Įgyvendinome projektą
„Kultūriniai mainai: Žalgirio mūšio istorija ir dabartis“
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendino projektą „Kultūriniai mainai: Žalgirio mūšio istorija ir
dabartis“. Projektas buvo vykdomas su partneriais: Kalvarijos gimnazija, Balstogės Dambrovos (Lenkija) valsčiaus
kultūros centru bei Dambrovos savivaldybės gimnazijos mokyklų kompleksu. Finansavimą skyrė ES Europinės
regioninės plėtros fondas pagal „2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną“ programą, iš Smulkiųjų projektų fondo. Projektui įgyvendinti buvo skiriama 85 692
eurų. Iš jų 45 485 eurai atiteko Kultūros centro projekte numatytai veiklai organizuoti, 21 249 eurų – Kalvarijos
gimnazijai. Dalis projekto biudžeto buvo skirta Lenkijos Respublikos Balstogės Dambrovos valsčiaus kultūros centro
ir Balstogės Dambravos savivaldybės gimnazijos mokyklų komplekso veikloms – 18 958 eurai. Bendras projekto
biudžetas - 85 692 eurai. Suma, kurią maksimaliai kompensavo programa – 72 838 eurai. Kalvarijos savivaldybė,
prisidėdama prie projekto įgyvendinimo, skyrė Kultūros centrui 6 822, Kalvarijos gimnazijai – 3 187 eurų.
Projektas pradėtas vykdyti 2010 m. rugpjūčio 20 d. Projekto pabaiga - 2011m. kovo 31d. Projekto esmė –
kultūriniai mainai tarp šalių bei dėmesys istorijai – Žalgirio mūšio paminėjimui. Siekiama visuomenei ir ypač
jaunajai kartai priminti abiejų tautų – Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo pavyzdžius, akcentuoti abiejų valstybių
atliktą darbą – bendromis pastangomis apgintos nuo agresorių valstybės ir laimėtas Žalgirio mūšis. Projektas apėmė
edukacinės bazės plėtrą, jaunimo mainų kultūrinių stovyklų organizavimą, XV a. gyvosios istorijos festivalio
organizavimą, išvyką į Žalgirio mūšio vietą. Rugsėjo 11 d. Kalvarijoje buvo surengtas projekto partnerių susitikimas
ir XV a. gyvosios istorijos festivalis. Festivalio metu gyventojams buvo pristatomas viduramžių pilies miestelio
gyvenimas, demonstruojami to laikmečio papročiai, amatai, šokiai, muzika. Festivaliui surengti iš projekto lėšų buvo
skirta 13 683 eurų. Parengtas XV a. gyvosios istorijos festivalio scenarijus, išleisti renginio plakatai, išnuomota
scenos, įgarsinimo ir apšvietimo įranga, suteiktas maitinimas festivalio dalyviams, parengtos ir pristatytos viduramžių
laikmečio šokių, muzikos, senųjų amatų (vitražo, keramikos, kalvystės) edukacinės programos. Festivalis prasidėjo
iškilmingomis eitynėmis nuo Nepriklausomybės paminklo į Karališkąjį parką. Jose dalyvavo viduramžių laikmečio
istoriniai personažai ir viduramžių šokių atlikėjai, Kalvarijos pučiamųjų orkestras, jaunimo lietuvių-lenkų stovyklos
dalyviai, delegacijos iš Balstogės Dambrovos savivaldybės (Lenkija), Punsko valsčiaus (Lenkija), Marijampolės,
Lazdijų, Šakių savivaldybių, Kalvarijos, Liubavo, Sangrūdos, Akmenynų seniūnijų darbuotojai, bendruomenių,
švietimo, kitų veikiančių įstaigų atstovai. Festivalyje buvo demonstruojama senoji kalvystė, monetų kalimas, vitražo
amatas, medžio drožyba, keramikos lipdymas, kulinarinis paveldas. Parodyta misterija „Garbė, Tau Žalgirio
laimėtojau“, kurioje vaidino Kalvarijos mėgėjų teatro „Titnagas“ artistai (jiems sukurti iš projekto lėšų 12 komplektų
kostiumų), jaunimo lietuvių-lenkų stovyklos dalyviai (dalyviams iš projekto lėšų pagamintos karių ir miestelėnių
aprangos). „Viduramžių pasiuntiniai“ ir senosios muzikos ansamblis „Alta danza“ supažindino su viduramžių
laikmečio šokiais bei muzika. Festivalio dalyviai buvo mokomi šokti viduramžių šokių, kviečiami žaisti, stebėjo
ugnies šou. Rugsėjo 9-12 d. Kalvarijos savivaldybėje veikė jaunimo lietuvių-lenkų kultūrinių mainų stovykla.

Viduramžių laikmečio šokėjai

Amatininkai
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Kalvis Regimantas Stanaitis

Viduramžių laikmečio muzikantai

Eitynės Kalvarijos gatvėmis

Mažieji festivalio dalyviai

Misterijos dalyviai

Sangrūdos krašto dalyviai

Punsko šokėjai

Dalyviai Karališkajame parke
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Spalio 26-29 d. buvo vykdoma kita kultūrinių mainų stovykla pas projekto partnerius Lenkijoje. Iš
projekto lėšų Kalvarijos savivaldybės kultūros centras remontavo dalį patalpų ekspozicijoms demonstruoti (buvo
dažomos sienos bei lubos, keičiama grindų danga) ir įsigyta parodų demonstravimo įranga (14 dvipusių stendų),
Kalvarijos gimnazijoje suremontuotos muziejaus patalpos, įsigyta ekspozicinių baldų. Baigiantis projektui išleistas
kalendorius lietuvių ir lenkų kalbomis, iliustruotas renginių nuotraukomis. Nuotraukas atrinko abiejų šalių vaikai ir
jaunimas, balsuodami internetu.
Taip pat surengta baigiamoji konferencija – ji vyko 2011 m. kovo 10 d. Kalvarijos savivaldybės
kultūros centre (Suvalkų g. 101, Kalvarija). Konferencijoje dalyvavo Balstogės Dambrovos savivaldybės miesto
meras Tadeušas Ciškovskis (Tadeusz Ciszkowski), miesto Tarybos pirmininkas Antonis Hrinkievičius (Antoni
Hrynkiewicz), Balstogės Dambrovos valsčiaus kultūros centro, gimnazijos komplekso atstovai, Kalvarijos
savivaldybės administracijos atstovai, Tarybos nariai, Kalvarijos gimnazijos mokytojai, mokiniai, kultūros centro
darbuotojai. Renginį pradėjo jaunimo kultūrinių mainų stovyklos dalyviai istorinių vėliavų paradu. Projektą pristatė
pagrindinių partnerių atstovai: Kalvarijos kultūros centro direktorė Laima Kupstienė, Balstogės Dambrovos valsčiaus
kultūros centro direktorius Maciejus Sulikas (Maciej Sulik). Konferencijai meninį atspalvį suteikė kanklių ansamblis
(vad. Regina Mačiulskienė), Kalvarijos gimnazijos šokėjai (vad. Loreta Vyrva, Eleonora Ulevičienė), teatras
„Titnagas“ (rež. Kęstutis Krasnickas).

Istorinių vėliavų paradas

Teatro „Titnagas“ artistai

Kalvarijos gimnazijos šokėjai
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Kanklininkė Regina Mačiulskienė,
konferencijos vedėja Rasa Januškienė

Projekto renginių nuotraukų paroda

Parengta ir pagaminta reklaminė medžiaga (kalendorius, tušinukai, rankinės dokumentams, lietpaltiniai apsiaustai) su Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną Smulkiųjų projektų fondo programos logotipais.
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