
Šiaurės Lenkija - pavasario atostogų metu

Vilko guolis - Šv. Lipka – Griunvaldas - Elblagas – Malborkas – Štuthofas - Gdanskas

1 diena. Anksti ryte išvykstame iš Šiaulių. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją. Vykstame į Gierložo girią, kurioje aplankysime
„Vilko guolį“. „Vilkas“ buvo partinis Hitlerio slapyvardis. Tai dažniausiai  lankomas karinio turizmo objektas Europoje.
Bunkerį sudarė 40 gyvenamųjų, ūkinių ir administracinių pastatų, 7 sunkieji ir 40 lengvųjų gelžbetonio bunkerių.
Bunkerių aukščiai nuo šešių iki aštuonių metrų aukščio, iš viršaus apsodinti mišku. Į bunkerį buvo atvesta geležinkelio
linija, šalia įrengti du aerodromai, telefono ryšys su Berlynu ir fronto linija. Bunkeryje dirbo 2 100 karininkų, kareivių ir
civilių. Prieigos užmaskuotos, aplink esantys miškai – užminuoti: 1945–1955 m. tvarkant aplinką čia rasta 54 000 minų.
Bunkerio statybos taip pat įslaptintos, aplinkiniams gyventojams paskleisti gandai, kad čia bus statomas chemijos fabrikas
„Askania“. „Vilko guolio“ bunkerių sienos turėjo du gelžbetonio apvalkalus. Pirmasis ir antrasis apvalkalai buvo 4 m.
storio, tarp apvalkalų paliktas tarpas buvo pripildytas akmenų skaldos, kad konstrukcija, esant būtinybei, amortizuotų.
Kiekvieno bunkerio viduje tilpdavo apie 8 žmones. Vietos užtekdavo tik porai kambarių. Po karo amerikiečių
mokslininkai apskaičiavo, kad bunkeris būtų atlaikęs net ir tiesiai ant jo numestos atominės bombos, tokios, kokia buvo
numesta ant Hirošimos, sprogimo jėgą. Antrojo pasaulinio karo metu Hitleris bunkeryje praleido didžiąją savo laiko dalį –
daugiau negu 800 dienų. Šiame bunkeryje 1944 m. liepos 20 d. Klausas fon Štaufenbergas įvykdė pasikėsinimą nužudyti
Hitlerį. Nenorėdami, kad Raudonoji armija pasinaudotų bunkeriu, vokiečiai besitraukdami bunkerį susprogdino.

Tęsiame kelionę per Lenkiją.
Vykstame į  įspūdingiausią  Mozūrijos religinį centrą - Šv. Lipką arba Šventaliepę, dar vadinama šventąja

Varmijos sala, į kurią plūsta maldininkai. Tai  kelionės deimančiukas – vėlyvojo baroko vienuolynas ir bažnyčia, kurios
viduje „auga“ liepa – šios vietos simbolis. Šis vertingas ansamblis pastatytas stebuklingo apsireiškimo vietoje.
Pamatysime labai įspūdingą bažnyčios puošybą, sienų tapybą, akmenines ir medines skulptūras, auksakalių ir raižytojų
darbus. Bet labiausiai bažnyčią garsina „šokantys“ vargonai, sukonstruoti 1721m., kuriuos sudaro apie 5000 vamzdžių.
Užgrojus muzikai angelai skambina varpeliais, pučia trimitus.

Apsilankome Žalgirio mūšio vietoje, Griunvalde. Griunvalde, kur 1410 m. jungtinės Lietuvos ir Lenkijos pajėgos
sutriuškino Kryžiuočių ordino kariuomenę. Lietuviams tai buvo lemtingas karas. Tai kova už teisę į gimtąją žemę, religiją
ir nepriklausomybę. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Papusryčiavus vykstame į Lenkijos miestą Elblagą. Elblagas antras pagal dydį Varmijos – Mozūrijos
miestas, jau nuo XIII a. priklausęs Hanzos sąjungai, kadaise buvęs Teutonų ordino magistrų rezidencija. Elblagas yra
seniausias miestas Varmijos - Mozūrijos vaivadijoje, kadaise buvęs svarbus uostas. Elblago senamiestis buvo smarkiai
apgriautas II-o Pasaulinio karo metu, tačiau vėliau istoriniai gotikos, renesanso ir baroko stiliaus namai buvo atstatyti.
Pasivaikščiojimas po vakarinį senamiestį: Šv. Mikalojaus katedra, Turgaus vartai ir skulptūra kepėjui.
Mūsų laukia pažintis su viena iš didžiausių viduramžių Europos pilių - Malborko (Marienburgo) pilimi. Pilies kompleksą
supa tvirta gynybinė siena, puošiama gausybės bokštelių. Pilies viduje galima apžiūrėti gyvenamuosius apartamentus,
koplyčią, sargų stebėjimo postus ir koridorius, Vasaros, Žiemos menes bei kitas patalpas. Muziejuje eksponuojami
viduramžių ginklai, amatininkų dirbiniai, skulptūros, gintaro papuošalai. Aukštutinėje pilyje kadaise buvo ir kalėjimas,
kuriame buvo kalinami ypatingi belaisviai, vienas iš jų buvo Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Vykstame į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Šioje vietoje 1939-1945 m. veikė viena iš
griežčiausių nacistinių koncentracijos stovyklų. Kaip ir kitose nacių koncentracijos stovyklose, Štuthofe buvo
izoliuojamas to meto elitas, politiniai bei socialiniai aktyvistai. Alinantis darbas, žiaurus režimas, nepakeliamos gyvenimo
sąlygos, maisto stygius, šaltis, higienos trūkumas – tai tik keletas žodžių, apibūdinančių šią „mirties stovyklą“.
Sukrečianti ekspozicija – tai kalinių barakai, dujų kameros, krematoriumas, stebėjimo bokšteliai ir kt. Čia yra buvęs net
„lietuvių barakas”. Šioje koncentracijos stovykloje kalėjo ir rašytojas Balys Sruoga. Kita mūsų stotelė – Gdanskas.
Atvykstame į Hanzos pirklių miestą – Gdanską, kuriam būdingi įvairūs architektūros stiliai: rūsti gotika, elegantiškasis



renesansas, puošnusis rokoko. Apžvalginė ekskursija po senamiestį: „Ilgosios prekyvietės gatvė“, gotikos ir renesanso
stiliaus miesto Rotušė, „Neptūno“ fontanas, prabangūs pirklių brolijos „Artūro namai“, Turgaus aikštė, gotikinė Šv.
Mergelės Marijos bažnyčia, miesto panorama iš bažnyčios bokšto; pasivaikščiojimas šurmuliuojančia Marijos gatvele,
kuri sužavės mažomis juvelyrų dirbtuvėlėmis, gintaro parduotuvėlėmis, gatvės kavinėmis. „Duonos“ vartai, „Marijos“
vartai. Laisvas laikas, kurio metu siūlome pasivaikščioti ir pasigrožėti Motlavos upės krantinėje stovinčiais senoviniais
pirklių namais, senojo uosto panorama. Atsisveikiname su Gdansku. Kelionė per Lenkiją, Lietuvą. Grįžimas namo.

Kelionės kaina: 125 Eur./asm.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
 kelionė patogiu autobusu;
 2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
 kelionės vadovo paslaugos;
 ekskursinė programa;
 kelionės dokumentų sutvarkymas.

Ekskursijos pagal programą:
 „Vilko guolis“:
 Šventos Lipkos vargonų iškilmongos muzikos klausymasis – prašoma atsidėkoti auka nuo 10

PLN./asm.;
 Žalgirio mūšio vietoje esantis muziejus
 Pilis Malborke
 Štuthofo koncentracijos stovykla

Norinčius vykti į kelionę kviečiame registruotis 303 kab. (socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė).


