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Uczniowie i nauczyciele z Ze-

społu Szkół Technicznych im. gen. 
Wł. Andersa w Białymstoku realizuj�
bardzo ciekawy projekt zwi�zany z 
turystyk� zrównowa�on� "Vocational 

Education for the Sustainabl e Deve-
lopment of Rural Tourism Enterpri-

ses” w ramach programu Leonardo da 
Vinci, Edukacja i Kultura. W zwi�zku 

z tym w dniach 16-20 kwietnia br. 
odbyła si� wizyta robocza w Baiao w 

Portugalii. Celem przedsi�wzi�cia 
było zapoznanie uczniów z koncepcj�
rozwoju turystyki zrównowa�onej, 
która stanowi wa�ny element rozwoju 

zrównowa�onego, tak mocno promo-
wanego przez Uni� Europejsk�. Roz-

wój zrównowa�ony to taki, który za-
spokaja potrzeby współczesnych 

mieszka�ców Ziemi, a jednocze�nie 
zapewnia przyszłym pokoleniom mo�-
liwo�� realizowania i ch potrzeb. We 
wszystkich dziedzinach gospodarki 

odbywa si� on w harmonii ze �rodowi-
skiem przyrodniczym i społeczno-

kulturowym. 
Baiao to miasto poło�one w pół-

nocnej cz��ci Portugalii, w pobli�u 
rzeki Duoro, 70 km od stolicy dystryk-

tu – Porto. Region cechuje si� urozma-
icon� rze�b� t erenu i został opisany 

przez Amorina Girão jako „amfiteatr 

otwarty ku morzu i wznosz�cy si� w 

gł�b l�du”. Teren regionu ograniczaj�
pasma gór Penada, Gerez, Cabreira, 

Alvão, Marão, Montemuro, Freita i 
Arada. W Baiao i okolicy promuje si�
firmy sektora turystycznego i paratu-
rystycznego �wiadcz�ce usługi nocle-

gowe (hotele, pensjonaty, domy wcza-
sowe, schroniska), gastronomiczne 

(restauracj e, bary, karczmy, itp.) oraz 
agroturystyczne. Zgodnie z turystyk�
zrównowa�on� podejmuje si� szereg 
działa� słu��cych podnoszeniu konku-

rencyjno�ci firm z bran�y turystycznej, 
dlatego współpartnerzy projektu oraz 

lokalny partner Dolina Owczarni spo-
tkali si� z merem miasta Baiao na 

krótkiej, ale niezwykle owocnej konfe-
rencji dotycz�cej oferty materialnego i 

niematerialnego dziedzi ctwa regionu 
oraz produktów lokalnych, gastrono-

mii i wytwarzania win. Wydarzenie to 
udokumentowała lokalna prasa. Otrzy-

mali�my oryginalne, zwi�zane z trady-
cj� regionu prezenty – wino i laski 

wykonywane przez lokalnych rze-
mie�lników. 

Jednym z najciekawszych ekolo-
gicznych gospodarstw, które zobaczy-

li�my było Casa de Chavães. Ta ma-
lowniczo poło�ona posesja, ograni czo-

na od zachodu przez rzek� Zêzer�, a 

od południa przez rzek� Douro, oferu-

je stylowe pokoje, chleb własnego 
wypieku i przepyszne, regionalne po-

trawy z dorsza. Firma korzysta rów-
nie� z lokalnych produktów �ywno-

�ciowych. Posiadło�� le�y w regionie 
winiarskim Alto Douro. W 2001 r. 

okolica wpisana została na list� �wia-
towego dziedzictwa UNESCO. Trady-

cja produkcji wina w regionie Alto 
Douro liczy sobie blisko 2000 lat. 

Wła�ciciele posiadaj� te� winnic�, w 
której wytwarzaj� zi elone wino – pro-

dukt lokalny. Mieli�my niebywał�
okazj�, �eby dokładnie przyjrze� si�
produkcji tego trunku. Gospodarstwo 
wyposa�one zostało tak�e we własn�, 
male�k� el ektrowni�, wykorzystuj�c�
naturalne zasoby, czyli rzek�, do pro-

dukcji pr�du. Zrównowa�one zarz�-
dzanie energi� ciepln� i elektryczn�
przyczynia si� do ochrony �rodowiska 
i promowania zachowa� proekologicz-

nych. Osiemnastowieczna posiadło�� i 
pozostałe nowoczesne budynki zacho-

wuj� charakt er regionalny i harmoni-
zuj� z krajobrazem.  

Walory turystyczne Baiao podzi-
wia� te� mo�na było podczas wycie-

czek rowerowych po wytyczonych 
szlakach. Promocja aktywnego wypo-

czynku i propagowanie zdrowego sty-
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lu �ycia w harmonii z przyrod�, to 

jedna z cech turystyki zrównowa�onej.  
Oprócz t ego młodzi benefi cjenci  

projektu uczestniczyli w strzy�eniu 
owiec podczas wizyty w gospodar-

stwie agroturystycznym, lokalnym 
członkiem projektu Dolina Owczarni. 

Tylko najwi�ksi �miałkowie odwa�yli 
si� wzi�� w r�ce no�yce. Nast�pnie 

udali�my si� na ekologiczn� plantacj�
ziół. Mogli�my spróbowa� herbaty z 

melisy, dowiedzie� si� o  nowoczesnej 
uprawie ro�lin bez u�ywania pestycy-

dów, pow�cha� aromatyczny estragon 
czy tymianek. Popularyzacja �ywno�ci 

ekologicznej jest jednym z priorytetów 
odwiedzanego przez nas regionu. 

Poza tym, do regionalnych pro-
duktów turystyki kulturowej w okoli-

cach Baiao bez w�tpienia mo�na zali-
czy�: gospodarstwo agroturystyczne 

„Tasquinha do Fumo” kultywuj�ce 

stare, ludowe tradycje i obyczaj e oraz 
pomnik nagrobny wchodz�cy w skład 

czterech innych budowli megalitycz-
nych nekropolii o nazwie Highland 

Aboboreira powstałych około 3000 l at 
p.n.e. Aktywnie uczestnictwo w wyda-

rzeniach promuj�cych lokalne dzie-
dzictwo kulturowe stanowi niebywał�
atrakcj� turystyczn�.  

Spotkanie robocze w Portugalii 

zako�czyło si� podsumowaniem do-
tychczasowych działa� i pl anowaniem 

kolejnych. 
Ostatniego dnia odwiedzili�my 

stolic� regionu Porto. Wizyta w Porto 
była jak podró� w czasie: spacery w 

gór� i w dół po brukowanych ulicz-
kach, zdobione bł�kitnymi płytkami 

azulejos ko�cioły, kolorowe fasady 
domów z wysokimi oknami, przybu-

dówkami, nadbudówkami i  pełnymi 

zieleni podwórkami tworz� niezapo-
mnian� atmosfer�. Skosztowali�my 

prostych, ale smacznych da� serwowa-
nych przy stolikach wyst awionych na 

nabrze�u. Panoram� malowniczego 
Porto podziwiali�my równie� po 

zmierzchu, spaceruj�c po dwupozio-
mowym mo�cie Ponte Dom Luís I z 

1886 roku. Wszyscy bez wyj�tku 
stwierdzili, �e w Porto mo�na si� za-

kocha� od pierwszego wejrzenia.  
Adeus! Chau! Até logo Portugal! 
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W roku 2013 II Optymistyczne 


wi�towanie obj�ło ok. 400 przed-
szkoli w całej Polsce. Uczestniczyły 

w nim wszystkie Przedszkola realizu-
j�ce program „Optymistyczne Przed-

szkole” Ireny Dzierzgowskiej i Mireli 

Nawrot. 
Autorkami programu s� Mirella 

Nawrot – dyrektor o�rodka „Partner”, 
wykładowca wy�szej uczelni, dyrektor 

Przedszkola Niepubli cznego „Sto-

krotka” w Zabrzu oraz �p. Irena Dzierz-
gowska – w-ce minister Edukacji Na-

rodowej w latach 1997-2000. 
Głównym jego celem jest wzma-

cnianie u dzieci poczucia własnej war-
to�ci, rozwijanie optymizmu, podej-

mowania dzi ała� konstruktywnych, 
radzenie sobie w ró�nych sytuacjach. 

Wa�ne jest, aby dzieci były tolerancyj-
ne, wra�liwe i zaanga�owane, aby 

rozwijały swoje talenty i zainteresowa-
nia. Program anga�uje wszystkich pra-

cowników przedszkola, dzieci i rodzi-
ców. 
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