PROJEKTE „KULTŪROS MARŠRUTAI BE SIENŲ“ – IR APIE TURIZMO BEI EKOLOGINIO
ŪKININKAVIMO SĄSAJAS

Stračiūnų bendruomenės namuose surengtas tarptautinis gerosios patirties mainų
renginys seminaras „Ekologiniai produktai-tautinio paveldo pamatas“. Seminaras, kurį organizuoti
padėjo Druskininkų švietimo centras, buvo organizuotas, pagal „Interreg V-A Lietuva-Lenkija
bendradarbiavimo programą“ įgyvendinamą projektą „Kultūros maršrutai be sienų“. Kaip teigė
Leipalingio progimnazijos, vykdančios šį projektą, direktorė Asta Černiauskienė, seminaras atskleidė,
kokią didelę įtaką ekologinio ūkininkavimo vystymui turi turizmas: „Šiuolaikinius turistus, aplankiusius
ne vieną pasaulio šalį, puikiai gali sudominti ir nedidelė vietovė, jeigu ji turi turtingą kulinarinio paveldo
pasiūlą. Skonis šalia kultūrinio paveldo puikiai atskleidžia nedidelės tautos ar vietovės unikalumą ir
žavesį, o tai gilina puikias pažinimo ir kultūrinio bendravimo tradicijas.
Seminaro pranešėjai kalbėjo žemės ūkio ir turizmo sričiai atstovaujančių bei savo ūkius
turinčių žmonių patirtį. Renginyje buvo aptariama ekologinio ūkio gamybos, perdirbimo ir daržovių
realizavimo geroji patirtis, aiškintasi gamtinės žemdirbystės ypatumai ir jos įtaka skoniui, kalbėta apie
patirtį ir galimybes, kai augalinės kilmės produkcija tiekiama mažais kiekiais, dalintasi vaikų ir jaunimo
ugdymo ekologinio ir vartotojų elgesio srityje patirtimi; kulinarinis tautinis paveldas nagrinėtas kaip
įkvėpimo šaltinis puoselėti praeities tradicijas ir šviesti visuomenę.
Seminare dalyvavo pranešėjai iš Lenkijos ir Lietuvos. Pranešėja iš Lenkijos Sylwia
Rydzewska kalbėjo apie ekologinio ūkio gamybos, perdirbimo ir daržovių realizavimo gerąją patirtį;
Miroslavas Angelčikas atstovavo agro-eko-turizmo ūkiui „Ziołowy Zakątek“, kuris augina ir apdoroja
vaistažoles; apie gamtinės žemdirbystės ypatumus papasakojo Saulius Jasiulionis; apie patirtį ir
galimybes, kai augalinės kilmės produkcija tiekiama mažais kiekiais, – Nijolė Venckūnaitė ir Lina
Viršielienė; gamtinės žemdirbystės tema patirtimi dalinosi Marytė Naruševičienė, Rasa Rutkauskienė
kalbėjo apie vaistažolių pažinimą ir jų naudą. Violetta ir Andrzej Kamiński prisatė Vaikų ir jaunimo
ugdymas ekologinio ir vartotojų elgesio srityje, remiantis „Miodoborze“ ūkio šviečiamąja veikla; Rimos
Bagdanavičienė, kalbėdama apie kulinarinį paveldą, pristatė jį kaip įkvepiančią galimybę šviesti
visuomenę, skatinant domėtis įvairiomis kultūromis.
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