miercuri, februarie 5th, 2020 | Scris de Vremea Noua

Manifestare culturalã la Scoala “Stefan cel Mare”
EVENIMENT…
Manifestare
culturalã deosebitã, zilele trecute, la
Scoala Gimnazialã “Stefan cel Mare”
din Vaslui. Profesorul de istorie
Constantin Focsa, alãturi de
bibliotecara Florentina Ghetu, a
organizat o actiune dedicatã Zilei
Internationale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului. Acestia au
prezentat elevilor semnificatia zilei,
dar si mãrturii ale prizonierilor
lagãrului nazist de la Auschwitz. De
asemenea, pentru cã profesorul
Focsa a primit de la marea actritã
Maia Morgenstern, pe care a si
cunoscut-o personal în urmã cu ceva timp, un filmulet în care povesteste detalii
importante despre holocaust, l-a prezentat si pe acesta elevilor.
“Ne gândisem în primã fazã sã o invitãm la Vaslui, dar implica multe costuri pe care nu ni le
permiteam. Însã am avut plãcuta suprizã sã primim un filmulet în care marea actritã de origine
evreiascã, Maia Morgenstern, vorbeste despre acest eveniment tragic dintr-o perspectivã
personalã. Dupã ce li s-a explicat semnificatia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, elevii au vizionat filmuletul, iar apoi Daria Cretu, autoarea cãrtii “Lagãrul
iubirii: Auschwitz, o altfel de poveste”, a prezentat mãrturii despre holocaust, întâmplãri tragice
si orori de neimaginat petrecute în lagãrul de la Auschwitz-Birkenau. De asemenea, doamna
biliotecar Florentina Ghetu le-a prezentat elevilor documentele din colectiile bibliotecii care au
drept personaje principale copii evrei”, a explicat profesorul Constantin Focsa. Alegerea datei
de comemorare a Holocaustului este legatã de eliberarea lagãrului de la Auschwitz-Birkenau
din Polonia de cãtre trupele sovietice, în dupã-amiaza zilei de 27 ianuarie 1945 si a fost decisã
de Adunarea Generalã a Natiunilor Unite prin rezolutia 60/7 din 1 noiembrie 2005. În prezent,
sapte state comemoreazã Holocaustul: Austria, Germania, Marea Britanie, Israel, Italia,
România si Statele Unite. Adicã 3.6 % din totalul membrilor ONU. Rusia, succesor legal al
fostei URSS si membru permanent al Consiliului de Securitate, nu comemoreazã Holocaustul.
Nici China sau Franta, de asemenea membri permanenti ai Consiliului de Securitate. În Ziua
Internationalã de Comemorare a Holocaustului se aduc omagii, se aprind lumânãri si au loc
marsuri ale durerii în memoria victimelor Holocaustului.

