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Tyskie Wianki

N

ajdłuższy dzień roku,
czyli pierwszy dzień
astronomicznego
lata wypada w tym
roku w niedzielę, 21 czerwca. Jednak w Tychach będziemy świętować dzień wcześniej, w sobotę, 20
czerwca. Tego dnia o godzinie 18.
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany” rozpoczną się
Tyskie Wianki. Na uczestników tej
wyjątkowej nocy czekać będzie wiele atrakcji.

Pięć lat temu, z okazji obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, miasto Tychy przeprowadziło kampanię
„Tychy 2 dychy”, w której wzięli udział młodzi tyszanie urodzeni w tym samym roku, w którym została przeprowadzona
reforma samorządowa. Tyscy 20-latkowie wystąpili w filmie promocyjnym, ich twarze widzieliśmy też na bilbordach
w całym mieście. Co u nich słychać pięć lat później?

Pierwszy punkt programu
to Podchody Świętojańskie – gra
terenowa, której uczestnicy (drużyny 2–4 osobowe) będą starali się
złamać klątwę rzuconą przez złego
ducha. W tym celu muszą pokonać
wiele przeszkód i sprostać zadaniom
wymagającym sprawności, zwinności i wiedzy. Jeżeli im się powiedzie,
zgromadzą wszystkie fragmenty zaklęcia pozwalającego złamać zły czar.
Gra będzie się rozgrywać na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany”, w parku linowym i w pobli-

sobota, 20 czerwca, Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany
18:10–19:00 Występ zespołu „Miedarzanie”, tańce ludowe i śpiewy
19:15 -20:15 Koncert Kabaretowej Grupy Biesiadnej
20:50 -21:50 Spektakl plenerowy „Wianki” – w formie baśni z wykorzystaniem szczudlarzy i wielkich kilkumetrowych lalek, opowiada o pełnych magii i wróżb obrzędach Nocy Świętojańskiej
21:55 Parada Świętojańska – Korowód niewiast z wiankami na głowach i chłopców z pochodniami, puszczanie wianków ze świecami na jeziorze, tańce i śpiewy przy ognisku w wykonaniu grupy
„Miedarzanie”
22:30 Kino plenerowe – film „Zaginiona dziewczyna”.

skim lesie. Po drodze uczestnicy napotkają dobre duchy, które udzielą
im wskazówek: Rusałkę, Południcę,
Dziwożonę, Żmija, Leśnego Dziada,
Iskierkę. Oczywiście na zwycięzców
czekać będą nagrody – gry planszowe i upominki.
Gra skierowana jest do dzieci od lat 10, młodzieży i dorosłych.
Przewidywana liczba uczestników
– około 100 osób. Zbiórka drużyn
chętnych, by wziąć udział w zabawie – o godzinie 16.30 przy parku
linowym. Start gry o godzinie 17.,
a zakończenie – o godz. 20.
W czasie gdy uczestnicy Podchodów Świętojańskich będą poszukiwać kolejnych wskazówek
i odszyfrowywać runy, na scenie,
na terenie OW „Paprocany” będą
trwały koncerty. Wystąpi grupa
Miedarzanie, która zaprezentuje
tańce i śpiewy ludowe. Do zabawy
zaprosi publiczność także Kabaretowa Grupa Biesiadna.
W tym czasie odbędą się też
warsztaty artystyczne dla najmłodszych, pokazy i nauka plecenia
wianków dla dzieci i dorosłych oraz
konkurs na najpiękniejszy wianek.
Będą również dostępne interaktyw-

ne stanowiska z pokazami m.in. haftu historycznego, wybijania monet,
kowalstwa artystycznego. Podobnie
jak w zeszłym roku, na plaży zostanie rozpalone wielkie ognisko.
Około godziny 21. rozpocznie
się barwny spektakl „Wianki” –
baśniowa opowieść przedstawiona
z wykorzystaniem kilkumetrowych
lalek i szczudlarzy, o pełnych magii
i wróżb obrzędach Nocy Świętojańskiej. Po spektaklu (po zapadnięciu zmroku) nad jezioro wyruszy parada świętojańska – korowód
dziewcząt z wiankami na głowach
i chłopców z pochodniami. Każdy
będzie mógł do nich dołączyć. Nad
jeziorem wianki zostaną puszczone
na wodę. Tej świętojańskiej ceremonii towarzyszyć będzie muzyka
w wykonaniu zespołu Miedarzanie
oraz pokaz sztucznych ogni nad jeziorem. Ostatnim punktem programu będzie plenerowy pokaz filmu
„Zaginiona dziewczyna” – amerykańskiego dreszczowca z 2014 r.
w reżyserii Davida Finchera. Film
jest adaptacją bestsellerowej powieści Gillian Flynn, a główną rolę zagrał w nim Ben Affleck.

Sylwia Witman
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Szukamy wolontariuszy
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otrzebnych jest przynajmniej
10 osób – dwie, trzy osoby
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Jak wspominam udział
w kampanii „Tychy 2 dychy”?
To była ciekawa przygoda. Dowiedziałam się o akcji przypadkiem, chłopak namówił mnie,
żebym poszła na casting. Było
fajnie, dobrze się bawiłam, poznałam wielu ciekawych ludzi.
Brałam udział w filmie, byłam
też na bilbordach. Gdy mój kolega zobaczył mnie na bilbordzie,
wysłał mi sms-a, że będzie na
mnie głosował. To było bardzo
zabawne i utkwiło mi w pamięci.
Reakcja znajomych była bardzo
pozytywna.

Jak wspominam udział
w kampanii „Tychy 2 dychy”?
Na casting poszedłem z koleżanką. Potem była sesja zdjęciowa
na bilbordy, zdjęcia do filmu.
W ostatnich scenach nie mogłem już brać udziału z powodu
wyjazdu. Ogólnie to było ciekawe doświadczenie. Potem, gdy
pojawiły się w mieście bilbordy,
znajomi dzwonili do mnie, pytali, co to za akcja. Miło to wspominam.

Po zapadnięciu zmroku, nad jezioro wyruszy parada świętojańska – korowód dziewcząt
z wiankami na głowach i chłopców z pochodniami. Każdy będzie mógł do nich dołączyć. Nad
jeziorem wianki zostaną puszczone na wodę.

Tyskie Wianki

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Tychy szuka
wolontariuszy do pomocy
przy organizacji Gry Miejskiej
„Tyski Alfabeton”, która odbędzie się w Tychach w sobotę
27 czerwca w godz. 12–15.

Pięć lat później...

zdjęcia: sylwia witman

W zeszłym roku
w Tychach po raz
pierwszy odbyła
się impreza
nawiązująca
do tradycji
i obrzędów nocy
świętojańskiej
– Tyskie Wianki.
Spodobała się
tyszanom, więc
i w tym roku
powitamy lato
nad Jeziorem
Paprocańskim
w klimacie
starosłowiańskiej
sobótki.
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na starcie – mecie oraz po jednej
osobie w każdym z siedmiu miejsc
na trasie gry. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32/776 39 13 lub na adres mailowy monika.szybowska@
umtychy.pl.
Gra miejska odbędzie się podczas pierwszego dnia Święta Miasta
(27 czerwca) i będzie podsumowaniem tyskich obchodów 25. roczni-

cy przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego.
„Tyski Alfabeton” to gra plenerowa, podczas której drużyny mają
za zadanie dotrzeć do wyznaczonych punktów na terenie miasta,
wykonać zadania i wrócić na metę –
wszystko w jak najkrótszym czasie.
W grze może wziąć udział maksymalnie 30 drużyn, złożonych z 1-4
osób. Wiek uczestników jest do-

wolny, ale w każdej drużynie musi
znaleźć się co najmniej jedna osoba dorosła. Uczestnicy wystartują
z parkingu przy Urzędzie Miasta
o godz. 12. W godz. 14–15 muszą
stawić się na mecie pod „Żyrafą”.
Zapisy drużyn do udziału w grze
prowadzone będą od 15 czerwca
pod adresem tyskialfabeton@umtychy.pl lub przed startem, na parkingu przy Urzędzie Miasta.

Co się zmieniło się w moim
życiu przez te 5 lat?
Te pięć lat bardzo szybko minęło. Zarówno rok 2010, jak i
rok 2015 są dla mnie w pewnym
stopniu wyjątkowe. W 2010 r.
skończyłam liceum plastyczne i
zrobiłam dyplom z projektowania biżuterii. W tym roku, jakiś
tydzień temu, oddałam dyplom
na ASP w Łodzi, też z projektowania biżuterii i niedługo będę
go bronić. Tym właśnie chciałabym się zajmować, biżuteria to
moja pasja od bardzo dawna.
Ze względu na studia spędziłam
trochę czasu w Łodzi, ale nadal
mieszkam w Tychach. Tu jest
moje serce i zawsze będzie.
Jak oceniam zmiany?
Tychy przez ostatnie 5 lat bardzo
się rozwinęły, dużo się zmieniło. Moja druga pasja to jazda na
rowerze i cieszę się, że powstało mnóstwo ścieżek i szlaków
rowerowych. Zmodernizowane są place miejskie, powstaje
aquapark i stadion, miasto się
rozwija.

Co się zmieniło się w moim
życiu przez te 5 lat?
Skończyłem studia na Politechnice Śląskiej, ale nie udało
mi się znaleźć pracy w Tychach,
na co liczyłem. Do pracy dojeżdżam więc do Sosnowca. No
i zaręczyłem się.
Jak oceniam zmiany?
Miasto się zmienia, ale są w tym
pozytywy i negatywy. Wyremontowano DK1, ale zlikwidowano
autobus E1, który był dla mnie
najwygodniejszym dojazdem.
Martwi mnie szpital wojewódzki, jego kłopoty w ciągu ostatnich
kilku lat. Dobrze, że powstają
nowe osiedla, ale z drugiej strony dostać mieszkanie od miasta,
jeżeli kogoś nie stać na zakup,
jest bardzo trudno. Pozytywne
jest, że mamy w Tychach bardzo tani basen w porównaniu
z innymi miastami – a jestem
fanem basenów i wiele ich odwiedzam. Cieszę się, że powstaje
aquapark. Zauważyłem też inną
pozytywną rzecz. Kiedyś w Tychach owszem, były ścieżki rowerowe, ale zazwyczaj nagle się
kończyły. Teraz są połączone,
powstały szlaki. 
Not. SW

