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Markas Tvenas rašė: „Po dvidešimties metų tu būsi nusivylęs dėl to, kad nepadarei, nei dėl to,
ką padarei. Taigi atsikratyk pančių. Palik saugų uostą. Pagauk palankų vėją. Tyrinėk. Svajok.
Atrask.“ Šie žodžiai ir tapo veiksniu, paskatinusiu keliauti, tyrinėti ir atrasti, dviem keliones
pamėgusiems keliautojams biržiečiams Oksanai ir Ignui Simanavičiams. „Kelionės užaugina
sparnus, įkvepia tolesnei veiklai ir darbams.“- taip sako keliautojų pora, aplankiusi ne vieną
pasaulio kraštą. Jų kelionių žemėlapyje aplankyta ir Meksika, ir Nikaragva, ir Balis, ir Šri Lanka,
ir Turkija, ir Kuba, ir Zanzibaras, ir JAE, ir Etiopija, ir Egiptas, ir Tailandas, ir Vietnamas, ir kitos
pasaulio šalys, todėl lietuvių kalbos mokytoja ir pakvietė šią keliautojų porą susitikti su 7 a ir 7 b
klasės mokiniais.

      

 Oksana ir Ignas - jauni ir nuostabūs žmonės, norintys su mokiniais ne tik pasidalinti savo
žiniomis, įspūdžiais patirtimi, bet ir siekiantys uždegti ir juose tą kelionių ugnelę. Savo
intriguojančiu pasakojimu taip užbūrė ir įtraukė visus susitikimo dalyvius, jog atrodė, kad ir mes
keliavome kartu su jais. Regėjome jų sutiktus žmones, gyvenimą vietinių žmonių trobelėse,
jautėme jų džiaugsmus ir rūpesčius. Kiek įdomių nuotykių ir atradimų patyrė šie keliautojai! Kiek
žavingų akimirkų būta! Kokios nuostabios nuotraukos, kuriomis pasidalino jauna keliautojų pora.
Oksana ir Ignas pasakojo mokiniams apie aplankytas Etiopijos gentis, jų tradicijas ir papročius.
Įdomu buvo išgirsti ir pamatyti aplankytų genčių vyrų ir moterų aprangą, papuošalus, išvysti jų
buitį. Jaunieji keliautojai, pasakodami apie Mursi genties moteris, parodė ir ypatingą
papuošalą-molinę lėkštę, vadinamą „debi“, kurią į apatinę lūpą įsideda moterys, artėjant
pilnametystei. Pasakodami apie kitas Etiopijos gentis jaunieji keliautojų pora prisiminė ir
linksmus, ir pavojingus nuotykius, kai nepatenkinti vienos genties vyrai, matydami važiuojančius
turistus pro šalį, pradėjo mėtyti į juos didelius akmenis. „Galėjome ir negrįžti, jei tik būtų pataikę.
Išgelbėjo sekundė ir vairuotojo laiku paspaustas greičio pedalas“,- pasakoja Ignas. Mokiniai ilgai
klausinėjo šauniuosius keliautojus. Domėjosi jų pirmąja kelione, paskutine aplankyta šalimi,
ateities planais ir patirtais jų kelionių įspūdžiais. 
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