EUROPOS SĄJUNGA
Veiklūs kaimynai
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

Projekto trukmė
2014-04-01–2014-09-30

Projekto tikslas
Vystyti abipus sienos bendradarbiavimą organizuojant bendrus Lietuvos ir Lenkijos kultūrinius ir
istorinius renginius, įprasminant Marijampolės mūšio ir sukilėlių amžino poilsio vietą, sutvarkant
dalį parko teritorijos ir ją pritaikant pažintinio turizmo ir poilsio reikmėms.

Pagrindinės veiklos
1. Istorinis ir kultūrinis bendradarbiavimas abipus sienos.
Parengti turistiniai maršrutai ir organizuotos ekskursijos: „Suvalkų gubernijos Kvietiškio valsčiaus
pietvakarių Lietuvoje parkas ir dvaras“ bei turistinis maršrutas Marijampolė – Vainežeris Kapčiamiestis – Leipalingis – Punskas – Marijampolė.
2. Informacinio stendo ir nuorodų įrengimas.
Stendas bus pastatytas parko prieigose, jame pateiktas parko takų žemėlapis ir lankytinos vietos.
Nuorodos bus išdėstytos parko teritorijoje.
3. Mokslinis tyrimas „Užnemunės dvasininkų reakcija į sukilimus“.
Mokslinis tyrimas padės ne tik atsakyti į iškeltus klausimus, kaip sukilimai palietė ir Užnemunę
(Marijampolės, Suvalkų) kraštą, įtakojo tolesnį visuomenės kultūrinį vystymąsi, tautinį bei religinį
sąmoningumą, bet ir pasitarnaus geriems kaimyniniams dviejų tautų - lietuvių ir lenkų santykiams.
4. Konferencijos Punske (Lenkijoje) ir Marijampolėje (Lietuvoje) istorine tematika organizavimas.
Bus surengtos dvi konferencijos (viena Lenkijoje, kita – Lietuvoje), pranešimus skaitys lektoriai iš
abiejų šalių.
5. Bukleto parengimas lietuvių ir lenkų kalbomis.
Leidinys iki 12 lapų, kuriame bus nuotraukos, tekstas, sukilimo istorija, šių dienų sukilimo vietovių
vaizdai.
6. Lenkijos – Lietuvos jaunimo kūrybinė 7 dienų stovykla.
Stovyklos metu vyks jaunimo kūrybinės dirbtuvėlės (istorinis šokis, muzika, dailė, fotografija,
floristinių kilimų kūryba) fotografo praktinė pamoka, originaliausios fotografijos rinkimų vakaras
(tema „Sukilimo vietų vaizdai“), floristinių kilimų pristatymo vakaras, susitikimai su istorikais,
organizuojama ekskursija,

7. Kilnojama fotografijų paroda „Sustoję projekto įgyvendinimo akimirkos“. Marijampolės
kolegijoje ir Punsko valsčiuje surengtos parodos.
8. Viktorina moksleiviams ir studentams Lietuvos ir Lenkijos istorijos tematika.
Viktorinoje dalyvaus pagrindinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių, Marijampolės kolegijos
studentų komandos ir svečių iš Lenkijos komandos.
9. Dvaro parko teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui.
Vyks parko medžių būklės įvertinimas. Parko teritorijos pritaikymas turizmui: parengtas
supaprastintas parko teritorijos sutvarkymo projektas. Kraštovaizdžio sutvarkymas: brandžių
medžių lajos korekcija, menkaverčių medžių šalinimas, parko paklotės įrengimas, gėlynų įrengimas,
pėsčiųjų takų įrengimas, apsauginės tvorelės įrengimas. Įrengti mažosios architektūros elementai:
suoliukai, sūpynės. Pastatytos atminimo lentelės. Įsigyta reikalinga technika ir įranga.
10. Viešinimas ir administravimas.
Užsakytas reportažas regioninėje televizijoje. Straipsnis regioninėje spaudoje ir Marijampolės
kolegijos tinklalapyje www.marko.lt Bukletai bus platinami abiejose šalyse konferencijų ir
susitikimų metu.
Projekto tikslinė grupė
Marijampolės kolegijos studentai, Marijampolės ir Lenkijos Punsko krašto jaunimas.
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