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Miasto Jaworzno Aktualności

początki poloneza sięgają  XVI wieku 

Jaworzno – raj dla ruchów miejskich czy miasto zdegradowane przez ruch samochodowy?

Groningen – przykład miasta, w którym jakość życia mieszkańców rzeczywiście liczy się bardziej 
niż maksymalne ułatwienie jazdy samochodem. Potrafiono pogodzić w nim przeniesienie 
tranzytu na obwodnice z pozostawieniem możliwości dojazdu do posesji, dostaw do sklepów 
i przejazdem autobusów przez centrum. Na schemacie przedstawiono sektory, na które 
podzielono centrum w celu uniemożliwienia przejazdu pomiędzy nimi prywatnym samochodem.

Bezdyskusyjnie bale matu-
ralne zaliczyć należy do ży-

ciowych superwydarzeń pamię-
tanych przez długie lata. Stud-
niówki to czas niekończących 
się tańców i ciekawych rozmów, 
pewnie do białego rana. Tego-
roczna studniówka jaworznickie-
go I Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki odbyła się 8 lu-
tego. Uroczystość rozpoczęła mi-
łym powitaniem dyrektor szkoły.

Studniówkę tradycyjnie otwarł polo-
nez, uznawany za najstarszy taniec naro-
dowy. Występował pod różnymi nazwa-
mi, w tym chodzony, pieszy , a nawet ła-
żony. – III a i III d tańczyła do poloneza 
z filmu „Czas Honoru”, natomiast klasa 
III b i klasa III c tańczyli do poloneza z fil-
mu „Pan Tadeusz” – mówi Anna Przy-
wała (nauczycielka wf), która wraz z Ju-
styną Osuszek (nauczycielka wf) przygo-
towywała młodzież do poloneza.

Były to polonezy o wyjątkowo skom-
plikowanych układach. – Pomysły to były 
nasze, nauczycieli – mówi Justyna Osu-
szek – jak i zarówno uczniów, którzy 
również przedstawiali ciekawe elemen-
ty, które połączyliśmy wspólnie.

Z pewnością wszyscy tegorocz-
ni maturzyści mają swoje mocne stro-
ny, są uczniami ciekawymi świata i jak 
o nich mawiają, dobrze się zapowiada-
jącymi.

– Młodzież jedyna w swoim rodzaju – 
mówi Patrycja Pietraszczyk, dyr. I LO – 
taka, z której mogę być dumna, którą się 
kocha i za którą na pewno będę tęsknić.

O swoich uczniach mówi Krysty-
na Wójcik, wych. kl. III a: – Większość 
z nich będzie wybierała zawody praw-
nicze, w związku z czym mają całe 
mnóstwo umiejętności społecznych, 
są otwarci, pomagają sobie wzajemnie, 
są kreatywni, pracują nad swoim charak-
terem, więc myślę, ze osiągną sukces.

W felietonach, które po-
jawiły się w internecie, 
można przeczytać opi-

nie, że Nowa Urbanistyka nie jest 
już jakimś zabobonem czy „ide-
ologiczną obietnicą miejskiego 
raju”, gdyż ten „raj” w Jaworznie 
się już ziścił. Padają porównania 
do Kopenhagi i Nowego Jorku. 
Podobno w Jaworznie językiem 
ruchów miejskich nie tylko się 
mówi, ale też ich polityki wciela 
się w życie. Jako zalety, którymi 
Jaworzno szczególnie wyróżnia 
się na tle innych miast, wymienia 
się velostradę, elektromobilność 
i „wizję zero”.

Zostawmy jednak na razie polity-
kę rowerową miasta, gdyż ona zo-
stała już opisana w osobnym tekście. 
Dodajmy tylko, że Jaworzno było bo-
daj jedynym spośród 40 miast, któ-
rego urzędnicy bez żadnego uzasad-
nienia odmówili udzielenia informa-
cji do rankingu ogólnopolskiego ma-
gazynu „Rowertour” (czyżby oba-
wiali się, że miasto wypadłoby sła-
bo?), a budżet na samodzielne inwe-
stycje rowerowe w roku 2019 jest ze-
rowy (podczas gdy np. w Gdańsku 
wynosi on ok. 70 mln zł). Zresztą 
i tak od dawna było wiadomo, że nie 
ma szans na spełnienie zapowiedzi, 
według których w 2020 r., po 10 la-
tach budowy infrastruktury rowe-
rowej w takim tempie, kilkanaście 

procent podróży mogło odbywać 
się na rowerze.

Warto natomiast docenić, że elek-
tryczne autobusy przynajmniej nie 
uprzykrzają życia mieszkańcom nad-
miernym hałasem, ale to jeszcze nie 
oznacza, że stały się realną alternaty-
wą dla samochodu. Do tego przede 
wszystkim potrzeba systematycznej 
poprawy taktu połączeń.

Skupmy się za to na „wizji zero”. 
Zastanówmy się, dzięki czemu przez 
19 miesięcy nie było wypadku śmier-
telnego na drogach. Czy jest to wy-
łącznie zasługa prezydenta miasta? 
Jednak sam prezydent nie ukrywał, 
że kiedy obejmował władzę, nie czuł 
się mocny w temacie sieci drogowej, 
więc zlecił przebudować ją tak, jak 
zaproponują fachowcy.

Może więc nasze drogi projekto-
wali lepsi fachowcy niż gdzie indziej? 
Tylko że w przetargach startowali in-
żynierowie z tych samych firm, któ-
re przygotowywały opracowania dla 
okolicznych miast.

A więc może jaworzniccy urzęd-
nicy byli bardziej świadomi tego, jak 
wyglądają miasta na zachodzie Eu-
ropy i chcąc uzyskać podobne efek-
ty, stawiali projektantom odpowied-
nie wymagania? Nawet jeśli jest 
w tym sporo prawdy, to „kamerali-
zowanych” w ten sposób dróg jest 
jeszcze za mało, aby one same przy-
niosły efekt na taką skalę – ten pro-

ces tak naprawdę dopiero się za-
czyna.

Do Jaworzna przyjeżdżali akty-
wiści i samorządowcy z całej Polski 
chcący poznać sekret poprawy bez-
pieczeństwa, ale pewnie trudno było 
im dostrzec cokolwiek szczególne-

go – na pierwszy rzut oka większość 
dróg w Jaworznie wygląda podobnie, 
jak drogi w wielu innych miastach. 
Tak naprawdę główną przyczynę 
tego sukcesu najlepiej widać z per-
spektywy lotu ptaka lub na mapach. 
W ten sposób można najłatwiej do-

strzec układ nowych dróg pozwalają-
cych na szybki przejazd przez miasto.

Tak więc najprawdopodobniej 
o powodzeniu „wizji zero” zadecydo-
wał splot szczególnych okoliczności – 
pozyskiwanie wysokich dotacji na in-
westycje oraz wąskie ulice ze zwar-
tą zabudową, których nie można 
było poszerzyć, a zamiast tego trze-
ba było wybudować obwodnice, aby 
skutecznie zlikwidować korki. Dzięki 
temu również część ruchu przenio-
sła się poza strefę mieszkalną, co po-
skutkowało znacznym spadkiem za-
grożenia na drogach. A o tym, jak 
wielkie ma to znaczenie, można było 
niestety przekonać się, kiedy obwod-
nicę na krótko zamknięto z powodu 
budowy tunelu – na równoległej, nie 
przebudowanej jeszcze ulicy, po dłu-
gim okresie bez ofiar na drogach wy-
darzył się wtedy wypadek śmiertelny.

Czy MZDiM liczy się 
z mieszkańcami?

Jan Chrapek
prezes Stowarzyszenia „Zrównoważona 

Mobilność w Jaworznie”

Cały tekst znajdziesz na 
stronie jaw.pl. 

Studniówka jaworznickiego I LO

Polonezy odtańczone na otwarcie imprezy miały wyjątkowo skomplikowane układy

Uczniowie twierdzą, że do matury przygotowani są doskonale

– Klasa III c, czyli profil matema-
tyczno-informatyczny – mówi Berna-
deta Mileniczuk, wych, kl. III c – su-
gerowałaby główne zainteresowania 
i umiejętności tych uczniów, ale wśród 
moich podopiecznych są osoby o róż-
nych talentach, są uzdolnieni plasty-
cy, są świetni sportowcy, językowcy. 

Klasa jest zespołem charakterów róż-
nych, skrajnych osobowości, ale myślę, 
że dzięki temu, praca z nimi jest zawsze 
wyjątkowa. Zawsze będę miło wspomi-
nać wszystkie lekcje, na których odkry-
waliśmy kolejne tajniki matematyki.

We wspieraniu uczniów w po-
znawaniu świata, w rozwijaniu pa-

sji i w zgłębianiu wiedzy nauczy-
ciele grają rolę niebagatelną. To oni 
sprawiają, że młodzi ludzie wyno-
szą ze szkoły dobre doświadczenia 
na przyszłość. – Naszych nauczycieli 
cenimy za to, że zawsze są wobec nas 
wyrozumiali – mówi Karolina Siba, 
kl. III a. – Możemy się do nich zwró-

cić w każdym momencie o pomoc. – 
Przede wszystkim za to, że zawsze 
możemy się zwrócić do nich o po-
moc – Julia Rogula, kl. III d. – Mają 
bardzo niekonwencjonalne pomysły, 
zawsze służą dobrą radą.

– Pierwszą z najmocniejszych 
stron naszych nauczycieli – mówi 
Anna Smarzyńska, kl. III b – jest to, 
że są dla nas ogromnym autoryte-
tem i zaangażowanie jakie wykazują 
na co dzień i za to ich bardzo cenimy. 
– Na pewno cenimy ich za to, że nie 
zostawiają nam samym przygotowań 
do matury, ale pomagają nam, robią 
dodatkowe zajęcia, na pewno nam 
to pomoże – twierdzi Emilia Kuster 
z kl. III c.

Choć niektórzy może i wierzą, 
że zdanie matury gwarantuje za-
łożona na studniówkę czerwona 
podwiązka lub czerwony krawat, 
to z pewnością wszyscy mają bar-
dziej racjonalne metody na ten waż-
ny egzamin. – Sukces na maturze – 
przekonuje Paulina Dubiel z kl. III a – 
gwarantuje odpowiednie przygoto-
wanie, ograniczenie stresu oraz na-
stawienie pozytywne. – Dla każdego 
to jest indywidualna sprawa – dodaje 
Wiktoria Simka z kl. III d – ale klucz 
to arkusze maturalne.

– Uważam, ze pewność siebie jest 
kluczem – mówi Dawid Wrona kl. III 
b – przygotowani jesteśmy do matu-
ry świetnie, jesteśmy pewni siebie, 
to wystarczy. Weronika Musiał, kl. 
III c twierdzi, że zdać maturę można 
dzięki systematycznej nauce. – Szczę-
ściu też trzeba pomóc – dodaje – więc 
czerwona podwiązka na studniówce 
też musi być.

Wszystkim tegorocznym matu-
rzystom życzymy na maturze poła-
mania piór.

Ela Bigas 


