Wagary na rowerach
2017-03-17
We wtorek 21 marca uczniowie kilku krakowskich szkół uczczą pierwszy dzień wiosny
przejazdem na rowerach przez Kraków. Zgodnie z tradycją, Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN
w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów organizuje Wagary na
rowerach (Powitanie wiosny na rowerach). Wydarzenie odbywa się w ramach projektu
STARS, zachęcającego uczniów, rodziców i nauczycieli do dojeżdżania do szkoły rowerem.

Do udziału w imprezie zaproszone zostały również inne szkoły. Obecnie w wydarzeniu
weźmie udział około 250 uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami z siedmiu szkół
(SP1, SP 36, SP 101, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, SP 22, SP 56,
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w
Krakowie).
Uczniowie z nauczycielami powitają wiosnę w Parku Jordana, tam oficjalnie
zainaugurowany zostanie sezon rowerowy. Ważnym elementem imprezy będzie
symboliczne pożegnanie krakowskiego, zimowego smogu.
Poniżej program imprezy:
9:45 – 10:00 – zbieranie się uczestników pod Szkołą na Plantach Krakowskich (rejon
ul. św. Marka 34) , część uczestników (m.in. SP 101 z Nowej Huty,) dojedzie do
miejsca happeningu osobno
10:00 – 10:15 / 10:20 – rowerzyści wyruszą i będą jechać ulicami Krakowa (zgodnie
z trasą) na Bulwary Wiślane (pod Smoka Wawelskiego). Czas przejazdu szacowany na
około 15-20 minut.
ok. 10:20 – 10:40 – happening u stóp Wawelu, przy pomniku Smoka Wawelskiego:
symboliczne pożegnanie krakowskiego, zimowego smogu.
Krakowski smog symbolicznie przedstawiony jako SmoGoSmok (dużych rozmiarów
„stwór” zrobiony przez dzieci – uczestników warsztatów „W królestwie SmoGoSmoka”
przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej przy wsparciu
KAS). Organizatorzy planują, by SmoGoSmok, który składa się z 10 dużych,
styropianowych kul otoczonych czarną bibułą, folią itp. został dowieziony na
bagażnikach rowerowych przez uczniów (symboliczne obciążenie dziecięcych
organizmów smogiem) pod pomnik Smoka Wawelskiego. W trakcie happeningu
symbolicznie będziemy żegnać smog, wyrzucając strasznego stwora do zielonego,
wiosennego pojemnika. Naszą symboliczną wiosną, która zabiera smog będzie rower
towarowy Cargo Bike Firmy Smokowóz.
ok. 10:40 – 11:00 – kontynuacja przejazdu rowerowego do Parku Jordana, gdzie
uczniowie uroczyście przywitają wiosnę,
ok. 11:00 – 11:20 / 11:25 – przywitanie wiosny w Parku Jordana (rejon wschodni, w
okolicach ul. Reymana). Powitanie wiosny: wspólne odśpiewanie piosenki „Wiosna”
Skaldów i recytacja (odczytanie) wierszy lub tekstów o tematyce wiosennej,

rowerowej stworzonych przez uczniów.
ok. 11:25 – 11:55 / 12:00 – wyjazd z Parku Jordana (po trasie: Ingardena –
Krupnicza – Rynek Główny) i powrót do Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Św. Marka 34),
gdzie nastąpi oficjalne zakończenie przejazdu i rozwiązanie zgromadzenia
publicznego.
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