Etelä-Tapiolan lukion opintomatka Krakovaan 26.-30.4.2019
Alustava ohjelma
Su 26.4.
Tapaaminen lentokentällä klo 6.30. Lento Helsinki – Krakova AY 1161 klo 8.30-9.30. Opas ja
bussi ovat vastassa ryhmää Krakovan lentokentällä, josta noin puolen tunnin ajo keskustaan ja
matkatavaroiden vienti hotelliin (Hotel Wyspianski***). Krakova on Puolan vanha pääkaupunki ja
se on Puolan isoista kaupungeista ainoa, joka selvisi aika vahingoittumattomana toisen
maailmansodan pommituksista. Kaupunki onkin nykyään yksi Unescon maailmanperintökohteista.
Kävelykierros Krakovan keskustassa mm. Pääaukio, Pyhän Marian kirkko, Sukiennicen
kauppahalli, upeita keskiaikaisia rakennuksia, kujia ja katuja. Yhteinen lounas vanhassa
kaupungissa. Iltapäivällä tutustuminen vanhaan kaupunkiin jatkuu ja tutustutaan mm. Wawelin
kuninkaalliseen linnaan ja katedraaliin. Tervetuloillallinen Kazimierz’sissa ravintola
Klezmer Hois’sissa. Rakennus on 1800-luvun juutalainen rituaalikylpylä ja sisätiloissa on vielä
vanhaa kalustusta. Perinteinen puolan-juutalainen illallinen, mm. täytettyjä viinilehtikääryleitä ja
paistettua ankan maksaa. Klezmer orkesteri huolehtii musiikista illan aikana. Kuljetukset omalla
bussilla hotellista ravintolaan ja takaisin.
Ma 27.4.
Aamiaisen jälkeen tutustuminen vanhaan juutalaiskaupunginosaan Kazimierziin, joka oli
aikaisemmin oma kaupunkinsa, nykyään se sijaitsee aivan Krakovan keskustassa. Kazimierz on
perustettu v. 1335 ja se oli aikoinaan Euroopan tärkeimpiä juutalaisten asuinalueita. Käydään sisällä
mm. Vanhassa Synagoogassa ja Isaac synagoogassa, jonne pyritään järjestämään rabbin
tapaaminen. Käydään katsomassa myös vanhaa hautausmaata. Vierailu JCC:ssä, Jewish
Community Centre of Krakow, paikallisen juutalaisen yhteisön päämajassa. Samassa
yhteydessä on juutalainen esikoulu ja tätä mahdollisesti esitellään myös.
http://www.jcckrakow.org/en Yhteinen lounas Kazimierissä.
Pyritään järjestämään tapaaminen myös holokaustin silminnäkijän kanssa sekä käynti Jewish
Culture Festivalin toimistossa (nämä vahvistetaan vasta noin 1 kk ennen matkaa). Juutalainen
kulttuurifestivaali on vuosittainen 9 päivän mittainen tapahtuma kesäheinäkuun vaihteessa
Kazimierz’ssä. Sen tärkein tehtävä on tutustuttaa yleisöä juutalaiseen kulttuuriin, uskontoon,
historiaan.
Iltapäivällä tutustutaan myös Podgórzen kaupunginosaan, joka oli sodan aikana juutalaisten
ghetto. Sankarien aukiolla on muistomerkki, jossa suuret metallituolit muistuttavat gheton
sankaritarinoista, natsien uhreista ja kaikista, jotka aukiolla ovat odottaneet Auschwitzin ja
Birkenaun keskitysleirien juniin lastausta. Aukiolla on myös kuuluisa apteekkimuseo, apteekin
omistaja Tadeusz Pankiewicz auttoi tuhansia juutalaisia sodan aikana. Iltapalaveri.

Ti 28.4.
Aamiainen. Koko päivän retki Auschwitziin. Matkaa on n. 80 km, 1,5 tunnin ajomatka
Krakovasta. Menomatkalla opas alustaa päivää ja perillä tutustutaan Auschwitzin ja Birkenaun
keskitysleireihin ja näyttelyihin. Leireillä on juutalaisten lisäksi tuhottu myös muita puolalaisia,
venäläisiä ja mustalaisia. Yhteinen lounas päivän aikana. Iltapalaveri.
Ke 29.4.
Aamiainen. Aamupäivällä käydään Oskar Schindlerin tehdasmuseossa. Schindler oli
saksalainen tehtailija, joka pelasti yli 1100 juutalaista työntekijäänsä natseilta. Modernissa, v. 2010
avatussa museossa tutustutaan Schindlerin pelastusoperaatiohin, mutta myös yleensä koko
saksalaisten miehitysaikaan ja gheton asukkaiden tarinoihin. Yhteinen lounas.
Iltapäivällä retki Krakovassa vanhoilla autoilla, Trabanteilla, Nysa-autoilla jotka olivat
puolalaisia Fiatteja. Autoja ei itse ajeta vaan jokaisessa on kuljettaja ja kyytiin mahtuu lisäksi kolme
henkilöä / auto. Retki kestää n. 3 tuntia ja siihen sisältyy yksi juoma/vessa tauko. Reitin aikana
ajellaan mm. Nowa Hutan alueella, joka oli kommunistiajan ideaali kaupunki, käydään mm.
ydinohjussuojassa. Yhteinen läksiäisillallinen.
To 30.4.
Aamiainen. Kuljetus lentokentälle. Lento Krakova – Helsinki AY 1162 klo 10.25 – 13.15 Lentoaika
on 1h50min.

