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“Cei care uită trecutul, sunt condamnați să îl repete” 
George Santayana 

 

Sunt multe lucruri care ne definesc ca persoane, dar poate cel mai 
important este dorința de cunoaștere. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât 
înțelegem mai multe, descoperim sensuri noi și învățăm cum să nu repetăm 
greșelile istoriei. Nevoia de cunoștere și descoperire, ne-a determinat să 
conturăm și să materializăm excursia in Polonia. Nu a fost ușor…dar 
gândindu-ne la finalitatea ei, credem că s-a meritat. 

”Suntem toți?” a fost expresia care ne-a întâmpinat luni dimineață la ora 
3.00 și care nu ne-a părăsit decât vineri în jurul orei 17, când, mulțumim lui 
Dumnezeu am ajuns înapoi de unde am plecat. 

Ziua de luni a început și s-a sfârșit în același loc, în autocar. A fost un 
drum lung, puțin spus odihnitor, considerând bucuria cu care am coborît toți la 
orele 00 la destinație. Cu toate acestea, acest timp împreună a fost mai mult 
decât binevenit. Am povestit unii cu alții, am râs, am cântat, ne-am cunoscut 
mai bine, dar cel mai important am văzut Mâna Tatălui, când El ne-a ascultat 
rugăciunea și drumul care părea că s-a sfârșit din probleme tehnice apărute la 
autocar s-a rezolvat. Atunci am știut sigur că El este cu noi, și da, avem 
binecuvântarea Lui. Ajunși la camere, oboseala s-a diminuat, iar bucuria că 
suntem ajunși cu bine ne-a făcut să mai rezistăm câteva clipe…nu mult. 

Timpul a zburat, se făcu dimineață, iar Cracovia se așternu îmbietor cu 
străzile-i înguste și arhitectura-i irepetabilă de la distanță. Ziua de marți, a 
început cu un mic dejun bine meritat și cu dorința de a mai dormi puțin, lucru 



imposibil, deoarece Cracovia urma să fie străbătută la pas de către noi. Altfel 
spus am pornit curioși pe drumurile pavate cu piatră cubică ale orașului. Cazarea 
era la nu mai mult de 10 minute de centru astfel că, până acolo am avut timp să 
admirăm construcțiile gotice, renascentiste, magazinele cochete și să ne 
molipsim de aerul boem al fostei capitale slave.  

Cu ochii pendulând de jur-împrejur, am ajuns in piața principală, care are 
o vechime de peste 700 de ani și care străjuiește capodopere arhitecturale 
precum Basilica Sfânta Maria, Turnul Primăriei sau Sukiennice. Dupa o plimbare 
de tip recunoaștere, am luat prânzul la un cochet restaurant tradițional unde, 
bineinteles am incercat Jurek-ul, supa tradițională poloneză. Ne-am incărcat cu 
forțe proaspete, după care am luat la pas bijuteria poloneză cu gandul să vizităm 
Castelul Wovel, un monument arhitectural renascentist de o frumusețe la fel de 
rară ca și urbea. Acesta a fost construit in secolul al-XVI-lea sub obladuirea lui 
Sigismund I și a soției sale care, în tradiția minților împărătețti ale vremii 
respective au invitat sculptori și arhitecti italieni pentru design-ul exterior și 
decoratori germani, pentru interior. Pe atunci, Cracovia era capitala țării dupa 
care, pe la inceputul secolului XVII, Sigismund a decis să o mute la Varsovia. 



Astfel, am vizitat câteva din camerele și muzeele interioare, capela unde este și 
mormântul președintelui Lech Kaczynski, decedat în tragedia aviatica, precum și 
curtea interioara tipic renascentistă. Odata finalizată vizita „regala”, am pornit la 
pas spre uzina lui Schindler, situata in Kazemiers, Cartierul Evreiesc. 

Bineînteles că ne-am documentat și aflat că Oskar Schindler a fost un 
antreprenor german care, în timpul celui de-al doilea război mondial a angajat 
aproximativ 1200 de evrei la fabrica sa de vase emailate din Cracovia și pe care i-
a protejat constant de compatriotii săi naziști, salvându-i astfel de la 
exterminare.  

La 
începutul 
turului, suntem 
invitați intr-o 
sala de cinema 
pentru a vedea 
un filmuleț cu 
mărturii ale 
evreilor lui 
Schindler care 
au supraviețuit 
și alte cateva 
informații 
interesante cu 
privire la 
funcționarea 
uzinei și a vieții 
de atunci, 
pentru a întelege mai bine ceea ce urma să vedem.  

Diverse încăperi cu mărturii ale vremii, uniforme, arme, vasele emailate 
produse acolo, scene cu viața din ghetoul evreiesc cracovian și alte detalii 
similare ne-au imersat instantaneu in atmosfera vremii. Ne-au rămas întipărite 
cugetările celor care au trăit acolo și care sunt expuse secvențial, printre ele 
regăsindu-se și cele ale lui Roman Polanski, cunoscutul regizor franco-polonez. 
Per ansamblu, fabrica este un punct de reper cracovian care nu trebuie ratat de 



oricine dorește să guste puțină istorie, pentru a aprecia ceva mai bine prezentul 
și a anticipa optimist viitorul. 

Am ieșit cu gânduri și stări diverse de acolo. Am rămas marcați, surprinși 
și întrebându-ne câți 
dintre noi ar mai fi în 
stare să facă ce a făcut 
Schindler, să fie oameni 
în adevăratul sens al 
cuvântului. Am plecat 
de acolo, din nou la pas, 
admirând reflexia 
orașului în râul Vistula. 
Ne-am oprit pentru a 
lua cina, după care din 
nou la pas, ne-am 
îndreptat spre cazare. 
Obosiți, dar nu 
îndeajuns, am petrecut 
moment frumoase 
împreună povestind și 
jucând diverse jocuri de 
societate, adunând, așa 
cum ne-am propus, 
amintiri. 

 
 
Timpul trece mai repede in Cracovia…cel puțin pentru noi așa a fost. Ne-

am trezit undeva pe la orele 7.30 dimineata și ne-am pregatit spiritual pentru 
una dintre cele mai importante zile pe care urma să o trăim in Polonia, respectiv 
vizitarea complexului Auschwitz-Birkenau, actualmente muzeu deschis 
publicului larg. Cred ca cele doua nume nu mai au nevoie de vreo prezentare, iar 
rezonanța de tip mărturie pe care o au va fi aceeași pentru cateva sute de ani de-
acum înainte. Ca sa trecem puțin prin istorie, complexul Auschwitz-Birkenau a 
fost locul unde au pierit peste 1 milion de barbati, femei și copii, in marea lor 
majoritatea evrei, in perioada 1940-1945. Lagărele au fost create pentru ducerea 



la îndeplinire a “Soluției finale” de exterminare a populației evreiești iar, 
actualmente, se estimeaza ca peste 1,3 milioane de vizitatori calcă anual pragurile 
celor doua complexe. 

 
Auschwitz este de fapt numele german pentru Oscwiecim, un orașel aflat 

la aproximativ 
o ora 
de Cracovia.  
Dupa cateva 
zeci de 
minute am 
intrat curioși 
și solemni pe 
poarta care 
are infamul 
mesaj “Arbeit 
Macht Frei” – 
“Munca te 
face liber” și 
am pornit 
pentru incă 2 
ore într-o 
călătorie în 
timp. Am 
vizitat 
numeroase 
încaperi din fostele barăci de detenție, am vazut poze, desene, obiecte aparținând 
deținuților (valize, pantofi, proteze), canistre de Zyklon B (gazul ucigas) precum 
și crematoriile unde au pierit atâtea vieți și vise. Pe ici colo, fețele noastre erau 
străbătute de lacrimi și intrebări. Este un loc cu o puternică încărcătură 
emoțională …După ce am încheiat vizita la Auschwitz –  complexul 1, am luat 
un shuttle care face transferul spre complexul 2, Birkenau, situat la aproximativ 
3 kilometri distanță. Acesta este și cel mai întins dintre fostele lagăre naziste 
pentru că, în momentul în care treci de poarta de intrare și arunci o privire în 
stânga și-n dreapta vezi siruri de barăci care parcă nu se mai termină.  



 
Totul este 

înconjurat de 
kilometri de sarmă 
ghimpată, iar in 
capăt, o padurice și 
un monument cu 
placute in 24 de 
limbi, margineste 
fostul “Death 
Camp”. 

Am părăsit 
îngândurați fostele 
lagăre, gândindu-
ne, din nou, și 
mulțumind că 
trăim în aceste 
vremuri, atât de 
prielnice trupului și spiritului. Dacă aveti senzația că aveti probleme existențiale 
vă invităm fie să vizitați complexele fie să pătrundeți, de la distanță, pentru 
câteva minute, în timpurile acelea și sigur acestea vi se vor risipi imediat. 

Dupa masă și o plimbare noctură, deoarece Cracovia capătă o altă 
impozanță pe timp de seară, ne-am pregătit pentru o nouă și ultimă zi. 
Neașteptat, am adormit cu întrebarea ”Mai putem sta o noapte? Sigur nu costă 
mult.” După o noapte plină de povești și impresii, ne-am pregătit pentru incă o 
zi plină și un drum care se arăta în zare. 

 Dimineața am mișunat pe străzile istorice pentru a materializa amintirile 
în mici suveniruri pentru cei dragi, iar spre amiază am pornit în ultima aventură. 
De data aceasta, am fost însoțiți de un simpatic polonez Peter, care studiază 
limba romană și care ne-a fost cel mai simpatic ghid la fosta mină de sare de 
la Wieliczka, care este situata la cațiva kilometri de Cracovia. 



 Mina are aproximativ 700 de ani vechime, este una dintre cele mai vechi 
din lume și este inclusă, de asemenea, in patrimoniul monumentelor protejate 
de UNESCO. Ea a fost închisă exploatării in 1996 și transformată într-un muzeu, 
deschis publicului larg. ”Mi s-au părut extrem de abili polonezii: au închis un 
business și l-au continuat cu altul – cred ca și mai profitabil decat cel anterior. 
Spun asta pentru că intrarea e mai scumpa decât cea de la Luvru, ca o 

comparație” 
spuse un 
vigilant elev 
de-al nostru. 
Însă, face toți 
banii pentru 
că, ai parte de 
o noua 
călătorie în 
timp, din 
primele zile ale 
secolului XIV 
când a fost 
deschisă și 
sarea era mai 

valoroasa 
decât aurul, 
prin diverse 
încaperi ce 

conțin 
basoreliefuri, 

sculpturi, 
toate, 

bineînțeles facute în sare.  
Cea mai impresionantă este indiscutabil camera Capelei Sf. Kinga, care este 

la o adâncime de câteva sute de metri, are candelabre impresionante și o serie de 
basoreliefuri celebre, printre care și o versiune de la “Cina cea de taina” a lui 
Leonardo da Vinci. Trebuie să vă spunem că în mină se ajunge după coborârea a 
327 de scari, în spirala la o adâncime de 64 de metri, un exercițiu binevenit de 



înviorare, la finalul caruia te simți ca un sportiv ce a câstigat un mare campionat 
de alergat. 
 Descoperirea Poloniei, mai exact a Cracoviei s-a încheiat odata cu ieșirea 
din mină. Dar nu și drumul nostru spre casă. Eram acum cu gândul la trecutul 
nostru în Polonia și la viitorul din România. Prezentul eram noi, cei care am 
reușit împreuna sa adunăm și să facem amintiri ce vor rămâne… 

Ne-am 
pornit și am 
ajuns. A fost 
un drum liniștit 
în care ne-am 
odihnit în cea 
mai mare parte, 
am cântat 
pentru a ne 
trezi, am 
povestit… I-am 

mulțumit 
Tatălui pentru 

călăuzire, 
prezență și 
grijă. Iar apoi, 
bucuroși, cu un 
bagaj de 
cunoștințe mai 
greu ne-am 

îndreptat fiecare spre ai lui, dar rămânând împreună în amintirile adunate de 
fiecare în parte. 

Impresiile elevilor noștri și fotografiile spun mai mult decât dorința 
noastră, a profesorilor, de a face din această săptămâna Altfel, o săptămână care 
să îmbine atât cunoașterea istoriei, utilizarea limbilor învățate în școală, 
socializarea, acceptarea celuilalt, cât și valori de mult uitate (compasiune, 
recunoștință, bunătate, omenie). A fost o săptămână în care am funcționat ca o 
familie și nu ca un grup de 80 de oameni.  
 



Gânduri din Polonia adunate…. 
 
 

”Mai sunt și astăzi 
Sclavi… 
Ce aleg noroiul 
Vieții 
Dacă-I întrebi 
n-au timp 
nici de silabe 
doar semne au 
și mult noroi, 
n-au timp  
să vadă că s-au stins copacii 

că norii sunt prea călători 
că vântul nu le e-mpotrivă 
și luna se zărește deseori 
doar sclavii astăzi 
nu au timp 
e drept 
sunt multe paie azi 
și de noroi 
nu scapă nimeni 
nici cel ce-adună 
nici cel în care-I aruncat! 

 
Samuel Piscuc 
 
 
„Polonia , o țară cu o cultura diferită , cu un stil de viața diferit și cu oameni diferiți , 

dar primitivi . O istorie ce ne-a impresionat , un trecut pe care nu-l vrem repetat . Am avut 
un timp placut , in care am invatat lucruri noi , in care am putut sa vedem trecutul in prezent 
și printr-un fel anume, sa îl retrăim . Amintirile făcute acolo, timpul petrecut și prieteniile 
legate au facut ca Polonia sa aibă un loc aparte in inima mea .” Gabi 

 
„Nici nu îmi mai amintesc de cate ori mi.am dorit o viata mai buna cu liniște și 

lux.Tot ceea ce am inteles este daca viata pe care o am e perfecta si nu se merita sa imi doresc 
alta.Mi-am adus aminte de cei care la fel ca mine si-au dorit un trai mai bun plecând de 
acasasusperanta ca vor gasii ceea ce isi doresc dar nemaiintorcandu-se vreodată.. cat de 
dureros a fost sa aflu aceste lucruri..Polonia pentru mine a fost o experiență care a meritat.De 
asemeni Auschwitz-ul ghetourile si tot ceea ce leagă de ele m-a pus pe gânduri și m-a răvășit 
înăuntrul meu.Am mers acolo cu gândul că o sa aflu răspunsuri dar am plecat cu mult mai 
multe întrebări si lucruri de neînțeles.. abea acolo am realizat cat e de important sa ai pe cei 
dragi alături,îmbrăcăminte,hrana si un loc unde sa te adăpostești. Ieșind de acolo,mi-am 
propus sa fiu mai mulțumitoare ca eu am parte de dragoste si de ceea ce am nevoie 
necunoscând ura si răzbunarea oamenilor fara inima.” Cecilia  

 



„Aceasta excursie  a fost o experiența  pentru mine , deoarece am putut  vedea cum au  
fost chinuiti și în ce locuri au fost torturați niste oameni nevinovați ,dar pe langa aceasta am 
putut sa vad o tara frumoasa cu locuri minunate și o cultura diferita.” Magda 

 
„Deşi am fost a doua oară in Polonia la Auschwitz pentru mine a reprezentat o noua 

provocare de a afla istoria pe care nu doresc sa se repete.. mi-a placut totul referitor la 
excursie, de la colegii de excursie pana la excursia in sine, ce tine de locurile vizitate.. Lucrurile 
pe care le-am auzit au pus un semn al exclamării in inima mea pentru ca nu îmi doresc ca 
ceea ce am vazut/auzi sa se repete. Pe mine personal m-a marcat aceasta excursie și cred ca 
am ieșit un om mai câștigat in urma ei, de aceea privesc cu drag la timpul petrecut in 
Polonia.” Romina 

 
„Aceasta excursie a fost minunata pentru mine și cu siguranța va fi una de neuitat. Mi-

a plăcut in mod special orașul Cracovia , deoarece aspectul redă o imagine a trecutului ; orașul 
este bine amenajat, foarte curat și civilizat. Mi-a plăcut foarte mult castelul Wawel, 
Auschwitz și fabrica lui Schindler . Mi-aș fi dorit ca aceasta excursie sa dureze mai mult pentru 
a cunoaște o alta cultura și oameni noi .” Beatrice 

 
„Mă bucur ca am mers in aceasta excursie deoarece am putut sa realizez cateva lucruri. 

Am realizat cat de valoroasă este libertatea si cat de putin o prețuiesc eu; cat de mult au 
suferit acei oameni printre care puteam fi si eu. In urma acestei excursii pot spune ca voi 
incerca sa prețuiesc libertatea si ce mi-a fost dat ! A fost  o  experienta minunata si de neuitat 
alaturi de colegi si profesori minunați!” Damaris 

 
„Auschwitz se afla la aproximativ 50 km de Cracovia. Am coborat din autocar si mi-am 
inceput „calatoria” prin „fabricile mortii” trecand pe sub poarta cu cea mai cinica inscriptie 
„Arbeit Macht Frei”.( „Munca te face liber”). Am intrat…am stat maxim 2 ore … si am iesit 
…(cu ochii umeziti…). Multi din cei care au intrat aici in urma cu 70 de ani n-au mai 
iesit…  si-au gasit sfarsitul (gazati, batuti cu bestialitate, spanzurati, impuscati,  infometati, 
fortati sa munceasca pana la epuizare, umiliti…). Dupa ce treci de poarta vezi de o parte si de 
alta cladiri de culoare rosie denumite blocuri si numerotate (bloc 1, 2, 10…etc). Apoi am 
zarit acel “celebru gard de sarma ghimpata” pe care il stiam din documentare sau filme 
artistice. Aceste cladiri au fost transformate in muzeu in memoria celor care au pierit aici. In 
camere gasesti panouri cu inscriptii ce amintesc de ceea ce s-a intamplat in lagar, statistici, 
documente originale din acea perioada, cateva imagini cu persoane pe care dr. Mengele a 
facut experimente. Cele mai tulburatoare sunt acelea in care sunt expuse obiecte ce au 
apartinut prizonierilor (geamantane, pantofi, jucarii, periute de dinti, hainute de  copii, perii 
de par, etc…) si panouri cu chipurile celor care au fost inchisi aici. E dificil de redat  in cuvinte 
ce exprimau privirile lor (teama, spaima, furie?). Sub imaginea lor (toti erau imortalizati in 
“uniforma cu dungi”) era trecuta data intrarii in lagar si data mortii (unii rezistasera o zi, altii 
o saptamana, altii cateva luni…). Cate vieti intrerupte…cate vise spulberate…” Andrada 



 
 
” Experienta din Polonia a fost unica. Totul a inceput atunci cand in autocar s-au legat 
prietenii noi, am vazut si alta ipostaza a profesorilor. Dupa aceasta experienta, eu am invatat sa 
fiu mai multumitoare, am realizat cat de binecuvantata sunt si ca Dumnezeu ma iubeste. 
Atata timp cat avem un acoperis deasupra capului si ce manca, suntem binecuvantati. The 
best experience school has given me.” Denisa 
 
 
„Când mergi prin Cracovia aşa, fără o ţintă anume, primul lucru care te impresionează sunt 
zidurile vechi, pe care le întâlneşti la tot pasul. 
Sunt ziduri de cetăţi vechi, de catedrale, de Universităţi, de Ministere de război…Prima 
biserică ce mi-a ieşit în cale în inima catolicismului polonez a fost o biserică ortodoxă, Sw 
Marry Basilica, construită de ruşi ori de lituanieni. 
Apoi imediat aveam să aflu ca bisericile catolice sunt numite în poloneză ,,kosciol”. Cate 
lucruri noi am aflat....cate lucruri interesante am vazut....o experiena unica. Multumim 
domnilor profesori pentru aceasta minunata Scoala Altfel.” Beatrice 
 
„Cred ca excursia in Polonia a fost cel mai frumos lucru la care am participat in Scoala Altfel. 
Prietenii legate, lucruri noi descoperite, intamplari la care am meditat, o istorie ce m-a 
impresionat, timp de calitate petrecut alaturi de colegi si de domnii profesori. Da. Cea mai 
reusita excursie ever.” Dama 
 
„Ceea ce am invatat eu in excursia aceasta a fost acceptarea celui de langa mine, dobandirea 
unei inimi multumitoare si intelegerea unei perioade foarte tulburi din istoria unui popor. 
Am fost impresionat de tot ceea ce am vazut. Ma intorc cu sufletul plin si cu prieteni noi, cu 
mintea schimbata si cunostinte noi despre istoria unui popor care a suferit mult. Ma simt 
norocos pentru tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu si ii multumesc pentru toate.” Sebi  
 
”Nefiind prima excursie în Polonia, țara nu a avut foarte multe surprize pentru mine. Totuşi, 
colectivul a fost cel care a facut excursia cu adevarat plăcută. Am avut ocazia să ne cunoaştem 
colegii şi profesorii într-un mediu diferit, să socializăm şi să ne bucurăm împreună de un 
moment de respiro mult aşteptat. Cred că această excursie a contribuit atât la îmbogățirea 
noastră din punct de vedere cultural, cât şi la consolidarea legăturilor dintre elevi şi profesori. 
Am petrecut împreună un timp de calitate şi cred că toți am avut multe de câştigat din 
această experiență pe care, cu siguranță, o vom păstra ca pe o amintire prețioasă.” CAMI 

 

”Pentru mine Polonia a fost o experiență minunată. Am legat prietenii și am strâns 
legăturile. A fost un timp in care a meritat efortul. Am făcut plimbări și am vizitat locuri, am 



retrăit unele momente din trecut și ma refer la Auschwitz,  am râs am zambit și m-am 
bucurat de timpul acesta minunat. Am fost alaturiatat de profesori cât și de elevi minunați, 
fiecare diferit in modul lui și din cauza aceasta am putut face amintiri minunate. Îmi voi 
aminti cu drag de aceasta excursie pana in Polonia și îmi voi aminti cu drag de persoanele care 
au luat parte la ea impreuna cu mine”. BIANCA  

 
 


