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CRACOVIA CANTANS 05.-10.JUNI 2019
Nesodden & Frogn Kammerkors tur til Krakow, Polen
5. – 10. juni 2019
Reisearrangør Krakow: Escape Travel v/Rolf Egeland
Korets reisekomitè: Einar Berger og Kristoffer Grude
Fotografer: Linda Hagen, Trude Wangsvig, Vigdis og Tom
Kristiansen, Sverre Strålberg
Reisebrev: Trude Wangsvig
8.2.2020
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Onsdag 5.juni

Wavelborgen
På Wawel-høyden sørvest i gamlebyen
ligger det storslåtte kongelige slott, en
gang sete for de polske konger. Ved
siden av slottet ligger katedralen, fra
det 14 århundre, hvor de kongelige ble
begravet. Byens røtter går helt tilbake
til år 965.
Fra den samme tiden stammer de
eldste deler av Wawel-borgen, et
majestetisk arkitektonisk kompleks,
som består av slott, katedral og
festningsanlegg. Dette var polske
kongers residens og landets hovedstad
fram til 1596, da Warszawa overtok.
Det var forresten i St. Leonard-krypten i
Wawel-katedralen at paven holdt sin
aller første messe. Det var her Karol
Wojtyla - han som i 1978 ble pave
Johannes Paul II - hadde sin
arbeidsplass. Han kom fra en liten
landsby til Krakow med sin far i 1938.
Krakow ble hans hjemby, her var han
tvangsarbeider under nazistene, her
leste han teologi i hemmelighet, her ble
han erkebiskop og kardinal.

ANKOMST KRAKOW ONSDAG – TUR TIL WAVEL-BORGEN

Vi startet korturen med en sang allerede på
flyplassen mens vi ventet på bagasjen.
Vi hadde «egen tid» og da ble det lunsj på nærmeste restaurant mot
gamlebyen – det ble mange og koselige lunsjer i Krakow.

Vi hadde sightseeing til
fots i gamlebyen – her
får vi orientering fra
guide Ewa Mally. Her
går vi mot Wavelborgen.

I toppen av Sigismund-tårnet på katedralen henger Polens
største kirkeklokke. Den kom på plass i 1521 og er 2 meter høy, 2,5 meter i
diameter og veier 11 tonn. Den blir bare ringt med ved viktige nasjonale
feiringer, og da trengs det 10-12 menn for å få den til å lyde.

Onsdag 5.juni

KRAKOW – FANTASTISKE BYGNINGER OG KIRKER

Vi måtte alltid
gå gjennom
denne porten
når vi kom fra
torget og skulle
til hotellet.

Torunn og Sverre
på informasjonsmøte på hotellet

Hestekjerrer
til rundtur i
Krakow

På 1900-tallet foregikk det store vedlikeholds-arbeider
på Wawelhøyden. Pengene ble skaffet ved
innsamlinger. Alle som ga et beløp
fikk navnet sitt på en murstein.
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Onsdag 5.juni

St.Peter and Paul Cathedral
De hellige Peter og Paul kirke i
gamlebyen i Kraków, Polen er en
romersk-katolsk, polsk barokk kirke
som ligger ved ul. Grodzka 54
street. Den ble bygget mellom
1597–1619 av Giovanni Maria
Bernardoni som perfeksjonerte den
originale designen til Józef Britius.

Dette er statuer av de 12
disiplene til Jesus

Onsdag 5.juni

TORGET
Gamlebyen, Krakows hjerte, smykkes
med mange praktfulle byggverk fra
middelalderen. I gamlebyen finner vi bl.a.
den gotiske kirken St.Mary fra det 1300
århundre, verdensberømt for sin
middelalder-altertavle skapt av
kunstneren Wit Stwosz. Universitetets
hovedbygning, Collegium Maius,
grunnlagt i 1364, er oppført i gotisk stil.
Universitets-biblioteket, som omkranser
en vakker gårdsplass, regnes som juvelen
i gamlebyens middelalderske arkitektur.
På gårdsplassen står en statue av
astronomen Copernicus, som studerte
der.
Gjennom det 14. århundre var Krakow
Polens økonomiske og politiske senter,
og byens universitet var berømt i Europa i
det 15. og 16. århundre.
Krakow ble i motsetning til Warszawa,
spart for ødeleggelser under den 2.
verdenskrig. Dette har sin forklaring i at
den tyske okkupasjonsmakten hadde sitt
hovedsete her.

Vi hadde sightseeing til fots i gamlebyen –
her er vi på torget og ser markedsbodene
og Mariakirken for l.gang.

Hver time
stopper folk
opp foran
Mariakirken i
Krakows gamle
bydel. De
venter på
trompeteren
som skal spille
sitt avbrutte
signal fra
kirkens høyeste
tårn.

Onsdag 5.juni

Onsdag – middag og tur gjennom St. Florian Gate
Legenden sier at byen ble grunnlagt
over grotten til en drage av den mytiske
herskeren Krak, derav navnet Kraków. I
virkeligheten er navnets opprinnelse
noe mindre kongelig; det gammelslaviske krak (moderne polsk kruk)
betyr ravn, og byens navn betydde
derfor opprinnelig «et sted med mange
ravner».
Arkeologiske utgravninger viser at de
eldste bosetningene i området er fra
forhistorisk tid, men det var ikke før i
det 8. århundre at bosetningene fikk
form av en by.
Før grunnleggelsen av staten Polen var
Kraków hovedstad for wiślanerstammen. Arkeologiske funn av mynt
belegger at området samhandlet
med Romerriket. Wiślanernes
stammestat tilhørte i kort tid StorMähren, og etter at sistnevnte ble
erobret av ungarerne, ble Kraków
innlemmet i Böhmen. Mot slutten av
det 10. århundre var byen allerede et
viktig handelssenter, og rundt 990 ble
den inkorporert til de
polske piastenes rike, av Mieszko
I eller Bolesław I den modige. Det var da
byen fikk sine første
mursteinsbygninger, blant annet slottet
på Wawel, romanske kirker, en katedral
og en basilika. Samtidig ble det
opprettet et bispedømme i Kraków i
år 1000.

Etter sightseeingen fikk vi middag på restaurant CK Dezerter.

Torsdag 6.juni

TORSDAG – TUR TIL MUSEET UNDER TORGET

Under jorda på markedsplassen
finner du Rynek underjordiske
museum, et historisk museum som
viser arkeologiske utgravinger og
forteller byens historie på 6000 kvm.
Merk at kun 300 mennesker slipper
inn samtidig, så du bør kjøpe billett
på forhånd. Inngangen til museet er i
det nordøstre hjørnet av hallen.
Museet er basert på utgravinger av
hus og de originale brosteinsgatene
som lå her i middelalderen.

Museet er under denne kuppelen på
torget.

Her ser vi en modell av Krakow på 1600-tallet.

Ellen, Einar og Trude
på tur omkring –
handling, luncher og
sightseeing.

Torsdag 6.juni

TORSDAG - SIGHTSEEING
St Catherine Church – en av de
vakreste gotiske kirkene i Krakow

Vi ser nærmere på St.
Catherine Church og ser at
det gjøres klart til konsert
seinere på dagen.

En av de hyggelige lunchene Ellen, Einar og
Trude inntok i Krakow.

Her forberedes det til konsert.

Torsdag 6.juni

TORSDAG – BESØK I JØDISK BYDEL

Kong Kasimir III grunnla i 1335 Kazimierz,
det jødiske distriktet som holder til like sørøst for Gamlebyen, ved Wislas elvebredder.
Kazimierz hadde opprinnelig rolle som
selvstendig by fra 1300-tallet og frem til
1800-tallet, og fungerte som smeltedigel
for den kristne og jødiske kultur.. Til tross
for at området kun befinner seg en rask
gåtur fra sentrum, så vil du straks legge
merke til at du befinner deg i et helt annet
strøk. Turistfølelsen er borte, bebyggelsen
annerledes og veinettet er erstattet med
små, koselige gater.

Ferdigstillelsen av den flotte synagogen
dateres tilbake til 1400-tallet. Det gjør bygget
til det eldste eksisterende eksempelet på jødisk
arkitektur i Polen.

Middag i restaurant Bombonierka hvor vi fikk Roast loin i roast sauce med bakt potet, dessert ostekake. Ikke en høydare etter hukommelsen.

Torsdag 6.juni

FESTIVALEN STARTER – KONSERT I ST. CATHERINE CHURCH

St. Katarina-kirken ble grunnlagt av
Kasimirus III Den store før 1363 for den
augustinske orden . De opprinnelige
planene ble endret av ukjente grunner, og
kirken er nesten 13 m kortere enn
opprinnelig planlagt, også fasaden er aldri
fullført og heller ikke de to tårnene ble
reist.
St. Katarina kirke har ikke så heldig
historie, flommen i 1534 forårsaket stor
ødeleggelse for bygningen, så vel som
brannen i 1556 da taket kollapset. Kirken
ble skadet to ganger, i 1443 og i 1786 av
jordskjelv .
Som en grunn til det i 1796 beordret
de østerrikske myndighetene at kirken
skulle legges ned. Augustinerne hentet
kirken atten år senere, men
bymyndighetene bestemte seg for å rive
den på grunn av forferdelig fysisk
tilstand. Heldigvis skjedde dette aldri, og
kirkens restaurering ble gjennomført fra
midten av XIX århundre til 1. verdenskrig.
Nå er det et av de

Korene synger i
denne fantastiske
salen – med en
utrolig akustikk.

Vi sang
o Hymne
o Du omgir meg
o Brudeferden
o Mustaleinen
o I skovens dybe
o Fjäriln vingad
o Våren

Her synger
Kvæfjord
mannskor,
svensk
ungdomskor
og vi.

Fredag 6.juni

SALTGRUVENE – ET MINNERIKT BESØK
På 1700-tallet ble Saltgruvenes fokus
stadig mer rettet mot turistnæringen og
Saltgruvene som turistattraksjon. De
besøkende tas med ned langs dype ganger
og trappetrinn til de kommer til et vakkert
underjordisk museum som fordeler seg på
både ganger og åpne kamre. Gruvene
strekker seg helt ned til 327 meter under
bakken. Hele 125 meter under bakken
ligger det et postkontor og souvernirbutikker beregnet for de besøkende.

Mens vi venter på å gå
ned alle trappene i
saltgruvene, ble det
handling.

Fredag 6.juni

SALTGRUVENE
Saltet har bevart treverket i Wieliczkagruvene i Polen perfekt i 700 år. Kanskje
virker det også beskyttende på ekteskapene
som inngås i saltgruvens fantastiske kapell
130 meter under bakken?
Wieliczka-saltgruvene like
utenfor Krakow er Polens mest besøkte
turistattraksjon. Nesten 400 trappetrinn
under bakkenivå, etter en lang spasertur på
blankpolert salt som minner om marmor,
finner du gruvens juvel.

Da storsalen åpenbarte seg
gjorde det et uutslettelig inntrykk
– av fantastiske utskjæringer,
former – i salt!

Fredag 6.juni

SALTGRUVENE
Kapellet til den hellige Kinga er på
størrelse med en middels stor kirke.
Gravd og skåret ut for hånd gjennom 68
år, sønn overtok etter far, og nevø etter
onkel. Over 20000 tonn saltklumper ble
båret ut av trette gruvearbeidere etter at
vanlig arbeidstid var slutt
Arbeidet skjedde i dypeste
hemmelighet, fordi religionsutøvelse
var forbudt.

Da storsalen åpenbarte seg gjorde det et uutslettelig inntrykk – av fantastiske utskjæringer,
former – i salt!
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Fredag 6.juni

SALTGRUVENE – ET MEKTIG INNTRYKK
Resultatet er et kirkerom der absolutt alt er laget av salt:
Veggene med utskjæringer av scener fra Bibelen, det
mønstrede gulvet, alteret og ikke minst de gedigne
lysekronene av saltkrystaller.

Saltet har bevart treverket i Wieliczkagruvene i Polen perfekt i 700 år.

Fredag 6.juni

SALTGRUVENE – ET MEKTIG INNTRYKK

Selve kongesalen – gjorde et mektig
inntrykk – og vi fotograferte – alle.

Her sang vi.

Fredag 6.juni

KIRKEKAPELL I SALTGRUVENE
Gruvearbeid er i seg sjølv farefullt, men
det vinna ut salt har ein ekstra
helsekostnad. Salt kan tæra på huda og
føra til sår som det så kan gå koldbrann i
fordi saltet hindrar dei i å gro.
I nyare tid har ein likevel funne ut at
gruvene og kan vera gunstige for helsa.
På 50-talet la polske legar merke til at
arbeidarar i saltgruvene hadde
få lungesjukdommar, slik
som tuberkulose, samanlikna med
befolkninga elles. På grunnlag av dette
laga dei ei ny
behandlingsform, speleoterapi, der
pasientar tilbrakte tid i saltgruver.
Det var en egen kirke nede i saltgruvene – og da ble det en liten
sittepause – det ble mye gåing.

Saltkrystallkronen var
verdt et syn

Fredag 6.juni

Denne blir i dag brukt i heile AustEuropa mot astma og andre
luftvegssjukdommar. Saltet i lufta skal
løysa opp slim og drepa bakteriar i
lungene.

SALTGRUVENE

Det var så vidt vi fikk
plass i heisen på vei opp

Dagslyset ute var herlig å komme ut i.

Fredag 6.juni

FREDAG – MIDDAG Restaurant Morskie OKO

Mens vi spiser er det konserter i flere
kirker.

En nydelig middag i lokale som opprinnelig
var bryggerhus, med musikkinnslag og
serveringspersonal i lokale drakter.

Nå gjør Gunnar klar til å synge
bordverset.

Lørdag 8.juni

JØDISKE SYNAGODE – ÅPEN PÅ FREDAG - STENGT PÅ LØRDAG

Den gamle synagoge (polsk Synagoga
Stara) er en ortodoks synagoge i bydelen
Kazimierz i Kraków, ved Szeroka-gaten 24.
Den er Polens eldste bevarte synagoge og
en av de mest verdifulle severdigheter
innen jødisk sakralarkitektur i Europa.

Noen kom inn på
kirkegården og så
alle gravene.
Veggen er graver til
de som ikke fikk
plass.

Her fra innsiden av synagogen.

OPPVARMING HVER MORGEN – TIL ØVELSEN

Vi bodde på hotel Hotel
Royal i Gertrydy 26-29

Hver morgen hadde vi
korøvelser og startet
med oppvarmingsøvelser
som Unni førte an.

Reidun og Per
syklet fra Norge
til Krakow!

Et glass vin på
rommet hører
med på kortur!

Lørdag 8.juni

SCHINDLERS FABRIKK - JØDEKVARTERET
Fader Bernateks gangbro (Kładka Ojca Bernatka) over
elven Wisła. Bydelen har fått en oppblomstring etter
at gangbroen kom. Opprinnelig var det en egen by, og
grensen mellom Polen og keiserriket Østerrike-Ungarn
gikk her ved elven. Ikke før 1915 ble Podgórze slått
sammen med Kraków. Bydelen bærer også på en
tragisk historie, da nazistene under andre verdenskrig
brukte bydelen som konsentrasjonsleir og drev byens
jøder hit. Mange ble henrettet på stedet, mens andre
ble sendt videre til Auschwitz. Schindlers
emaljefabrikk ligger i Podgórze, og deler av
filmen «Schindlers liste» ble filmet her. De siste årene
har det dukket opp mange små kaféer og
restauranter i Podgórze, og bydelen har fått et nytt liv.

Vi fant Schindlers fabrikk og
dessverre hadde vi brukt lang
tid på å gå hit, så det ble en
rask gjennomgang med kino,
bilder og historier før vi
spanderte på oss taxi tilbake til
hotellet.

Lørdag 8.juni

LØRDAG - KORKONKURRANSE
Polens 3. største by med ca. 800.000
innbyggere. Krakow var Polens
hovedstad og sete for de polske
konger gjennom middelalderen. Byen
mistet sin status som hovedstad i
1609. Beliggenhet ca. 250 km sydvest
for Warszawa. Elven Wisla, som
trafikkeres av elvebåter og lektere,
deler byen i to. Noen mil syd for byen
reiser fjellkjeden Karpatene seg, med
vintersportsstedet Zakopane, mot
grensen til Slovakia.
Torunn – vår faste koreograf – med de siste
formaninger for hvordan vi skal gå inn og
hvordan vi skal stå.
Vi kjørte til konkurransestedet –
Karlowicz Music School – kl 1500 og det
ble mye venting..før det var vår tur.

Lørdag 6.juni

LØRDAG - KORKONKURRANSE
Våre konkurranse-nummere var

❖Påls Fuge
❖Brudeferden
❖Scandinavian Shuffle
❖Poor Man Lazarus

FESTMIDDAG ETTER KONKURRANSEN

Meny: Salat m/camembert,løk pære og tørkede
caranberris. Andelår i eple mousse med
aroma av cinnamon, potet m/smør.
Dessert Sorbet glass

Fridtjof
dirigerer oss
- og vi gjør
lykke her.

Lørdag 6.juni

KONSERT I PETER & PAUL CATHEDRAL ETTER MIDDAG
❖ Adolf Fredrik’s Music School, class 8,
Sverige

o Laudate Omnes Gentes
o Til Sanctus (Heilig) (2 v)

❖ Siòfok Male Choir – Ungarn

o Som når et barn kommer hjem

❖ Nesodden & Frogn kammerkor

o Velsignelsen

❖ Klaipèda University Mixed Choir –

o Abide with me (O bli hos) (3 v)

Litauen
❖ Academic Mixed Choir of the City
Center og Culture and Leisure N.G.
Vasiliev – Russland
❖ L’Asenzio - Tsjekkia

Det svenske koret imponerte stort, det
gjorde også det litauiske.

o I'm gonna sing
o Oh Freedom
o Poor Man Lazarus

Søndag 10.juni

Auschwitz er det tyske navnet på den polske
byen Oświęcim ved elven Wisła, 30 km sørøst
for Katowice og 50 km vest for Kraków i Polen. Her
lå nazistenes største konsentrasjonsleir, som var
spesialbygd for masseutrydding av mennesker
under andre verdenskrig.En gammel kaserne med
murhus og trebrakker ble sommeren 1940 tatt i
bruk som såkalt karanteneleir, og ble etter hvert
utvidet til naziregimets viktigste tilintetgjøringsleir.
Utvidelsen av Auschwitz fra det gamle kaserneanlegget til det som ble nazistenes mest omfattende
tilintetgjøringskompleks var både sikkerhetspolitisk
rasistisk og økonomisk motivert.

AUSCHWITZ OG BIRKENAU – et gripende besøk

Guiden vår fortalte om de grusomhetene som vi så på bildene i
Auschwitz – det gjorde inntrykk å se det vi har lest ved selvsyn.

Søndag 10.juni

AUSCHWITZ – et gripende besøk

Anslagene over hvor mange som ble drept i
Auschwitz, har variert fra 1 til 4 millioner.
Man regner nå at mellom 1,1 og 2 millioner
mennesker ble drept. De fleste ofrene
var jøder, men også et stort antall
polakker, sigøynere og andre ble myrdet.
Bare 10 prosent av dem som prøvde å
flykte fra konsentrasjonsleiren, lyktes.

Alle sko, vesker, hår, tre-ben som ble igjen etter
kremering, gjorde et uutslettelig inntrykk.

Piggtråd, ekserser-plass, gassovnene – fryktelig
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Søndag 10.juni

BIRKENAU – ET FRYKTELIG STED

Auschwitz 2 eller Birkenau (polsk: Brzezinka) ble
bygd tre kilometer unna i oktober 1941. Det
140 hektar store komplekset rommet rundt 300
fangebrakker samt latriner, kjøkken og andre
forvaltningsbygg. De første fangene var
russiske krigsfanger, men etter hvert kom først
og fremst jødiske fanger til leiren. De fleste ble
drept eller døde på grunn av forholdene i leiren
kort etter ankomst. Fra mars 1942 fungerte den
som en ren utryddelsesleir, vesentlig for jøder,
men også for sigøynere.
Kong John Albert I. overførte i 1495 alle
jødene i Krakow til Kazimierz, og byen ble raskt
et livlig jødekvarter, hvor det samlet seg jøder
fra hele Europa. Hele syv synagoger ble bygget
her. I 1650 hadde byen hele 4.500 innbyggere.
Historien ble brått avsluttet under 2.
verdenskrig, da alle jødene ble av nazistene
tvunget til å flytte til en ghetto nord for
Kazimierz, før de ble sendt til konsentrasjonsleirer. Under andre verdenskrig ble totalt 90%
av byens 60.000 jøder utryddet.

Vi leste mye på informasjonstavlene

Piggtråd, kasernene –
det var fælt å se
Birkenau.

Søndag 10.juni

De første ofrene for massedrap ved
hjelp av gass var russiske
krigsfanger og andre fanger som ble
drept i kjelleren til brakke 11 (den
gang brakke 13) i Auschwitz 1
sommeren 1941.
I oktober samme år startet
massedrapene på fanger med
gassen Zyklon B i krematoriet i
Auschwitz 1. Byggingen av
tilintetgjøringsleiren Birkenau
startet i 1941, og i januar 1942
begynte massemordene på jøder i
Birkenau. Seleksjon av de
deporterte jødene skjedde
unntaksvis fra våren 1942, men fra
juli 1942 ble alle jødene selektert
etter arbeidsevne, kjønn og alder.
Gamle, syke, barn under cirka 14 år
og de fleste kvinner ble sendt
i gasskamrene; arbeidsdyktige
menn ble satt til tvangsarbeid enten
i leiren, i en av SS-fabrikkene eller i
en av Buna-fabrikkene.

AUSCHWITZ II – ELLER BIRKENAU
Vi fikk på
øretelefoner
slik at vi
hørte
guiden

Guiden fortalte at latrina var et «fristed» for
fangene. Det luktet så ille der at fangevokterne stod
igjen på utsiden. Fangene brukte derfor tiden på do
til å utveksle informasjon

Guiden fortalte at det lå 400 personer der det
før var 10 hester

KRAKOW – SHOPPING, MARKED OG LUNCHER
St. Florian's Gate eller Florian Gate i
Kraków, Polen, er et av de mest kjente
polske gotiske tårnene, og et
samlingspunkt for gamlebyen i
Krakow. Det ble bygd omtrent 1300tallet som et rektangulært gotisk tårn
av "vill stein", en del av byens
befestninger mot tyrkisk angrep.

Vi koste oss i Krakow – med hyggelige luncher, mange
vandringer til torget, handling og god stemning.

Søndag 10.juni

PREMIERING OG AVSLUTNINGS- (GALA)-KONSERT MED ALLE KORENE

Kraków er en av de største og eldste
byer i Polen. Den har status som
distriktsnivåby, og er kjent for jødenes
historie og lidelser

Vi fikk 3.
plass i vår
klasse, og
skjønner
ikke hvorfor
vi ikke slo
det andre
koret som vi
hørte før det
var vår tur.
Alle dirigentene oppstilt og Gunnar mottar vår 3.plass-diplom.

Søndag 10.juni

UTFLUKTDAGEN – BUSSTUR OG LUNCH

Lunch på Na Rozdozu restaurant

En svært varm dag.

Takk for en veldig fin,
minne- og opplevelsesrik
kortur til Krakow
30.1.2020
Trude Wangsvig

