Kraków.

30-9-201 7.
Om 9 uur vertrekken we met een grote bus naar Kraków. Een groot deel van het
traject daarheen hebben we al gezien op weg van het vliegveld van Katowice naar
Zakopane.
Glooiende heuvels trekken voorbij met her en der kleine dorpen. Het eerste stuk
(om de Białego beek) is nog toeristisch met veel pensions, hotels en restaurants.
We zien de grootschalige werkzaamheden aan de nieuwe snelweg. Dan wordt
alles minder interessant. Peter laat een klein boekje met de meest interessante
items van Kraków rondgaan.
Om 1 0:20 worden we op een busparking aan de Wisła is Kaków afgezet en zwermt
iedereen al dan niet in groepjes over de stad uit.
De nevenstaande route is dan ook de route die wij (Tineke en Nart) hebben
gelopen.
Bij het I-kantoor (in de richting van het kasteel op de heuvel Wawel) krijgen we een
mooie plattegrond mee. Allereerst (11 :43) bezoeken we die heuvel Wawel met zijn
vele historische gebouwen. We bekijken een crypte aan de buitenzijde van de
kathedraal, waar naast maarschalk Józefa Piłsudskeigo ook het presidentiële paar,
Lech en Maria Kaczyńscyde zijn bijgezet. Dan bezichtigen we de kathedraal zelf
(géén foto's maken, jammer) en het kasteel Zamek Królewski.
Vervolgens (1 2:20) zoeken we de Joodse wijk Kazimierz op. Na enkele
sygnagogen daar is het lunchtijd. We strijken op een terras aan het aardige plein
Szeroka neer (Van 1 3 tot 1 4 uur). Tineke neemt een dikke vegetarische tosti en Ik
een hertengoulasjsoep in een pannetje van brood. Intussen strijkt zowat de hele
bevolking van Pan Tadeusz op hetzelfde terras neer!
Dan lopen we in een vrijwel rechte lijn terug naar het stadscentrum. Onderweg
kijken we even rond op een gezellige jaarmarkt ter ere van St. Michael.
Aan het immens grote plein Rynek Glówny bezoeken we (1 5:05 - 1 5:30) de
weelderig uitgevoerde Bazylika Mariacka. Tenslotte lopen we de grote markthal
Sukkienice door, die midden op het Pynek Glówny staat.
Het wordt tijd om de bus weer op te zoeken. Met een hoop paardenkoetsen achter
ons aan lopen we door de grote winkelstraat Droga Królewska terug naar de
heuvel Wawe. Tenslotte weer langs de rivier naar de busparking, waar we even
moeten wachten op de bus.
De terugreis gaat navenant we dichter in de buurt van Zakopane komen steeds
moeizamer. De koppeling is blijkbaar aan het eind van zijn latijn. Kruipend in de
eerste versnelling en onder luide aanmoedigingen van de passagiers legt de
chauffeur de laatste meters af. "Gehaald!"
Tijdens het diner wordt Roos alvast van een bosje zelf gevonden bloemetjes
voorzien. Ze is morgen jarig.
Uiteraard wordt ook deze avond weer met kaarten afgesloten.

LB, RB: De bus.
M: Typische huizen uit de omgeving van Zakopane.
O: Het landschap ten noorden van Zakopane.

LM, MM: Werkzaamheden aan een nieuw stuk snelweg.
LO: Buitenwijk Kraków.
MO: Wisła in het centrum van Kraków.
RO: WO II monument op plac Kossaka.

Polański werd in 1 933 geboren in Parijs als kind van Poolsjoodse ouders. In 1 937 verhuisden zijn ouders terug naar
Polen. Een ongelukkige beslissing, want nog geen twee jaar
later werd Polen veroverd door nazi-Duitsland, waarna de
gehele familie Polański werd opgesloten in het getto van
Krakau. In 1 943 wist Polański uit het getto te ontsnappen.

LB: Wisła.
RB: Ikantoor aan de voet van de Wawe.
LM: Katedra na Wawelu.
MM: Ster voor Roman Polański.
RO: Smok Wawelski, beter bekend als de Wawel Draak.
LO: Kramen aan de Wisła.
MO: Zamek Królewski.

In de crypte naast de kist van maarschalk Piłsudski ligt het
presidentiële paar, Lech en Maria Kaczyńscy, dat bij een
vliegtuigongeluk in de buurt van Smolensk om het leven
kwam op 1 0 april 201 0. De bijzetting van hun lichamen in
Wawel wekte veel controverse onder de Polen op. Deze
crypte is op dit moment als een bedevaartsoord, zoveel
bezoekers zijn er bij een haast godsdienstige ceremonie.
Maarschalk Piłsudski, de ‘Vader des Vaderlands’ en eerste
president van het herrezen Polen, wordt nu nog steeds
beschouwd als de redder van het vaderland.
Deze pagina: Zamek Królewski.
MO: Kist van maarschalk Józefa Piłsudskeigo.

LB, MM, RM: Zamek Krówelski.
LM: Buitenmuur van de kathedraal.
MO: Kościół OO. Bernardynów.
RO: Planty Dietlowskie.

LB, RB: Krakowska.
MM: Ridder in karton en aluminiumfolie.
RO: Józefa in de joodse wijk Kazimierz.
LO: Terras met naaimachinetafeltjes.

MB, RB: Stara synagoga, ul. Szeroka.
RO, LO, MO: Lunch op Szeroka.

Jan Kozielewski werd in 1 91 4 in Lódz geboren, in 1 942 nam
hij de schuilnaam Karski aan. Vanaf 1 939 was hij als koerier
werkzaam voor de Poolse ondergrondse en in 1 943 wist hij te
ontkomen naar Amerika . In New York schreef hij op een
hotelkamer zijn Mijn bericht aan de wereld. Het boek
verscheen in 1 944, dus nog tijdens de oorlog, in de
Verenigde Staten. De uitgever maande Karski om antiRussische uitlatingen te vermijden – een hoofdstuk over de
rol van Stalin in de oorlog werd geschrapt.
LB: Monument voor joodse slachtoffers.
MB: Jan Karski.
RB: Joods kerkhof. Foto Jogchum.
MM, LO: Planty Dietlowski.
RO: Sienna.

Deze pagina: Jaarmarkt St. Michael op Maly Rynek.

B: Jaarmarkt St. Michael op Maly Rynek.
LM: Rynek Glówny met de markthal.
RO: Bazylika Mariacka.
MO: Sv. Barbary aan de pl. Mariacki.

Deze pagina:
Bazylika Mariacka.
LB: Altaar bij de zijingang.
RB: Presbyterium met
hoofdaltaar.
O: Ornamenten
Presbyterium.

MB: Hoofdaltaar.
RB: Zicht terug vanuit 't Presbyterium.
LO: Orgel.
RO: Paardenkoetsen voor de basiliek.

LB, MB, RB: Sukiennice.
RO: Kosciol sw. Wojciecha
LO: ‘Eros Bendato’ van Igor Mitoraj.

L: Kosciol sw. Piotra i Pawla.
RB: Kosciol sw. Andrezja.
Volgende pagina: Op weg naar Zakopane.

