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Kolejny etap Gruntviga w Irlandii
W dniu 15 lutego br. zakończyła się pięciodniowa wizyta polskiej delegacji w irlandzkim mieście Limerick. Był to drugi wyjazd w ramach
projektu partnerskiego „Zrównoważony rozwój” realizowanego wspólnie z partnerami z Irlandii, Finlandii i Danii dzięki programowi „Grundvig”.
Uczestnictwo w projekcie ma na celu poznanie różnych aspektów związanych z ochroną środowiska, zwłaszcza na polu edukacji ekologicznej, a
także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym kierunku.
Pierwsza wizyta wszystkich partnerów miała miejsce w październiku ubiegłego roku w Finlandii. Dzięki uzyskaniu dofinansowania wszystkie
wyjazdy odbywane w ramach projektu są w całości finansowane w Unii Europejskiej.
Tegoroczny skład polskiej delegacji stanowili: Tomasz Sadłoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Adam Skwara – pracownik
Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Agnieszka Dobrowolska – pracownik Referatu Rozwoju i Inwestycji, Katarzyna Waluszczyk
– nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych i Katarzyna Nowak – nauczyciel biologii Zespołu
Szkół w Siewierzu.
W trakcie pobytu delegacja odwiedziła szkołę umożliwiającą nabywanie praktycznych umiejętności i przygotowującą do konkretnego zawodu
trudną młodzież, nie objętą z różnych powodów standardowym programem nauczania. Wizyta w szkole obejmowała między innymi spotkanie
zachęcające do podjęcia działań proekologicznych takich jak np. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Omówiono tym samym aspekty
tzw. „Zielonej flagi”, czyli wyróżnienia przyznawanego placówkom aktywnie realizującym działania związane z ochroną środowiska.
Następnie uczestnicy wizyty udali się do Szkoły Natury, w której studenci nabywają praktyczne umiejętności związane z uprawą roślin i
hodowlą zwierząt. Szkoła ta propaguje produkcję zdrowej żywności bez szkody dla środowiska oraz zdrowe przygotowywanie posiłków, tzw.
slow food.
Interesującym przystankiem była wizyta w pierwszej i największej w Irlandii elektrowni wodnej na rzece Shannon w miejscowości Ardnacrusha.
Uczestnicy delegacji mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu obrazującego historię i działanie elektrowni a następnie zwiedzili olbrzymi
obiekt. Na uznanie zasłużył między innymi fakt, że budowla wyposażona została w przepławkę dla ryb, która umożliwia rybom bezpieczny
powrót w górę rzeki.
Bardzo atrakcyjną częścią pobytu była wycieczka na wapienny płaskowyż w regionie Burren w zachodniej Irlandii, gdzie delegacja mogła
podziwiać niezwykły krajobraz na który składają się rozległe wapienne równiny, skalne tarasy, niskopienne rośliny i urwiste klify. Wyprawa
obejmowała zwiedzanie: perfumerii, megalitycznego grobowca z okresu neolitu, jaskini Aillwee ze szczątkami niedźwiedzia brunatnego, ośrodka
ptaków drapieżnych oraz klifów Moher.
Pomimo napiętego programu wizyty, uczestnicy delegacji mieli również okazję zapoznać się z historią Limerick dobywając historyczny spacer
z przewodnikiem po mieście oraz odwiedzając Zamek Króla Jana. Wizyta w Irlandii stanowi kontynuację współpracy w dziedzinie ekologii i
ochrony środowiska. Uczestnicy projektu mają nadzieję na zainicjowanie niektórych „podpatrzonych” dobrych praktyk na naszym rodzimym
gruncie.
Najbliższej jesieni projekt przewiduje spotkanie partnerów w Danii, natomiast w naszym mieście przyjęcie zagranicznych delegacji będzie
miało miejsce wiosną 2010 roku.
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