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Niedźwiadki obudzone 
z zimowego snu!

 Weronika ociera twarz 
 Pana Jezusa

VI

Parafia św. Franciszka 
z Asyżu i św. Klary

o. Emil mirosłAw  
PAcłAwsKi oFm:
 
Weroniki nie spotkamy w Ewan-
gelii. Ale codziennie na naszych 
życiowych drogach możemy 
spotkać niejedną Weronikę, kie-
dy pochyla się nad człowiekiem. 
Weronika to współczesna kobieta, która doskonale rozumie 
cierpienie, ból, zniechęcenie i trwogę. Współczesne Weroni-
ki to niewiasty, które bez rozgłosu i wielkiej reklamy, po ci-
chu i z poświęceniem pomagają innym. Nie boją się trudności 
i nieprzyjemności. Nie szukają rozgłosu i nie dysponują wiel-
kimi funduszami. Nie robią wielkich i chwalebnych statystyk, 
sprawozdań, nie ogłaszają akcji, nie szukają chwały i nagród. 
Współczesne Weroniki widzą cierpienie i ból drugiego czło-
wieka. I mają dla niego czas.

igor KAsPErEK, 7 lAt
Dzisiaj zo-
baczyłem 
je po raz 
pierwszy. 
Jeśli będę 
mieć czas, 
to będę 
teraz tutaj 
przycho-
dzić się 
bawić z moimi koleżankami 
i kolegami. Misie są bardzo 
fajne...

DominiK ŚwitA, 6 lAt
Widziałem 
wcześniej 
misie, jak 
przycho-
dziłem 
tu z przed-
szkolem. 
Bawiliśmy 
się tutaj. 
Misie są 
fajne, czekaliśmy godzinę, za-
nim je odsłonili.

iwonKA lEszczyńsKA, 
6 lAt
Dwa razy 
widzia-
łam misie 
wcześniej, 
bawiłam 
się na nich. 
Lubię 
Kubusia 
Puchatka, 
mam maskotkę misia, lubię 
tak jak on jeść miód. Widzia-
łam kiedyś prawdziwego misia 
w zoo, ale się go nie bałam.

DAwiD BAłszyńsKi,  
6 lAt
Jestem tutaj 
pierwszy 
raz, misie 
są super. 
W przed-
szkolu 
bawimy się 
w budzenie 
misiów, 
a teraz widzieliśmy prawdziwe 
budzenie! not. ms

Można je bez obaw 
głaskać, wspinać się 

na nie i przytulać. 
niedźwiadki 

wróciły na swoje 
Miejsce. ulubione 

Maskotki 
kilku pokoleń 

tyszan czekają 
na dzieci na skwerze 

niedźwiadków.

Z zimowego snu 1 kwietnia 
obudziły je tyskie przedszko-

laki, a towarzyszył im primaapri-
lisowy Prezydent Jednego Dnia, 
Antoni Czarnecki. Razem zaśpie-
wali znaną wszystkim dzieciom 
piosenkę „Stary Niedźwiedź moc-
no śpi”, a następnie wspólnie od-
słonili rzeźby autorstwa Augusty-
na Dyrdy.

z jednego trzy
Tyski rzeźbiarz był jednym 

z bohaterów bajki, którą dzieciom 
przeczytał „nowy prezydent”. Dyr-
da przyznał, że nie sądził, że będzie 
aż tak wesoło i radośnie. Stwierdził 
jednak, że misie zasługują na ta-
kie powitanie – w końcu to jeden 
z symboli Tychów. Ich renowacją 
zajął się w lecie 2008 roku, rzeźby 
wymagały poprawek.

Zlecenie na wykonanie jed-
nego niedźwiadka Dyrda dostał 
w 1961 roku. Profesor Jan Wej-
chert (szef Miastoprojektu Nowe 
Tychy) chciał, by rzeźba stanęła 
na murku przy zbiegu ulic Batore-
go i Bohaterów Warszawy.

– Zrobiłem trzy niedźwiadki, 
każdego sfotografowałem osobno 
i wszystkie razem. Kiedy szedłem 
do profesora Wejcherta, spotkałem 
Mariana Łataka, dyrektora Dyrek-
cji Budowy Osiedli Robotniczych. 
Zapytał, z czym przychodzę. Kie-
dy pokazałem mu zdjęcia, spytał, 
dlaczego ma być tylko jeden miś. 
Uznał, że kupią ode mnie wszystkie 
trzy rzeźby – opowiada Dyrda.

– W 1962 roku zostały prze-
wiezione na miejsce, gdzie stoją 
do dzisiaj. Była zima. Mogły spo-
kojnie czekać na wiosnę przed 
moim domem, bo wtedy tutaj były 
tylko pola i nikt by ich nie ukradł... 
Żeby je podnieść, był potrzebny 
dźwig – wspomina Dyrda.

nowe życie 
niedźwiadków

Mimo to Łatak zadecydował, 
żeby przewieźć misie do miej-
sca przeznaczenia. Miastoprojekt 
przygotował pod niedźwiadki po-
chyłą podstawę, na której rzeźby 
stanęły w grudniu. Od tego czasu 
park na osiedlu „E” zaczęto nazy-
wać „Parkiem Łataka”.

– Niedźwiadki stanęły na śnie-
gu, przewracały się, bo podstawy 
dobrej nie było, były trochę kośla-
we – dodaje rzeźbiarz.

Z czasem łapy niedźwiadków 
zapadły się w ziemię, były uszko-
dzone. Teraz całe i zdrowe cieszą 
oczy na Skwerze Niedźwiadków.

mAriEttA stEFAniAK
najmłodsi uczestnicy zabawy dostali od swoich opiekunów w przedszkolu specjalne 
naklejki, które będą dla nich pamiątką tego wyjątkowego wydarzenia.

antoni czarnecki, prezydent 
jednego dnia, razem z dziećmi 
obudził misie z zimowego snu. 
wcześniej wspólnie odśpiewali 
piosenkę „stary niedźwiedź 
mocno śpi”...

na tyskie przedszkolaki w parku Misiów na os. e czekały nie tylko rzeźby misiów, 
ale także żywy... kubuś puchatek. Można się było do niego przytulić, dać mu cześć, 
a nawet porozmawiać. zabawy było co nie miara!

pogłaskać misie, przytulić się do nich, wspiąć się na nie – 
sposób zabawy w parku jest niezmienny od 47 lat.

... augustyn dyrda – autor rzeźb przyznał, że nie 
wyobrażał sobie tak radosnego ich odsłonięcia.

niedźwiadki czekały na „wielką odsłonę” pod czerwonym 
materiałem...


