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Pięć smaków Powiśla Lubelskiego
____________________________
Celem naszego działania była ochrona dziedzictwa kulturowego, wzrost aktywności mieszkańców,
integracja społeczności lokalnej, odkrywanie zwyczajów, tradycji i obrzędów regionu Powiśla
Lubelskiego oraz zachowanie materialnych i duchowych elementów dziedzictwa kultury.
OPIS PROJEKTU:
Przedsięwzięcie miało w swoim zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i wzrost
aktywności społeczności lokalnej, poprzez udział w czterech rodzajach warsztatów i spotkaniu
podsumowującym cały projekt. W ramach realizacji operacji zostały wykorzystane lokalne zasoby
kulturowe, poprzez organizację warsztatów na których uczestnicy zapoznawali się z dawnymi
pieśniami, smakami, zwyczajami, rękodziełem z terenu powiatu (warsztaty były powiązane z
tradycyjnym świętowaniem różnych uroczystości w roku obrzędowym). Podczas wspomnianych
warsztatów i podsumowania były śpiewane pieśni z terenu Powiśla Lubelskiego. Warsztaty kulinarne
nawiązywały do dań regionalnych charakterystycznych dla naszego regionu. W rezultacie działanie to
zwiększyło aktywność społeczności wiejskiej (szczególnie dzieci) i ich świadomość na temat znaczenia
dziedzictwa kulturowego i odkrycia "skarbów" jakimi dysponuje nasz region.

INNOWACYJNOŚĆ:
Pomimo swojej zaszłości, za innowacyjny uznajemy zakres tematyczny, szczególnie z uwzględnieniem
tradycyjnej kuchni lubelskiej i pieśni, z którymi dzieci i dorośli niezbyt często mają już do czynienia.

ZNACZENIE:
Zachowanie i poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinarnego (tradycyjne potrawy),
rękodzielnictwa i zwyczajów (obrzędy, tradycje) oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej pokazanie społeczności przez twórczość różnych osób możliwości wykorzystania zasobów lokalnych m.in. kulturowych - nauka dawnych pieśni nawiązujących do dawnych tradycji, często połączonych z
gwarą Lubelską, a także wykorzystanie zasobów przyrodniczych - bazowanie podczas warsztatów
kulinarnych na produktach lokalnych, wytworzonych na lubelskiej ziemi - zachęcenie mieszkańców do
kultywowania lokalnych tradycji i powracania do nich w codziennym życiu.

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
Działanie w szerokim zakresie wpłynęło na wzrost aktywności mieszkańców, którzy wzięli udział w
różnego rodzaju inicjatywach. Ilość osób biorących udział w tej inicjatywie, ich różnorodność wiekowa,
a także chęci i zaangażowanie włożone w udział w proponowanych aktywnościach to wskaźniki, które
pokazują jak ważne są tego typu działania. Co ważne i istotne osoby biorące udział w tych działaniach
wyraziły chęć udziału w kolejnych inicjatyw, nawiązujących do tradycji i obyczajów.
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