Labas! Sveiki, visi!
Mano vardas Elisa Di Marco, man 26-eri ir aš
atvykau iš Italijos, o tiksliau Turino (Turin) svarbiausio Piedmonto Regiono (Piedmont Region),
esančio Italijos šiaurės vakaruose. Tai istorinis
miestas: iki šių dienų aplink visa miestą ir rajoną vis
dar yra išlikusios kelios įdomios senovės Romos vietovės. Čia galima
aplankyti daugybę rūmų ir rezidencijų, statytų Savoja (Savoia)
karališkosios dinastijos. Dar daugiau Turinas buvo pirmoji Italijos
sostinė.
Iš tiesų aš gyvenu mažame miestelyje, 25 km nutolusiame
nuo Turino. Jis vadinasi Aviliana (Avigliana) ir yra įsikūręs
Valsusa slėnyje (Valsusa Valley), viename iš Alpių slėnių, kur
2006-aisiais vyko Žiemos olimpinės žaidynės. Aviliana
(Avigliana)
ir
Valsusa
slėnis
(Valsusa Valley)
yra
gerokai
įdomesni dėl savo
gamtos ir aplinkos. Dėl savo orientacijos iš vakarų į rytus čia susidaro
palankios mikroklimatinės sąlygos, leidžiančios mažose teritorijose
kartu augti ir gyventi tipinei Alpių florai ir faunai bei kitoms tipinėms
Viduržemio jūros regiono rūšims.
Aš neseniai baigiau gamtos mokslus, nes kaip jau tikriausiai įsivaizduojate, myliu gamtą! Aš vertinu jos įvairovę, grožį
ir tobulumą, pažeidžiamumą ir tuo pačiu neįtikėtiną galią. Man labai rūpi aplinkosaugos klausimai, tokie kaip gamtos
ir biologinės įvairovės išsaugojimas, subalansuotas gamtos ir išteklių naudojimas, pasaulinių aukštųjų technologijų
poveikis, gamtinių išteklių perdirbimas ir taupymas, ir, be abejo, švietimas aplinkosaugos srityje, kuris ugdo pagarb1
mūsų Žemei.
Domiuosi ne tik gamta, iš tiesų mano didžiausia aistra - muzika! Mėgstu dainuoti ir
ir labai stengiuosi išmokti groti gitara. Klausau daugybės stilių muzikos: roko,
bliuzo, rokenrolo, svingo, džiazo, rokabilio, soulo, italų dainų autorių... Ir mėgstu
juos visus dainuoti!
Aš taip pat mėgstu būti lauke, vaikščioti su savo šunimi,
klajoti po miškus, lankyti miestus, fotografuoti, susitikti su
draugais, degustuoti maistą, vynus bei alų, gulėti saulės
atokaitoje ant vejos, važinėti dviračiu, žaisti su sniegu,
skaityti ir rašyti, žiūrėti filmus… Esu truputį drovi, bet mėgstu
susirasti naujų draugų, esu labai smalsi asmenybė, todėl mėgstu naujas
patirtis, pažinti naujas kultūras, vietas ir gyvenimo būdus…
Niekada nesu buvusi užsienyje tokiam ilgam laikui, taip pat niekada
gyvenime neturėjau nesavanoriavau. Dabar labai džiaugiuosi, kad galiu
tai išbandyti, nes manau, kad piliečių sąmoningumas ir solidarumas leis
mums sukurti geresnę visuomenę, tapti lygiais ir pagarbesniais vieni
kitiems. Be to, aš tikiu, didelėmis mažų bendruomenių tinklų galimybėmis bendradarbiauti ir
keistis idėjomis visame pasaulyje, todėl pasirinkau šį tarptautinį projektą! Čia Plateliuose aš
turėsiu galimybę būti naudinga, bet visų pirma, įgysiu
naujos vertingos patirties apie gamtos ir kultūros
paveldą, kuriuos ir saugo Žemaitijos nacionalinis parkas!

Enjoy!

