Spalio 25-27 d. 1-2 klasių gimnazistų grupė vyko į kaimyninę Lenkiją. Ekskursiją organizavo
istorijos mokytoja Nida Vaigauskienė, jai talkino lietuvių ir literatūros mokytoja Gitana
Trinkaitė.

Pirmiausia romuviečiai atvyko į Osvencimą arba dar kitaip vadinamą Aušvicą – miestą
Mažosios Lenkijos vaivadijoje. Aušvicas – tai Antrojo pasaulinio karo metu nacių mirties
fabrikas. Šioje genocido vietoje buvo nužudyta apie 1,5 milijonų žydų ir kitų tautybių žmonių.
Mokiniai lankėsi barakuose, kuriuose eksponuojami buvusių kalinių asmeniniai daiktai,
skurdžią, nežmonišką jų buitį iliustruojantys rakandai, dryžuoti kalinių rūbai ir net sukurti
meno dirbiniai. Visus mokinius sukrėtė šiurpūs gido pasakojimai apie čia taikytus protu
nesuvokiamus niekuo nekaltų žmonių kankinimo būdus. Gimnazistai neslėpė susijaudinimo
apsilankę masinėje kalinių žudymo vietoje – dujų kameroje. Teko matyti ne vieną žmogų,
kurio skruostais riedėjo ašaros. Iš Osvencimo susipažinę su skaudžia istorine patirtimi
ekskursantai vyko į senąją Lenkijos sostinę – Krokuvą. Pažintis su senamiesčiu prasidėjo nuo
miesto gynybinės sienos - Floriono vartų. Senamiesčio gatvelėmis mokiniai traukė prie
garsiosios Vavelio kalvos - lankėsi Karalių pilyje ir katedroje, kur palaidoti Lenkijos ir
Lietuvos karaliai bei iškiliausi lenkai. Nuo kalvos atsivėrė puiki miesto panorama – Krokuva
garsėja bažnyčių ir veikiančių vienuolynų skaičiumi. Krokuvos senamiestį gimnazistams
pristatė čia gyvenanti ir puikiai lietuviškai kalbanti gidė Lijana. Pagrindinėje miesto Turgaus
aikštėje stovi turgaus halė (Sukiennice), Rotušės bokštas, paminklas žymiam poetui A.
Mickevičiui, paminklas Žalgirio mūšiui, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia su
dviem skirtingais gotikiniais bokštais. Šioje bažnyčioje yra garsus Feito Štoso Didysis
altorius, kuris visus stebina milžiniškais matmenimis, skulptūromis, medžio raižiniais.
Mokiniai vaikščiojo Karališkuoju traktu – Kanonicza ir Grodzka gatvėmis iki pat Jogailos
Universiteto – seniausios aukštosios mokyklos Lenkijoje. Čia saugomas žymiam poetui ir
prozininkui Česlovui Milošui skirtas raštas apie Nobelio premijos suteikimą. Trečiąją
ekskursijos dieną mokiniai vyko į Veličkos druskų kasyklą. Jie aplankė jau 700 metų
veikiančias Veličkos druskų kasyklas - nusileidę į 135 m gylį, lankėsi muziejuje,
atspindinčiame sunkų kalnakasių darbą, susipažino su druskos gavybos įranga, grožėjosi
druskos ežeru, lankėsi iš druskos iškaltoje Šv. Kingos koplyčioje su altoriais, statulomis ir
sietynais, vaikščiodami koridorių bei kamerų labirintais susipažino su karaliaus Kazimiero,
J.V. Gėtės, Popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūromis.
Ši kelionė - puikus kaimyninės valstybės pažinimo būdas. Mokiniai sužinojo labai daug
naudingos ir įdomios informacijos, kuri pravers aiškinantis įvairias kontekstines sąsajas per
istorijos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokas.

