KRAKOVAN LEIRIKOULU 2014
Lähdimme Krakovaan 1.5.2014 historia 7 -ryhmän kanssa. Ryhmäämme kuului 30
oppilasta ja neljä valvojaa. Kurssin tavoitteena oli tutustua Krakovan juutalaisten historiaan
ja myös yleisesti Krakovan historiaan.
Kokoonnuimme aamulla klo 7.30 Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta lentomme oli määrä
lähteä klo 9.55. Lähtöselvityksen jälkeen meille jäi aikaa kierrellä lentokentän kaupoissa.
Lentomme pääsi lähtemään ajallaan, ja vajaan kahden tunnin kuluttua laskeuduimme
Krakovaan. Lentokentällä meitä oli vastassa bussinkuljettaja, joka toimi kuljettajanamme
koko matkan ajan. Krakovassa sää oli lämmin ja aurinkoinen toisin kuin kotona Suomessa.
Majoituimme hotellissa, joka sijaitsi hyvällä paikalla vanhassa kaupungissa. Saatuamme
tavarat huoneisiimme kävimme pikaisesti syömässä, jotta jaksaisimme tutustua kaupunkiin
kävellen. Oppaan johdolla vierailimme muutamissa kirkoissa, kuten upeassa
Mariankirkossa.
Vierailimme myös Krakovan yliopistossa, joka on yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista.
Krakovan kuninkaan linnassa eli Wavelin linnassa on nähtävillä Puolan ja Ruotsin yhteistä
historiaa, joten myös se kuului vierailu kohteisiimme. Jottemme olisi unohtanut kurssimme
todellista aihetta, tutustuimme myös Krakovan entiseen juutalaiskaupunginosaan
Kazimierziin ja vierailimme synagogassa.
Matkan toisena päivänä lähdimme aamulla aikaisin Auschwitzin keskitysleirimuseoon ja
Auschwitz-Birkenauhun. Siellä oppaamme kertoi paljon asioita, joita kummallakin leirillä
tehtiin. Osa asioista oli jo vanhaa tietoa, mutta myös uutta tietoa riitti. En usko, että kukaan
meistä pystyi käsittämään kaikkia niitä julmuuksia, joita leireillä oli tapahtunut.
Illan ohjelmaan kuului vierailu synagogassa, jossa osallistuimme jumalanpalvelukseen.
Tämän jälkeen menimme illalliselle Jewish Community Centeriin. Ilta kului mukavasti
hyvän ruuan ääressä ja juutalaisia musiikkiesityksiä kuunnellessa.
Kolmantena päivänä herätys ei ollut yhtä aikaisin kuin edellisenä aamuna, joten saimme
nukkua vähän pidempään. Kolmannen päivän retkiohjelmaan kuului vierailu Wieliczkan
suolakaivoksille. Laskeuduimme kaivokseen portaita pitkin useamman kerroksen.
Suolakaivokset olivat upeat, sillä siellä oli veistoksia ja jopa kappeleita, jotka oli valmistettu
kokonaan suolasta. Kaivoskierroksen jälkeen nousimme hisseillä takaisin maanpinnalle.
Retken jälkeen meille jäi paljon vapaa-aikaa, jonka saimme viettää haluamallamme
tavalla.
Lähdimme pienessä ryhmässä tutustumaan kaupunkiin turistibussilla. Saimme mukavasti
lisätietoa kaupungista, koska kierrokseen kuului suomenkielinen opastus.
Viimeisenä päivänä meillä ei ollut yhteistä ohjelmaa, joten suurin osa käytti ajan hyödyksi
ja lähti ostoksille läheiseen kauppakeskukseen. Päivä meni nopeasti, ja pian
huomasimmekin, että oli aika lähteä bussille. Bussi haki meidät klo 18.30 ja vei
lentokentälle. Kentällä monet tekivät vielä viime hetken ostoksia, ja jälleen lentomme pääsi
lähtemään ajallaan eli klo 21.00. Suomeen laskeuduimme klo 23.55.
Matka oli todella mukava, mutta myös raskas. Monet taisivatkin olla todella väsyneitä
seuraavana päivänä koulussa.
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