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Organizatorzy i Uczestnicy
X Ogolnopolskiej Konferencji
Szkol dla Ekorozwoju
w Krakowie

Szanowni Panstwo!
Serdecznie pozdrawiam przybylych do Krakowa uczestnikow X Ogolnopolskiej Konferencji
Szkol dla Ekorozwoju. Szczegolne slowa powitania kieruj? do przedstawicieli placowek
edukacyjnych, ktore zostana_ dzisiaj uhonorowane tytulem Lokalnego Centrum
Aktywnosci Ekologicznej oraz mi?dzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi.
Zainicjowany przed dziesi?cioma laty przez Fundacj? Partnerstwo dla Srodowiska ogolnopolski
program Szkoly dla Ekorozwoju spotkal sie z duzym zainteresowaniem. W proekologiczne
dzialania animowane przez Panstwa fundacj? zaangazowalo si? juz wiele szkol, osrodkow
szkolno-wychowawczych, a nawet przedszkoli. W ten sposob upowszechniaja^ Panstwo
ide? zrownowazonego rozwoju, ktorego jednq, z zasad jest ochrona srodowiska naturalnego
i racjonalne korzystanie z zasobow przyrody.
Czyste powietrze, woda i gleba, bogactwo flory i fauny sa^ naszym wspolnym dobrem.
Aby mogly sie nimi cieszyc nastepne pokolenia, nie wystarcz^ przyj^te przez parlament stosowne
usta\vy i regulacje prawne. Potrzebne s^ do tego samorz^dy, dla ktorych ekologia
jest autentycznym priorytetem w programach rozwoju. Potrzebne s^ firmy, dla ktorych znaczy
ona cos wi^cej niz dzialania marketingowe. Potrzebna jest umiej^tnosc i chec
pogodzenia pozornie sprzecznych intereso\ roz\voju gospodarki, sprawiedliwosci spolecznej
i ochrony srodowiska. Przede wszystkim wi^c potrzebni s^ wyedukowani, swiadomi wagi
tych spraw obywatele.
DziesiQcioletnie doswiadczenie ruchu Szkol dla Ekorozwoju pokazuje, ze jest mozliwe
wypracowanie takiego porozumienia pomi^dzy firmami, instytucjami publicznymi
oraz organizacjami pozarz%dowymi, ktore umozliwia znalezienie rozwia^zari korzystnych zarowno
dla rozwoju lokalnego, jak i srodowiska naturalnego. Podj^te przez Panstwa szkoly
we wspolpracy z tymi instytucjami inicjatywy i zrealizowane juz projekty dowodza^,
ze mozna wprowadzac no\vatorskie roz"wi%zania techniczne i organizacyjne, podnosz^ce jakosc
i bezpieczeiistwo zycia codziennego bez szkody dla otaczajq.cej nas przyrody.

Pragn^ wyrazic uznanie dla dzialaii Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska, ktora od ponad
dziesi^ciu lat przyczynia si^ do ekologicznej edukacji mlodego pokolenia Polakow.
Zasluguje na podkreslenie wsparcie, jakiego ruchowi Szkol dla Ekorozwoju udzielajq_ Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewodzkie fundusze ochrony
srodowiska.
Spotykaja_ si? Panstwo, aby podsumowac dotychczasowa^ realizacje programu Szkoly
dla Ekorozwoju oraz wyznaczyc kierunki dzialari na nast^pnq. dekad?. Ufam, ze zarowno obecna
konferencja, jak i maja^cy si^ odbyc w pazdzierniku w Krakowie Miedzynarodowy
Zjazd Koordynatoro\ Eco-Schools, w ktorym uczestniczyc b^dq_ goscie z 52 paiistw,
dobrze przysluzy si? rozwojowi idei Szkol dla Ekorozwoju w Polsce i za granicq..
Raz jeszcze serdecznie wszystkich Panstwa pozdrawiam. Nagrodzonym placowkom edukacyjnym
gratuluj? zdobytych w}fr6znieri i zycze, aby Wasz przyklad zach^cil inne szkoly do wla^czenia si?
w dzialania na rzecz ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju.


