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And who by fire, who by water,  

who in the sunshine, who in the night time,  

who by high ordeal, who by common trial,  

who in your merry merry month of May,  

who by very slow decay,  

and who shall I say is calling?  

And who in her lonely sleep, who by 

barbiturate,  

who in these realms of love, who by something 

blunt,  

and who by avalanche, who by powder,  

who for his greed, who for his hunger,  

and who shall I say is calling? 
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29th April – 3rd May 2019, Poland 

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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MARȘUL VIEȚII 2019 – LAUDE-REUT CINSTEȘTE MEMORIA VICTIMELOR 
HOLOCAUSTULUI LA AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 

În perioada 29 aprilie - 3 mai 2019, elevii Complexului Educațional Laude-Reut și colegii lor de 
la Colegiul Ion Creangă București au participat la MARCH OF THE LIVING, un program educativ 
anual, aducând peste 20.000 de persoane din întreaga lume în Polonia să studieze istoria 
Holocaustului și să înțeleagă rădăcinile prejudecăților, intoleranței și urii, ca o lecție de istorie 
pe viu. 

Proiectul MARCH OF THE LIVING este unul de tradiție, ajuns la cea de a 31-a ediție anul acesta, 
iar participarea elevilor români se înscrie în tematica studiului Holocaustului, pentru ca, prin 
educație și cunoaștere, asemenea atrocități să nu mai fie repetate vreodată, dar nici să nu fie 
uitate, precum Inchiziția, după cum atrage atenția doamna Tova Ben Nun-Cherbis, 
președintele și fondatorul Complexului Educațional Laude-Reut. 
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Pe durata acestei săptămâni, participanții au vizitat fostele cartiere evreiești din Varșovia și 
Cracovia, lagăre de concentrare (Treblinka, Auschwitz I și Auschwitz II-Birkenau), muzee, 
păduri și alte locuri aflate pe traseul tragediei ce a întunecat istoria, călătorie documentată 
de echipe TVR și Antena 3.  

În data de 2 mai 2019, de Ziua Holocaustului, delegația de tineri a efectuat un marș simbolic, 
în memoria victimelor, pe distanța de 3,5 km dintre Auschwitz și Birkenau, alăturându-se apoi 
ceremoniei comemorative în cadrul căreia, doamna Viorica Dăncilă, premier al României și 
deținător al președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, a aprins una din cele șase 
făclii simbol, în amintirea a 1,5 milioane de copii evrei uciși de naziști.  

România a făcut o prioritate din lupta împotriva antisemitismului, a xenofobiei, a intoleranței 
și a rasismului. Aceste valori constituie, de asemenea, o prioritate a Președinției Române a 
Consiliului European. În ultimii ani, România a fost un model în Europa în ceea ce privește 
educația pentru Holocaust și păstrarea memoriei pentru ca tragedia să nu se mai repete 
vreodată, a spus premierul României. 
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Împreună cu delegația oficială, condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, a participat la acest 
eveniment David Saranga, ambasadorul Statului Israel în România, care a transmis un mesaj 
pentru această zi cu semnificație specială, cu ocazia emisiunii televizate realizată de Mihai 
Gâdea și Carmen Avram (Antena 3) în seara zilei de 1 mai, în cadrul frumoasei și vechii Sinagogi 
Remuh din Cracovia. 

 

David Saranga reaminteşte de relaţiile istorice dintre România şi Israel şi îi îndeamnă pe evrei 
să fie mândri de ceea ce au reuşit să construiască după Holocaust: Faptul că guvernul român 
face multe pentru a combate xenofobia, antisemitismul, intoleranţa este un lucru care este 
văzut într-un mod pozitiv în lume, în general şi în Israel, în particular. Faptul că Statul Israel a 
fost construit după Holocaust înseamnă că noi, evreii care trăim în Israel, trebuie să fim mândri 
de tot ce am făcut în ultimii 71 de ani, a spus David Saranga, ambasadorul Israelului în 
România. 
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Ca în fiecare an, această ceremonie este una extrem de emoționantă și aduce împreună 
personalități direct implicate în lupta împotriva antisemitismului pe plan internațional, printre 
care Prim-Rabinul Israelului Yisrael Meir Lau, supraviețuitor al lagărului Buchenwald, 
Bartolomeu I, Arhiepiscop de Constantinopol și Patriarh Ecumenic și Yitzhak Herzog, 
președintele Agenției Evreiești pentru Israel. Anul acesta, au fost prezenți numeroși lideri ai 
comunității internaționale, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai cultelor religioase, 
organizații de studenți și elevi. 

 

Cristina-Ștefania MARIN  

Laude-Reut Projects & PR Manager 
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MARCH OF THE LIVING 2019 – DELEGAȚIA OFICIALĂ A ROMÂNIEI 
 

Componența delegației oficiale:  

1. Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministru al României 
2. George CIAMBA, ministru delegat pentru afaceri europene 
3. Costin MIHALACHE, șeful Cancelariei prim-ministrului 
4. Andreea PĂSTÎRNAC, consilier de stat 
5. Rozalia Dana VARGA, consilier de stat 
6. Anca ALEXANDRESCU, consilier onorific 
7. David SARANGA, ambasadorul Statului Israel în România 
8. Carmen AVRAM, producător TV 

 

Componența delegației însoțitoare: 

1. Bogdan ZBÂRCIOB, aghiotant, SPP 
2. Alexandru SPIRIDON, interpret 

Antemergători: 

3. Adriana IONESCU, consilier Protocol 
4. Simona DECU-JEREP, consilier Protocol 
5. Tudor ANGHEL, ofițer de presă 
6. Dragoș VERIGA, cameraman oficial 
7. Radu BĂDOIU, fotograf oficial 
8. Vasile GRIGOROAIA, SPP 
9. Andrei MAZURU, SPP 
10. Alecu MIHAI, SPP 
11. Aurel PARASCHIV, SPP   
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O LECȚIE DE ISTORIE LA PORȚILE LAGĂRULUI DE EXTERMINARE AUSCHWITZ, 
ÎN TRANSMISIUNE DIRECTĂ ANTENA 3 

1 mai 2019, Sinagoga Remuh, Cracovia – Emisiunea Sinteza Zilei 

Există cuvinte pe care le înțelege 
orice copil, există cuvinte asupra 
cărora nu avem niciun dubiu. 
Viață, moarte, ură, dragoste. 
Există cuvinte care, la nivel 
global, sunt la fel de cunoscute ca 
cele de mai devreme. Război, 
nazism, Auschwitz. E o ediție așa 
cum nu am avut niciodată. Nu se 
întâmplă în fiecare zi să fii la 
Porțile Auschwitzului, acolo unde 
a fost o fabrică de moarte, așa 
cum nu a existat niciodată în 
istorie.  

 

E foarte important ca acest eveniment global, 
simbolic, la care eu și alții participăm în aceste zile, 
numit „Marșul Vieții” să fie un eveniment simbolic 
care să ajungă în casele voastre pentru că mă tem 
că avem nevoie să înțelegem de ce e nevoie de un 
marș al vieții. Zeci de mii de oameni de peste tot din 
lume s-au întâlnit în aceste zile la Auschwitz pentru 
a parcurge acel drum al morții de după război. 

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, 
Antena 3 
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Marșul Vieții, între Lagărele de concentrare Auschwitz și Birkenau, este un eveniment 
tulburător, este o procesiune simbolică pentru cei de aici, prin care refac ultimul drum al celor 
care au fost uciși în lagărele de concentrare. Călcând pe urmele lor cred că vor să transmită 
suferința, calvarul noilor generații.  

Participarea mea la Marșul Vieții 
îmi confirmă dimensiunea 
obligației morale pe care trebuie 
să o avem toți, de a lupta 
împotriva oricărei forme de 
antisemitism, xenofobie și ca 
astfel de drame să nu mai aibă loc. 
Am ales să particip la acest 
eveniment pentru a arăta 
solidaritate. Am ținut să particip la 
acest eveniment pentru a trage un 
semnal de alarmă tuturor celor 
care încă mai cred în negarea 
Holocaustului sau mai au manifestări antisemite. Am ținut să particip la acest eveniment, în 
calitate de prim-ministru al României, pentru că în ultimul timp, în România, s-au luat foarte 
multe măsuri.  

Legislația română condamnă ferm orice manifestare antisemită sau de negare a 
Holocaustului. Legislația României a definit antisemitismul cu termenii utilizați de Alianța 

Internațională pentru memoria 
Holocaustului. Am ținut să mă 
alătur acestui Marș și pentru că, 
în această perioadă, noi deținem 
președinția rotativă a Consiliului 
UE și pentru că am înțeles cât de 
important e să lupți împotriva 
antisemitismului.  

Viorica DĂNCILĂ, Prim-Ministru 
al României 
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The March of the Living, taking place between the Auschwitz and Birkenau concentration 
camps, is a disturbing event, a symbolic procession for those here, reenacting the last trip of 
those who were killed in concentration camps. Trailing in their footsteps, I think they want to 
convey their suffering and ordeal to the new generations. 

My participation in the March of the Living confirms the size of the moral obligation we all 
have to face, to fight against any form of anti-Semitism, xenophobia so as such dramas no 
longer happen. I chose to participate in this event to show solidarity. I have participated in this 
event to alert all those who still believe in Holocaust denial or have anti-Semitic 
manifestations. I participated in this event, as Prime Minister of Romania, because lately, in 
Romania, a lot of measures have been taken regarding anti-Semitism. 

Romanian legislation strongly condemns any anti-Semitic manifestation or Holocaust denial. 
Romanian legislation has defined anti-Semitism with the terms used by the International 
Holocaust Remembrance Alliance. I wanted to join this March also because, during this period, 
we have the rotating presidency of the European Council and because we understand how 
important it is to fight against anti-Semitism. 

Viorica DĂNCILĂ, Prime Minister of Romania 

 

 

I was born in Tel Aviv. In the 1970s there were many 
Holocaust survivors in Israel. Each person had a friend or a 
neighbor or someone who suffered during the Holocaust. 

I remember this story that our neighbor told us. She said she 
was here in Auschwitz when she was on her way to the gas chamber and the rain began, and 
the people said they would wait a minute. They were on their way to the chamber of death. 
And Auschwitz came under siege, being bombed. She survived, her whole family died, she was 
the only one left alive. 

After the war she came to Israel, got married and had a family of her own. This is one of the 
things we, the Israelis, feel. The state of Israel is a powerful state. 

H. E. David SARANGA, Ambassador of Israel to Romania  
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Eu m-am născut la Tel Aviv. 
În anii ‘70 erau în Israel 
mulți supraviețuitori ai 
Holocaustului. Fiecare 
persoană a avut un 
prieten, a avut un vecin, a 
avut pe cineva care a 
suferit în timpul 
Holocaustului.  

 

 

Eu țin minte această 
poveste pe care a avut-o 
vecina noastră. Ea a povestit că a fost aici, în Auschwitz, când era în drum spre camera de 
gaze și a început ploaia și oamenii respectivi au zis hai să așteptăm puțin. Ei erau în drum spre 
camera morții. Și au început să bombardeze Auschwitz. Ea a supraviețuit, toată familia ei a 
murit, ea a fost singura care a rămas în viață.  

 

După război a venit în 
Israel, s-a căsătorit, a 
avut o familie. Asta e 
unul dintre lucrurile pe 
cae noi, israelienii, le 
simțim. Statul Israel e 
un stat puternic.  

E. S. David SARANGA, 
Ambasadorul 
Israelului în România  
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Un marș al celor vii, printr-un loc al terorii și al morții: Auschwitz 

Un fior rece te cuprinde atunci când te uiți la poarta "Arbeit Macht Frei", intrarea în lagărul 
de concentrare de la Auschwitz. Cunoscând istoria teribilă a locului, nu poți să nu te gândești 
la drama colosală a poporului evreu. În urmă cu peste șapte decenii, prin "Arbeit Macht Frei" 
doar se intra. Apoi, copii, femei, bărbați, pur și simplu dispăreau de pe fața pământului, prin 
voința criminală a unui singur om, susținut de complicii săi la fel de vinovați. Asculți, parcă 
fără să mai poți respira, mărturiile celor care, printr-un dram de noroc și ajutor divin, au reușit 
să supraviețuiască măcelului. Cuvintele lor atârnă greu astăzi, ca o bucată mare de plumb 
legată de corp, prin care este alungată orice fel de formă de amnezie. Nu avem cum să uităm, 
nu avem voie să uităm persecuția nazistă a evreilor.  

În cei trei kilometri parcurși de la Auschwitz la Birkenau, gândurile și rugăciunile mele s-au dus 
către toți aceia care au fost uciși în camerele de gazare, ale căror ruine încă mai emană 
durerea unui popor decimat. Prezența mea la Marșul Internațional al Vieții nu a fost doar o 
prezență simbolică, menită a omagia victimele și a cinsti supraviețuitorii. Am mers acolo și cu 
gândul la generațiile viitoare, la copiii noștri. Ei trebuie să cunoască istoria în profunzimea ei. 
Uitarea duce la repetarea accidentelor tragice ale istoriei.  
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Ca într-un ritual sacru, am auzit citite numele copiilor care, fără să fi avut timp să greșească 
cu ceva lumii, au fost omorâți în masă. M-am gândit atunci la adolescenta Anne Frank, tânăra 
evreică, victimă a naziștilor și a trădării. Jurnalul pe care l-a scris în mica ei ascunzătoare din 
Amsterdam a inspirat generații întregi și reprezintă acea flacără mereu aprinsă a trecutului 
întunecat, dar păstrat în lumină. În același timp, Anne nu a încetat să spere: ”I must uphold 
my ideals, for perhaps the time will come when I shall be able to carry them out”. Cuvintele 
sale ne inspiră pe toți astăzi, ne îndeamnă să facem tot ce putem, pentru ca drama de acum 
75 de ani să rămână pecetluită doar în amintirea noastră.  

M-am bucurat să văd că la acest 
marș a participat un număr 
impresionant de elevi și 
studenți.  În mod deosebit, m-
am bucurat să întâlnesc o 
delegație a elevilor din 
România. Este admirabilă 
implicarea deosebită a 
Complexului Educațional Laude-
Reut din București în derularea 
unor proiecte educaționale 
destinate tinerei generații, 
proiecte care sunt parte a 

angajamentului constant al României în lupta împotriva antisemitismului. Ca țară, am 
realizat, în perioada recentă, demersuri semnificative în planul comemorării şi cercetării 
Holocaustului, precum şi al combaterii antisemitismului. Acestea au urmărit, cu precădere, 
reconcilierea cu trecutul recent al României, 
prin dezvoltarea programelor educaționale 
despre Holocaust destinate învățământului 
preuniversitar şi universitar, protejarea 
moștenirii culturale evreiești, combaterea 
antisemitismului şi a altor forme de rasism 
şi xenofobie. În acest context, trebuie să ne 
concentrăm pe consolidarea educației 
tinerei generații pentru ca aceasta să poată 
fi capabilă să denunțe și să combată orice 
formă de extremism, intoleranță, rasism sau 
antisemitism. Numai așa putem vom putea 
modela un viitor democratic pentru 
generațiile prezente și viitoare.  
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Din păcate, ne regăsim într-o perioadă în care antisemitismul constituie un fenomen în 
creștere, cu precădere în societățile europene. Sinagogile și cimitirele evreiești sunt, deseori, 
supuse unor acte de vandalism și distrugere. Se constată, astfel, o creștere a antisemitismului 
la nivel european, în ultimii 5 ani, după cum relatează participanții la un sondaj recent  al 
Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Astfel de evoluții îngrijorătoare necesită un 
răspuns neechivoc și hotărât atât din partea forurilor europene, cât și din partea statelor 
Uniunii Europene. 

În acest context, Președinția română a Consiliului UE a inclus, ca teme prioritare, în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al programului său - Europa valorilor comune - combaterea eficientă 
a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea 
discursului bazat pe ură. Am avut astfel onoarea de a participa până în prezent două 
conferințe internaționale organizate de Președinția română pe tema combaterii 
antisemitismului la nivel european și la nivel național.  

Avem datoria de a reafirma că democrația europeană e incompatibilă cu manifestările 
antisemite și de intoleranță pe criterii etnice sau religioase! Istoria trebuie cunoscută, asumată 
și reparată!  

George Ciamba, Ministrul afacerilor europene 
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A March of the Living in a Place of Terror and Death: Auschwitz 

A cold shiver runs down one’s spine when looking at the “Arbeit Macht Frei” gate, the entrance 
to the concentration camp of Auschwitz. Knowing the terrible history of the place, it is 
impossible not to think of the colossal drama of the Jewish people. More than seven decades 
ago, “Arbeit Macht Frei” was just a one-way gate. Once in, children, women and men would 
simply vanish off the face of the earth through the criminal will of one man, supported by his 
equally guilty accomplices. One listens, seemingly holding breath, to the testimonies of those 
who, perhaps luckier than the others or saved by divine intervention, have managed to survive 
the carnage. The air is heavy with their words today, as heavy as a big chunk of lead one has 
to drag around, chasing away any form of amnesia. There is no forgetting, we must not forget 
the Nazi persecution of the Jews.   

Plodding through the three kilometres 
that separate Auschwitz from Birkenau, 
my thoughts and my prayers went to all 
those killed in the gas chambers, whose 
ruins still send to the skies the pain of a 
decimated people. My presence in the 
International March of the Living was not 
merely symbolic, meant to 
commemorate the victims and honour 
the survivors. I joined it thinking also of 
the future generations, of our children. 
They must be aware of history in its 

depths. To forget is to repeat history’s tragic accidents. As if in a sacred ritual, I listened to the 
names of the children being read out, those children who perished in a mass slaughter though 
they had never lived long enough to cause any wrong to the world. My heart went out to Anne 
Frank, the Jewish teenager who fell victim to the 
Nazis and to betrayal. The diary she wrote in her 
small hiding place in Amsterdam has inspired 
generation after generation and stands for the 
ever-burning flame of a dark past that we should 
entrust to the light. Yet, she never ceased 
hoping, Anne Frank, “I must uphold my ideals, 
for perhaps the time will come when I shall be 
able to carry them out”. Her words are inspiring 
us all today, they urge us to do our utmost so 
that the tragedy that took place 75 years ago 
should only remain a memory.   
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I was glad to see an impressive number of pupils and students participating in the march. I 
was particularly happy to meet there a delegation of the Romanian pupils. It is commendable 
to see the Laude-Reut Educational Complex of Bucharest so engaged in educational projects 
designed for the new generation, which are part of Romania’s constant commitment to 
fighting antisemitism. In recent times, Romania has made significant efforts to commemorate 
and research the Holocaust, as well as to counter antisemitism. These efforts have mainly 
pursued the reconciliation with Romania’s recent past, by developing pre-university and 
higher education programmes on the Holocaust, by protecting the Jewish cultural heritage, 
and by countering antisemitism as well as other forms of racism and xenophobia. In this 
context, we must focus on strengthening the education we deliver to the young generation so 
that young people should be able to denounce and counter any form of extremism, intolerance 
or antisemitism. It is the only way to shape a democratic future for the current and future 
generations. 

Sadly, we live in times when antisemitism is a rising 
phenomenon, especially in European societies. 
Synagogues and Jewish cemeteries are often targets 
for acts of vandalism and destruction. According to 
a recent survey carried out by the European Agency 
for Fundamental Rights, we have been faced with 
rising antisemitism in Europe in the last five years. 
Such worrying developments require an unequivocal 
and determined response both from the European 
authorities and the EU Member States. 

In this context, the Romanian Presidency of the 
Council of the EU has included the effective fight 
against racism, intolerance, xenophobia, populism 
and antisemitism, as well as the deterrence of hate 
speech among the priorities assigned to the fourth 
pillar of its programme – Europe of common values. 
I thus had the privilege to participate in two 
international conferences - one a national event and the other a European one - on the topic 
of countering antisemitism, which were organised by the Romanian Council Presidency. 

It is our duty to reaffirm that the European democracy is incompatible with acts of 
antisemitism and intolerance based on either ethnical or religious criteria! History must be 
known, assumed and addressed by reparations!   

George Ciamba, Minister for European Affairs 
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Mulțumesc Antena 3 că ați răspuns pozitiv la o simplă scrisoare, v-am invitat să fiți alături de 
noi, să parcurgeți acest traseu, unde oameni nevinovați au fost duși și îngropați de vii și au 

fost arși. Vreau să-i mulțumesc 
doamnei prim-ministru că și-a 
făcut timp să fie alături de noi 
și toată delegația de miniștri și 
de consilieri de stat. Acest 
lucru înseamnă că înțelegem 
cu toții că dacă nu o să punem 
accent pe educație ca să nu se 
mai întâmple aceste 
evenimente, nu se va schimba 
lumea. 

Acest eveniment se datorează 
unei gândiri foarte serioase, 
din motive care se întâmplă 

astăzi în Europa, în lume. Vreau să-i mulțumesc și domnului ambasador al statului Israel, 
împreună ne gândeam cum să facem mai mult.  

Este a cincea ediție pe care o realizăm din România și e prima ediție în care prim-ministrul 
României și o delegație foarte importantă din România este alături de noi. România a făcut 
un pas mare pe partea de educație în subiectul Holocaustului. În seara asta dorim să 
transmitem un mesaj că trebuie să înțelegem că elevii care sunt aici în sală trebuie să 
transmită mai departe acest 
eveniment din istoria celui de-al 
Doilea Război Mondial. Faptul că 
există cursuri de predare a 
Holocaustului, tot nu ajunge la 
toate școlile.  

Tova BEN NUN-CHERBIS, 
Președinte și Fondator al 
Complexului Educațional Laude-
Reut 
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Thank you Antena 3 for responding positively to a simple letter, inviting you to join us, to go 
through this route where innocent people were taken and buried alive and burned. I want to 
thank the Prime Minister of Romania and all the delegation of ministers and state councilors 
for taking the time to join us. This means that we all understand that if we do not focus on 
education so that these events will not happen again, the world will not change. 

This event is due to very serious thinking, for reasons that are happening today in Europe, in 
the world. I also want to thank the Ambassador of the State of Israel, together we are always 
thinking about doing more. 

It is the fifth edition we organize for Romania and it is the first edition where Romania's Prime 
Minister and a very important delegation from Romania is with us. Romania has taken a big 
step on education for the Holocaust. Tonight we want to convey a message that we have to 
understand that the children who are here in the room must pass on this event in the history 
of the Second World War. The fact that there are courses on teaching the Holocaust does not 
yet reach all schools. 

Tova BEN NUN-CHERBIS, President and Founder of the Laude-Reut Educational Complex 

 

 

Every man has a name that God has given him and which his father and mother gave him. 
Every man has a name that is given by his presence and the way of smiling. Every man has 
a name that the mountains gave him and which the walls gave him. Every man has a name 
that his star signs gave him and his fellowmen gave him. Every man has a name.  

Every man has a name that his sins and his deepest desires have given him. Every man has 
a name that his enemies and those who love him have given him. Every man has a name 
that his passions and work gave him. Every man has a name that the passage of time and 
which his blindness gave him. Every man has a name. 

Every man has a name. Every man has a name that God has given him and which his father 
and mother gave him. Every man has a name that the sea gave him and also death gave 
him. 

 

  



 

 

P
ag

e2
0

 

 

 

 

 

 

Am vizitat fostul lagăr, am 
văzut barăcile, am văzut 
aleile pe care oamenii 
mergeau spre moarte și e 
foarte impresionant să știi 
că nu exista milimetru de 
pământ pe care să nu fi 
călcat cineva care a pierit. 
Să ne gândim că aici, la 
Auschwitz, au pierit peste 
un milion de suflete.  

 

Am fost la Auschwitz acum 12 sau 13 ani prima dată și când am vizitat lagărul m-am încărcat 
foarte mult. La un moment dat, am pătruns într-o încăpere, nu mi-am dat seama unde eram, 
cert este că am început 
instantaneu să plâng în 
hohote. Nu mi-am dat seama 
pe moment, dar apoi am 
înțeles. Era fosta cameră de 
gazare. Era ca și cum 
inteligența emoțională 
intrase în acțiune și explicase 
mai repede decât rațiunea 
ce-i acolo. Parcă veniseră din 
amintiri, din ce am citit, din 
ce am văzut și parcă se 
auzeau toate plânsetele din 
acea cameră. A fost un 
sentiment care m-a copleșit.   

Carmen AVRAM, realizatoarea emisiunii „În Premieră”, Antena 3 
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Un tânăr participant al Marșului Vieții de la Auschwitz a dedicat câteva versuri impresionante 
victimelor care au pierit în perioada Holocaustului. „Am să vă recit un cântec în care se descrie 
cum a fost tratată populația evreiască în timpul Holocaustului și, mai ales, că aceștia nu 
reprezentau absolut nimic pentru celelalte populații”, a spus Ștefan.  

 

Fiecare om are un nume pe care i l-a dat Dumnezeu și pe care i l-au dat tatăl și mama lui. 
Fiecare om are un nume care este dat de prestanța lui și felul de a zâmbi. Fiecare om are un 
nume pe care i l-au dat munții și pe care i l-au dat zidurile. Fiecare om are un nume pe care i l-
au dat semnele zodiacale și pe care i l-au dat semenii săi. Fiecare om are un nume. Fiecare om 
are un nume pe care i l-au dat păcatele lui și dorințele lui cele mai adânci. Fiecare om are un 
nume pe care i l-au dat dușmanii lui și cei ce-l iubesc. Fiecare om are un nume pe care i l-au 
dat pasiunile lui și munca dăruită. Fiecare om are un nume pe care i l-a dat trecerea timpului 
și pe care i l-a dat orbirea sa. Fiecare om are un nume. Fiecare om are un nume. Fiecare om 
are un nume pe care i l-a dat Dumnezeu și pe care i l-au dat tatăl și mama lui. Fiecare om are 
un nume pe care i l-a dat marea și pe care i l-a dat moartea. 
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La finalul emisiunii, elevii 
Laude-Reut au primit 
scrisori personale din 
partea părinților lor, care 
să îi sprijine pe parcursul 
acestei vâltori emoționale, 
făcându-i să aprecieze și 
mai mult tot ceea ce au, 
căldura familiei, drepturile 
și libertățile zilei de azi, 
spre deosebire de cei 1,5 
milioane de copii uciși pe 
nedrept în Holocaust. 

 

Sursa emisiune: https://antenaplay.ro/sinteza-zilei/3EwUQCKjOt1 

 

  

https://antenaplay.ro/sinteza-zilei/3EwUQCKjOt1
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MARCH OF THE LIVING 2019 REFLECTAT ÎN MEDIA ȘI SOCIAL MEDIA 
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Sursa media: https://www.antena3.ro/actualitate/mihai-gadea-in-direct-de-la-auschwitz-antena-3-
parte-dintr-o-importanta-lectie-de-istorie-519185.html 

  

https://www.antena3.ro/actualitate/mihai-gadea-in-direct-de-la-auschwitz-antena-3-parte-dintr-o-importanta-lectie-de-istorie-519185.html
https://www.antena3.ro/actualitate/mihai-gadea-in-direct-de-la-auschwitz-antena-3-parte-dintr-o-importanta-lectie-de-istorie-519185.html
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Sursa media: http://stiri.tvr.ro/lectie-de-istorie-despre-holocaust--25-de-elevi-romani--inso--i--i-de-
profesori--sunt-o-polonia-pentru-o-saptamana_844667.html?fbclid=IwAR2gqYiOl9l-
Nxubfmj_g2BkXj9-wMqgAHJ4uhJy2bCi5mZOztHjQC4_OBg#view 

http://stiri.tvr.ro/martori-la-o-lectie-de-istorie-elevii-romani-au-participat-la-un-mars-in-memoria-
victimelor-
holocaustului_844700.html?fbclid=IwAR0t8yn8qDsnuno8gJNDySt6Ba1_nLepquwsRGo_3CAVz5T_0Q
-sr73iUc8#view 

http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-holocaustului-25-de-elevi-romani-in-vizita-la-tykocin-
polonia_844743.html?fbclid=IwAR01hmJaRTGY7-
wagdth9kK_roT9slqmFG1ZSAQYbmxTGPyBFUQr3u-v0qI#view 

http://stiri.tvr.ro/mii-de-oameni-participa-la-marsul-vietii-acestia-merg-de-la-auschwitz-la-birkenau-
pe-jos-in-memoria-victimelor-holocaustului_844777.html?fbclid=IwAR1RpiBlYCOGglszAYC-
iUcNwZl3H9aNe9cWo59bVScjgBSVbUd8NlEgVns#view 

  

http://stiri.tvr.ro/lectie-de-istorie-despre-holocaust--25-de-elevi-romani--inso--i--i-de-profesori--sunt-o-polonia-pentru-o-saptamana_844667.html?fbclid=IwAR2gqYiOl9l-Nxubfmj_g2BkXj9-wMqgAHJ4uhJy2bCi5mZOztHjQC4_OBg#view
http://stiri.tvr.ro/lectie-de-istorie-despre-holocaust--25-de-elevi-romani--inso--i--i-de-profesori--sunt-o-polonia-pentru-o-saptamana_844667.html?fbclid=IwAR2gqYiOl9l-Nxubfmj_g2BkXj9-wMqgAHJ4uhJy2bCi5mZOztHjQC4_OBg#view
http://stiri.tvr.ro/lectie-de-istorie-despre-holocaust--25-de-elevi-romani--inso--i--i-de-profesori--sunt-o-polonia-pentru-o-saptamana_844667.html?fbclid=IwAR2gqYiOl9l-Nxubfmj_g2BkXj9-wMqgAHJ4uhJy2bCi5mZOztHjQC4_OBg#view
http://stiri.tvr.ro/martori-la-o-lectie-de-istorie-elevii-romani-au-participat-la-un-mars-in-memoria-victimelor-holocaustului_844700.html?fbclid=IwAR0t8yn8qDsnuno8gJNDySt6Ba1_nLepquwsRGo_3CAVz5T_0Q-sr73iUc8#view
http://stiri.tvr.ro/martori-la-o-lectie-de-istorie-elevii-romani-au-participat-la-un-mars-in-memoria-victimelor-holocaustului_844700.html?fbclid=IwAR0t8yn8qDsnuno8gJNDySt6Ba1_nLepquwsRGo_3CAVz5T_0Q-sr73iUc8#view
http://stiri.tvr.ro/martori-la-o-lectie-de-istorie-elevii-romani-au-participat-la-un-mars-in-memoria-victimelor-holocaustului_844700.html?fbclid=IwAR0t8yn8qDsnuno8gJNDySt6Ba1_nLepquwsRGo_3CAVz5T_0Q-sr73iUc8#view
http://stiri.tvr.ro/martori-la-o-lectie-de-istorie-elevii-romani-au-participat-la-un-mars-in-memoria-victimelor-holocaustului_844700.html?fbclid=IwAR0t8yn8qDsnuno8gJNDySt6Ba1_nLepquwsRGo_3CAVz5T_0Q-sr73iUc8#view
http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-holocaustului-25-de-elevi-romani-in-vizita-la-tykocin-polonia_844743.html?fbclid=IwAR01hmJaRTGY7-wagdth9kK_roT9slqmFG1ZSAQYbmxTGPyBFUQr3u-v0qI#view
http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-holocaustului-25-de-elevi-romani-in-vizita-la-tykocin-polonia_844743.html?fbclid=IwAR01hmJaRTGY7-wagdth9kK_roT9slqmFG1ZSAQYbmxTGPyBFUQr3u-v0qI#view
http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-holocaustului-25-de-elevi-romani-in-vizita-la-tykocin-polonia_844743.html?fbclid=IwAR01hmJaRTGY7-wagdth9kK_roT9slqmFG1ZSAQYbmxTGPyBFUQr3u-v0qI#view
http://stiri.tvr.ro/mii-de-oameni-participa-la-marsul-vietii-acestia-merg-de-la-auschwitz-la-birkenau-pe-jos-in-memoria-victimelor-holocaustului_844777.html?fbclid=IwAR1RpiBlYCOGglszAYC-iUcNwZl3H9aNe9cWo59bVScjgBSVbUd8NlEgVns#view
http://stiri.tvr.ro/mii-de-oameni-participa-la-marsul-vietii-acestia-merg-de-la-auschwitz-la-birkenau-pe-jos-in-memoria-victimelor-holocaustului_844777.html?fbclid=IwAR1RpiBlYCOGglszAYC-iUcNwZl3H9aNe9cWo59bVScjgBSVbUd8NlEgVns#view
http://stiri.tvr.ro/mii-de-oameni-participa-la-marsul-vietii-acestia-merg-de-la-auschwitz-la-birkenau-pe-jos-in-memoria-victimelor-holocaustului_844777.html?fbclid=IwAR1RpiBlYCOGglszAYC-iUcNwZl3H9aNe9cWo59bVScjgBSVbUd8NlEgVns#view
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Diana Coadă-Dumitrașcu - Reporter TVR 

Sorin Eșeanu - Cameraman TVR 

Narcis Popescu – Reporter Antena 3 

Cătălin Toma – Cameraman Antena 3 Sergiu Iczkovits - Fotograf Laude-Reut 
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Alina VLAD, Press and Political Officer, Embassy of Israel in Romania 

În vremea când eram adolescentă, - de o 
seamă cu elevii care ne-au însoțit recent la 
Auschwitz -, tatăl meu, pe atunci profesor de 
istorie dar și ofițer al Armatei Române, trebuia 
să lupte zilnic cu lipsa mea de dorință de a citi. 
Mai ales de a citi despre istorie. La un moment 
dat, sătul să-mi așeze în mâini romanele 
autorilor clasici români, mi-a recomandat să 
citesc Elie Wiesel și să aflu despre una dintre 
cele mai marcante tragedii ale umanității. 
Mintea mea de atunci- și de ce să nu recunosc, 

chiar și cea de acum, - nu putea să înțeleagă cum un om poate batjocori, tortura și ucide o 
altă ființă egală lui. Astfel am început să citesc despre război și despre Holocaust. Și, cu timpul, 
aprofundând aceste teme, mi-am dorit să merg pe urmele istoriei. Călătoria recentă în Polonia 
se înscrie pe lista celor mai importante experiențe din viața mea. Varșovia, pădurea Tykocin, 
Treblinka, Cracovia, Auschwitz Birkenau și-au pus amprenta pentru totdeauna în mintea și în 
personalitatea mea pentru că o astfel de călătorie te schimbă. Marșul de trei kilometri, Marșul 
Vieții, între Auschwitz și Birkenau, zecile de mii de oameni, majoritatea tineri, din toate 
colțurile lumii îmi dau speranță că o astfel de tragedie nu se va mai întâmpla, că nu vom uita 
niciodată niciun crâmpei de 
istorie. 
 
Before going on this trip, I 
was sure I knew a lot about 
the Holocaust, about what 
happened to 6 million 
innocent Jews. During the 
time I spent in Poland, every 
day I was gasping for air 
after learning about what 
humans were able to do to 
other human beings. Every 
day was a history lesson and 
a life lesson. I am grateful to 
have had this opportunity, to have had the chance to improve myself as a person and as a 
professional who needs better tools to fight intolerance, racism, xenophobia, anti-Semitism.  
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To be able to feel on the spot the sacrifices, the pain, the struggle of so many people was 
overwhelming. I feel stronger than ever that hate leads to nowhere and one should never 
pass judgement before trying other’s shoes. Yes, I can honestly say this five-day experience 
changed me, the march between Auschwitz and Birkenau changed me. I paid my respects in 
silence to the millions of people and I witnessed that nowadays people care and remember. 
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Roy NISSIM, Laude-Reut teacher 

 
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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Asaf BEN JOYA, Laude-Reut teacher 

 

 
Being a teacher in a journey to Poland it’s a very 

controversial experience. Especially on the third time when you 
already saw the same places over and over again. 
Something is changed that’s for sure. It’s not that it doesn’t 
touch you anymore but the duty makes you see things 
differently, like an outside observer who tries to take care of 
other’s feelings. 
During the journey, dear students, on our 4th evening we had a 
meeting in the dining room at the hotel. I told you that the 
hardest thing for me in this whole journey together was to see 
you crying. I felt guilty sometimes for showing you these 
horrors.  
In a normal world, a 15 years old teenager shouldn’t be exposed 
to the crimes and horrible things the mankind is capable of.  
 

 
 

 
With no doubt the Holocaust is one of the 
lowest places the human kind has got to. 
The Jews and all other victims lived in Hell. 
I think there are not enough words to 
explain and describe what people went 
through during these years, what reality 
made them do and to what conditions the 
man can adapt himself. Man, women and 
children did everything they can in order 
to survive. Most of them kept their 
humanity but many lost it due to the 
unbearable conditions. 
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Also the Nazis lost their humanity. Otherwise, there is no explanation to how men became so 
cruel, capable of killing babies with bare hands, shoot pregnant women and beat to death old 
people. Sometimes the Holocaust seems to me as a mystical event because I can’t find, no 
matter how hard I try, an explanation for this unique event in the history of modern man. 
Dear students, the eternal question, rather you should be exposed to these crimes or not, will 
remain unanswered and for certainty with more than one answer. 
For that, I feel guilty. Watching you, your reactions, the tears, the faces, your shiny eyes with 
that shedding tear make me want to be there for you. To support, hug and promise you that 
things like that will not return themselves again. But I can’t. 
Rather it’s the correct thing to do or not, I’m sure that it changed your perspective on the 
world. If the world go crazy once again you will be there to stop it. You will be the ones who 
fight it and you will be the future righteous among nations.  
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Mariana ROSNER, Laude-Reut teacher 

Am participat pentru prima dată la March of the living 
anul acesta și așteptările mele nu au corespuns realității, 
din mai multe motive. Am trăit stări contradictorii, 
alternând între speranță și tristețe. Pe fondul programului 
nostru foarte încărcat care presupune el însuși un mare 
consum de energie, relaționarea cu ceilalți a născut 
senzații noi, neașteptate și dificil de gestionat.  

În contextul unui curent antisemit care se manifestă pe 
plan internațional prin atentate care lasă în urmă miloane 
de victime, participarea școlii noastre la acest marș mi-a 
adus speranța că schimbarea începe cu noi. Comemorând 
victimele Holocaustului ne facem datoria de a duce mai 
departe această moștenire dramatică, nu numai a 
poporului evreu, ci și a tuturor celor care au fost 
considerați diferiți și periculoși la un moment dat în 

istorie. Totodată, cred că astfel de evenimente la care îi încurajăm pe elevi să participe au 
rolul de a șlefui o educație solidă din familie. Adulții sunt responsabili până la un anumit punct 
de felul în care adolescenții reacționează în anumite situații, astfel că decența sau, dimpotrivă, 
lipsa ei, nu se datorează numai felului în care elevii se comportă.  

Așa cum școala 
organizează astfel de 
activități educative, la fel 
și părinții trebuie să le 
insufle copiilor un set de 
valori și de bune maniere. 
În timpul marșului, am 
simțit că speranța este 
ceea ce ne ține în viață. 
Oameni veniți de la o 
distanță foarte mare și 
fără să aibă legătură 
directă cu Holocaustul, ne 
susțineau de pe marginea 
drumului  
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dintre Auschwitz și Birkenau, cu mesaje 
pozitive și cu zâmbete de încurajare. Pe de altă 
parte, am găsit dovezi clare că nu toți 
participanții la marș înțeleg profunzimea 
acestui drum simbolic. Durerea cea mai mare a 
fost cauzată de discrepanța dintre atitudinea 
celor mulți și atitudinea celor puțini.  

Totuși, March of the Living și toate celelalte 
vizite la lagăre de concentrare sau de 
exterminare, pădurea are ascunde gropile 
comune în care au fost aruncați sute de 

oameni, ritualurile pe care profesorii de limba ebraică le-au organizat și la care au participat 
nu numai copiii noștri, dar și elevii de la Liceul Teoretic Ion Creangă, au fost departe de orice 
excursie în scop recreativ. Speranța pe care am simțit-o văzându-i pe copii asimilând o lecție 
de istorie pe viu, tumultul de emoții și decența delegației noastre, s-a pierdut câteodată în 
superficialitatea și lipsa de empatie a celorlați, deloc impresionați de munții de păr, de pantofi 
și de ochelari de la Auschwitz.  

Călătoria în Polonia este, înainte de toate o datorie pe care o avem față de victimele 
Holocaustului și față de viitorul pe care, ca profesori, trebuie să ni-l asumăm. Am mers pe 
aceleași drumuri bătătorite de suferința și de neputința miilor de suflete curmate de istorie. 
Tristețea și speranța, înțelegerea la nivel rațional și emoțional a acestei catastrofe, revolta și 
neputința de a schimba semnificativ ceva în ceilalți, toate s-au amestecat în sufletul meu. Simt 
că am învățat ceva ce manualele nu acoperă, o lecție tristă de istorie și o lecție dură despre 
oameni.  
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Aura MATEESCU, Laude-Reut teacher 

March of the Living este un program educațional anual care aduce 
studenți din întreaga lume în Polonia. Scopurile programului sunt 
atât universale - înfruntarea indiferenței, rasismului, injustiției, 
cât și particulare - combaterea antisemitismului, întărirea 
identității iudaice și a legăturii cu statul Israel. Programul se 
desfășoară în Zilele Comemorării Holocaustului. 
Anul acesta am avut onoarea de a participa și eu alături de d-na 
președinte a Complexului Educațional Laude-Reut, Tova Ben Nun 
Cherbis, 5 cadre didactice și 15 elevi ai liceului nostru. 
 
Am vizitat toate obiectivele relevante pentru perioada ultimului 
război mondial și pentru Polonia nazistă, astăzi devenite muzee - 

lagărele de muncă și exterminare Treblinka, Auschwitz (I) și 
Birkenau (Auschwitz II)., fostele cartiere și ghetouri evreiești ale Varșoviei și Cracoviei, fabrica 
lui Schindler, satul Tyckocin, precum și pădurea din vecinătatea acestui sat, pădure în care au 
fost omorâți 3500 de oameni, doar pentru simplu motiv că erau evrei. 
 
În ziua memorială a Holocaustului, mii de oameni, veniți din toate colțurile lumii au mărșăluit 
în tăcere de la Auschwitz la Birkenau, cel mai mare complex de lagăre de concentrare nazist 
construit în timpul celui de-al doilea război mondial.  
Înainte de a începe marșul, 
am vizitat fostele barăci din 
lagărul de la Auschwitz. 
 
Primul lucru pe care-l vezi 
când intri sunt porțile cu 
celebra inscripție Arbeit 
macht frei, „Munca te va 
elibera” pe românește, 
inscripția asta fiind un vechi 
proverb german. 
Auschwitz – Birkenau este un 
loc real... înfiorător de real. 
Nu ajungi însă să-i percepi pe 
de-a-ntregul existența decât 
în momentul în care îi treci 
poarta.  
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Și, indiferent de aglomerație și de 
căldură, simți... fiori, revoltă, chiar 
teamă uneori... Nu, nimic nu te 
pregătește pentru ce te așteaptă 
dincolo de inscripția Arbeit Macht 
Frei... Cât vizitezi ești bombardat atât 
vizual cât și auditiv cu frânturi din 
ceea ce a fost poate cel mai cumplit 
genocid de care rasa umană a putut 
fi în stare. Aproximativ 2 milioane… 
Acesta este numărul cel mai probabil 
de oameni uciși la Auschwitz. Dintre 
aceștia 90% au fost evrei. 
Auschwitz I este un complex de 
blocuri din cărămidă, denumite 
“barăci”. În sine, construcțiile nu mi 
s-au părut chiar barăci, ci mai 
degrabă blocuri mici. Barăci pot fi 
denumite cele de la Birkenau, dar 
aici, la Auschwitz I, totul are o față 
mult mai “umană”.  

 
Pentru cei care nu erau considerați apți de muncă, drumul era unul scurt. De pe platforma de 
tren unde avea loc selecția, erau asigurați că merg să se spele și erau astfel duși direct în 
camerele de gazare. Acolo, erau înghesuiți cam 2000 de oameni într-o încăpere de 
aproximativ 200 de metri pătrați. Ușa se încuia în urma lor și gazul Ciclon-B era aruncat 
înăuntru. Cadavrele erau apoi “golite” de proteze, de dinți de aur și le era tăiat părul. Apoi 
erau duse la crematoriu și arse.  
Una dintre barăci era denumită “Canada”. Acolo se efectua sortarea bunurilor prizonierilor. 
Cine ajungea să lucreze acolo era privilegiat, deoarece avea acces la fel de fel de obiecte care 
puteau fi cu ușurință ascunse și sustrase. 
Cu ajutorul obiectelor se putea cumpăra un loc mai bun în baracă, o mâncare mai altfel, ore 
de odihnă, etc. Locul acela se numea “Canada” deoarece reprezenta tărâmul mult-visat...  
 
Impresionat până la lacrimi a fost când am intrat în încăperea care adăpostea un munte de 
păr uman luat de la cadavrele care urmau a fi incinerate. Impresionant a fost și coridorul cu 
fotografiile deținuților. Expresiile din fotografiile rămase sunt însă bulversante. Bărbați, femei, 
copii... toți având principala “vină” de fi evrei. Toți și-au găsit sfârșitul în interiorul lagărului...  
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Am văzut obiecte care au aparținut celor deportați (pantofi, geamantane, ochelari, farfurii, 
diverse obiecte de igienă, etc), canistrele de Ciclon-B. E înfiorător să vezi la tot pasul atâtea 
mărturii ale cruzimii 
de care omenirea 
poate da dovadă, dar 
cel mai cumplit a fost 
să văd se văd urme de 
unghii pe pereții din 
camera de gazare. 
Apăsarea pe care o 
simți este de 
nedescris. Când te 
gândești la cei care au 
fost capabili de 
asemenea crime, spui 
“diabolici”.  
 
După această vizită, am pornit "Marșul celor vii", de-a lungul tragicei rute Auschwitz – 
Birkenau - un omagiu si o promisiune a celor vii către cei care au pierit, că marșul vieții a 
înlocuit pentru totdeauna marșurile mortii. În momentul în care ajungi la Birkenau simți cu 
adevărat ceea ce Holocaustul a însemnat... adevărata Fabrică a Morții. Acolo, întregul câmp 
plin de barăci, în adevăratul sens al cuvântului, parcă geme, parcă plânge...  

 
Am mers și noi pe calea ferată care 
transporta deținuții către moarte. Un 
vagon de tren încă este acolo. Te 
înfioară, pur și simplu… 
 
Pentru naziști, o problemă majoră o 
constituia cenușa care rămânea după 
arderea cadavrelor. De la 1000 de 
cadavre rezultau aproximativ 3 tone de 
cenușă. Pentru a scăpa de ea, aceasta 
era împrăștiată pe câmpul din jurul 
lagărului sau o vindeau localinicilor pe 
post de îngrășământ. Auzind acestea te 

cutremuri cu adevărat. Dacă la Auschwitz I condițiile de locuit mi s-au părut îngrozitoare, aici 
au depășit cu mult răul de dincolo. Nici măcar animalele nu pot fi ținute în astfel de locuri. 
Este de neimaginat că oamenii pot face asta altor oameni.  
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Gardul de sârmă prin care trecea curent electric pe atunci și în care și-au găsit sfârșitul sute 
de deținuți este încă o dovadă a atrocităților de atunci. Din păcate totul s-a întâmplat aici.  
Dacă până să vizitez acele locuri, mai aveam moment în care mi se pare că viața mea e grea și 
urâtă, acum nu mai cred nici măcar o secundă așa ceva. Acel loc are, după părerea mea, 
puterea de a te face să conștientizezi ce contează cu adevărat în viață. Are puterea de a-ți 
arăta că, indiferent cât îți este de greu, nu ai dreptul să te plângi.  
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Monica VITAN, Laude-Reut teacher 

Cred ca pana la aceasta calatorie am fost o persoana ignoranta. 
Am ignorat pentru ca nu m-am gandit deseori la milioane de 
suflete ucise, la atrocitati imposibil de descris in cuvinte, la copii 
ucisi, la familii nimicite, la o natie devastata. 
 
“March of the Living” a fost o lectie de viata. O lectie din care 
am inteles ca suntem o generatie norocoasa. Suntem o 
generatie libera, ce nu a cunoscut ororile razboiului. 
Calatoria noastra a inceput in zorii zilei de 29 aprilie, astfel incat 
am ajuns in Varsovia dimineata, nebanuind ca trecem intr-o alta 
lume, lume plina de povesti intunecate. In prima zi am vizitat 
ghetoul din oras, cimititul evreiesc si am retrait traseul 
oamenilor condamnati la moarte, catre lagarele de concentrare.  
 
Am avut parte de un ghid extraordinar, Mira, care a incercat sa 
ne descrie tot acest cosmar sub forma unor povesti de viata, cu 

oameni si pentru oameni. Astfel, incet, incet, ne-am transpus in vremi trecute si am inceput 
sa constientizam dimensiunea tragediei. Desi cred ca nu putem sa dimensionam ceea ce s-a 
petrecut acolo, nu exista masura.  
 
Primul impact cu umbra mortii a fost in padurea de la Tycocin, unde m-am intrebat cum mai 
pot creste copaci, cum padurea mai poate trai dupa asa o tragedie umana. Acolo, mica noastra 
ceremonie a venit ca o 
alinare a sufletelor 
ratacite, ce nu cred ca isi 
vor gasi linistea vreodata. 
 
Al doilea obiectiv in ziua 
respectiva a fost lagarul 
de exterminare de la 
Treblinka, unde un million 
de oameni au fost ucisi. 
Este poate incorect spus 
al doilea obiectiv. 
Holocaustul a avut loc 
peste tot. Nu doar in 
lagare. Au fost rase de pe 
suprafata pamantului comunitati intregi de oameni.  
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Orele si minutele scurse au starnit in noi marea intrebare: cum a fost posibil asa ceva? Cum 
minti umane au putut gandi si duce la sfarsit asemenea atrocitati? Intrebari fara raspuns, dar 
care ne-au facut sa strigam: ASA CEVA NU TREBUIE SA SE MAI INTAMPLE! 

 
In a treia zi am vizitat ghetoul din 
Cracovia, sinagoga comunitatii si am 
vazut fabrica lui Schindler. Am ascultat 
povesti de viata din ghetou, aflate din 
scrierile unui farmacist german, ce 
urmarea totul de la fereastra farmaciei 
sale. Am ascultat povestea lui Oskar 
Schindler, omul care a salvat 1200 de 
oameni de la moarte.  
 
La Auschwitz am simtit ca am fost iertati 

de Dumnezeu! Am simtit asa, pentru ca am vazut o natie, slutita in trecut, dar unita mai mult 
ca oricand in prezent. Si nu numai: am vazut solidaritate, am vazut empatie, am vazut 
dragoste, am vazut suferinta. Cred ca nici nu este nevoie sa scriu ce am vazut in lagar. Am 
incercat sa retraiesc cu ochii mintii (si nu am reusit) viata oamenilor din lagar. La ceremonia 
de comemorare au avut privilegiul sa ascult un supravietuitor al lagarului. A fost momentul in 
care am realizat ca trebuie sa ascultam marturiile putinilor supravietuitori ai Holocaustului, 
oameni ce au avut sansa sa supravietuiasca inimaginabilelor atrocitati. 
 
La finalul acestei calatorii, cred ca m-
am intors acasa “altfel”. Am realizat 
ca sunt o persoana norocoasa, ca 
trebuie sa ma bucur de oamenii din 
jurul meu, de ceea ce mi se intampla 
zi de zi. Am vazut ca nu este nevoie 
sa mori ca sa simti iadul, 
dezumanizarea in acele vremuri 
fiind omniprezenta. 
 
Ca dascal am avut bucuria sa vad o 
maturizare brusca a copiilor, sa vad 
ca povestile spuse au fost o invatatura absolut necesara in formarea lor, sa vad ca ei se 
schimba…noi toti ne schimbam. Aceasta calatorie a fost o lectie! Daca vrem ca astfel de lucruri 
sa nu se mai repete, trebuie sa nu uitam, sa invatam sa ne iubim unii pe altii, sa traim in pace, 
sa iertam! 
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Mirela CONSTANTIN, Laude-Reut teacher 

Una dintre personalitățile marcante pe care am redescoperit-o in 
Polonia a fost cea a medicului, pedagogului și scriitorului Janusz 
Korczak. Astăzi aflăm multe informații despre viața, traseul său 
profesional și mostenirea lăsată de viziunea proprie asupra 
educației.  

Pe numele său adevărat Henryk Goldschmidt, născut la Varşovia 
într-o familie de evrei intelectuali, Janusz Korczak a devenit un 
simbol al pedagogiei moderne. Dragostea pentru copii și sacrificiul 
de care a dat dovadă ne impresionează profund, iar istoria încearcă 
să facă dreptate în cazul său, aducând în atenția publicului larg 
marea pierdere pe care omenirea a suferit-o din cauza 
Holocaustului. Rămas orfan de tată de la vârsta de 17 ani, a fost 
nevoit sa ofere meditații pentru a-și ajuta familia. A reușit să obțină bacalaureatul la 21 de ani 
și să absolve mai tarziu cursurile Facultății de Medicină a Universitații Imperiale din Varșovia. 
S-a înrolat ca medic pe front, iar apoi a făcut rezidențiate în clinici de copii. A luat decizia 
radicală de a nu-și întemeia o familie proprie si de a-și dedica viața “servirii copiilor și cauzelor 
acestora”. A citit foarte mult despre educarea copiilor și a fost influențat de viziunea “noii 
educații, de lucrările lui John Dewey, Maria Montessori, Pestalozzi si Spencer. A devenit 
director al Casei Orfanilor si cofondator al orfelinatului Casa Noastra.  

În ziua de 5 august 1942, soldații SS au 
pătruns in ghetoul din Varșovia și 
implicit în orfelinat, bătrânul medic a 
decis să rămână alături de copiii care 
reprezentau familia lui, până la final. Li 
s-a cerut sa evacueze ghetoul și să se 
îndrepte spre trenul care îi trimitea în 
tabăra de exterminare de la Treblinka, 
pedagogul le-a zis copiilor că vor 
merge într-o tabără specială în care 
vor avea parte de multe experiențe, o 
nouă aventură de formare. El a reușit 

pe tot drumul să pară vesel și încântat 
de noua situație pentru a ridica moralul copiilor. Copiii s-a aliniat așa cum li s-a spus și au 
cântat pe traseul către locul de îmbarcare, deși erau însoțiți de soldații SS. Pare o imagine 
desprinsă dintr-un film, așa cum am văzut in La vita e bella, însă avem de a face cu o scenă 
reală povestită de martori.  
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Imaginea în care Korczak apare înconjurat de copii, ţînându-l pe cel mai mic dintre aceştia de 
mână, restul urmându-l către lagărul de exterminare, a ajuns in toate colțurile lumii, devenind 
un simbol al sacrificiului. Găsim astăzi multe statui ale acestui OM, care este un model pentru 
toți pedagogii, indiferent de origine sau religie. Holocaustul a rămas pentru mine o rană 
adâncă, nevindecată care a făcut victime printre oameni simplii, dar și printre mari valori.  

Evenimentul organizat în fiecare an în Polonia- March of the living- este unul special, foarte 
bine gândit, care reușeste să readucă în atenția întregii lumi marea nedreptate care s-a 
petrecut în al doilea război mondial.  
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Ana-Maria SCUTELNICU, Laude-Reut student 

Am avut ocazia, in urma unei calatorii in Polonia, sa traiesc 
momente puternic incarcate emotional, care si-au pus 
amprenta asupra mea pentru tot restul vietii. Am vizitat cu 
ocazia Marsului Vietii, dedicat supravietuitorilor 
Holocaustului, orase si locuri puternic incarcate spiritual. 
Mira-ghidul nostru, care a fost cu noi in toate momentele, ne-
a furnizat informatii importante referitoare la locurile vizitate, 
la supravietuitori si la povestiile lor de viata.   

Astfel, primul popas de la aterizarea in Polonia l-am avut la 
Zidul Ghetoului din Varsovia. Acolo am aflat multe lucruri 
referitoare la viata evreilor din ghetouri, cum ar fi faptul ca 
locuiau 3 sau chiar 4 familii intr-un apartament, sau faptul ca 

dupa ora 6 nu mai intra nimeni sau nu mai iesea nimeni din ghetou. Totodata, Mira ne-a mai 
spus ca ghetoul din Varsovia este in centrul orasului, spre deosebire de altele. De asemenea, 
ne-a explicat semnificatia zonei Umstagplatz. Toti evreii care locuiau in ghetoul din Varsovia, 
urmau sa fie adunati in Umstagplatz pentru a fi deportati catre Treblinka, una dintre 
numeroasele tabere de concentrare din Polonia. Trenul catre Treblinka avea 6 vagoane si 
exista numai o singura cale ferata. Acesta nu venea zilnic. Pe parcursul drumului catre 
Treblinka, evreii deportati nu aveau apa, mancare sau toalete. Trenul era asteptat in tacere. 
Odata cu deportarile catre Treblinka, evreii au putut vedea cu ochii lor oameni care erau 
impuscati. Apoi am mers catre cimitirul Okopowa. Aici, Mira ne a povestit de foarte multe 
persoane, printre care se afla si Janusz 
Korczak un medic pediatru și pedagog 
polonez, evreu de naționalitate, 
scriitor și activist social. A fost un 
precursor al drepturilor copiilor și un 
apărător al egalității între copii. 
Totodata, acesta a fost directorul unui 
orfelinat unde a initiat un tribunal al 
copiilor. Janusz Korczak si-a pus toata 
increderea in copiii si adolescentii pe 
care ii avea in grija in orfelinat. 
Impreuna cu Stefania Wilczyńska, 
acesta a fondat si a condus Casa 
Orfanilor, un orfelinat din Varsovia care era dedicat copiilor evrei. Janusz a condus orfelinatul 
timp de 30 de ani pana cand acesta a fost nevoit sa il mute in ghetoul din Varsovia in 1940.   
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In dimineata unei zile de august, din 1942, Micul Ghetou din Varsovia a fost inconjurat de 
serviciile SS si de soldati ai trupelor din Ucraina si din Letonia. Janusz Korczak si-a insotit copiii 

la Umschlagplatz de unde 
urmau sa fie trimisi la lagarele 
de concentrare. 200 de copii 
si zeci de profesori au 
participat la acest 
mars.  Janusz Korczak a murit 
alaturi de copiii sai in lagarul 
de exterminare de la 
Treblinka.  

Dupa cimitir, am vizitat multe 
alte locuri precum o sinagoga 
si muzeul evreilor din Polonia. 
Prima zi in Polonia s-a incheiat 
cu o vizita in centrul Varsoviei. 

A doua zi de dimineata am plecat catre Tykocin. Primul lucru pe care l-am vizitat acolo a fost 
o sinagoga. Mira ne-a spus ca sinagoga nu putea sa fie mai inalta decat biserica asa ca a fost 
construita in adancime. Totodata, sinagoga reprezinta centrul comunitatii si al vietii 
evreiesti.In Tykocin locuiau aproximativ 600 de evrei, dar in prezent nu mai locuieste nici 
macar unul.Ghidul nostru ne-a povestit cum in 3 zile nazistii au reusit sa inregistreze toti evreii 
care locuiau acolo si sa ii 
deporteze catre gropile unde 
urmau sa fie omorati. Din 
Tykocin am plecat catre 
padurea Lupochowa unde se 
aflau gropile comune. Tot 
drumul de la intrarea in 
padure si pana la acele gropi a 
fost facut in liniste atat pentru 
a reproduce modalitatea in 
care acei evrei nevinovati au 
fost condusi la moarte,cat si in 
memoria lor.Pe mine m-a 
impresionat profund 
ceremonia care s-a tinut in 
fata uneia dintre cele 3 gropi, in memoria evreilor omorati. De asemenea, Mira ne-a mai spus 
ca din zecile de evrei aliniati in fata unei gropi, putini erau cei care mureau impuscati.  
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Restul mureau ingropati de vii. Acesta a fost unul dintre momentele care m-au marcat. Dupa 
ce am plecat din padure am pornit spre Treblinka. Acolo am aflat ca Treblinka era una dintre 
taberele de care putini stiau. Exista numai o sina de tren care aducea oamenii din ghetoul din 
Varsovia. Acolo am realizat ca Holocaustul nu inseamna doar Auschwitz. Au fost mult mai 
multe tabere de concentrare si de exterminare in care s-au facut lucruri la fel de oribile ca in 
Aushwitz, precum Treblinka, sau Sobibor. La intrare in Treblinka, Mira ne-a povestit cum Hitler 
a inceput seria atrocitatilor prin a permite asasinarea handicapatilor din tara lui. Treblinka 
este amplasata intr-o padure. In locul unde odinioara era sina de tren, este acum un 
monument ce aduce cu o cale ferata. Singurul lucru care te poate face sa iti imaginezi cum 
era drumul catre moarte este arcada formata de copaci, locul pe unde trecea trenul. Din 
Treblinka nu a mai ramas nimic. Totul a fost distrus pentru a ingropa semnele lasate in urma 
exterminarii. Singurele lucruri ramase in amintire sunt niste pietre cu numele comunitatilor 
care au pierit aici. In Treblinka a avut loc o alta ceremonie in memoria celor care au pierit aici 
cu un puternic impact emotional, care m-a marcat la fel de mult ca cealalta. 

In a treia zi am pornit spre 
Cracovia. Dupa un drum de 
aproximativ 4 ore, am ajuns in 
centrul evreiesc al Cracoviei. 
Acolo am putut vizita o sinagoga 
veche,din secolul 14. Am putut 
asculta muzica traditionala si am 
putut simti spiritul evreiesc care 
parca plutea in aer. Seara, am 
participat la emisiunea domnului 
Mihai Gadea, Sinteza Zilei, care s-
a transmis in direct la postul de 
televiziune din tara noastra. A 

fost un moment emotionant atat pentru noi cat si pentru telespectatorii care ne-au urmarit. 

A patra zi a fost cea cu cea mai mare incarcatura emotionala. A fost ziua in care era programat 
Marsul Supravietuitorilor sau Marsul celor Vii. Odata ajunsi in Auschwitz, primul lucru pe care 
l-am facut a fost sa intram in una dintre camerele de gazare. Nu pot descrie in cuvinte ce suvoi 
de sentimente m-a cuprins cand am vazut cu ochii mei unul dintre locurile teribile in care 
milioane de oameni au fost omorati. In continuarea camerei de gazare se aflau cuproarele 
unde ardeau odata 1 barbat, 1 femeie si un copil. Cand am iesit de acolo am intrat efectiv in 
Aushwitz. Am vazut mormane de cani, farfurii, linguri, valize, dar camerele care m-au 
impresionat cel mai mult au fost cele cu pantofi si cu par. Am aflat ca din parul pe care il 
colectau, confectionau covoare. De asemenea, m-a marcat profund camera plina cu 
incaltaminte.  
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Mi-a fost foarte greu sa 
percep faptul ca acei 
pantofi fusesera ai cuiva, 
ca persoana aceea a mers 
cu ei spre moartea sa. In 
alta cladire din Auschwitz 
1 am vazut o macheta a 
camerelor de gazare si 
conservele in care se afla 
acel gaz care a luat 
nenumarate vieti. Am 
vazut spitalul in care se 
faceau nenumarate 
experimente pe oameni, 
unele mai ingrozitoare ca 
altele, si am mai vazut si 
zidul unde ii impuscau. Nu 

in ultimul rand am intrat intr-o cladire in care se afla cartea cu toate numele celor morti in 
Auschwitz. Marsul a pornit de la intrarea in Auschwitz,acea intrare faimoasa cu semnul care 
spune ca „Munca va va aduce libertatea”. Pe multi, munca i-a ucis. Putini au fost cei care au 
scapat datorita muncii. Odata ajunsi in Auschwitz 2 sau Birkenau, am putut vedea faimoasa 
poarta prin care venea sina de tren. La prima vedere, Birkenau nu esta atat de sumbru precum 
Auschwitz. Cu toate acestea este imposibil de imaginat cate atrocitati au fost facute pe acest 
teren, acum 80 de ani. Mergand spre ceremonia marsului multe ganduri mi-au trecut prin 
minte. Acum nici 80 de ani, exact pe pamantul pe care calcam eu acum,au murit aproximativ 
6 milioane de oameni. Tot aici am vazut unul dintre vagoanele mortii. Aici le-am cunoscut 
povestea catorva dintre oamenii care au supravietuit si ai altora care au pierit. Dupa 
ceremonie, Mira ne-a aratat ruinele unui crematoriu si groapa in care puneau cenusa ramasa 
In apropierea acestuia, am putut observa baracile in care odata stateau oameni care se 
temeau pentru vietile lor. Am vazut interiorul unei baraci, cu randuri nesfarsite de paturi 
etajate in care dormeau chiar 12 oameni odata. Dar nu in ultimul rand, am stat in locul in care 
doctorul Mengele tria oamenii care venisera dupa un drum oribil de lung si de chinuitor. Am 
stat in locul in care Mengele le-a decis soarta a milioane de evrei. Pe sinele de tren din 
Birkenau, am lasat fiecare o tablita in memoria catorva dintre evreii care au pierit aici.  

In ultima zi, am vizitat fabrica lui Schindler iar apoi am mers in centrul istoric al Cracoviei unde 
am avut la dispozitie 4 ore pentru a vizita. Apoi, am luat cina la un restaurant si am mers direct 
la aeroport unde aveam sa ne despartim de Mira - ghidul nostru care ne-a indrumat pe tot 
parcursul acestei calatorii de neuitat. Venise timpul sa mergem acasa.  
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Aceasta calatorie a fost o experienta care simt ca mi-a schimbat perspectiva asupra vietii. Cel 
mai mult m-a marcat faptul ca am vizitat locuri cu o incarcatura spirituala imensa in care chiar 
au murit oameni nevinovati, oameni care isi traiau viata normal, oameni cum suntem si noi. 
Toata lumea trebuie sa auda ce am auzit si noi in aceasta calatorie,deoarece atrocitatile facute 
atunci la adresa evreilor nu pot fi repetate. Prin cele auzite aici, noi am primit o mostenire pe 
care trebuie sa o dam mai departe copiilor nostri si ei la randul lor sa o dea mai departe. 
Aceasta este singura modalitate prin care ne putem salva de o posibila repetare a istoriei. 
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Philip Alexandru DIMA, Laude-Reut student 

When I first signed on for this journey, I have to admit that 
I did not fully understand what I was about to witness. To 
be perfectly honest, this is part of the reason why I decided 
to go in the first place, to be able to see, because 
understanding why I cannot, the horrendous atrocities 
that have haunted the human race for the last 80 years 
and that will continue to do so in the future. 

 

On the first day, we arrived in Warsaw around 8 o'clock. 
That is when we met our lovely guide, Mira, who helped 
us understand what happened at every place we visited 
through the lens of singular stories. There we first saw 
what remained of the wall of the Warsaw Ghetto, the 
Okopowa Street Jewish Cemetery, one of the last 
remaining synagogues in Warsaw, Umschlagplatz, and 

finally the Ghetto Heroes Monument. Out of 
the many stories we heard that day, I was the 
most impressed by the monument and story 
of Janusz Korczak, a pedagogue, who 
organised and orphanage and took care of 
most of the children inside the Ghetto. In 1942 
German soldiers came to send the orphans to 
the Umschlagplatz, but told Janusz that he 
could stay. He refused, repeatedly stating that 
he will stay with his children, and told them to 
put on their best clothes because they were 
going on a trip. They marched together 
through the Ghetto and then they were sent 
to Treblinka where they were murdered. His 
love and devotion to his children and lack of 
fear are the complete opposites of what he, 
and the rest of the oppressed minorities 
during WWII, were given, and I believe, that 
they reveal the best of human nature. 
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On the second day, we visited the city of Tykocin. There, before the Holocaust, there was a 
Jewish majority population. This was quickly becoming evident when we visited the 
synagogue which was enormous. There we also met another group from the March, with 
which we got so sing and dance inside the synagogue, which is more than 370 years old. Just 
when we went outside to continue our visit, Mira stopped us and said something I will never 
forget: “You do not have to go to Auschwitz to see the Holocaust.  

You can see it here all around you.” What she meant is that there were no more Jews living 
in Tykocin, that the once “living” synagogue which housed thousands of people is now just a 
museum. Next, we all gathered in the market square were the Nazis gathered the Jews of 
Tykocin and we followed the same road the followed to the forest where they were executed 
in waves into pits. We had previously seen a mass grave in the Jewish Cemetery, but here the 
horror of what those prisoners had to suffer become even clearer. We were told how to were 
forced to strip down in front of each other, the Nazis having ripped from them their last shred 

of dignity before brutally 
murdering them in cold 
blood. Afterwards, we 
took the bus to the 
Treblinka extermination 
camp, which was part of 
the first three death 
camps conceived in the 
“Final Solution”. We went 
right where the camp 
used to be, now there are 
around 17.000 rocks, 
including one for Janusz 
Korczak and his children, 
as a memorial and the 

giant monument where 
the gas chamber used to be. 

This place was destroyed by the Nazis, so that no one would know what happened there. I 
remember starring down into the forest, right where the train tracks used to be, and almost 
seeing the train pass right next to us, bringing thousands of innocents to their deaths, after 
years of suffering inside the Ghettos. This is where I had the worst feeling. After seeing 
Auschwitz a few days later, and how monstrously bigger it was, and having compared the 
numbers (around 900.000 people died in Treblinka and around 1.100.000 died in Auschwitz, 
literally unimaginable figures) I understood how fragile human life really is, how easy it is to 
take life compared to how hard it is to preserve it, and how hard we have to keep fighting to 
preserve it and let nothing like this ever happened again. 
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On the third day, we switched hotels, from Warsaw to Krakow. We took the bus early in the 
morning to Krakow, where I got the same feeling as in Tykocin. There, again the synagogues, 
this time, where all turned into museums. There were no Jews left in the Jewish quarter in 
Krakow after the holocaust. After we had lunch in the square, when Mira got the chance to 
tell us about the legend of how Poland came to be, we looked around.  

Almost all the restaurants had either a menu in Hebrew, a special Jewish dish or both. This is 
when Mira told us again: “You do not have to go to Auschwitz to see the Holocaust. You can 
see it here all around you. There are no more Jews living in Krakow, but the Jewish spirit is 
still alive!”. Afterwards we visited the synagogue of the rabbi who adapted the Torah for the 
christain Jews who sometimes could not literally do what they had to because of the climate. 
Thus, this man helped bring together the Jews of the North and the South, which has led to 
many people coming to his grave and asking for advice. 

The work there was so terrible 
that, like Mira explained to us, 
one of the best positions you 
could have would be to clean 
up the toilets every morning, 
after hundreds of people used 
them. This is perhaps the 
worst place that has ever 
existed in humanity’s history, 
and I sincerely believe we 
should do our best to keep it 
as it is and to always, year 
after year, come back here to 
honour those whom we lost, 
because their sacrifice cannot 
be in vain, we have a duty to 

remind everyone forever of the 
atrocities that happened here. 

On the fifth and last day, we visited the Krakow Ghetto and Schindler’s factory, the story of 
which is beautifully encapsulated in Steven Spielberg’s movie. We had our flight later that 
afternoon so we go to spend some free time in the old city before going to lunch and then 
finally home to get some rest and take some time to reflect on what we have all been trough.  
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In conclusion, the journey me, my colleagues, and teachers have been trough is certainly a 
life changing one if anything else. No one can change what happened, but everyone can 
change what will happen, therefore we need to learn the lessons of the past because: “Those 
who do not learn from history are doomed to repeat it!”   
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Alexandra Maria GAVRILUȚ, Laude-Reut student 
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Alexandra Urania ROCEANU, Laude-Reut student 

Some experiences can be authentically 
described through a speech or an essay. 
Some, however, are too vast, too significant 
to be reduced to words, and March of the 
Living was one such experience. Even though 
words fail me, I will try my best to convey the 
sobering reality it brought upon me. 

Leaving for Poland, I had no idea what to 
expect, really. I knew this was not a regular 
school trip, but what I couldn’t have known 
was just how thin the veil of history is, when 
you’re walking the worn paths of millions.  

The places, museums and monuments we saw in Warsaw and Poland were not flashy, meant 
to get as much attention as possible. They were understated, simple, authentic. They were 
somber reminders of a history many have tried to forget. They were a silent protest in the 
face of Holocaust denial, and in the face of contemporary anti-Semitism.  

These monuments commemorated not heroes, but people. People who were so much braver 
than any of us could imagine. Who, when faced with their own tragic fate, decided to not die 
silent, to rebel against injustice and fight with their entire beings. Faced with these memories, 
I started asking myself if I 
could ever be half as 
courageous as them, if I 
could’ve seen death and 
kept on living, until the very 
end. I still reckon with this 
question. 

What is history? We think of 
it in terms of black and white 
photographs, muddled 
stories, accounts lost to 
time. But the truth is that 
there is nothing standing 
between us and history. 
People have lived, celebrated, mourned, and died the same as we today. The distant figures 
of the past, whom we feel so disconnected to, are us. If we try and reach out, see ourselves 
in the past, we truly open our eyes to history.   
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I’ve said all this in an attempt to answer what everyone has asked me since I came back - 
“What was Auschwitz like?” 

I’m sure you can imagine what it was like. Horrifying. Sobering. Incomprehensible. If it was 
easy to describe my experience of the place in words, I would do so gladly. But I fear by 
opening my mouth, I’ve already minimized the reality of it. How can I tell all of you what I felt 
seeing mounds of human hair, cut from the heads of terrified Jewish women, which was 
meant to be used as fabric for rugs? Or the blown up gas chambers? How can I tell you what 
I felt standing in the open air graves of millions? 

I cannot. I cannot, that is why I urge all of you to walk this March yourselves. 
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Alexandra Raluca MOCANU, Laude-Reut student 

“You don’t need to go to Auschwitz in order to 
see what the Holocaust caused, the 

consequences of the Holocaust can be see all 
over Poland.” 

 
This is the phrase that marked my visit to Poland, 
while on the “March of the living” trip. Over the 
5 days spent on the former Nazi territory I had 
been introduced to a world of extermination, of 
death and of hate.  
 

The Jews were an unwanted nation, treated like objects they were considered disposable 
things, but the problem was that not only the Nazis didn’t want them, but the rest of the 
European nations weren’t so keen on this idea either. So, this is how the Operation Finale 
started. 
 
Now, the Nazi were the perfect nation for this job, as they started killing their own nation as 
part of the T4 department. It mostly consisted of disabled people, that couldn’t work, so they 
didn’t make money. So, the government 
decided that they should be killed 
because a lot of money was wasted on 
them. Secretly killing their own nation, 
nobody knew that years after they will 
be responsible for one of the biggest 
massacres in the world’s history, 
 
Starting with the Warsaw ghetto, the 
only ghetto situated in the centre of a 
city, there can be seen the inhuman 
conditions that the Jews were living in. 
With a population of about half a million 
people, the Warsaw ghetto was about 4 
square kilometers, with 20 people living 
in a 3 room apartment. Diseases and 
hunger spread fast, making the families 
throw the bodies of the relatives out of 
the ghetto, only to prevent the 
spreading of a sickness.  
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And when they thought it couldn’t be worse, the railway to Treblinka was established, making 
thousands of believers think that they were sent to a better place. 

 
One of the most important points of the 
Nazi’s strategy was credibility and the 
process of draining all the power from 
the Jews, because they were afraid of 
the upraising, as their number was 
incomparable smaller. The fake façade 
of a train station that was not only 
present in Treblinka, but also in 
Sobibor, gave the people hope, for a 
better life, an improvement in their 
lifestyle.  

 

The thing that they didn’t know was that those train stations marked their deaths. When you 
reached those locations, you were convicted, even if you were brought to the gas chamber 
immediately, or you spent some time in the labour camp. 
 
It was an indescribable emotion, what I felt while I was walking through not only Treblinka, 
but Auschwitz and Birkenau as well. I was there, surrounded by other people’s stories. I could 
almost hear cries of help or shouting as I tried to put myself in the position that several Jews 
were in during the Holocaust. 
 
The actual March brought some 
thoughts to me. What were 
those people feeling when they 
knew they were marching for 
their death? They couldn’t do 
nothing, but only accept their 
faith as it was.  
 
Birkenau showed me how truly 
horrible was an extermination 
camp. The platform standing in 
the middle as the last station of 
the Jews’ life. Then, there were the gas chambers, 4 of them, that were filled every day with 
the bodies of thousands of people, mostly women and children. You can only look at the ruins 
and imagine all the pain and suffering they went through before they finally found death.  
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The camp was also a 
research laboratory, where 
the Jewish people and the 
gipsies played the role of 
experiment material. I can’t 
say that those were 
horrendous conditions to 
live in, as from that moment 
that wasn’t life anymore. 
 
We now look sorrowfully at 
those places, but they mark 
an important point in the 
world history, the times 

when the humanity sinned. Were all to blame for what happened, but I think the youngsters 
will try to change the people’s way of thinking as just judging someone by what they look like 
or what nation they are doesn’t truly show their true colors. If you get to know a person as 
what he Thinks like, you might be surprised with what you find out. Raising awareness of the 
anti-semitic movement is vital for our future, as not only the Jews can be affected by this way 
of thinking, but also other nations.  
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Țifui Lara, Laude-Reut student 

Pentru mine, March of the living a fost poate mai diferit decât 

pentru alții deoarece am avut rude care și-au pierdut viața chiar în 

Auschwitz. Noi nu știm ce s-a întamplat cu rudele acelea dar știm 

clar, de la străbunica mea, că ei nu s-au mai întors acasă. Deși pentru 

mine a fost și o modalitate de a construi o conexiune cu aceste rude 

care au pierit la Auschwitz, motivul principal pentru care am vrut să 

merg la March of the Living a fost pentru experiența căpătată și 

toate lucrurile noi și interesante dar desigur și oribile pe care le-am 

învățat pe parcursul excursiei. 

În aceste zile, am vizitat multe locuri interesante, dar în care s-au 

întamplat lucruri la extrem de terifiante. Locurile care m-au 

impresionat și care m-au marcat cel mai mult au fost: cimitirul 

evreiesc Okupova din Varșovia, pădurea Lopuchowa de lângă Tykocin, lagărele de la Treblinka si 

Auschwitz. 

În Varșovia, am vizitat mai întâi rămășițele getoulului din acel oras, după care am fost la cimitirul cel 

nou al evreilor care și-au pierdut viața în timpul războiului. Călcând printre acele pietre de mormânt 

și auzind poveștile ghidei noastre despre viețile celor care sunt îngropați acolo, într-o groapă comună, 

aveam o imagine a fiecarei persoane si cu orice informație primită puteam să încep să le văd chipurile. 

Nu îi mai vedeam ca pe un grup mare de oameni morți, sau ca pe o mulțime fără importanță, așa cum 

au fost ei tratați, ci ca pe oameni care care aveau fiecare un nume, și care, deși erau complet diferiți, 

erau totuși uniți prin 

destinul tragic. 

După aceea, în 

urmatoarea zi, am mers la 

pădurea Lopuchowa. 

Pădurea în sine era 

absolut superbă cu 

copacii săi înalți care 

ajungeau până la cerul 

albastru ca oceanul și plin 

de frunze verzi ca iarba pe 

care pășeam, așa cum au 

călcat si multi altii, cu 

acelaș motiv ca și noi.  
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Motivul era pentru a comemora ceea ce s-a întâmplat aici cu mai puțin de un secol în urmă, moartea 

aproape tuturor evreilor din orașul Tykocin, care au fost forțați să meargă pe jos ore întregi, din oraș 

până în această pădure unde au fost uciși. Mergând pe același drum pe care au mers și ei, priveam în 

jur și vedeam o pădure minunată, pătrunsă de liniște, dar aveam în gând doar ceea ce s-a întâmplat 

atunci, priveam cerul senin și singurul lucru pe care îl vedeam era ploaia de lacrimi a acelor oameni, 

care începeau să realizeze ce-i așteaptă. La Treblinka, printre ruinele lagărului de concentrare, am avut 

ocazia de a împărtăși povestea familiei mele cu profesorii și colegii mei, ceea ce, pentru mine, a fost 

un moment foarte emoționant și mă bucur că ei mi-au fost alături.  

În penultima zi, înainte de Marșul vieții, am văzut o parte din lagărul de la Auschwitz, unul dintre 

puținele lagăre de concentrare care au rămas intacte. Toate clădirile erau întregi, dar erau 

transformate în muzeu în care erau așezate toate pozele care au găsite din acest lagăr al morții și toate 

obiectele rămase de la oamenii care au fost omorâți acolo. Era, de exemplu, o camera enormă, lungă 

de cel puțin 10 metri, pe lungimea căreia erau expuși mii de perechi de pantofi, iar în alta, la fel de 

mare, părul tuns de la femeile care au fost aduse aici. În altă parte exista o încăpere unde se afla o 

carte absolut uriașă, de vreo 5 metri lungime și 2 metri înălțime în care erau scrise numele, dar și locul 

de proveniență, anul nașterii și al morții, precum și unde și în ce fel au pierit 4 milioane dintre cele 6 

milioane de evrei care au fost uciși în timpul Holocaustului. La fel de impresionant a fost și să merg, 

alături de miile de tineri din toate țările, pe drumul dintre Auschwitz și Birkenau, în Marșul vieții – 

opusul a ceea ce se întâmpla cu toți acei ani în urmă, când acest drum a fost urmat de deținuți într-un 

marș continuu al morții. 
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În opinia mea, fiecare dintre noi ar trebui să meargă în această excursie măcar o dată, nu numai 

deoarece fiecare dintre noi trebuie să știe și să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat, dar mai ales pentru că 

aceste emoții pe care le simți acolo nu le poți trăi doar citind sau văzând filme despre Holocaust. În 

plus, mergând pe acest drum pe care au mers și toți acești oameni care au pierit în lagărele morții, 

putem face ca ei să nu dispară în uitare. 
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Alexandru Sebastian LUPARU, Ion Creangă Highschool student 

La data de 29 aprilie 2019 o mână de oameni a 
pornit de la București către Varșovia pentru a 
încerca să înțeleagă cu adevărat care sunt 
implicările unei sintagme al cărui răsunet ar trebui 
să ne facă pielea de găină de fiecare data când îl 
auzim. Călătoria noastră inițiatică a pornit cu 
vizitarea orașului Varșovia, iar în ceea ce mă 
privește, cimitirul Okupowa joacă un rol esențial în 
vederea înțelegerii dramei Holocaustului. De pildă, 
impresionanta manieră de acțiune a lui Janusz 
Korczak, care, în ciuda atriocităților a reușit să ajute 
atât de mulți copii. Vizita la muzeul POLIN a prilejuit 

o înțelegere de ansamblu a istoriei evreilor în parcusul umanității, iar acest lucru ne-a ajutat 
să înțelegem că evreii au fost un popor discriminat în mai multe contexte, nu doar de 
atrocitățile naziste. 

Istoria orașului Tykocin ne-a 
ajutat să înțelegem o altă 
parte a Holocaustului, cea 
despre care nu se discută în 
mod normal în cadrul orelor 
de curs sau cea care nu este 
pomeită adesea în cărțile de 
istorie. Drama aplicării 
ideologiei naziste se vede cu 
precădere aici, în orașul în 
care locuiau mii de evrei, dar 
astăzi nu mai locuiește nici 
măcar unul, iar sinagoga 
orașului funcționează mai 
mult ca muzeu decât ca și 
lăcaș de rugăciune. 

În piața centrala a orașului în care mii de evrei au fost păcăliți și acum se simt strigătele 
acesotra de durere, atât sufletească, cât și fizică. Din acea piață o majoritate covărșitoare și-
a pornit un ultim drum către Pădurea Lupochowa, locație în care au fost persecutați și în care 
au avut parte de clipe îngrozitoare de suferință până la moarte. Cele 3 gropi comune din 
pădure transmit un fior pe șira spinării oricărui individ care ajunge în acele locuri sumbre. 
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Pe 1 mai 2019 aceași mână de oameni a pornit la un alt drum, către Cracovia, dar de data 
aceasta fiecare individ începea să contempleze asupra locurilor vizitate, asupra trăirilor 
resimțite, iar acesta a fost un prilej de conexiune umană, de empatizare. Orașul Cracovia nu 
a fost bombardat, iar datorită acestui lucru am putut remarca elemente arhitecutrale 
speciale, mai cu seamă în centrul orașului. Ghetoul din Cracovia ne-a dus iar cu gândul la 
drama Holocaustului, cum niște locuri atât de frumoase sunt încărcate de o istorie 
cutremurătoare, cum acele clădiri, acei copaci au fost martorii unor evenimente cu totul 
sumbre. 

Ziua de joi a fost cea mai 
impresionantă din toate 
punctele de vedere deoarece în 
acea zi am atins cele mai 
importante centre de tortură 
nazistă: Auschwitz și Birkenau. 
Pătrunderea în interiorul 
camerelor de gazarea, loc în 
care moartea se simte mai mult 
ca oriunde, imaginea munților 
de pantofi conservați, dar mai 
cu seamă gențile oamenilor pe 
care aceștia și-au inscripționat 
numele și locul de proveniență 
în speranța că vor fi restitute, 
arată, de fapt, că omul este 
capabil să facă lucruri 
nebănuite. La Aushwitz am avut 
ocazia să citesc o mărtuire a 
unei persoane care a murit în 
acel lagăr, iar aceasta suna 
astfel: „Daca Dumnezeu există, 
va trebui să mă roage să îl iert 
pentru asta...”. 

Participarea la „March of the Living”, la marșul propriu-zis, mi-a dat speranța că omenirea a 
conștientizat gravitatea evenimentelor petrecute, faptul că au ales să parcurgă mii de 
kilometri sau zeci de mii de kilometri pentru a comemora în manieră simbolică atrocitățile de 
la Aushwitz îmi confirmă că, noi, ca și locuitori ai Terrei, încercăm să învățăm din trecut și să 
face tot posibilul ca acesta să nu se repede niciodată. 
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Vineri, pe 3 mai, a ajuns la București aceași mână de oameni, doar că percepția acestora 
despre lume, despre existență suferise anumite transformări radicale în urma călătoriei 
inițiatice în Polonia. În opinia mea, fiecare om ar trebui să calce cel puțin odată prin acele 
locuri pentru a-ș da seama cât de norocos este. 

În concluzie, tragedia evreilor nu trebuie pierdută din vedere, iar noi, cei care reprezentăm 
societatea secolului al XXI-lea ar trebui să fim recunoscători că nu am fost părtașii unui 
genocid în spatele căruia a stat o ideologie utopică. Fiecare individ ar trebui să cunoască 
istoria, iar în contextul Holocaustului noi suntem datori să milităm zi de zi pentru triumful 
democrației, ideologie care susține valori morale, etice, dar mai presus de toate, care se 
bazează pe respectul cetățenilor. 
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Gabriela DUMITRACHE, Ion Creangă Highschool student 

Întotdeauna istoria a însemnat un centru 
de interes important pentru mine, fiind un 
obiect de studiu indispensabil. De ce? Istoria nu 
trebuie să se repete. Un exemplu relevant este 
Holocaustul, unul dintre cele mai sângeroase 
evenimente din istoria omenirii. Acesta a 
constat în exterminarea a aproximativ 6 
milioane de oameni, uciși ca urmare a „soluției 
finale” găsite de partidul national-socialist, 
condus de Adolf Hitler. Lagărele de exterminare 
și de munca forțată au reprezentat arma 
chinuitoare folosită pentru a duce la îndeplinire 
un scop atât de inuman. Cu toate acestea, timp 
de aproximativ 12 ani, nicio țară nu a arătat 

solidaritate față de milioanele de nevinovați. Ba 
chiar au devenit participanți, trimițând mii de refugiați la moarte- oameni care au fugit din 
țara lor dintr-un motiv atât de bine fondat, dar cu adevărat ignorat. 
 
Despre crimele Holocaustului am descoperit prima dată în clasa a V-a, când am celebrat ziua 
comemorării acestui eveniment. Astăzi, mă bucur că am fost introdusă acestui subiect de la o 
vârstă fragedă deoarece mi-am putut forma un peisaj informativ treptat. Totuși, nu am știut 
niciodată ce a însemnat Holocaustul în legătură cu România. Știam că s-au facut deportări 
masive din Transilvania (care, in anii repectivi, nu făcea parte, in totalitate, din România de 
astăzi), însă nu știam de 
persecutarea evreilor, constantă și 
prezentă secole întregi. Nu știam că 
au fost privați de drepturi, de 
protecție din partea statului român. 
Nu am stiut că au existat 
progromuri în vremea conducerii 
antonesciene. Nu știam că au luptat 
în războaiele pentru întregirea țării, 
în ciuda inegalității provocate de 
diferența etno-confesională creată 
de poporul român.Despre toate 
aceste aspecte negre din istoria 
română nu știam nimic.  
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Oportunitatea de a studia această temă s-a ivit întamplător: profesoara de istorie anunță un 
concurs pentru o excursie în Polonia care are drept obiectiv cercetarea îndeaproape a 
Holocaustul și ale urmărilor sale. Departajarea doritorilor urma să fie făcută în funcție de nota 
obținută pe un eseu care să dezvolte istoria asupririi societății evreiești românești. Ni s-au pus 
la dispoziție mai multe materiale infromative pe care le-am parcurs, după cum nu m-aș fi 
așteptat, cu lacrimi în ochi. Mii de ani în care evreii au trebuit să sufere o esconsiderare totală 
din partea compartioților lor, pentru că, în pofida percepției vremii, toți meritau egalitatea. 
Aceștia erau cetățeni, cu drepturi depline, care au contribuit simțitor de mult la dezvoltarea 
societății și a culturii. 

 
După finalizarea lecturii, nu mai eram aceași persoană. Purtam în suflet un puternic sentiment 
de vinovăție. Cum s-a putut? De ce? De unde a pornit totul? Erau oameni: copii, femei, 
bărbați, bătrâni. Erau nevinovați. Evrei, romi, homosexuali, invalizi. Țintiți în funcție de rasă, 
confesiune, orientare sexuală sau pur și simplu ghinion. Toate astea pentru ce?  
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Mi-am dorit foarte tare să 
aflu răspunsul. Mi-am dorit 
foarte tare să-mi cer 
iertare. Mi-am dorit foarte 
tare să aduc un tribut 
victimelor. Deși familia 
mea nu au jucat un rol 
important în perpetuarea 
acestor evenimente 
discriminatorii, trebuia să-
mi arăt căința provocată de 
setea de putere a omului și 
de lipsa sa de compasiune 
deoarece nu e vorba doar 
de cei care au actionat 
activ, care au apăsat trăgaciul, ci și al celor pasivi, care au luat oamenii, iau urcat în vagoane 
și i-au trimis la moarte. 
 
Din fericire, am reușit. Câteva săptămâni mai târziu eram în Varșovia, cercetând ceea ce a mai 
rămas palpabil din această pată sfâșietoare a istoriei. Primul punct al vizitei noastre a fost 
ghetoul evreiesc. 4 km2 reprezintă spațiul în care, în 1940, locuiau aproximativ 10 000 de 
polonezi. Însă, în același an, în aceași limită, locuiau în ghetou 500 000 de evrei, de 50 de ori 
mai mult decât era normal, ceea ce a creat, desigur, condiții teribile. Mizeria, boala, foametea 
reprezentau principalii factori care încet, dar sigur, au nimicit locuitorii. Speranța nu era un 
sentiment sedimentat în inimile oamenilor. Nu aveau unde merge, iar sfârșitul, mai bine zis 

„soluția finală”, a prins 
contur. 
 
Astfel, am ajuns la Tykocin. 
Un orășel care, până la 
venirea naziștilor, era 
populat în mare parte de 
evrei. Negustori, meșteri, 
fermieri - oameni care își 
trăiau existența într-o 
comunitate strânsă. În ziua 
de astăzi, nu mai trăiește 
niciun evreu aici. Cum s-a 
putut? 
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25 august 1941. Toți locuitorii de 
confesiune mozaică trebuie să se prezinte în 
piața orașului de urgență. Aceștia urmau să 
fie mutați într-un alt oraș, într-un ghetou. 
Familiile au fost separate: femeile și copiii 
într-o parte, bărbații în cealaltă. Au fost duși 
la camioane și transportați în pădurea 
Łopuchowa. Aici au fost conduși în mijlocul 
codrilor, împușcați la nimereală și apoi 
împinși în gropi. Unii au avut parte de o 
moarte ușoară, imediată, loviți de un glonț 
„norocos”. Alții au avut ghinionul să fie îngropați de vii, sub greutatea corpurilor cunoscuților, 
prietenilor, familiei.  
 
Eu una, când am ajuns în pădure, am izbucnit în plâns. Poate părea firesc, o crima imposibil 
de înțeles combinată cu imposibilitatea de a înțelege de ce poate avea acest efect. Însă mintea 
mea era goală. Pur și simplu în mintea mea nu era nimic. Totuși, sufletul îmi era extrem de 
greu. Simțeam că cele mai dragi persoane din viața mea s-au stins rapid, dar în chinuri 
groaznice. Simțeam că eu am făcut cea mai groaznică omucidere cu mâinile mele. Și simțeam 
o remușcare dureroasă întrucât nu mi-am cerut iertare până acum.  
 
Am înaintat cu pași grei, în timp ce mă sufocam într-un strigăt sugrumat către una dintre cele 
trei gropi. Am închis ochii pentru o secundă și am tras aer în piept în încercarea de a mă calma. 
Însă acum, gândul îmi era la altceva. Auzeam strigăte.  
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Vedeam copii mici înspăimântați, femei cu pruncul mort în brațe, oameni ce se zbat într-o 
groapă ce urmează a le fi mormânt, soldați îmbrăcați într-o uniformă netezită frumos, cu arme 
în mână, care strigă tare un singur ideal: moarte. Cum să ai inima să-i curmi viața unui copil 
nevinovat? Cum poți lua o populație întreagă și să o ștergi de pe fața Pământului din câteva 
gloanțe și-un pâmânt? Cum să nu reacționezi la toată teama și neajutorarea celor masacrați? 

 
Am plecat cu inima mult mai grea din pădurea Łopuchowa decât mă așteptam. Totuși, 
anticipam, cu nerăbdare, momentul în care voi găsi raspuns la întrebările mele, dar și 
momentul în care urma să-mi pot cere iertare. 
În aceași zi, ne-am îndreptat către un lagăr de exterminare, la Treblinka. Așadar, după 
experiența din pădurea Łopuchowa, mă așteptam la ce e mai rău. Din fericire, nu a fost așa. 

Din constructiile propriu-zise nu a mai rămas nimic. Naziștii au încercat să-și șteargă urmele, 
de aceea au distrus întregul așezământ. În consecință, când am ajuns, domnea o stare de 
calm, de liniște absolută. O pajiște largă, verde, era dominată de o mulțime de monumente 
reprezentau familiile evreilor uciși aici. Ghidul ne-a prezentat drumul victimelor de la 
momentul sosirii, până la moarte. 
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Tabăra era construită astfel încât să inducă în eroare călătorii. Platforma unde erau 
întâmpinați era realizată sub forma unei gări obișnuite, având o casă de bilete, panou cu orele 
trenurilor, un ceas specific. Aceștia, extenuați, după zile de stat într-un vagon înghesuiți, fară 
posibilitatea de a ieși pentru o gură de aer, confuzi, cu mintea încețoșată, urmează comenzile 
fără prea multe întrebări. Aceștia sunt separați: femei și copii într-o parte, iar bărbații în 
cealaltă. Chiar dacă sunt separate familii, aceștia sunt receptivi comenzilor, fiind asigurați că 
vor merge să-și schimbe hainele și, ulterior, să-și facă un duș. După ce li se vor confisca toate 
posesiunile, până și părul în cazul femeilor, aceștia sunt îndrumați către băi. În același fel, 
pentru a-i convinge că nu se întâmplă nimic neobișnuit, aceste dușuri au steaua lui david 
așezată la intrare. Ce urmează după închiderea victimelor, este de la sine înțeles. În loc de 
apă, o substanță mortală se răspândea eficient. 15-20 de minute dureroase dura tot procesul, 
aducând un sfârșit care se lasă 
chinuitor așteptat. 
 

O soartă mai ușoară o aveau 
bătrânii și invalizii. Erau 
transportați la „spital”. Până 
acolo treceau prin acelasi 
proces de dezechipare. După 
aceea, erau puși în fața 
morții: în picioare, pe o 
platformă, cu ochii ațintiți 
într-o groapă îmbibată în 
oroare, erau împușcați rapid 
în ceafă, urmând să cadă 
langă semenii săi. Nici nu-mi 
doresc să-mi imaginez 
durerea psihică, provocată 
de anticiparea morții 
așteptând la coadă, într-un 
proces atât de lejer pentru 
majoritatea executanților. 
 
După ce am aprins câteva lumânări, am spus câteva cuvinte și ne-am îndreptat liniștiți către 
autocar. Cert este că după toate cele auzite, pe lângă revolta provocată de aroganța de 
proporții incredibile a generalilor care au condus lagărul, am putut simți o anumită ușurare, 
dar și necesitatea de a ne lua un angajament. În zilele noastre nu trebuie să ne confruntăm cu 
un asemenea evenimente, însă trebuie să ne asigurăm că lucrurile așa vor rămâne. 
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Ultimul eveniment, cel care mă așteptam să-mi definitiveze nelămuririe și să-mi răspundă la 
întrebarea năucitoare, a fost la Auschwitz. Aici am înaintat prin multitudinea de expoziții, 
privind cu groază la ceea ce a mai rămas din victime: valize, oale și ulcioare, pantofi. Cele mai 
cutremurătoare posesiuni expuse au fost ochelarii și protezele care au fost confiscate, 
transformând oamenii în invalizi fără scăpare. Ghidul ne-a prezentat pe de-o parte câteva 
povești pline de speranță, cu oameni care așteptau evadarea și își doreau un viitor, iar pe de 
altă parte povești morbide, cu neoameni care supuneau nevinovați la lucruri absolut crude. 
Să le descriu este irelevant, cert este că toate hrăneau ura de care sufereau, oferind impresia 
unei puteri aproape dumnezeiești care îți oferă dreptul să faci orice îți dorești.  

Câteva fotografii expuse, cu oameni ce își așteptau rândul la camerele de gazare, m-au făcut 
să-mi doresc să pătrund o secundă în sufletele lor și să văd ce simțeau. Majoritatea știau ce îi 
așteaptă după selecția aferentă sosirii lor. Dar erau liniștiți? Erau împăcați? Le era frică de 
necunoscut? Au sperat până în ultima clipa? Raspunsul nu îl vom afla niciodată. Cert este că 
nu trebuia să existe astfel de evenimente care să ne provoace imaginația în acest fel. Nimeni 
un trebuia să-și așteptea moartea, stând la coadă. Nimeni nu trebuia să fie maltrat, chinuit, 
schingiuit. Nimeni nu trebuia să ajunga în poziția în care s-au aflat victimele de-a lungul vremii. 
Nimeni nu trebuia și nimeni nu trebuie. 
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Din păcate, nici aici, în sânul crimelor Holocaustului, nu am reușit să înțeleg de ce. Nu am 
putut vedea dincolo, din perspectiva unui om ce își poate justifica rațional alegerea de a ucide 
milioane de oameni. Nu am putut să înțeleg cum s-au perpetuat aceste practici atâția ani, cum 
atâția oameni au închis ochii în fața unor astfel de evenimente. Luând în considerare jocurile 
politice, traumele Primului Război Mondial, teama de a izbucni un altul, tot nu găsesc 
ignoranța drept răspunsul în cazul unor acte cu adevărat revoltătoare. Oamenii s-au luptat 
din totdeauna pentru petice de teritoriu, pentru putere, însă pentru a salva oameni de la 
atrocitățile la care i-au supus Holocaustul, nu s-a aventurat nimeni. 
 

Cred că toată lumea poartă o anumită parte din vină: de la cei care au pornit o astfel de 
mișcare, până la cei care neagă cu desăvârșire existența acestor întâmplări. Deși cu toții ne-
am dori ca aceste evenimente să fie doar un subiect utopic, este cruda realitate. Este datoria 
noastră să le conștientizăm, să le comemorăm și să luptăm ca așa ceva să nu reapară vreodată. 
În timpurile noastre, discriminarea, de orice fel, există. Ea presupune marginalizarea în funție 
de etnie, confesiune, orientare sexuală și nu numai, categorii care nu ar trebui să reprezinte 
un punct de referință atunci când luăm în considerare poziția unui om în lume. Cu toate 
acestea, exista grupuri de oameni care se ocupa tocmai cu instigarea la ură, amenințări, 
atacuri violente. Este de datoria noastră să înțelegem că aceste lucruri nu sunt normale și 
trebuie combătute cu orice preț.   
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Chiar dacă nu am reușit să găsesc răspuns la întrebarea „De ce?”, am plecat din Polonia cu 
sentimentul unui responsabilități: să militez pentru drepturile omului, egalitate și 
nediscriminare. Fiecare om are dreptul la aceași șansă ca toți ceilalți. Nu stă în puterea noastră 
să-l privăm de acest drept. Suntem egali. Așa am fost și așa vom fi. E responsabilitatea noastră 
să protejăm acest principiu. 

  



 

 

P
ag

e9
2

 

 

 

 
 
 

Theia Cristina Sofia HARTENIS, Laude-Reut student 

A new experience, closure, history. These are a few 
of the things that I learned on the trip. 

We started our first day in Warsaw. The ghetto was 
the first thing that we visited. I remember our guide 
telling us that a million inhabitants had been living in 
Warsaw at the time, and half a million were placed 
inside the ghetto. Half a million, half the population 
of the entire city was crammed inside a 4 square 
kilometer ghetto. After their deportation to 
Treblinka, only 50 000 Jews were left there. It is truly 
saddening knowing the history behind a place and 
going there, seeing where it all happened. 

Another highlight of the trip was Treblinka. After learning the backstory of the Jewish 
people from the Warsaw ghetto, I thought that nothing could overwhelm me like that 
again, perhaps just Auschwitz and Birkenau, though I had not yet been there. I was, of 
course, mistaken. Treblinka was the first concentration camp that we visited. Although 
almost nothing was left of it, we were told about the pain that the Jews had to endure. 

Finally, the big day arrived, and 
we got ready for the March of 
the Living. Arrived at the 
concentration and labor camps, 
we were first shown the 
atrocities that one cannot even 
imagine, namely the gas 
chambers. Next, the place 
where the corpses of the gassed 
Jewish people were burned. I 
could not imagine what they 
must have felt, knowing that 
they were just going to take a 
shower. Being in that very room 
where millions before me had 
been in and died was emotional, 
perhaps, but what I felt there 
cannot be put into words.  
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What I learned about Jewish life during the Second World War was that they suffered 
immensely. I learned something shocking at Auschwitz and Birkenau; had a prisoner lost 
something as insignificant for us as a button, it would’ve cost them their life. The button 
of their shirt missing would mean that they were exposed to cold weather, which implies 
them catching a cold or worse, that would eventually lead to them not being able to work 
anymore, and that- we know what that means. A prisoner who was unable to work at 
Birkenau meant they were dead. 

Next, was the March of the Living. It was a unique experience. Walking alongside so many 
people that understand that the extermination of millions of Jewish people took place and 
that they respect the ones who suffered so much means a lot, it is truly an incredible thing. 
Survivors came that day and gave speeches about the tragedy that occurred. It was 
outstanding, their 
emotional strength to 
come there and tell us 
more about the truth, 
about what happened, 
them being able to open up 
to us was amazing.  At the 
same time, as I was 
marching down the 3 
kilometer route to 
Birkenau, I could only think 
of the fact that wherever I 
stepped foot, someone had 
died there. The journey to 
Auschwitz and Birkenau 
was overwhelming; that is 
where the roots of hatred, prejudice, intolerance, and anti-Semitism were founded, and 
it is not an easy thing to grasp.  Lastly, we were given some wooden placards. On mine, I 
got to write the name of the ones that my family has lost. Iolan, Eugen, and Lili Izsak were 
sent to Birkenau and never came back. The only survivor of their family was their son, Laci. 
Fortunately, he didn’t go to Auschwitz. He was sent to a labor camp in Russia and 
pretended to be a doctor. This way, Laci declared the deaths of the people there a day 
later than he was supposed to, thus ensuring himself and a few other prisoners more food. 
He moved to Israel after the end of the war, and passed away when he was 91 years old. 
To conclude, I reckon that the March of the Living is a journey everyone should sign up 
for. Through it, you truly find out what happened and it opens your eyes to a whole new 
world. 
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Alexandra-Ecaterina PETRE, Ion Creangă Highschool student 

 

Pe parcursul vieții, cu toții avem o listă cu lucruri 
pe care vrem să le realizăm. Unele sunt mai dificil 
de îndeplinit, iar altele mai ușor. x 

În cazul meu, ceva ce chiar mi-am dorit foarte 
mult să fac, a fost să pot merge la Auschwitz. 
Acest lucru poate suna ciudat, însă consider că e 
un lucru esențial în viața fiecăruia, deoarece 
trebuie să învățăm cât mai multe despre natura 
umană și ce dezastre poate crea.  

Astfel, proiectul March of the Living a fost pentru 
mine acea șansă de a-mi îndeplini dorința de a 

afla mai multe despre ce s-a întamplat în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial. Recunosc 
totuși că la început mi-am făcut griji că nu o să fiu capabilă să fac față acestei provocări, însă 
m-am înșelat. Mereu ziceam că o să fac acest lucru atunci când o să consider că sunt pregătită, 
însă acest proiect a fost fix impulsul de care am avut nevoie. 

Toată ”excursia” în Polonia a reprezentat pentru mine un amalgam de sentimente. Fiecare loc 
pe care l-am vizitat a avut o adevărată încărcătură istorică și tragică, fie că vorbim despre 
sinagogi, tabere de exterminare sau o simplă pădure. 

Dacă alegi să aloci măcar un moment să conștientizezi că într-un loc cu o natură așa de 
frumoasă, precum pădurea de lângă orașul Tykocin, s-au petrecut lucruri inimaginabile unor 
oameni nevinovați, ai putea fi șocat de cât de lipsiți de orice fărâmă de empatie sunt unii. Iar 
astfel de crime s-au desfășurat în majoritatea Europei secolului al XX-lea... 

De aceea, în majoritatea timpului petrecut în cadrul proiectului, am încercat mereu să mă 
imaginez pe mine în aceeași situație ca cea a evreilor. Cert este că nu putem ști niciodată cum 
am reacționa în astfel de momente. Fiecare are un mecanism de apărare specific, așa că poate 
unii am plânge, am fi confuzi și cel mai probabil am fi foarte speriați. Acest joc de imaginație 
m-a ajutat de cele mai multe ori să realizez o conexiune cu fiecare loc pe care l-am vizitat. 
Desigur, cu fiecare loc am avut parte de o conexiune specială și diferită și este foarte dificil să 
pot alege un singur lucru sau loc care m-a impresionat.  

Toată această experiență m-a impresionat. 
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Încă de când am ajuns in Varșovia am avut un prim contact cu ideea de Holocaust, deoarece 
încă de la început am mers la zidurile fostului perete al ghetoului. Acela a fost momentul în 
care am realizat pentru prima dată că tot ce am studiat la școală, tot ce am citit și tot ce am 
auzit înainte despre toate evenimentele tragice ale Holocaustului era adevărat. O parte din 
mine sunt sigură că și-a dorit ca toate aceste lucruri să fie doar o poveste foarte urâtă. 

Pentru a ne forma totuși o întreagă imagine de ansamblu asupra istoriei Holocaustului, am 
fost purtați prin toate evenimentele tragice petrecute în Polonia, exemplificate prin 
obiectivele vizitate: Sinagogile din Varșovia, Tykocin și Cracovia, Umschlagplaz, Cimitirul 
Okupova, Treblinka, Fabrica lui Schindler și multe altele. 

 

Însă, evenimentul principal al acestui proiect a fost marșul de la Auschwitz până la Birkenau, 
Marșul Vieții. Acesta a reușit să unească mii de persoane din toată lumea, pentru a putea 
aminti umanității de toate dezastrele trecutului. Scopul marșului, din punctul meu de vedere, 
a fost să ne amintim de toate persoanele care au suferit în cadrul Holocaustului, să admitem 
și să acceptăm trecutul, pentru a încerca să  ajungem la un viitor mai bun.  
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Din acest punct de vedere, consider că March of the Living și-a îndeplinit scopul, deoarece 
sunt sigură că a reușit să trezească în fiecare persoană care a participat un sentiment de 
dorință de schimbare. 

Totuși, ceea ce nu cred că am să uit vreodată din vizita mea la Auschwitz o să fie ”expoziția” 
de lucruri care chiar au aparținut oamenilor aduși și uciși acolo. Toate acele obiecte mi-au 
amintit de diferite lucruri. Toate gențile cu nume și adrese mi-au adus aminte de un poem 
destul de emoționant pe care ni l-a spus un alt participant, intitulat ”Fiecare persoană are un 
nume”. Ochelarii și alte obiecte obișnuite pentru noi astăzi, pentru oamenii din lagăre puteau 
reprezenta o șansă la viață.   

Reflectând ulterior la toate lucrurile pe care le-am făcut și la toate locurile vizitate, am realizat 
cât de norocoasă sunt că m-am născut într-un moment de pace, că îmi permit lucruri la care 
alții pot doar visa, că pot privi la ziua de mâine cu speranță. În concluzie, toată experiența mea 
din cadrul proiectului March of the Living a fost una benefică și cu un mare impact asupra 
existenței mele, deoarece m-a încurajat să vreau să  mă bucur de orice lucru mărunt și să lupt 
mereu pentru o lume mai bună, lipsită de discriminări de orice fel.  
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Alexandru Cristian DUMITRU, Ion Creangă Highschool student 

March of the Living a insemnat pentru mine o oportunitate 
pentru a vizita o alta tara si locuri in care s-a produs drame 
pentru societatea evreiasca si nu numai.  

Cel mai mult m-a impresionat ziua in care am participat la 
marsul propriu-zis si am vazut peste 10.000 de oameni din 
toate colturile lumii, stransi intr-un singur loc pentru a 
comemora tragedia dintre anii 1939-1945. Acest mars a 
inceput la lagarul de concentrare Auschwitz unde am vazut cu 
ochii mei locurile unde oamenii au ars de vii si celebra vitrina 
plina cu parul prizonierilor. Atmosfera sumbra m-a adus intr-o 
stare incat sa simt aproape toate indurarile prizonierilor. 

Dupa vizita lagarului Auschwitz, am inceput marsul in cadrul 
caruia am dat foarte multe interviuri pentru diferiti jurnalisti 

independenti din toata lumea. Marsul nu a fost exact cum ma asteptam, unul tacut in care 
toti sa simtim durerea pizonierilor, ci din contra, a fost o atmosfera boema.    

La finalul marsului am ajuns la lagarul Birkenau unde am participat la o festivitate de incheire 
unde au vorbit foarte multi oameni importanti pentru societatea contemporana, de la oameni 
politici pana la patriarhul Constantinopolului. La finalul acestei festivitati am ascultat cu totii 
imnul Israelului, fapt ce m-a impresionat facandu-mi pielea de gaina. 

Dupa intreaga festivitate 
am vizitat lagarul impreuna 
cu ghidul nostru, Mira, care 
ne-a prezentat locurile 
unde detinutii dormeau si 
se duceau la baie, loc ce pe 
mine personal m-a oripilat.   

In concluzie, vreau sa 
mentionez faptul ca, March 
of the Living a fost o 
experienta de neuitat pe 
care as repeta-o an de an 
daca as avea posibilitatea. 

 

  



 

 

P
ag

e9
8

 

 

 

Olivia Karla DRAGOMAN, Laude-Reut student 

A picture is worth a thousand words, out of which none can 
describe the truly horrifying details of the Holocaust and do them 
justice. Because there is a difference between telling a story and 
feeling it, and while painting the atmosphere with as many 
adjectives and adverbs is possible, it will never be enough to fully 
imagine the horror. 

There is a story, of the one photo album containing evidence of the 
crimes committed against people in those labor and death camps, 
of how it made it of the grounds, however the photos are the main 
attraction. They are photos you can only gape at, because not even 
they can tell the whole story. And you are left staring at all the 
people you’ve never known, wondering how was this possible, 
wondering how many names you don’t know and what exactly 

went through the minds of which as they were being slaughtered in those gas chambers. 
Those were the last pictures in 
which they appeared; whole 
generations snuffed out at 
once. But it is possible. We’ve 
watched it happen and we’ve 
watched the world wait and not 
immediately jump into action. 

What happened there, the 
atrocity, is not a story. It is 
millions of stories of millions of 
people with millions of endings 
which we’ll never know. And if 
you simply think about the 
number, about the 6 million Jews killed in the camps, your brain registers the number six and 
the millions are just background noise, because, truth is, our brain is incapable of coming to 
terms which such big numbers. And if every person had just one story, which is impossible, 
because everybody has different memories and dreams and hopes, all stories, we would 
never be able to collect them all, even if there was a way to bring back people from the dead 
for one minute to tell their last seconds and what went through their head, it would take 11 
years and a half of constant listening. We will never have all the parts. This part of history is 
dark, not only because of the mindless violence, heartless killings and planned genocide, but 
because of all the little stories which keep us away from knowing the whole truth. Because 
that same truth hasn’t fully come to light and, at this point, likely never will.   
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In a language, you are bound to repeat a few words, as they are limited, but that makes 
describing hard to do, if you want to do it concretely and fully. All the stories are written with 
the same words and making what happened during the Holocaust just stories, statistics and 
photos is a disgrace. No amount of storytelling will ever come close to what happened. We 
can try to empathize, but we will fail. And unless you visit those places, Treblinka, Birkenau, 
the forest of Tykocin, you can’t come close to the feeling. You won’t be able to understand 
how it is to be surrounded by corpses of people who have died in agony. And even when you 
go, you’re only half-way there. The atmosphere is heavy and the silence screams with the 
voices of the people murdered there as the wind brings their stories in hushed whispers. Birds 
sing a soft tune, and it might even be peaceful, except for the deafening silence which allows 
you to hear every step you take, every leaf under your boot. The transformation was a swift 
one. The forest went from a habitat of animals, a source of wood, a place to connect with 
nature, to a place of death and it will never go back. 

Even these words cannot express how it was to visit those places, how you could feel stones 
in your lungs and tears pricking your eyes. But every story deserves to be told, and we’ve 
missed on so many from all the deaths, not one should be looked over. Including this one. 
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Petru Mihnea VASILICĂ, Laude-Reut student 

The Holocaust is one of the most shocking and 
disastrous events in history that changed the world 
forever. Six million Jews (of which 1 million were 
children) were killed by Hitler’s fascist Germany. It is of 
a paramount importance that the Holocaust will not be 
forgotten and events like “March of the Living” help 
people understand the calamities that happened in the 
Second World War. 

I had the opportunity of visiting historical landmarks of 
the upmost importance throughout Poland such as the 
Warsaw Ghetto, the Krakow Ghetto, Treblinka Camp 
and the Auschwitz-Birkenau Extermination Camp. 
Being there definitely changed my perception of the 
Holocaust. We had the luck of having a very interesting 

guide, who told us almost everything you could know about the Holocaust in Poland. 
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The place that marked me the most was the forest near a small polish town, in which all of 
the Jews were taken away from their houses, brought to a forest and executed. Some of them 
who didn’t have the “luck” of being shot were buried alive alongside their friends. When we 
walked down the path, I could only think of what was going through the minds of those 
people, as they knew that their death was imminent. 

In conclusion, I believe that this is a once in a lifetime experience that can change a person a 
lot, because seeing the monuments and the small rooms cramped with people in person is 
completely different than being told stories about them or seeing them on TV. 
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Marcus Adrian PISO, Laude-Reut student 

The annual March of the Living is an educational 
program which brings students from all around the 
world to Poland in order to observe the remnants of 
the horrible events of the Holocaust in WWII. It aims 
to educate students with regard to these atrocities 
and tell them the story of the 6 million, or two thirds 
of the Jewish population in Europe, who perished 
during these terrible times. But it does so much 
more than that. 

At the beginning of May, a group of students from the 
Laude-Reut Educational Complex travelled to Poland in 

order to take part in this activity. In our first days, we visited numerous historical sites, 
synagogues, museums and monuments, such as the POLIN Museum of the History of Polish 
Jews and the Warsaw Jewish Cemetery. Next, we held ceremonies for those who had fallen 
in the concentration camps, in the forest of 
Tykocin and the Treblinka camp. Then, on 
the Holocaust Remembrance Day, or Yom 
Hashoa in Hebrew ( השואה יום ), we were 
among the thousands of students who 
silently marched from Auschwitz to 
Birkenau, two of the biggest former 
concentration camps in Poland and 
Europe.  

As we reached Birkenau, each student left 
a message of hope and respect for a 
Holocaust victim on the train tracks leading 
to the camp. I wrote some lines on a 
placard about a Romanian wine merchant, 
Marcu Butnaru, who was arrested purely 
for being Jewish. Next, we sat down to hear the speech of 92-year old Holocaust survivor 
Edward Mosberg, who attends the March of the Living in Poland each year, alongside his 
granddaughter. I was brought to a realization - that you can only feel how horrible the events 
of the Holocaust were when you think that there wasn't one story for 6 million Jews, but 
rather 6 million stories, one for every single person who was affected by these unspeakable 
acts. In conclusion, I would like to leave you with a quote from American-Romanian author 
and Holocaust survivor, Elie Wiesel - "When you listen to a witness, you become a witness."  
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Andrei Luca URS, Laude-Reut student 

Adevărul este că nimeni din această lume nu ar trebui să uite sau 
să treacă cu vederea peste cele întâmplate în trecut, peste acele 
timpuri în care umanitatea abia dacă se întrezărea și pentru o bună 
perioadă de timp, chiar a dispărut. 

S-au făcut filme, s-au scris cărți, au fost făcute analize peste analize, 
au fost spuse povești și depuse mărturii, s-a scris istorie și continuă 
să se scrie, însă adevărul rămâne la cei care au fost acolo și care au 
trăit cel mai crunt final. 

M-am confruntat cu un alt sentiment, la fel de neliniștitor. Căsuțele 
din cărămidă roșiecare păstrează secretul ororilor din perioada 
celui de-al doilea război mondial nu lasă impresia unor clădiri ale 
morții.   

În Camera de 
gazare, zgârieturi 

pe toți pereții - dovezi ale panicii, suferinței 
și disperării prin care au trecut oamenii 
gazați cu Zyklon B. Douăzeci de minute 
durează să mori de la acest gaz. Douăzeci de 
minute în care arzi, pe dinăuntru și pe 
dinafară. Douăzeci. Nu-mi pot imagina o 
moarte mai cruntă. 

Polonia a fost invadată în anul 1939. Atacul 
a fost inițiat de către Germania Nazistă, 
Uniunea Sovietică și Slovacia. În Polonia au 
fost construite lagărele de exterminare. 
Primul lagăr din Germania, Dachau, a fost 
înființat în martie 1933. Presa a publicat un 
anunț care îi informa pe cititori că „primul 
lagăr de concentrare urmează a fi deschis la 
Dachau, cu o capacitate de internare pentru 
5.000 de persoane. Toți funcționarii 
comuniști și – dacă este necesar – membri 
ai organizației Reichsbanner și ai Partidului 
Social-Democrați, care pun în pericol siguranța 
statului urmează să fie concentrați acolo, deoarece nu este posibil să fie deținuți funcționari 
în închisorile de stat pe termen lung fără suprapopularea excesivă a acestor închisori.” 
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Lagăre au fost create în apropierea așezărilor umane dens populate, fiind concentrate adesea 
în zonele cu comunități mari de evrei, polonezi, comuniști sau romi. Din moment ce milioane 
de evrei trăiau în Polonia interbelică, cele mai multe lagăre au fost amplasate în zona 
Guvernământului General din Polonia ocupată, din motive logistice. Apropierea geografică a 
permis naziștilor, de asemenea, să-i deporteze rapid pe evreii germani de pe teritoriul 
Germaniei. 

Totul a început cand tatăl unui copil cu handicap i-a adresat o scrisoare lui Adolf Hitler prin 
care cerea sa fie omorât împreună cu familia lui pentru ca nu mai suporta să își vadă copilul 
cum suferă și cum arată.  

Astel, Hitler a luat decizia sa 
construiască un spital în care 
persoanele cu handicap fizic 
sau mental să fie folosite 
pentru experimente. La 
început, oamenii care erau 
folosiți pe post de șoareci erau 
nemți. După cucerirea 
Poloniei, Hitler a construit 
lagărele morții de la Aushwitz-
Birkenau, Treblinka, Kulmhov, 
Belzec.  

După invadarea Poloniei, 
germanii au înființat în 
teritoriile anexate și în 
Guvernământul General 

ghetouri pentru a limita circulația evreilor. Ghetourile au apărut și au fost izolate de restul 
lumii la momente de timp și din motive diverse. 

Șase milioane de evrei au fost omorâți. Lagărele de concentrare naziste au fost prevăzute 
inițial pentru strângerea la un loc a tuturor evreilor, romilor, oponenților politici și a 
persoanelor cu dizabilități. 

Această experiență de neuitat îmî va râmâne mereu în suflet și negarea întâmplarilor 
petrecute pe timp de război este doar un pas înainte către riscul repetării atrocităților istoriei. 

Cruzimea evenimentelor a lăsat o pată neagră pentru umanitate. Aceste adevăruri dureroase 
trebuie transmise din generație în generație pentru a evita o nenorocire produsă în urmă cu 
doar 79 de ani.  
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Prin participarea anuală la marșul comemorativ în lagărul de exterminare Aushwitz-Birkenau 
se aduce un tribut celor care în timpul celui de-al doilea razboi mondial, nu au avut șansa de 
a alege viața. Urme ale durerii se regăsesc în acest loc tocmai pentru a ne determina să nu 
mai permitem să se întâmple acelasi greșeli înfăptuite în trecut. Acest marș este o 
conștientizare a necesității de unitate pentru combaterea derapajelor celor care nu cunosc 
conceptul de respect al drepturilor omului. 

De asemenea, consider că doar păstrând în memorie trecutul zbuciumat al acestei lumi, există 
suficiente informații cât să se poată argumenta necesitatea respectului și egalitatea între 
oameni și să se înlăture obstacolele care apar în proiectarea unui viitor liniștit. 
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Cătălina-Cristina NEACȘU, Laude-Reut student 

 
Totul a început cu o întrebare de la dirigintă: „Cine vrea să 
vină la <<Marșul Vieții?>>”. M-am uitata în jur, căutând o 
privire de acord din parte colegilor mei, m-am uitat la 
prietenele mele, am aprobat toate 3 ușor din cap: 
mergeam. Am ridicat mâna împreună cu toți ceilalți 
doritori. Nu știam cum o să fie, bănuiam că o sa fie morbid, 
crud și dureros, dar nu mi-aș fi putut imagina vreodată câtă 
greutate si durere poate fi însoțită de o singura vizită.  
 
Cand am plecat, n-am putut dormi cu o seara inainte, eram 
prea emoționată pentru a putea pune geană pe geană. De 
la 3-4 eram in aeroport, asteptându-ne ceilalți colegi. În 
mine tremura neașteptarea și dorința de a vedea ce secrete 
ascund locurile acelea patate de sânge, regret și greseli. Nu 

puteam să-mi imaginez, pe atunci, când așteptam in avion, ce o sa simt, ce o sa văd si ce o sa 
ma atinga. Nu puteam să știu ce aveam sa traiesc, ce lacrimi o să-mi curgă pentru ce oameni 
necunoscuți, dar care a caror imagine si amintire, acum, se odihnește într-o carte de peste 4 
milioane de nume.  

 
Prima zi a fost cea mai obositoare. Ne-am plimbat prin Varșovia vizitând tot ce era de vizitat 
despre comunitatea evreiasca din acel oras. Ni s-au povestit multe, despre mulți evrei ce au 
luptat pana la capat, despre 
familile poloneze ce i-
au ascuns pe polonezii de 
etnie evreiasca de ochii cruzi 
si neiertatori ai nazistilor. Am 
vazut un zid, ai fi zis ca era ca 
oricare altul, n- avea nimic 
special despre el, era din 
caramida si se inalta aprox. 
3-4 m. Dar acel zid banal 
separa gheto-ul din Varșovia, 
care gazduia peste 500.000 
(jumatate din populatia orasului la acea vreme) de oameni intr-o suprafata de aproximativ 
20% din oras. 
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Era inumam si incredibil cum erau tinuti oamenii, prin ce terori au trecut. Nu-i de mirare ca 
supravetuitorii au ramas umbre de oameni, bantuiti de mirosul si trairile din ghearele naziste. 
De la imbulzeala in ghetouri, la lipsa de aer din trenuri, la ororile din taberele de concentrare, 
popoare intregi au trait iadul pe pamant. Ceea ce nu e stiut de multa lume, este ca pe langa 
poporul evreisc, au mai fost exterminati si rusi, polonezi, rromi, oameni cu handicapuri:  
mentale sau fizice.  
 
In cele patru zile pe 
care le-am trait in 
Polonia, nu pot sa zis 
ca m-am simtit 
vinovata, sau ca mi-
am dat seama prin ce 
au trecut miioanele de 
oameni, pentru ca nu 
poti. Nimeni nu poate 
sa-si dea seam ace a 
fost acolo numai din 
ruine, numai din 
povesti si numai din 
poze. Mintea umana 
nu poate pricepe ceea 
ce nu a trait. Dar ce am 
ramas din toata 
experienta mea la “Marsul vietii” este ca omenirea a gresit, istoria ne arata asta. Nenorocirile 
din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au invatat asta omenirea: “Nu uita ce s-a 
intamplat. Nu sprijini un lider orb; gandeste, analizeaza, fi atent. Frica si criza unui popor poate 
duce la o istorie pe care nu vrem sa o povestim copiilor.”  
 
Stiu ca am doar 15 ani, stiu ca “nu stiu despre ce vorbesc”, dar luati aceste randuri si imaginati-
va pentru o secunda ca n-am 15 ani, ca nu sunt vazuta ca un copil, ci ca un adult. Chiar daca 
n-ai vezut Polonia, chiar daca n-ai vazut si nu ti s-au povestit terorile din taberele de 
concentrare, fi atent la ce spun. Chiar daca “eu sunt viitorul”, tu esti prezentul si nu poti lasa 
prezentul in nadejdea nimanui altcuiva. Si pentru cei de varsta mea, nu ascultati si doar 
acceptati ce vi se spune, ganditi, analizati si nu uitati. 
 

O istorie uitată, e una repetată. 
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David Amir Alexandru NADIR, Laude-Reut student 

I think it is necessary for every person should see Auschwitz 
at least once in their life because what happened there and 
at other concentration camps should never be forgotten. 

When I first got to Auschwitz after the march of the living I 
felt very sad. At the moment I did not understand why. 
After coming home and being able to process what 
happened there I understood for the first time why it is so 
important that children must learn in school about the 
events of WW2. 

It is simply unimaginable what happened during that time 
to Jews just for the simple fact that they were Jewish. Something that touched me was seeing 
a holocaust survivor speak about the terrible things that happened to him. 

During the time we spent in Poland we were lucky enough to have a very good guide and 
because of this I was able to better understand how people lived during the war and what 
they had to go through on a daily basis. Jews were separated from other races and put in 
ghettos where up to 10 families lived in one apartment. 

We can see in pictures that were discovered after the war that Jews were starved and they 
were barely able to walk. While in concentration camps they worked from sunrise to sunset 
and only received one 
glass of water and 
some bread. 

I consider that visiting 
these horrible places is 
a once in a lifetime 
opportunity and I 
would like to thank my 
school for providing it.  
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Ștefan Cătălin CIORĂSCU, Laude-Reut student 

Timp de o săptămână, noi, elevii Complexului 
Laude-Reut, acompaniați de 4 elevi de la Liceul 
Coșbuc, am căutat printre rămășițele unei lumi 
care nu mai există, distrusă datorită urii 
neînțelese. Ajunși acolo, am putut simți din prima 
clipă o tristețe apăsătoare în jurul nostru. 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. 

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 in cimitirul evreiesc, 

Okopowa. Tocmai ce vizitasem zidul din jurul Ghetoului din Varșovia, tocmai ce îi înțelesesem 
povestea. Până să pășesc în cimitir, ghetoul evreiesc era doar o poveste. Apoi, a devenit 
realitate - văzând toate monumentele cu inscripții evreiești, am înțeles că ghetoul nu a fost o 
joacă. 

Îndurerat de cele ce le-am 
văzut și simțit, am început să 
mă întreb cum a fost posibil 
un așa lucru. 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.  

A urmat vizita la Auschwitz, 
un complex de lagăre de 
concentrare și exterminare 
al Germaniei naziste. Nu puteam fi atent la ce se întâmpla în jurul meu. Știind ca pe unde 
pășeam eu, au avut de suferit sau chiar murit mii sau sute de mii de oameni, m-a făcut să mi 
schimb viziunea asupra ce înseamnă durere sau suferință. Așteptam încordați momentul în 
care să fim anunțați că va începe marșul de la Auschwitz, până la Birkenau. 
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Marșul în sine a fost o experiență teribilă, simțindu-mă apăsat de o tristețe îngrozitoare. Am 
încercat pentru o secundă să pătrund în pielea unui “prizonier”, să-mi imaginez sentimentele 
prin care a trecut, știind că se îndreaptă spre o moarte sigură. Doar pentru o secundă, altfel 
ar fi fost de neîndurat. 

În concluzie, am lăsat Polonia în urmă, plecând, întrebându-mă cum un așa eveniment major 
nu a fost putut fi prevenit. Totodată, mi am promis ca nu îi voi uita pe cei omorâți aici și că voi 
duce mai departe amintirea lor. 
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Sergiu ICZKOVITS, Laude-Reut photographer 

Desi sunt la a treia participare la March of the Living, pot să afirm ca 

a avut un impact la fel de puternic. Ghidul nostru ne-a lansat 

întrebări cu o încărcătură deosebită și ne-a dat timp să ne miram, să 

ne întristam, să ne îngrozim ca, în cele din urmă, să înțelegem. Și, 

mai ales pentru tineri, le-a oferit o temă de reflecție: dacă nimeni nu 

mai poate schimba trecutul, noi putem schimba viitorul. Acum și 

aici. Atât pentru cei care au suferit, pentru cei care au fost umiliți, 

folosiți pe post de cobai în experimente “medicale” îngrozitoare, 

după care s-a folosit tot ce se putea din trupurile lor: dinții de aur, 

părul etc., cât și pentru noi, care traim într-o lume care se pretinde 

civilizată, dar în care se aud voci chiar și acum, în zilele noastre, care 

incită la violență și discriminare a evreilor, creștinilor, chiar și a 

musulmanilor. Voci care s-au transformat în fapte: oameni uciși în locuri de rugăciune, în timpul 

rugăciunii: la Pittsburgh, la Sidney. 

Ni s-a explicat, cu minuțiozitate, cum s-a ajuns la aceste atrocități Am constatat că din cauza 

indiferenței sau a unor interese materiale, Adolf Hitler, prin “diplomație” și manipulare și-a urmărit 

scopul aberant de a impune restului lumii rasa ariană și eliminarea tuturor celor considerați inferiori. 

Tragic este că și în prezent sunt unii extremiști, care capată din ce în ce mai multă forță din cauza 

acestei indiferențe a lumii. 

Transmisiunea în direct din sinagoga din Cracovia realizată de Antena 3 a fost foarte emoționantă, atât 

pentru cei din platou, cât și pentru telespectatori. Minunată idee și organizare exemplară, atât prin 

alegerea participanților cât și prin profesionalismul gazdelor! 

La întoarcerea în țară, fiica mea, văzându-mă foarte implicat în acest subiect, m-a întrebat cand ar 

putea să participe la March of the Living. 

Având doar 9 ani, i-am spus că trebuie mai 

intâi să se pregătească și ar putea să înceapă 

acest demers citind Jurnalul Annei Frank. 

Felicitări părinților și copiilor care au ales să 

treacă prin această experiență care pentru 

mine a fost “life changing”. Ca și în 

precedentele ediții, m-am bucurat să observ 

transformarea elevilor (și nu numai a lor) pe 

parcursul celor cinci zile din Polonia. 
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MARCH OF THE LIVING 2019 – DELEGAȚIA LAUDE-REUT ROMÂNIA 
Nume și prenume Poziția Instituția 

Ben Nun-Cherbis Tova Președinte & Fondator Complexul Educațional Laude-Reut 

Neacșu Ioana Mihaela Inspector Școlar General Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Vlad Alina Ofițer Politic și de Presă Ambasada Statului Israel în România 

Rosner Mariana Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Vitan Monica Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Nissim Roy Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Ben Joya Assaf Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Mirela Constantin Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Mateescu Aura Profesor Complexul Educațional Laude-Reut 

Gavriluț Alexandra Maria Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Dragoman Olivia Karla Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Țifui Lara Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Hartenis Theia-Cristina Sofia Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Mocanu Alexandra Raluca Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Scutelnicu Ana-Maria Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Neacșu Cătălina Cristina Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Roceanu Alexandra Urania Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Dima Philip-Alexandru Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Nadir David Amir Alexandru Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Urs Andrei Luca Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Piso Marcus Adrian Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Ciorăscu Ștefan Cătălin Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Vasilică Petru Mihnea Elev Complexul Educațional Laude-Reut 

Neacșu Alexa Antonia Elevă Complexul Educațional Laude-Reut 

Dumitrache Gabriela Elevă Colegiul Național Ion Creangă București 

Petre Alexandra-Ecaterina Elevă Colegiul Național Ion Creangă București 

Luparu Sebastian-Alexandru Elev Colegiul Național Ion Creangă București 

Dumitru Alexandru-Cristian Elev Colegiul Național Ion Creangă București 

Sergiu Iczkovits Fotograf Complexul Educațional Laude-Reut 

Eșeanu Sorin Cameraman TVR 

Coadă-Dumitrașcu Diana Jurnalist TVR 

Popescu Ronald Narcis Jurnalist Antena 3 

Toma Georgian-Cătălin Cameraman Antena 3 

Nadlin Mira Ghid Israel 
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Proiectul March of the Living 2019 a devenit realitate cu sprijinul doamnei RUTA 
ZANDMAN, soția și păstrătorul memoriei și moștenirii culturale a Dr. FELIX 
ZANDMAN (1928-2011), supraviețuitor al Holocaustului și autor al cărții 
Niciodată nu ești pe ultimul drum. 
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