society: tolerance, 
acceptance and unity. The past should remind us how vulnerable the world is and we should be 
aware of the consequences war can create. “Never again” is a statement to always keep in mind. 
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IOANA MOGOȘ, elevă, clasa 11 Real, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Monday, 09.04.2018 
And this is how it all starts. Early in the morning we 
embark on our journey to Poland. But this is not your 
regular kind of journey. It is a journey that brings you back 
to the past, through the memories of the victims of the 
Holocaust. 
 
First stop: Ghetto Wall. The greatest Ghetto Germans 
built to confine the Jewish population. The only survival 
methods available for the Jews was smuggling which even 
children participated in, bringing food inside illegally. 

 
After the destruction of Warsaw, the inhabitants of the area rebuilt part of the wall. Nowadays, in 
the area of the Ghetto Wall there are blocks of flats built on the site of a massacre. I was shocked to 
see that in a place which was marked by misery and pain, life has moved on. People live their lives 
like nothing has happened. Everything flows normally today, on the same site of the death of entire 
families and innocent children. 
 
Next stop: Okopowa cemetery. The first sight of the tombstones looked very similar to those of the 
Christians, as these were the cemeteries found more frequently at that time. 
One of the stories I was the most impressed by was of Yitzak, the smuggler. Ever since he was little, 
his mom spoke to him in Polish, so that the Germans would not recognize him as a Jew due to his 
accent. 
 
Yitzak used to hide in the cemetery, so the Nazis wouldn’t find him. One day, an unknown man came 
to him and asked whether he was Yitzak, the smuggler, and he answered yes. Then, the man gave 
him a package and asked him 
to keep it until he could come 
back. After he left, Yitzak 
opened the package which 
contained a huge sum of 
money. He hid it and never 
spent any of it, as he was 
afraid the unknown man 
might return. 
 
After a few years, another 
person came to Yitzak and 
asks whether he was Yitzak, 
the smuggler.  
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He was sent by the family of the package because they were prisoners in a concentration camp and 
that sum could save them. Yitzak didn’t know what to believe, but in the end, he gave the money to 
the person.  
 
It was a while until Yitzak finally found out what happened with the money. She was told the truth 
when the same unknown man sent by the family of victims approached him at the union. Then, 
Yitzak asked whether the family escaped and the man answered that he had just seen the members 
before, at the union. 
 
Tuesday, 10.04.2018 
We drove to Tykocin, a small town marked by the Holocaust.  
 
The majority of the city population was Christian, so the Jews living here needed the approval of the 
Christian leaders to build a calendar synagogue. They accepted the construction, but not without 
imposing some 
conditions, which 
mainly referred to 
the fact that the 
synagogue shall 
not be taller or 
more impressive 
than the Christian 
church. Still, the 
House of Worship 
looks bigger on the 
inside as the Jews 
built it in depth so 
that they did not 
disobey the rules. 
 
Here I was part of 
a very cheerful 
event. We got the chance to sing and dance on Jewish songs together with other participants of the 
March. It was such a unique moment because I realized this is what we have to do together as a 
community: remain united and celebrate the common values we possess. 
 
However, after this moment full of joy, we drove to Lopuchowa forest where thousands of Jews 
were killed. The story of the shootings carried out by Nazis marked me. Reading about such events 
produces emotions, but reconstructing the journey of terror is significantly more impactful. Among 
us there were people who were directly affected by the tragedy and I could feel their pain. These 
people were no criminals, no thieves, no killers, they were just Jews, innocent Jews... Mothers, 
children, entire families were murdered in a few seconds.  
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I felt revolted, constantly asking myself: why? How is it possible for someone to be so cruel? I still 
have no answer. I also felt a strong appreciation for the survivors of the people who were 
traumatized but still found the courage and faith to continue living, to start from scratch, without 
any family and without any kind of support.  
 
On the way to Treblinka lots of trees were planted by the Nazis in order to hide the terrifying 
activities practiced there. Treblinka was a small camp because 1000 people came daily and they all 
died on the same day. At first, the Nazis used to bury the bodies, but due to the consistence of the 
soil, the smell of the corps was unbearable. Therefore, they made a change and after the gas 
chambers they were burnt. In order to avoid raising suspicion about the place, those who asked 
questions regarding what happens to the people transported there were killed by Nazis.The terror 
people experienced was at such high levels that only 16 guards were needed. 
 
The prisoners decided to start an uprising on a Sunday, because Germans often left their guard down 
on the last day of the week. Only one guard was left responsible for the prisoners and it was the 
least efficient one. So Jews got access to guns and bullets, but they made a mistake: they used 
unsuitable bullets for the specific gun they had. When the other Germans figured out what was 

happening, the clash 
began. Jews couldn’t 
shoot but they were 
able to kill a part of the 
guards. After that they 
used a grenade to cause 
an explosion. And that 
uprising resulted in the 
last day of Treblinka. 
 
A story which reflects 
Nazi’s ability to disguise 
is the apparent 
existence of a 
“hospital.” After a long 
journey to Treblinka 
some people might 
have needed medical 
supervision. Therefore, 

Germans had a building on which “Hospital” was written, but contrary to the title given to the 
building, Jews who got there were instantly shot. 
 
What terrifies me, is the amount of preparation and intelligence involved in this horrific process. It 
shocks me to see that no time was wasted and so much thought was put into these terrible crimes. 
Everything was planned in detail, the Nazis dedicated themselves entirely to this. But what was there 
to gain? I can only see loss and pain.  
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Wednesday, 11.04.2018 
Majdanek...At first sight you can see a never-ending field. As we approached, it looked like a normal 
field and apparently harmless. 
Another reason for which I say that is because approximately 30 years ago there were built many 
blocks of flats in the vicinity of the extermination camp. I heard that when asked how they felt about 
having to deal with such a view daily, the residents said they “got used to it.” Maybe one could bear 
the exterior, but knowing what happened on the inside is awful. Some of the inhabitants also pass 
through the field on a pathway that leads to the bus station. As I said, you can easily deal with the 
exterior, but how might it feel to have to step on that field on a regular basis? The field on which 
once innocent people stepped, and never returned. 
 
Then the most emotional moment I had to face during this visit came: the gas chamber. I stepped in 
with fear, because I didn’t know what to expect. Will the shock come immediately or will it take a 
while to settle in? I walked slowly to the first room. I was scared as I saw the showers and I was 
afraid by what the guide would tell us. 
 
The question was stuck in my head: 
Were Jews killed here? I finally found out. No, not here. Where we were standing was an actual 
shower room. Even though I felt relieved somehow to hear that, I listened to a story of an 11-year-
old called Alina, who was there with her mother. At one point she was forced to say goodbye to her 

mom. The guide played a 
sample of the girl’s screams 
and crying. I thought I would 
be stronger but I couldn’t. 
Her scream passed through 
me. My hands were shaking, 
my eyes were filled with 
tears, my heart was full of 
pain. Even when I think of it 
now, I get a lump in my 
throat. 
 
With tears in my eyes I 
walked through the gas 
chambers. When I got out, I 
saw the sunlight and many 
thoughts passed through my 

head. First, I was thankful for the life I was given and for the opportunity to live it. Secondly, I was 
grateful for my family and for all the people I love. I became more aware of the fact that I have to 
appreciate everyone and everything. 
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After that we moved to the chambers where prisoners were held. I was revolted by the tortures 
children were subjected to by the Nazis, the monsters whose inhumanity I can’t comprehend. How 
cruel can one be? What kind of soul does one need to commit such horrible crimes? I felt hatred 
towards them and I was frustrated by the injustice of that time. 
 
Moreover, I saw the shoes of the prisoners in large containers arranged in rows. 
Adult and children’s shoes alike, in a never-ending room, all thrown in a pile, their ultimate purpose 
being to reach to the German population, so they could eventually reuse them. 
 
The next stop was the crematorium.  
The first room was the one where surgery used to be performed. 
Nazis were taking out people’s golden teeth and the jewelry they used to swallow in order to hide 
them. That room was macabre. Even though there was only one surgery bed, it carried hundreds of 
awful memories. In the 
next room I was hit with 
the view of the actual 
crematorium. I could see 
the ovens where the 
bodies were thrown 
without hesitation. To 
make matters worse, I saw 
another room where, not 
long ago, there used to 
exist the victims’ bones 
and skulls. Nowadays all of 
them were replaced by a 
monument made by the 
Polish government in the 
victims’ memory. 
 
Lastly, we went to the Mausoleum. It was an immense construction meant to spread fear. Another 
stirring image which shook me was a huge mountain of ashes…people’s ashes. When I thought that a 
single person’s ashes could be contained in one’s palms and then looked at that massive mountain… 
 
Thursday, 12.04.2018 - The day of the March.  
At first we visited Auschwitz I, as the camp had three divisions. We entered some of the blocks were 
prisoners used to stay. I saw other impactful images and piles of shoes and human hair, the hair 
which was used for pillows and blankets. 
 
I also saw terrible images of the people who died in Auschwitz death camp regarding their daily 
routine. I saw the ordeals they faced, the way they were humiliated by Germans, the food they ate, 
the conditions they lived in... there are many representations of malnutrition, of people literally 
turning into walking skeletons. 
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Another terrible person from that time was Dr. Mengele, who used to perform experiments on 
humans which included children, and mostly on twins. He was responsible for the selection of the 
people coming to Auschwitz, choosing the ones for labor and the ones for death. The most atrocious 
thing about him is that he was doing his job with a smile on his face, having no restraints about 
deciding someone’s destiny. 
 
The March starts. 
But one of the first 
things everyone 
did was pass 
through the gate 
with the sign which 
reads “Arbeit 
macht frei”. And 
then I thought: 
what an irony! 
These people were 
not free at all, they 
were burdened 
with terrible work 
conditions. One 
might associate 
the prisoners with 
slaves, but what 
happened in 
Auschwitz is not 
even close to 
slavery.  
There is also another side to the irony in “Arbeit macht frei”. Consider the ones who didn’t even get 
the chance to work, the ones who were in immediately selected to die, the ones whose names were 
ticked on a death list. To be honest, I can’t say whether or not they were actually luckier because 
they didn’t have to go through the ordeals of “living” at the camp. 
 
After we passed through the gate we continued on our way to Birkenau. The sun was so hot that I 
could feel my skin burn. But I continued to think of the far more brutal conditions the prisoners were 
subject to when they were put on the death trains, having no water and too little air to breathe. So I 
kept walking, carrying a banner in the memory of those who made this path once but did not return. 
 
As I was getting closer to the main entrance to Auschwitz II, I could see the immense watchtowers. 
Horrifying scenery… Nazis killed millions of people and that was not enough for them, as they didn’t 
want anyone to leave of the extermination camp even though that was quite hard to achieve. 
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I entered the camp and started to walk along the railway. I left my head down and the only thing I 
saw was the endless rails. When I reached their end, I sat on the grass and listened to the ceremony. 
Obviously, the survivors had a lot to say about the Holocaust and their stories were unique and the 
most emotional. Eduard Mosberg, who comes to the March every year, was the one who impressed 
me the most. He had lost his entire family in the Holocaust but he still had the strength to keep 
going and establish his own family. His story he was heartbreaking, but I appreciated his ambition to 
continue his life considering the awful situation he found himself in. This time he was accompanied 
by his granddaughter, who is the living proof that what happened during the Holocaust shall never 
be forgotten. 
 
We also visited Birkenau, which was partly destroyed by Nazis so that the Soviet Union wouldn’t find 
evidence of the atrocities made there. I remember that at one point the sky went black. A 
frightening thick and dark smoke appeared in the sky. At first I was surprised, and then I realized that 

is what people who lived close to 
the crematorium saw on a daily 
basis. The dark smoke was 
equivalent to the death of 
hundreds of people. It was a 
terrible view but then, I turn my 
head to the west, where the sun 
was going down. It was still shining 
bright carrying the promise of 
“Never Again”. 
 
Friday, 13.04.018 
While visiting Krakow city center, 
there were 33 lonely chairs that 
caught my attention. They were 
built in the memory of the Jews 
who were imprisoned in the 
Krakow Ghetto. 
There was one non-Jew who lived 
in the ghetto. His name was 
Pankiewicz and he refused the 

Germans’ proposal to relocate to another area. He got permission to continue to run his pharmacy. 
At the same time, he used to provide Jews with medicine free of charge, to improve their quality of 
life. I was so impressed by him, as he was one of the few people who proved he hadn’t lost his 
humanity in this time of atrocity.   
 
The last stop of our visit was Oskar Schindler’s factory. At first sight one can see lots of pictures of 
the survivors. After Germany invaded Poland, Schindler took over the factory, which was once 
owned by Jews. He mainly produced metal vessels for the German army. This man took care of his 
Jewish workers, making sure they wouldn’t be sent to concentration camps by bribing Nazi officials. 
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I ended the visit on a more cheerful note, knowing that there were two men who did not resemble 
monsters: Pankiewicz, the pharmacist, and Schindler, the industrialist. These men proved that in 
times of terror, humanity is not all lost.  

Final thoughts regarding 
the visit to Poland:  
This was an experience 
that made me go 
through lots of emotions. 
As I mentioned many 
times in the journal, 
reading only gives you 
half of the big picture. 
Nothing can compare to 
the real experience of 
seeing proof of such 
terrible times in history, 
including the Holocaust. 
 
This visit made me 
realize how important it 

is to eliminate anti-Semitic ideas or those relating to Holocaust denial. The Holocaust happened, 
indeed. It is sad to say it, but it did. What we have to do is to pursue the promise of “Never again” 
and make sure such a tragedy will only be a thing of the past. 
 
Honestly, I am happy that today people are concerned with fighting for human rights. I am happy 
that we moved on from the dark era of world wars and that now we are more focused on promoting 
equality among humans. It makes me feel that we’ve learned our lesson. 
 
What is more, I was pleased to see that absolutely everyone who took part in the March condemned 
the terrifying actions carried out by the Nazis, and that no one could tolerate them. 
 
Last but not least, I am confident that we have evolved so much that we won’t let such events ever 
repeat. We pledged to create the world where “Never again” will become a reality for everyone and 
I truly believe we will keep our promise. 
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ILINCA POPA, elevă, Colegiul Național Ion Creangă 

About a month ago, two of my classmates and I found 
out that we won three places for the “March of the 

Living” journey to Poland. I was so happy about the news 

because I have always wanted to know more information 
about the lives of Jewish people during World War II and 
during the Holocaust. Also, I thought it would be a 
unique, once in a lifetime experience for learning history. 
 
The day of departure to Poland finally came. Once I got 
on the plane, I was anxiously waiting to arrive and 

somehow discover all the mysteries about this phenomenon that people don’t usually talk about. As 
soon as we arrived in Warsaw, we began to visit numerous monuments that commemorate the 
victims and heroes of the Holocaust. For instance, the first place that we saw was the former Ghetto 
of Warsaw, the biggest ghetto built by the Nazi Germans. Although, the majority of the ghetto was 
shut down, there were still some parts left, like the wall of the ghetto on Zlota Street. I can’t explain 
how, but even the remains of that place made me feel kind of sad, thinking about all the sorrow and 
struggles that Jewish people had to go through. 
 
Another place that almost left me speechless was the Jewish Cemetery on Okopowa Street, because 
it had a lot of dark, quiet and gloomy graves, something I wasn’t used to seeing until then. Also, it 
was heartbreaking to hear stories of the victims and all the difficulties they faced. 
 
Later that day, we 
headed to a street 
which had a lot of 
stones with 
inscriptions of some 
victims turned heroes 
of the Holocaust, and 
we saw a massive wall 
made of marble on 
which were written 
the names of 
hundreds of victims of 
this horrendous time. 
Our excellent guide 
succeeded in grabbing 
our attention to his 
stories, because he told us so many things that you can’t normally find in books or on the Internet. In 
the evening, we finished the day by quickly visiting the History Museum of the Polish Jews, where we 
had a 15-minute look inside.  
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We started the second day really early in the morning, and we headed straight to Tykocin, a small 
town located in the north-eastern part of Poland, where the Jewish population was estimated at 
2,000 people in the first half of the 20th century. In 1941, they were marched and trucked away by 
the Nazis into the Lopuchowa forest, where they were executed by SS Einsatzkommando.  
 
First, we visited the Baroque Jewish Synagogue which had breathtaking architecture; it was so 
beautiful I didn’t want to leave. After we got inside, we saw a lot of other groups from different 
countries who started to sing Jewish songs. Of course, we were caught in the atmosphere and began 
singing and dancing to the songs. Even though I am not Jewish, I felt some kind of happiness inside 
of me because I got to see how music can bring together people of both the same or even different 
cultures from all over the world. Two hours later, we went to Lopuchowa forest where we marched 
silently and prayed for the victims, we gathered in a circle and lit candles as a sign of remembering 
the victims of this tragedy. Also, a few of the students from the trip read poems and one girl, Dara, 
sang a Hebrew song in such a beautiful and touching way that even made her cry.   
 
After this moment we headed to Treblinka, a concentration camp that was unfortunately destroyed 
in order to conceal all the horrors that happened there. During World War II, it is estimated that 
almost 1 million people were killed here in gas chambers. What was left on that field were plenty of 
stones in which were written names of places where the victims came from, names of cities in 
Poland, and only one stone had a person’s name written on it. A few moments later, we arrived at a 
monument created by an artist which represented the grills where the people were burnt and killed. 
The teachers decided to create the star of David using small candles and they also ‘wrote’ something 
in Hebrew. We gathered in a circle one more time to sing a song. On our way to the hotel, some of 
the students and teachers wanted to sing “Hallelujah” in the bus which was a brilliant idea, because 
there was a very pleasant and nice atmosphere.  
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On the third day, we departed from Warsaw to Krakow but before arriving to the destination, we 
first stopped at the Majdanek Museum. Little did I know that this place would make me cry my eyes 
out. It is estimated that approximately 78,000 people died, of those 59,000 Jews.  
 

This concentration camp gives you 
overwhelming feelings as soon as 
you see the entrance gate. The 
symbolic Pylon is meant to 
represent mangled bodies. After 
climbing up the stairs, we could see 
a huge monument from afar, which 
looked like a UFO, but it was the 
Mausoleum. The guide gave us brief 
information about the chambers 
and the location of each “house’’ of 
the camp. We got to the chambers 
where Jews were intoxicated with 
gas and killed; I instantly got 
goosebumps all over my skin when I 
saw the chamber. What was awful 
to me was that you could kind of 
smell the gas from those rooms 
which made me imagine all of the 
suffering the prisoners had to go 
through. Another thing that left me 
cold was the fact that victims were 
lied to by the officers to go and take 
a shower, not having the idea that it 
would be the last day of their lives, 
because they were actually brought 
there to be intoxicated and 
poisoned. I couldn’t listen to much 
of the guide’s stories because I cried 
so much, I could not keep my 
feelings inside me. Then, we went to 

see buildings where Jewish people lived and worked. The most emotional house for me, by far, was 
the one that had three huge boxes full of footwear worn by men, women, and kids. What I found 
disturbing was the suffocating smell of those shoes, which left me with so many thoughts that just 
got the best of me, and I started to cry again. Even writing about this experience gives me 
goosebumps to this day. At the end, we reached the Mausoleum that had the ashes of thousands of 
victims inside of it. At that moment, the majority of us were crying and saddened by this place, 
because it made you see reality from a new perspective, and it was impossible not to show 
vulnerability. 
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On the last day of this program, we went to Auschwitz and Auschwitz-Birkenau concentration and 
extermination camps. But before entering there, we were given some sort of palettes made of wood 
on which we were supposed to write one name of a victim or survivor of the Holocaust and 
everything we could think of when we heard the word “Holocaust”. I decided to write the name of 
Helga Weissova, a Jewish writer from the Czech Republic who survived this tragedy. The reason was 
that I once wrote about her biography, which was my “first contact” with this phenomenon. She was 
the person who made me want to know even more about this history. Unfortunately, we couldn’t 
see a lot of the buildings at Auschwitz, because they were closed during The March, but we got to 
see a few of them: from what I remember, there were a lot of statistics about the number of people 
who got sent to the camp or who had been killed.  
 
Also, we saw a miniature model of the camps and a lot of cans which once contained gas. What was 
the most disturbing to me was seeing an entire room of hair from those people, hair that was shaved 
or cut in order to make blankets to keep themselves warm. The most shocking thing to me was 
seeing pictures of helpless and poor kids, women or men who were forced to starve until death. I 
know there was a picture of a woman who was 70 kilograms before arriving at the camp and a few 

months later she weighed only 35 kilograms. It 
was terrifying. 
 
In the afternoon, we took part in the March 
and we walked about three kilometers to 
Auschwitz-Birkenau. We got to the railway 
where victims were supposed to be 
transported and everyone put the wooden 
plaques on the railway. It was a moment that 
seemed to say a thousand words, it was that 
touching. Later on, we sat on the ground 
listening to the ceremony: the most emotional 

moment was the speech held by a Holocaust survivor who came all the way from New Jersey. You 
could observe all the struggle he had to go through as he was speaking in such an angry and strong 
way, everyone could feel the pain, the sorrow. 
 
At the end of the day, the teachers had a very nice surprise in store for us. They wanted our parents 
to write supportive and encouragement letters. To be honest, I was extremely surprised when I 
received a letter from my mom, since I know she doesn’t write this sort of thing often. Reading it 
made me very emotional and I started crying because I have a very special relationship with her, and 
it was nice to read thoughts that I don’t hear very often. 
 
Personally, this journey taught me not only the tragic history of the Jewish community during World 
War II, but also it made me learn to appreciate everything I have around me and to be humble. 
Another thing I learned during this program was that keeping all of these horrific places intact is a 
symbol so that we never forget the victims of this genocide and to never deny the discrimination 
that those people had to face just because of their religion. 
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SABIN EMILIAN ION STAVARACHE, elev, clasa 11 Uman  
Complexul Educațional Lauder-Reut 
 
Day one 
On this day we started touring the Warsaw ghetto, followed by the 
Jewish cemetery.Though much of this day was a blur, I do 
remember about Lazaro Zamenhof, a polish philologist and 
ophthalmologist that is known for inventing Esperanto (meaning 
“the one who hopes”), the first universal language in the world. It is 
such a shame this language didn’t become mainstream in order to 
be studied everywhere. Mr. Zamenhof considered that the path to 
world peace would be through an auxiliary language, which he 
started to develop in 1873 while still in school. 
 
Day two 
Treblinka was a special visit. This camp sparked a debate between us: should the concentration 
camp buildings be destroyed or left standing in order to remind the future generations of the 
horrors of WW2? In Treblinka all of the buildings of the camp were destroyed, and stone 
monuments were built in their place. I personally liked these monuments because, just at the sight 
of them, they made the viewer imagine what the camp looked like. In the place of the crematorium 
there was a grand stone monument, where faces of people were inscribed on the surface. At the 
back of the camp I saw countless stones, small and big, sticking up out of the ground. They were 

placed there in the honor of 
the prisoners that died. Some 
inscriptions indicated the 
places from where the death 
trains took prisoners. In the 
middle, there was a large 
tree, looming over the stone 
pieces. The site made me feel 
emotion, a connection with 
the fallen victims. Then I 
understood, that those 
lifeless stones bore a hidden 
message. They made me 
picture the massacre without 
even looking at an original 
building. I also remember the 

prisoner’s revolt. Of the estimated 400 prisoners who escaped Treblinka that day, only 100 survived 
the SS manhunt and lived to tell the tale. This was mainly because the prisoners were just normal 
civilians, like us, and no one was trained in combat. The camp hopefully got dismantled shortly after, 
mainly because of the soviet advance. 
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Day three 
On this day we visited Majdanek. The visit to this camp was the most unsettling for me, from the 
sights of the huge stone monument looming over the landscape to the green hills where crows could 
be seen pecking at the ground. When I visited this camp I came to a realization, familiar yet 
contradictory, about the faces of humankind. We humans proved to have two faces: one that is 
hidden and horrible and the other that is visible and heroic. The Second World War taught us an 
important lesson that we excel in two things: love and hatred. I listened to stories of heroic feats 
about people that sacrificed their liberty, belongings, and life to save the others. It also made me 
think: what would I have done in their place? How would I have reacted? Would I run to save myself 
or put empathy before egotism? I hope I'll never find myself in a situation where I’m forced to find 
out. 
 
They say only the dead have seen the end of war, and I have to agree. Why did just a handful of 
people and their hatred triumph for a brief time? The words are powerful only in love and hatred!  
 
The salvaged buildings 
of this camp tell a 
gruesome story that 
no one other than 
them will ever 
understand truly. And 
they will continue to 
tell it for the countless 
generations to come, 
to those that wish to 
understand this word: 
humankind.  
 
At the beginning of our 
visit, I entered the 
barracks of the camp 
and they looked 
horrible: mold, 
wooden beds, old 
mattresses that looked as if they were saying "I'm cold." The gas chamber was a horrible sight. The 
walls had green stains from the powerful chemicals, so potent that even after more than 60 years 
one could feel the smell. And it wasn't the usual sharp smell, it actually felt like burning the inside of 
my nose. This dark and damp place was a killing machine. The crematoriums still had small bits of 
ash on one side. The big dome at the end of the camp was a morbid reminder of the countless of 
lives people wasted because of discrimination. 
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Here is a poem I wrote 
inspired from the visit: 

 
Don't be sad, 

The ones who enter. 
We forgave the bad 

Here we live 
To rest forever. 

 
Let's play a game: 

How many here came? 
Tell the alphabet...stop! 
What's your letter? P, G? 

We have poles and gypsies 
Or did you get C? 

Cripples and wounded, 
they're many, 

Hope your letter isn't E, 
Because then, 
It's the End: 

we're many Jews here 
almost all. 

 
We can also play on names, 

Take your pick: 
Charlenne, Christine, 

Eugene, Francine, 
Irene, Janine, 

Careful at the ink, 
It's running low. 

But you can write with tears, 
From ours. 

 
Day four 
The day of the March. Although this was supposed to be the most emotionally draining day, I felt like 
the gruesome atmosphere of the camp was gone because of the event that was taking place: the 
March of the Living. People from all corners of the world came to comemorate the victims of the 
Holocaust. The roads of the camp were full of people walking and talking, and this kind of blurred 
the whole eerie and creepy vibe of the barracks. It no longer felt like a surreal experience, but as if 
we visited a museum. I’m not saying it wasn't interesting, it just lacked the “foreign place” feeling I 
got when I visited Majdanek. We visited a few barracks that showed us the "life" of the prisoners in 
the Auschwitz camp, (if you can actually call it “life”) through enlarged photographs on the wall.  
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A single photo remains embedded in my memory, the one with the children marching to their death 
and making confused faces at the camera. Another photo I remember is the one at the train tracks 
where SS soldiers separated women and children from men. They used to lie to the newcomers, 
saying they needed to take a bath in order to disinfect themselves. Some people knew rumors from 
the ghettos and resisted the march to the baths. They were beaten and then forced to continue 
walking all the same. The cattle trains looked just like the documentaries I saw: dirty, ugly and scary. 
The only trains in this world where you don't need a ticket or rather you wouldn't want one. But it's 
not about choice. No one chose to be a prisoner in those times. Men, women and children, families 
and communities were packed all the same in these inhuman cages. The March was thought-
provoking, but I feel that it wasn't as emotional as I'd imagine. 
 
Day five 
In the day of the departure, before we left Krakow, we visited Schindler's factory. Oskar Schindler 
was an entrepreneur famous for his list of Jews he employed and later saved from the gas chambers. 
I’ve watched the 
movie about this 
topic and it is surely 
on the top five best 
movies of all time. 
The atmosphere, the 
acting and the 
visuals are superb, 
and the black and 
white aesthetic of 
the movie only 
makes it more 
realistic. We only 
saw the front side of 
the factory, where 
there were portraits 
of the Jews saved by 
Schindler. 
 
To conclude, this trip was a unique experience. We laughed together, cried together, learned 
together. In these days I felt like a new world was shown to me, the dark version of humanity. The 
camps showed me the organized way of disorganizing civilization and hope. Ever since I was born I 
have never felt so much like a stranger in a place. This is the kind of one time experience you can't 
quite forget. But, on the brighter side, the world is better educated than ever before. Because, as 
the saying goes, those who do not remember history are doomed to repeat it. Hopefully there will 
come a time when innocent men, women and children will not die in vain, regardless of their 
ethnicity, health or sexuality. Even today, countless souls are lost to poverty, disease and mock wars. 
The world still bleeds under the mask of peace. Maybe in the future, in a post-scarcity era, we will be 
able to fulfill our purpose: working together for the benefit of our kind. 
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MARIUS TATARICI, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

I would like to start by stating that this was a life-changing 
experience for everyone present there. It was impressive 
that thousands of people gathered in the same country, in 
the same place, commemorating the loss of an entire 
generation. In that period of time, we all became one single 
individual praying for the greater good. 
 
From the first day and until the last, I tried to comprehend 
as much as possible of what was happening around me. I 
tried to be there for everyone who needed my support, I 

tried to learn as much as I could about the historical events that occured during World War II and I 
tried to keep myself going even though it became harder with every day. 
 
The day we set foot in Poland, I finally understood what grievance was. From the Ghetto Wall, to the 
Heroism Trail and finally to the Okopowa Cemetery, that day of Monday will forever remain with 
me. Understanding how unimportant the 
lives of a nation were for the people that 
ruled at that time made me want to 
change something, to learn from the 
mistakes of the past. Seeing how people 
were excluded from the community and 
were imprisoned in that Ghetto made me 
want to not believe in humankind 
anymore. If humans were capable of 
keeping other humans - who were 
completely innocent - imprisoned like 
sheep, then we are no different than 
animals who only use their primal instincts. 
 
The visits to the concentration and 
extermination camps followed. Treblinka, 
Majdanek and Auschwitz-Birkenau will be 
three experiences that I will not be able to 
ever forget. To some extent, I am glad I 
went through this, because now I can see 
with a clear vision how lucky I am and 
lucky all those surrounding me are. I could 
have never imagined the grief that some 
people had felt in the past, nor the terrors 
they have felt on their own bodies and 
minds.  
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The ruins spoke to me. They taught me the history I was unable to understand until then. I cried for 
myself thinking about all the lives that were lost between those walls, millions of innocent lives. But I 
didn’t want to leave, not for a second. I wanted to feel it all, to let it go through my system, so I can 
fully understand everything. I know that I will never be able to feel what those people felt and I don’t 
that for anybody, but I understood the pain of those who were left alive, the pain of those who had 
to continuously fight for justice. 

I saw my friends hugging each 
other, helping each other 
recover from this experiences, 
while I was standing on my 
own in the gas chambers. I 
was in the front of the group, 
somehow determined to 
protect everybody else. I 
didn’t know what I wanted to 
protect them from, but I guess 
I just didn’t want them to feel 
the same pain that I felt from 
acknowledging the horrors 
that have happened there.  
 
My eyes were full of tears at 
all times. I was surrounded by 

people that I respect and admire and by people that I care about. But that was unimportant in 
comparison to the places themselves. They were so full of life that had no chance of escaping those 
dreadful walls. I imagined all those people suffering, crying, screaming in pain and I couldn’t 
concentrate anymore. 
 
The walk from Auschwitz to Birkenau was one of the hardest experiences I have ever had to endure. 
Throughout the March, I was thinking about all the prejudice, intolerance and hatred that people 
had to go through during the Holocaust and I understood how lucky I am to not have witnessed such 
a horrific event. We all expressed our solidarity by showing flags of Israel. A sea of white and blue 
united us in our march. We were commemorating the dead, but we weren’t feeling quite alive 
either. 
 
I came back home with numerous lessons, about both history and humankind. I came back home 
thankful for everything that I have. I came back home determined not to let the memories of those 
who died without being guilty go unnoticed. 
 
In the end, I can say that this commemoration brought us together. It was outstanding to see people 
from so many different nations walk together crying about the tragedy of the Holocaust, learn 
together about the Jewish community in Europe that used to be a flourishing one and praise the 
survival of the State of Israel. 
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ADRIAN DAVID SOBOLEVSCHI, elev, clasa 11 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

General Information: 
The International March of the Living is an annual 
educational program, bringing individuals from around 
the world to Poland and Israel to study the history of the 
Holocaust and to examine the roots of prejudice, 
intolerance and hatred. 
 
Taking place annually on Yom Hashoah - Holocaust 
Remembrance Day - The March of the Living itself is a 3-
kilometer walk from Auschwitz to Birkenau as a tribute to 

all victims of the Holocaust. However, leading up the March, delegations from across the world visit 
various other sites, such as the following:  
 
Treblinka was an extermination camp, built and operated by Nazi Germany in occupied Poland 
during World War II. It was located in a forest north-east of Warsaw, four kilometres south of the 
Treblinka train station in what is now the Masovian Voivodeship. The was camp operated between 
23 July 1942 and 19 October 1943 as part of Operation Reinhard, the deadliest phase of the Final 
Solution.During this time, it is estimated that between 700,000 and 900,000 Jews were killed in its 
gas chambers. 
 
The Warsaw Ghetto was 
the largest of all the 
Jewish ghettos in 
German-occupied 
Europe during World 
War II. The death toll 
among the Jewish 
inhabitants of the 
Ghetto is estimated to 
be at least 300,000 
killed by bullet or gas, 
combined with 92,000 
victims of rampant 
hunger and hunger-
related diseases 
Auschwitz I was first 
constructed to hold Polish political prisoners, who began to arrive in May 1940.The first 
extermination of prisoners took place in September 1941. And Auschwitz II–Birkenau went on to 
become a major site of the Nazis Final Solution to the Jewish Question during the Holocaust.  
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From early 1942 until late 1944, transport trains delivered Jews to the camp's gas chambers from all 
over German-occupied Europe, where they were killed en masse with the cyanide-based poison 
Zyklon B, originally developed to be used as a pesticide.  
 
An estimated 1.3 million people were sent to the camp, of whom at least 1.1 million died. Around 90 
percent of those were Jews; approximately one in six Jews killed in the Holocaust died at the camp. 
 
Majdanek was a German concentration and extermination camp built and operated by the SS on the 
outskirts of the city of Lublin during the German occupation of Poland in World War II. Although 
initially purposed for forced labor rather than extermination, the camp was used to kill people on an 
industrial scale during Operation Reinhard, the German plan to murder all Jews within their own  
 
General Government territory of Poland. The camp, which operated from October 1, 1941, until July 
22, 1944, was captured nearly intact, because the rapid advance of the Soviet Red Army during 
Operation Bagration prevented the SS from destroying most of its infrastructure, and the inept 
Deputy Camp Commandant Anton Thernes failed in his task of removing incriminating evidence of 
war crimes. Therefore, Majdanek became the first concentration camp discovered by Allied forces.  
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Opinion: 
When I decided to join 
the March of the Living 
project, I was prepared 
to go trough a harsh 
period full of sadness 
and contemplation, 
which most of the time 
was the case. During 
this trip I also felt a 
sensation of peace, 
granted by the fact 
that people from all 
around the globe 
joined this specific 
activity in order to 
comemorate this tragic 
event and remember 
the fallen ones. 

During the March, I got to know many nationalities of people such as Argentinians, Hungarians, and 
Americans and so on, with which I also got to share my point of view over the topic of Holocaust. A 
strange but funny personality that we got to know during the trip was Doron, our guide from Israel. 
He had a knowledge so vast, and he knew every little detail about the history of the Second World 
War, putting an empahisis on the Holocaust. 
 
To speak more lightly, I remember the strange noise that he used to make when we weren’t paying 
attention anymore, we all thought that he was a bit crazy but in the end we thought of him as a 
good friend. The first day of visiting seemed like a never ending adventure of discovering new 
information and acquiring new pieces of knowlege. 
 
In that day, we all woke up very early to catch our plane at 5.30. After the flight, we went and visited 
the Ghetto (Warsaw), after which, we ended up at Starbucks for a coffee break. Soon after, we 
visited the Jewish Cemetery, where we packed our mental bags with a handful of information. The 
last activity, following the Heroism Trail seemed quiet difficult, since we were all tired after a long 
day of visiting and travelling. I remember when we got to the hotel (at around 8PM), we were all so 
happy that we finally got some spare hours to socialize and rest.   
 
Two days later, during the visit to the Majdanek Camp, we were all deeply wounded by the sights of 
the gas chambers and the graphic stories told to us, and the way in which all the Jews were forced to 
remove their clothes, shave their hair, and gather together to have their last shower, not knowing 
that two rooms away the gas chamber was waiting for them. Some of us cried, some of us stayed 
calm and tried to comfort the others. 
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This time we learned that the truth 
sometimes hurts even more than not 
knowing. 
 
In the end, we left Warsaw with a lot 
of new information, life lessons, 
experience and remorse for the Jewish 
community. We made a lot of friends 
during the time spent in Poland, the 
Romanian reporters that joined us, 
teenagers from Argentina, Hungary, 
America and many other places. 
 
I would discribe this experience as an 
once-in-a-lifetime experience and I am 
very pleased to have witnessed it. I 
think that every human being learns 
from his or her mistakes and that is 
exactly why we need to bring this 
event to the attention of more people, 
in order not to repeat the past. 
 
Never Again. 
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MATEI VLĂDESCU, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Am avut ocazia, în excursia școlii noastre în Polonia, din 
perioada 9-13 aprilie, să iau parte la o veritabilă lecție de 
istorie. Aproape 40 de oameni, elevi, profesori, jurnaliști, 
cameramani, am făcut un tur sumbru al lagărelor naziste 
construite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cu 
scopul exterminării și exploatării a milioane de evrei, și nu 
numai. De când m-am oferit să vin în această excursie, al cărei 
moment culminant îl reprezintă „Marșul Vieții”/”March of the 
Living”, am fost impresionat să observ că toți cunoscuții mei 
care fuseseră la Auschwitz sau prin împrejurimi au rămas 

profund marcați de ceea ce au văzut acolo. Știam că, venind până în Polonia, aveam să văd și eu 
ororile pe care le văzuseră și ei. Știam că, indiferent cât de bine pregătit psihologic ai fi pentru o 
asemenea experiență, mereu poate apărea un detaliu care să-ți dea fiori. Mie, de exemplu, pozele cu 
deținuții scheletici, mai mult morți decât vii, ai acestor lagăre, fie de muncă forțată, fie de 
exterminare, mi s-au părut cel mai dur detaliu al acestei vizite.  
 
Pe parcursul acestei vizite am putut vedea trei orașe ale Poloniei, Varșovia, capitala distrusă de 
bombardamentele celui de-al Doilea Război Mondial, Cracovia, vechea capitală a țării și Lublin. De 
asemenea, am văzut numeroase locuri care ascund urme dureroase ale Holocaustului, cum ar fi 
pădurea Tykocin, localitatea Lopuchowo si, bineînțeles, lagărele Auschwitz, Birkenau, Treblinka si 
Majdanek. Vizitarea acestor lagăre a reprezentat cea mai dificilă etapă a excursiei pentru foarte 
mulți dintre membrii 
grupului nostru. Am fost 
afectat să văd numeroși 
colegi care, traumatizați 
fiind de imaginea 
crematoriilor, a camerelor 
de gazare și a grămezilor de 
pantofi rămași de la 
victimele genocidului, 
plângeau și se mobilizau cu 
greu să continue turul. Deși 
Auschwitz și Birkenau sunt 
considerate, pe bună 
dreptate, cele mai dure 
lagăre naziste, vizita la 
Majdanek a produs cea mai 
mare emoție în rândul 
grupului nostru. Având în vedere că am vizitat Auschwitz și Birkenau în același timp cu alți 20.000 de 
participanți la marș din toată lumea, nu am putut pătrunde cu aceeași profunzime în „adâncurile” 
acestor uriașe lagăre ca la Majdanek.  
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De altfel, Majdanek nu s-a dovedit a fi un loc încărcat de emoție doar pentru grupul nostru. Am văzut 
mulți alți elevi, din străinătate, care păreau la fel de marcați emoțional de imaginea teribilului lăcaș 
al morții ca și noi.  
 
Trebuie menționat și faptul ca pe parcursul întregii excursii ne-am bucurat de prezența unui ghid 
extrem de experimentat și documentat din Israel, care ne-a povestit, în detaliu, istoria fiecărui loc 
vizitat. Poveștile deținuților și mai ales ale supraviețuitorilor au fost cele mai atractive, dar și cele mai 
greu de auzit, din cauza felului extrem de detaliat al ghidului de a le reda. Programul zilnic al 
deținuților, igiena și nutriția lor, procesul de gazare și de ardere a corpurilor acestora sunt doar 
câteva dintre aspectele triste la care am reflectat pe parcursul întregii excursii. Privind retrospectiv, 
cred că un om conștientizează cel mai bine crimele Holocaustului atunci când se pune în situația 
celor peste șase milioane de evrei, și nu numai, uciși în timpul conflagrației mondiale.   
 
Când te pui, fie și pentru câteva secunde, în situația acestor victime ale istoriei, îți dai seama că 
nimeni nu ar trebui să treacă printr-o asemenea suferință. Acest gen de suferință s-a repetat, din 
păcate, dar nu în Europa 
cea distrusă de război. 
Deși marcată de crimele 
Holocaustului, Europa a 
găsit puterea de a se 
regenera și de a respinge 
viziunile asemănătoare 
nazismului.  
 
Astfel, Polonia de astăzi, 
nefericita moștenitoare a 
edificiilor naziste de 
exterminare, a devenit 
un adevărat loc de 
pelerinaj. Acest 
„pelerinaj”, numit 
„Marșul Vieții”/”March 
of the Living”, este dovada vie a faptului că milioane de oameni din lumea întreagă, evrei și non-
evrei, victime și non-victime, au fost în stare să învingă totalitarismul și să respingă fantomele 
trecutului. Am fost uluit să văd că la acest marș foarte mulți participanți își doreau cu ardoare să fie 
cât mai veseli și cât mai mândri de identitatea lor, arătând, astfel, că arhitecții Holocaustului au dat 
greș și că, în ziua de azi, educația îți salvează viața, nu arma.  
 
Prima zi am petrecut-o in Varșovia, „capitala Phoenix” a Poloniei, orașul care a fost distrus și 
reconstruit de atâtea ori în tumultoasa sa istorie. Deși urmele comunismului sunt extrem de vizibile, 
din cauza cartierelor pline de blocuri sovietice, asemănătoare cu edificiile altor mari capitale est-
europene, precum București sau Belgrad, clădirile de oțel și sticlă ridicate în ultimii 25 de ani oferă 
Varșoviei un aspect impunător, aproape futurist.  
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În această mare de turnuri este greu să găsești primul obiect al vizitei noastre, zidul ghetoului din 
Varșovia. În perioada ocupației naziste, aceasta zonă izolată, nesigură și deprimantă a orașului era 
folosită de forțele de represiune pentru a adăposti întreaga populație evreiască a orașului. Condițiile 
de viață ale acestui loc erau similare cartierelor mărginașe, rău famate din zilele noastre. Oamenii nu 
dispuneau de alimente de bază, de produse de igienă personală sau de un domiciliu. Erau lăsați să 
moară sau să se „pregătească” pentru ceea ce-i aștepta în lagărele unde erau duși.  
 
Înainte de această excursie mă 
așteptam ca zidul acestui 
ghettou să fie o construcție de 
proporții, aproape la fel de 
mare ca Zidul Plângerii de la 
Ierusalim, având în vedere 
semnificația istorică pe care o 
are. În realitate, acest zid este 
un soi de gard cărămiziu, destul 
de înalt, dar foarte scurt și pe 
care s-a depus nu doar praful, 
ci probabil și lacrimile istoriei. 
Pe zid apar o hartă a 
ghettoului, complet dispărut 
astăzi, câteva plăcuțe 
comemorative și o foarte 
importantă placă dezvelită în 
1992, în prezența președintelui 
de atunci al Israelului, Chaim 
Herzog. Dacă nu ar fi semne în 
poloneză, ebraică și engleză 
care să explice semnificația 
acestui loc, cred că foarte 
puțini oameni și-ar da seama 
că, într-adevăr, calcă pe urmele 
celor salvați de Schindler. Zona 
fostului ghetou este acum 
„acoperită” de o zonă 
rezidențială dominată de 
blocuri cu patru etaje, 
construite în perioada 
comunistă. Această zonă 
probabil încearcă să coasă una 
dintre cele mai dureroase răni 
ale metropolei poloneze. Cele două mici porțiuni rămase din vechiul zid sunt despărțite de un 
asemenea bloc, în a cărui curte interioară se află.  
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După această mică ședere lângă rămășițele ghettoului, am văzut, de asemenea, singurul cimitir 
evreiesc rămas în capitala Poloniei, unde este înhumat inventatorul limbii artificiale Esperanto, 
centrul istoric, reconstruit după 1945, conform unor poze cu înfățișarea sa pre-război, fostul sediu al 
Gestapo din Varșovia, în prezent gazdă a unei facultăți de psihologie, Muzeul Evreilor din Varșovia, 
deschis în 2013 și așa-numitul „drum al eroismului”, o reconstituire a drumului pe care evreii 
Varșoviei îl făceau spre Auschwitz, atunci când erau selectați pentru deportare. Cu siguranță, această 
zi mi-a confirmat așteptările că Varșovia, asemenea Berlinului, altă capitală demolată și reconstruită 
a Europei, este o metropolă, care deși construiește un viitor promițător, încă suferă teribil din cauza 
atrocităților pe care le-a confruntat.  
 
A doua zi ne-a găsit în preajma unor localități de lângă Bialystok, oraș aflat în estul Poloniei. În 
comuna Tykocin, am descoperit o impunătoare sinagogă, o pădure în care se află îngropați 30.000 de 
evrei uciși din ordinul naziștilor și un foarte ridicat număr al turiștilor străini, care veneau în Polonia 
tot pentru a lua parte, la Oswiecim, la celebrul „Marș al Vieții”. Fiind filmați de o mică echipă de la 
TVR, care ne-a însoțit pe tot parcursul excursiei, am asistat la rostirea unor rugăciuni emoționante în 
memoria evreilor dispăruți în perioada Holocaustului. La finalul zilei, am rămas impresionat de 
organizarea impecabilă a satelor poloneze și de curajul atâtor grupuri de elevi din toată lumea de a 
înfrunta această brutală pagină a istoriei universale. De asemenea, în acea seară am vizitat situl 
fostului lagăr de concentrare de la Treblinka, distrus de autoritățile naziste înainte de terminarea 
războiului. Aflat într-o pădure special amenajată de naziști pentru a încerca să ascundă urmele 
tragediei Holocaustului, Treblinka este astăzi un ansamblu de cimitire ridicate în memoria celor 
decedați, de monumente închinate tuturor celor deportați și de plăcuțe comemorative, pe care sunt 
menționate toate țările de unde au fost trimiși evrei, între care Ungaria, Polonia, Germania, Austria, 
Grecia și Macedonia. Totuși, cel mai marcant detaliu al acestui actual areal turistic îl reprezintă un șir 
de bănci din beton, dispuse paralel, care reconstituie traseul pe care îl parcurgeau trenurile ce 
aduceau deținuți de pe întregul continent.  

A treia zi a fost 
petrecută numai la 
Majdanek, unul dintre 
cele mai mari lagăre din 
Polonia care încă mai 
există. Aflat într-o zonă 
periferică a orașului 
Lublin, vizitarea acestui 
lagăr a fost poate cel 
mai dificil moment, din 
punct de vedere 
emoțional, pentru 
grupul nostru, chiar 
dacă în ziua următoare 
am vizitat și mult mai 
cunoscutele lagăre de 
exterminare Auschwitz   
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și Birkenau, locurile în care se desfășoară acțiunea multor filme și romane despre Holocaust, precum 
„Lista lui Schindler” a lui Steven Spielberg, unul dintre cei mai mari regizori de la Hollywood sau 
„Noaptea” lui Elie Wiesel, probabil cel mai cunoscut supraviețuitor al Holocaustului născut în 
România. Nefiind aglomerat, am putut să vedem în profunzime cele mai sinistre detalii ale 
Majdanekului. Am putut intra în notoriile camere de gazare, unde și astăzi se mai află canistre de 
Zyklon B, pesticidul folosit pentru „dezinfectarea” deținuților.  
 
Vederea acestor încăperi urât mirositoare, închise, întunecate și pline de dușuri i-a întristat vizibil pe 
mulți dintre colegii mei, care au izbucnit în lacrimi, gândindu-se la cum putea fi viața aici. Probabil, 
viața aici semăna mai mult cu moartea decât cu viața însăși. Aceasta, în opinia mea, este impresia pe 
care ți-o creează nu doar Majdanek, ci toate muzeele, lagărele și monumentele care comemorează 
milioanele de suflete pierdute în timpul a ceea ce evreii israelieni numesc „Shoah”, adică arderea. 
Această denumire are, desigur, o mare semnificație, având în vedere că marea majoritate a 
cadavrelor celor exterminați în aceste lagăre erau duse către crematorii, uriașe cuptoare umane, 
unde atâția bărbați, femei și copii nevinovați erau reduși la statutul de cenușă. De altfel, și la 
Majdanek există un astfel de crematoriu, la care am intrat. În afară de crematoriu și de camerele de 
gazare, am văzut posturi de observație folosite de gardienii naziști, paturi de lemn pe care deținuții 
„se odihneau” și numeroase barăci unde, astăzi, există poze, obiecte personale confiscate și grămezi 
de pantofi care aparțineau celor trimiși la moarte. Turul de la Majdanek s-a încheiat cu vederea unui 
monument în formă de cupolă, în care este depusă cantitatea uriașă de cenușă obținută prin arderea 
deținuților. Chiar dacă era doar un lagăr de muncă, Majdanek a reușit totuși să fie unul dintre cele 
mai eficiente centre ale exterminării.  
 

A patra zi ne-a dus în 
localitatea poloneză 
Oswiecim, de lângă 
Cracovia, al doilea cel 
mai mare oraș al 
Poloniei, unde se află 
trei lagăre: Auschwitz I, 
Auschwitz II/Birkenau și 
Auschwitz III. Acestea 
făceau parte dintr-o 
rețea de 45 de lagăre 
aflate în apropierea 
Oswiecimului de astăzi. 
Și aici am văzut camere 
de gazare, crematorii, 
poze cu deținuți, dovezi 
ale exterminării lor, 

precum pantofii și părul de care au fost deposedați. Am văzut și toalete publice, încăperi 
asemănătoare cu un muzeu și rămășițe ale centrelor de detenție.  
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Cel mai interesant detaliu al celor trei lagăre, dintre care le-am vizitat pe primele două și cele mai 
importante, este semnul de fier de la intrarea în Auschwitz I, pe care este scris, cu litere de fier, în 
germană, „Arbeit Macht Frei”, adică „Munca te face liber”. Numai liberi nu erau sutele de mii de 
deținuți de acolo. Deși turul acestui ansamblu al morții începe cu o astfel de ironie macabră, astăzi 
complexul de la Auschwitz este vizitat de milioane de oameni, care vor să arate că viața a învins 
moartea, în cele din urmă. De altfel, acesta este și unul dintre scopurile principale ale „Marșului 
vieții”, o plimbare de trei kilometri între Auschwitz I și Birkenau.  
 

În final, am asistat la o 
ceremonie de 
comemorare a victimelor 
Holocaustului, la care au 
luat cuvântul președintele 
Israelului, Reuven Rivlin și 
președintele Poloniei, 
Andrzej Duda. Una dintre 
ideile rostite de șeful 
statului Israel m-a 
impresionat profund, 
datorită mesajului său 
direct, sugestiv și 
triumfător. Acesta a spus 
că acest marș nu este un 
drum între Auschwitz I și 
Birkenau, ci „un drum 
între moarte și viață, un 
drum de la Auschwitz la 

Ierusalim”. Ziua s-a încheiat cu aprinderea unui uriaș foc în memoria tuturor victimelor acestor 
lagăre, care, în timpul detenției, nu puteau să vadă albastrul cerului din cauza fumului provocat de 
crematorii.  
 
Ultima zi am petrecut-o în Cracovia, capitala spirituală a Poloniei și unul dintre cele mai pitorești 
orașe din Europa Centrală și de Est. Am vizitat acolo piața centrală, cartierul evreiesc și am degustat 
niște preparate tradiționale poloneze într-un restaurant din centrul istoric al orașului. 
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ROY NISSIM, profesor, Complexul Educațional Lauder-Reut 

 
Aici, in acest loc, pe pamantul Poloniei, din ordinul nazistilor, au 
fost ucisi mii de evrei. 
 
Femei, copii si barbati. 
O parte din ei au fost ucisi prin ardere, 
O parte inecati, 
O parte dintre ei ucisi in zorii zilei 
O parte ucisi in intunericul noptii 
O parte din ei au fost sufocati. 
O parte din ei lasati sa moara in frig, 
O parte din ei infometati 
O parte din ei lasati sa moara de boala de care sufereau 
O parte din ei impuscati. 
Si o parte din ei gazati 
Totul a fost in mainile omului si nu ale lui Dumnezeu. 
 

 
Toți au fost uciși din același 
motiv: pentru ca au fost 
evrei și acest lucru nu vom 
uita și nu vom lăsa pe nimeni 
să uite cât timp vom trăi. 
 
Si uite, stam toti aici intr-o 
liniste cutremuratoare. Si 
toate povestirile 
infricosatoare pe care le-am 
experimentat si le-am vazut 
astazi, inca se perinda in 
mintea noastra si uneori 
avem impresia ca vom trai 
incontinuu in acest moment, 
acest moment nu ne va 
parasi niciodata si cu toate acestea ne-am intors in tara noastra, tara Israel. Am reusit sa construim o 
viata noua, o viata colorata. Am construit o tara fenomenala, o tara nemaintalnita vreodata!!! O tara 
fara pereche!  
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FELIX FIRESCU, elev, clasa 10 Uman, Complexul 
Educațional Lauder-Reut 
It’s very early in the morning, the sun is not up yet, but I 
am full of energy and high expectations as I’m on my way 
to the airport to meet the group of fellow colleagues; we 
are going to Poland for the March of the Living. 
 
In order to prepare for this important trip, we had few 
sessions at school designed to prepare us in all aspects, by 
giving us information about the Jewish legacy in Romania, 

the history of the Jewish Community in Europe and the implementation of concentration camps in 
the Second World War. I thought that I understood the information well and that I was prepared to 
witness the atrocities committed against the oppressed people by the Nazi Regime, but it proved to 
be different from my expectations, and I’ll explain why.  
 
First of all, we arrived at Warsaw early in the morning where we were greeted by our guide. We 
visited the historic sites of the city center, including the Palace of Culture and Science. I really 
enjoyed the fact that Warsaw is a very green and colorful city, filled with parks and a good mix of 
architecture, historic and modern alike. We have been told by our guide that the city was heavily 
bombed during WWII by the German army and was mostly destroyed. After almost 80 years since 
the War ended, 
Warsaw is now 
rebuilt and proves to 
be one of the most 
beautiful cities in 
Eastern Europe. It 
has rose up from its 
own ashes. 
 
The next stop on our 
trip, the following 
day, was Treblinka. 
Treblinka was an 
extermination camp, 
built and operated 
by Nazi Germany in 
occupied Poland. It 
was located in a 
forest northeast of Warsaw, 4 km south of the Treblinka train station. The site was almost entirely 
destroyed, but we saw its remains. We were shown a map of the sectors of the camp, as well as 
tombstones for the countless victims of the Nazi Regime. Surprisingly, all roads were intact. At the 
end, we lit some candles in the memory of the victims. The moment was intense and emotional.  
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Our second visit to a camp, which ended up being the most emotional for most of us, was at 
Majdanek. It was built on the outskirts of the city of Lublin, being used to kill people on an industrial 
scale during Operation Reinhard, the German plan to murder all Jews within their territory of 
Poland. The camp was intact so we were shown most of it. We were shown the tattered clothes 
worn by the victims (men, women and children alike) and this was very gut-wrenching. My eyes 
were filled with tears. We were also shown the crematorium, their place where the prisoners slept, a 
section showing piles of shoes of the victims, and finally, a monument which contained the ash of all 
victims. We sat and sang in their honor and in this way, we wanted to show our sorrow and 
remember the victims. Later that day, we drove to Krakow, our next stop. 
 
The next visit was at Auschwitz, the most infamous of all concentration camps. It was the day when 
the March of the Living was organized, where many countries have been represented. Our group 
from Lauder-Reut, together with students from Ion Creanga High School and from the Republic of 
Moldova represented Romania. 
 
It was a massive gathering of people that visited the historic site of Auschwitz, attending the 
important presentations by the tour guides. We witnessed the atrocities committed, mainly against 
children, by being shown pictures of their malnutrition. We have also saw their clothes and other 
items once belonging to them. It was breathtaking to see that children were also victims of this 
genocide. Only by witnessing such an environment in person you can realize the scale of this atrocity 
and its effects. 
 

Soon after we 
finished our tour of 
Auschwitz, the March 
of the Living started. 
We were asked to 
stay in line according 
to our countries’ 
alphabetical order 
and to march from 
Auschwitz to 
Birkenau, also known 
as Auschwitz II. It 
took us a few 
kilometers and we 
finally reached our 
next destination. This 
symbolic March 
made us remember 

the suffering and the pain endured by the victims of the concentration camps, and also 
commemorate their memory, so as to always remember their hardships, sacrifice and legacy. 
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As soon as we arrived, we were asked to place placards with the name of either a survivor or of a 
victim of this genocide on the railway leading to the camp. This gesture was a symbolic one in the 
memory of those killed or of those who survived. I chose Władysław Szpilman, a Polish pianist and 
classical composer of Jewish descent who survived this genocide and who published his memoir in 
the book, which was later adapted in a film, called: “The Pianist”. 
 
Apart from the main gates and the railroads and some buildings, Birkenau is also partially destroyed. 
Nevertheless, the remains projected a powerful image of the atrocities and incredible scale of 
suffering of the victims.  
 
In the last day, we were allowed to visit and discover the beautiful center of Krakow. Krakow has 
traditionally been one of the leading centers of Polish academic, cultural, and artistic life and is one 
of Poland's most important economic cities. I was impressed by its architecture and the scale of this 
center. I particularly liked the beautiful cathedrals.  
 
What impressed me the most was what we saw, but mostly the horrifying stories of the victims’ 
constant torment and of those who died during this catastrophe. The stories were told with 
precision and sensitivity by our guide. Some stories were so impressive, that I visualized with my 
own eyes what happened, like I experienced these stories on my own. 
 

On the plane on my 
way back home to 
Bucharest, I reflected 
on what I saw and 
experienced during 
this trip together 
with my friends, 
colleagues and 
teachers. It was a 
powerful and 
emotional 
experience that 
made me see life in a 
different way, a 
more mature one, 
and value more the 
things and the life I 
have. This atrocity 
should never be 
repeated, and we, 
the young people, 

should learn from them and we should learn from the mistakes of our predecessors. This is an 
experience which I won’t ever forget.  
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TAL IONESCU, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

I’ll never find the “right” words to describe my visit to Poland, and 
what it represented for me. However, I definitely think that the 
journey I went through was marking, and many people should 
have this experience. 
 
I had been waiting for ages to finally visit Auschwitz, watching as 
many documentaries about the Holocaust as I could. After I was 
given the opportunity from Lauder-Reut to finally visit Poland, I 
became very excited. 
 
The first day of the trip was extremely tiring, due to the fact that 
we had to walk around all of Warsaw’s historical centre, after a 
sleepless night on the plane. It was by far the most exhausting day 
of my life, I have to say… 
 

The morning after, following one of the best nights of sleep that I’ve ever had, we set off towards 
the town of Tykocin, located at around 200 km away from Warsaw. There, we entered a beautiful 
synagogue and we sang and danced with other members from the “March of the Living.” After that, 
our guide, Doron, told us the story of the Jewish community of Tykocin. With our bus, we followed 
the route that they took, to a beautiful forest. As we walked deeper into it, that same beautiful 
forest was gaining an eerie atmosphere. At one point, I saw three mass graves, and I instantly knew, 
what happened there, a mass execution. This was the first emotional moment of this journey, 
however something good came out of it, I met Stefania, a girl who would come to be one of my two 
partners with which I experienced this journey.  
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After this, we left for Treblinka. When we reached Treblinka, peace and quiet descended upon us. 
Despite the fact that Treblinka was one of the bloodiest extermination camps that ever existed, I felt 
safe and forgiven there. It was almost like you could feel the peacefulness of the souls that perished 
in that place… 
 
The day after, we started our long drive to the Polish city of Lublin. When we entered the yard of 
Majdanek, I thought that the place was too commercialized, and the experience wasn’t going to be 
the same as the one in Treblinka - boy, was I wrong… As seen from the memorial gate, the place 
looked more like a museum, and not like a concentration camp. However, once we took our first 
steps into the fist barrack of the compound, called “Bad und desinfektion I” my breath became 
heavier and heavier, and the silence was deafening. I and my friend Filip, the other partner that I 
went through this journey with, were the first ones to enter the shower room. A horrifying sight, 
knowing that this was the place into which hundreds of people were crammed, and prepared for 
death. After the room with the shower heads, I and Filip entered the gas chamber. We were both 
shaking. Nothing IN MY LIFE compares to that. The smell of Death was surrounding us. The mere 
presence of it was overwhelming. That…is where I had my rendezvous with Death… Walking through 
the camp, and seeing the barracks as we went on, Stefania told me:  
“Do you remember the peace and forgiveness that we felt yesterday at Treblinka?” 
“Yes”, I answered. 
“Well here, it’s the exact opposite.” 
 

The most emotional 
moment of my life 
came when we 
started singing 
“ זהב של ירושלים ” 
(Yerushalayim Shel 
Zahav/Jerusalem of 
Gold). It also 
happened that I was 
the one holding the 
flag of Israel at the 
time that filled me 
with a great, 
unprecedented 
patriotic feeling, as a 
citizen of Israel.  
 
The next day, our 

visit to Auschwitz was bound to happen. After a one-hour drive, in which I slept, we have finally 
arrived at Auschwitz I. Needless to say, I wasn’t happily going around the barracks like nothing had 
happened in there but, as soon as I saw the infamous sign “Arbeit Mach Frei” I was in shock. But not 
because of the reasons you would think. I was in shock for not being in shock.  
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I had just passed the gate where millions of people walked to their death, and I felt completely 
numb. This is how my visit to Auschwitz started. I felt like someone slapped me in the face very hard.  
 
No matter how many documentaries I had watched, I wasn’t expecting what I actually saw, 
especially after the visit to Majdanek. If it weren’t for the knowledge of the atrocities that happened 
in there, and the heavy presence of electric fences everywhere, the camp itself with its brick blocks 
and neat streets, could even been considered a “nice” small village. After some images, and some 
articles written in the barracks of the former concentration camp, my mood began to go a little bit 
down… 
 
Later that day, we began the 3 km march between the Auschwitz and Auschwitz Birkenau. Once we 
finally arrived at Auschwitz Birkenau, the simple sight of the Historical Gate, meant a lot for me. I 
saw it as an achievement, 
and therefore, I said to 
myself: “You’ve done this 
as well.” Unfortunately, 
the feelings from 
Majdanek did not strike 
me again, however the 
visit still marked me very 
much. 
 
At the end of the day, I 
found myself on the bus 
back to Krakow, my mind 
filled with a million 
thoughts and questions 
that will never find a 
rational answer. 
 
In the last day of my stay 
in Poland, walking 
through the Jewish neighbourhood of Krakow, I was faced with and hit by the sad and harsh truth, 
the Holocaust met its purpose… 
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MORGAN BECKETT, teacher, the Lauder-Reut Educational Complex 

 
Within the Jewish faith, it is a custom to leave a small stone at a 
grave. I had never heard of this custom until I witnessed it myself, 
as part of Lauder-Reut’s March of the Living delegation. As 
someone who is not Jewish, I was perplexed when, in a Jewish 
cemetery, instead of flowers beside gravestones, I saw smooth 
little rocks scattered all over the surfaces. I saw similar stones left 
at various memorials around the city of Warsaw, and in the 
Lopuchowa forest. Some of these stones had tiny words written in 
Hebrew. Why stones, so practical and plain and unremarkable? 
 
I was discussing my confusion openly with some of my students 
when one suggested that perhaps this ritual with the stones began 
as early as the first millennium; back in the lands made of only 

desert, flowers were hard to come by, and a stone was the most suitable item that could be used to 
commemorate those that had died.  
 
Another student 
commented that stones 
withstand even stormy 
weather, they last, they 
do not wither away as a 
flower does.   
 
And though a flower is 
a good symbol for life 
itself - we sprout from a 
seed, blossom, bloom 
vividly for a short time, 
and then wither away - 
a stone is perhaps a 
better symbol to 
commemorate those 
who’ve passed from 
this world. May their memory, like a stone, withstand all future storms for years to come, and may 
these stones leave a mark for each and every visitor who’s come here to honour their loved ones.  
 
The moment I first began to contemplate this custom was also one of the most emotional moments 
of this trip; the moment was perhaps the first lasting memory I gathered, my first stone, as I like to 
think of it.  
  

120 Sinagoga Remah, Cracovia 



 

Pa
ge

13
2 

 
 
 
 
 
Our group, on our second day in Poland, walked deep into the Lopuchowa forest, just outside of the 
small village of Tykocin. In Tykocin we visited a synagogue that has been standing for centuries, and 
despite the gloomy mood that followed us through most of the trip, the students sang and danced 
inside the synagogue with other members from the March, celebrating an ancestry that has 
withstood many trials, but has had a nation to call home for the last 70 years.  
 
But the mood shifted from our visit to synagogue as we entered the Lopuchowa forest soon after. 
The forest was peaceful, filled with those tall thin pines that I will forever connect with sadness and 
twisted ambitions - a perception that I’ve acquired first from various Holocaust films and with the 
sights I’ve now seen with my own eyes. Tall trees creating a quiet eeriness. In the forest we heard 
stories from our guide, stories of the thousands of Jews who were marched through these trees in 
the middle of the night, only to be shot dead, hundreds at a time. A mass grave stood in the middle 
of that forest, and the grave is now squared off by a metal fence, the bars lined with dozens of those 
familiar looking smooth stones.  
 
Our group gathered near the grave for a short ceremony. And a fifteen year old girl, one of my 
students, sang a song before all of us, and her voice echoed through the canopy. Though we were 
silent from the beginning of the ceremony, her voice made us still. As the girl stepped back into the 
circle, tears were streaming down her face.  
 
Later one of her teachers would tell her 
privately, “Your voice reminded everyone why 
they are on this trip.” And as I overheard this, I 
realized that I, too, had not truly understood 
the significance of the trip until I heard her 
melody like a prayer calling out to her 
ancestors. I wandered around the grave alone, 
contemplating the tiny stones on the fence 
and the small plants sprouting from the grave 
inside; life birthing from a terrible, terrible 
death.  
 
From a distance, I watched the tears continue 
to roll down the girl’s face as she gathered 
with her brother and a few of the other Jewish 
students in a small huddle apart from group. 
The rest mingling with other international 
members from the March, talking about their 
stories of their own. Still, I watched the few 
students that were surrounding the girl and 
comforting her. I could see that she - that they 
- experience a pain, a connection to these 
stories that I will never be able to fully understand.  
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My own time for tears came later, as I knew they would inevitably come. The next day at Majdanek, I 
heard stories as we stood inside the cement walls of the bathing room, all cold and musty and 
chilling despite the sun outside. Stories of hair being ripped from scalps, to save time, of a young 
man’s beautiful golden curls being dropped to the floor from his bald head, of loss of human dignity. 
I cried when I was told that human ash helped the strawberries in neighboring gardens grow to be 
the biggest strawberries in Poland; again, life growing from a terrible, terrible death. I heard stories 
of swimming pool games played with guns, of mothers and daughters being separated, of little boys 
and girls losing their innocence. The students comforted one another as some shed tears for the 
cruel trials their own people had to endure, others cried simply because of a cruelty they couldn’t 
comprehend. I too cried, and I felt like a child again. As though these stories were new, I had never 
heard of such mercilessness in my life.  
 
The culminating moment of my tears happened at the end of our visit to Majdanek, as we gathered 
at the memorial built at the edge of the camp. This memorial is unlike any of its kind, being a dome 
that covers a ton of human ash. The ash creates a mountain, and this mountain is as unfathomable 
as the atrocities of the Holocaust. As we stood before the mountain, we sang Yerushalayim Shel 
Zahav, the words of which I don’t know. I felt like such an outsider in that moment, and I glanced at 

the somber faces all around me.  
A student standing next to me was 
gripping the Israeli flag, eyes tightly 
closed, the words of the song clearly 
bursting from his heart. And his pain, 
and the clear connection I could see 
he was experiencing to his history, 
absolutely jarred me. And in my mind 
I imagined leaning over to tell him, 
“You reminded me why I am on this 
trip.” You remind me why I am a 
teacher, because students and their 
stories continue to teach me in the 
most unexpected moments.  
 
My visit to Poland was not all tears 

and sorrow. The day of the March was filled with crowds celebrating a turbulent and terrible, yet 
victorious history of the Jewish people. The thousands of those gathering to commemorate and 
acknowledge the Holocaust alone is a number to celebrate, thousands are pledging to never forget 
and to prevent such atrocities from happening again in human history. Even weeks after the trip, I 
find myself reflecting upon not just the sorrowful, but the joyful, on the connections made, the 
things I learned from both teachers, tour guides, and students alike.  
 
On this trip, I seemed to have gathered some of my own stones, and though I am still living and 
breathing, the stones I’ve collected from this trip will not simply wither away like a flower at a grave. 
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FILIP IOVIȚU, elev, clasa 10 Uman, Complexul Educațional Lauder-Reut 

Silent groups from all over the world, are marching in what 
was a very hot day of April, in order to commemorate the lives 
of the 6 million Jews murdered in the Second World War. 
Italians, Germans, Americans, us, the Romanians, the Israelis, 
Polish and so many more groups, all united in one long column 
of people.  
 
It was my first trip to Poland, and it had surprised me, because 
the of difference between the more modern and developed 
Warsaw, and Krakow which had this eerie vibe of a still 19th 

century city, with its old and gorgeous architecture. I felt more at home in Krakow, I felt that the 
Jewish life was still alive, even though the 
Warsaw community is larger, the Jewish side 
of Krakow had welcomed me better. During 
the discussions with my colleagues, we 
shared our states of mind, our emotions and 
our thoughts on how we imagined living in 
the Ghetto’s would be like. We felt as if we 
could empathize with the souls and the 
families who were left to die, whether via 
starvation, or via disease, it didn’t matter to 
us, because we knew that no matter how 
they died, they had died for no other 
reason, than being born the way they were. 
Jews.  
 
My father’s family was sent and torn apart, 
part of them were sent to Auschwitz and a 
part of them to Mauthausen. They were 
sent on a march from a part of Targu Mures 
to Reghin, in the local Ghetto. From there 
they would be loaded into boxcars and sent 
either to Auschwitz or to Mauthausen. One 
of the more tragic story is that my father’s 
uncle managed to escape twice from the 
columns, but was given back to the fascist 
soldiers by the local Hungarian peasants 
who recognized he was a Jew when he was 
naked.  
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The second tragedy in this story is that all his remaining family members, father, mother, sister, 
cousins were all sent to the Auschwitz concentration camp, and neither of them made it back alive. 
He managed to survive the concentration camp of Mauthausen, but he was strongly marked by his 
terrifying experiences of the concentration camps, as a young adolescent. Ultimately he died in 
Frankfurt, just before the 2000’s.   

 

 
This trip for me was a very tough test, we all knew about the concentration camps from before, we 
read and saw about them, yet I never set foot in any of them. Stepping inside these camps where so 
many innocent people were murdered…. The air was much denser, just as if it would still be trying to 

clean itself from all of 
the suffering and guilt. 
At some points it was 
very hard to breathe, 
even outside in the 
open. There were a few 
occasions when I simply 
couldn’t keep the tears 
away from dripping on 
the cold cement in the 
gas chambers, or the 
rooms where we were 
presented the victims’ 
shoes, hundreds of 
kilograms of women’s 
hair and also their 
clothing, the signs they 
wore, basically 

everything what was left of the victims. This was a tour through all of the pain they felt, the way they 
were living, we experienced something out of the ordinary, something which shouldn’t ever repeat 
itself, one of the darkest moments in the history of this planet. 
 
Fortunately this wasn’t only about the Holocaust, we also got to visit the city centers, have some 
time outside, bond with our colleagues from the other high school and also the students from 
Basarabia. I had a great time, managed to create new friendships and felt good. The long bus rides 
didn’t even feel that long after all, we always had a subject to talk about and we would always find a 
new activity to occupy our time. 
 
I’m very glad to have participated in this trip and I feel as if it opened up a new point of view of how 
to process the Holocaust, how to take the information in, and it gave me the first-hand experience of 
being in a concentration camp, and seeing how everything works and their methods of torturing and 
killing innocent people. 
  

124 Lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau în ziua ceremoniei 
March of the Living, 12 aprilie 2018 
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CRISTINA-ȘTEFANIA MARIN, Lauder-Reut Projects & PR 
Manager 

No book or movie can ever make you understand what the Holocaust 
was about. I have read and watched lots, I have scoured the archives 
for information in order to write my Bachelor Degree paper on the 
history of the Jewish community in Maramures, I am still on an avid 
search on any subject related to the Jewish culture, traditions and 
history, but now I know that knowledge is not complete without a live 

lesson of history visiting the concentration camps. 

Some years ago, I found myself in Germany near Munich and I got to Dachau and the following year, 
while in Berlin, I visited Sachsenhausen. Both of them were concentration camps used very early by 
the Nazi regime primarily for political prisoners, starting 
with 1936. They were among the first camps and meant 
to rehearse the killing strategy and methods later to be 
implemented in other places on the occupied territory.  

I stepped into both of them with great curiosity and the 
inquisitive mind of the specialist on the topic, passing 
through the Arbeit Macht Frei gate which I had 
imagined larger and more frightening. But those camps 
are not about size at all, but about efficiency in terms of 
torture and killing, machinery perfected for crime. And 
yet we still cannot picture the reality of their peak days 
when populated with prisoners, as their silence is 
somehow unnatural. 

On the 30th edition of March of the Living this year I 
found myself, among a large delegation of Lauder-Reut 
students, in Poland, at Treblinka, Majdanek, Auschwitz I 
and Auschwitz-Birkenau of which I have been reading 
and studying intensively since the age of 8. And I 
thought I was ready and I could see everything again 
with the eyes of the historian. How wrong to think that 
way, given the personal connection with the Jewish 
community in Maramures, deported and killed in 1944 
by the Horthy administration in Transylvania! 

125 Plăcuță comemorativă pe linia de cale 
ferată care intră în lagărul Auschwitz - 

Birkenau 
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This time, the step I took was emotional, horrified at the huge plain of Auschwitz Birkenau opening 
in front of my eyes, large and incredibly green as opposed to all small grey book images. I could not 
fathom the magnitude of the tragedy, even though the figures state it clearly, but does any of us 
really understand the scale – how many of us have actually seen hundreds of people together in one 
glance, let alone millions of people? 

Therefore, to any human being, no matter the knowledge on the subject, such a visit is not just a 
lesson is history, but also one in death, terror, horror, despair, dehumanization, sacrifice, survival, 
hope, faith, love, life itself, getting to appreciate what we have and have accomplished so far as a 
tribute and kind memory for the lost innocent ones. 

NEVER AGAIN! 
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Nume Prenume Poziția Instituția Țara 
BEN NUN-CHERBIS TOVA Președinte C. E. Lauder-Reut România 

MARIN  CRISTINA - ȘTEFANIA 
Projects & 

PR Manager C. E. Lauder-Reut România 
BECKETT MORGAN Profesor C. E. Lauder-Reut România 
BEN JOYA  ASAF Profesor C. E. Lauder-Reut România 
COMAN  FLORINA Profesor C. E. Lauder-Reut România 
NISSIM  ROY Profesor C. E. Lauder-Reut România 
VLAICU LAURA - ȘTEFANIA Profesor C. E. Lauder-Reut România 

ICZKOVITS SERGIU Fotograf C. E. Lauder-Reut România 
BIRIȘ DAVID TEODOR Elev C. E. Lauder-Reut România 

CĂMĂRĂȘAN 
ALEXANDRA 

GABRIELA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
COBREA  TUDOR CĂTĂLIN Elev C. E. Lauder-Reut România 
COSTEA MARIA DANIELA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
DANIEL MIRA SARAH Elevă C. E. Lauder-Reut România 
DINCĂ ELTON ANDREI Elev C. E. Lauder-Reut România 

DINCULESCU DIMITRIE - ȘTEFAN Elev C. E. Lauder-Reut România 
DUMITRAȘC ALEXANDRA MARIA Elevă C. E. Lauder-Reut România 

DUMITRAȘCU MARIA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
FIRESCU FELIX MIHAI Elev C. E. Lauder-Reut România 

GHEORGHE IOANA VICTORIA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
GOLDENBERG DARIA Elevă C. E. Lauder-Reut România 

GOȘU FILIP ANDREI Elev C. E. Lauder-Reut România 
ION STAVARACHE  SABIN EMILIAN Elev C. E. Lauder-Reut România 

IONESCU TAL Elev C. E. Lauder-Reut România 
IONESCU LUKAS Elev C. E. Lauder-Reut România 
IOVIȚU DARA - ȘTEFANIA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
IOVIȚU FILIP - EMMANUEL Elev C. E. Lauder-Reut România 
MOGOȘ IOANA ALEXANDRA Elevă C. E. Lauder-Reut România 
NICULAE HORIA Elev C. E. Lauder-Reut România 
NICULAE ALINA MARIA Elev C. E. Lauder-Reut România 
PITULICE RAREȘ COSTIN Elev C. E. Lauder-Reut România 

SOBOLEVSCHI 
DAVID ADRIAN Elev C. E. Lauder-Reut România 
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Nume Prenume Poziția Instituția Țara 
TATARICI MARIUS NICUȘOR Elev C. E. Lauder-Reut România 
TENDER TEODOR OVIDIU Elev C. E. Lauder-Reut România 

VLĂDESCU TUDOR MATEI Elev C. E. Lauder-Reut România 

BORDEIANU MARIA - ALEXANDRA Elevă 
Colegiul Național Ion 

Creangă România 

CĂTUȚI 
ȘTEFANIA - 

ALEXANDRA Elevă 
Colegiul Național Ion 

Creangă România 

POPA ILINCA - MARIA Elevă 
Colegiul Național Ion 

Creangă România 
BORDEA VICTOR Elev   Republica Moldova 
JOSANU DORINA Elevă   Republica Moldova 
MARIN MARIUS Elev   Republica Moldova 

ONOFREI ANDREEA Elevă   Republica Moldova 
VACARCIUC DANIEL Elev   Republica Moldova 
CIORICI-FREI ANGELA Profesor   Republica Moldova 
GALAMBOȘ EVA - MAGDALENA Scriitor Realitatea Evreiască România 
HAIMOVITZ THEA Jurnalist TVR România 

COADĂ 
DUMITRAȘCU DIANA Jurnalist TVR România 

CALOTĂ DORIN RELU Cameraman TVR România 
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