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Starotyskie Mikołajki na Rynku, 
Jarmark Bożonarodzeniowy na Ba-
czyńskiego i Targi Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych – trudno już 
wyobrazić sobie grudzień w Tychach 
bez tych wydarzeń. Również w tym 
roku wprowadzą nas one w świą-
teczny nastrój.

Wszystko zacznie się 6 grudnia 
(czwartek) od mikołajowej parady 

rowerowej i imprezy na Rynku. Następnie 
9 grudnia (niedziela) także na Rynku od-
będą się Targi Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych, czyli TTON. Będzie to okazja, 
by zakupić oryginalne, wykonane ręcz-
nie ozdoby i upominki, a także posłuchać 
muzyki i podziwiać występy sceniczne. 
W poprzednich latach TTON odbywał 
się na placu Baczyńskiego w ramach Jar-
marku. Tym razem będzie to samodziel-
na impreza.

W kolejny czwartek, 13 grudnia ruszy 
Jarmark Bożonarodzeniowy na Baczyń-
skiego – będzie można się na niego wy-
brać przez cztery dni, aż do niedzieli, 16 
grudnia. Atrakcji będzie mnóstwo: przed-
stawienia i warsztaty dla dzieci, koncerty, 
konkursy, wioska Eskimosów, tancerze 
ognia, rzeźby lodowe i oczywiście świą-
tecznie przystrojone domki, w których 
będzie można kupić smakołyki i świątecz-
ne drobiazgi.

Mikołajki na Rynku
Jak zapewniają organizatorzy – Stowa-

rzyszenie Sportowe NOL Tychy – są to naj-
większe i najbardziej oryginalne Mikołajki 
w Polsce! W tym roku Starotyskie Mikołaj-
ki uświetnią występy takich artystów jak: 
Ilona „Potania” Chylińska (znana z progra-

mu Must Be The Music), Chopcy z Łazisk 
(gwiazda śląskich list przebojów), Raisa 
Misztela (tyska wokalistka, również znana 
z Must Be The Music), Adrian Karkoszka, 
Iskierki Bożej Miłości, Jakób, Sandstone 
– Bon Jovi oraz zespoły taneczne z MDK 
Tychy, a także grupa taneczna D’WAY OF 
LIFE (program Got To Dance).

Starotyskie Mikołajki tradycyjnie roz-
poczną się od rowerowej parady Mikoła-
jów ulicami miasta. Może w niej wziąć 
udział każdy, jedyny warunek to własny 
rower i strój Mikołaja (przynajmniej czap-
ka). Na Rynku Mikołaj rozda prezenty 
grzecznym dzieciom, będą konkursy 
z nagrodami i jak zwykle czekoladowa 
fontanna. Niezwykłą dekoracją będzie 
oświetlona choinka wykonana z części 
rowerowych. Starotyskie Mikołajki od-
będą się już po raz 11.

W dobrym TTON-ie
Targi Twórczości Osób Niepełno-

sprawnych odbywają się pod hasłem 
„W dobrym TTON-ie być Aniołem”. Anio-
łami zostają bowiem wszyscy, którzy za-
kupią prezentowane na targach prace pla-
styczne wykonane przez podopiecznych 
tyskich ośrodków wsparcia. Są to obra-
zy, stroiki, rzeźby, ceramika, bombki, bi-
żuteria, świece i wiele innych. Ich zakup 
to wsparcie finansowe dla świetlic terapeu-
tycznych, domów pomocy i stowarzyszeń 
wspierających osoby z różnym stopniem 
i rodzajem niepełnosprawności. Przez cały 
rok na zajęciach świetlicowych i warszta-
tach terapii zajęciowej podopieczni tych 
instytucji przygotowują prace, które pre-
zentują mieszkańcom miasta w grudniu, 
właśnie podczas TTON-u. Gdy ich dzieła 
znajdują nabywców, daje im to nie tylko 

wsparcie finansowe, ale też wielką radość 
i poczucie dumy.

W tym roku na TTON organizatorzy 
zapraszają w niedzielę, 9 grudnia. Od godz. 
10 czynne będą stoiska z rękodziełem, 
o 15 rozpocznie się program artystyczny. 
Na scenie wystąpią podopieczni tyskich 
ośrodków, a także zespoły z MDK nr 1. 
Gwiazdą wieczoru będzie Ada Szulc, fi-
nalistka programu X Factor. O 16.35 od-
będzie się aukcja wybranych prac osób 
niepełnosprawnych, a o 21.40 – pokaz 
sztucznych ogni.

Cztery dni Jarmarku
To będą cztery dni, które można spę-

dzić z rodziną i znajomymi w bajkowej, 
świątecznej atmosferze. Otwarcie Jarmarku 
w czwartek, 13 grudnia o godz. 17. W pro-
gramie będą przedstawienia i warsztaty dla 
dzieci, a na koniec zagra zespół The Chan-
ce, finalista programu X Factor. W piątek,  
14 grudnia na placu czeka nas wspólne 
gotowanie potraw kuchni śląskiej z Remi-
giuszem Rączką i koncert zespołu Śląskie 
Trio Piotra Szefera. W sobotę dzieci 
będą mogły bawić 
się w wiosce Eski-
mosów, a wieczo-
rem wystąpi zespół 
Redlin z programem 
Kolędy Świata. Ostat-
niego dnia Jarmarku, 
w niedzielę, 16 grudnia 
na placu Baczyńskiego 
odbędzie się Zimowa 

Olimpiada – sportowe gry, zabawy i kon-
kursy dla dzieci oraz dorosłych. A na za-
kończenie zaplanowano koncert zespołu 
Soul Hunters Gospel Choir.

Oprócz występów scenicznych, 
konkursów i warsztatów, Jarmark 
Bożonarodzeniowy to jak zwykle 
świąteczne stragany, na których 
będzie można kupić stroiki, wy-
pieki, czy upominki dla najbliż-
szych. Impreza ta, tak lubiana 
przez tyszan, to doskona-
ły wstęp do świątecznych 
przygotowań i okazja 
do spotkania z przyja-
ciółmi i znajomymi.

Każda tyska gru-
dniowa impreza niesie 
ze sobą wiele atrakcji 
i posmak Bożego Na-
rodzenia. Gwarantujemy, 
że warto się na nie wybrać!

SylWia WiTMaN

 UROCZYSTE OTWARCIE

 Świąteczne pastorałki - DPS  św. Anna

 Czekając na Dzieciątko  - OREW Tychy

 Przedstawienie „Mikołajki z poślizgiem” Grupa Menuet - Ośrodek Św. Faustyna

 Kolędy - Świetlica Terapeutyczna

 Wesołych Świąt z gwiazdkowych kart - Zespół Szkól Specjalnych nr 8

 

 Przedstawienie jasełkowe „Świata Król”- Gimnazjum nr 7 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mróz - Olszewskiej

 Pastorałki – Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integracyjnymi

 Pastorałki i kolędy - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi SP 5 i G2

 Pastorałki    PSPiA KLANZA koło Tychy

 Przedstawienie „Smaki i Nuty” - Grupa Światło i Cień - Ośrodek Św. Faustyna

 Pastorałki i kolędy - MDK 1

   

Na TTON zapraszają

Urząd Miasta Tychy, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna, Dom Pomocy Społecznej św. Anna, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach, Świetlica Terapeutyczna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym koło Tychy, Gimnazjum nr 7 z Oddz.  Integracyjnymi im. A. Mróz- Olszewskiej,  Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integracyjnymi, Zespół Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi SP 5 i G2, PSPiA KLANZA koło Tychy, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach, Zespół Szkół Specjalnych nr 8

ZOSTAŃ JEDNYM Z NICH!

Na barwnych straganach kupisz:

bożonarodzeniowe pocztówki, piękne ozdoby choinkowe, stroiki, anioły skrzydlate i rogate, 

witraże, pachnące pomarańczą i goździkami świeczki, mnóstwo kolorowych dekoracji  

świątecznych oraz inne niepowtarzalne cacka!

W programie warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone w specjalnie do tego 

przygotowanym namiocie. Zima nam nie będzie straszna.  

OGRZEJE NAS GORĄCA ATMOSFERA!

Każdy, kto zakupi coś na kiermaszu lub weźmie udział  

w specjalnie zorganizowanej aukcji, wspomoże organizacje działające 

na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

Program...

W NIEDZIELĘ 9 GRUDNIA RYNEK

Tyskie organizacje i stowarzyszenia zapraszają na swoje stoiska od godz. 10:00

Pokaz sztucznych ogni

15.00 UROCZYSTE OTWARCIE 

15:05 Świąteczne pastorałki - DPS  św. Anna

15:25 Czekając na Dzieciątko  - OREW Tychy

15:45 Przedstawienie „Mikołajki z poślizgiem” Grupa Menuet - Ośrodek Św. Faustyna 

16.00 Kolędy - Świetlica Terapeutyczna

16.20 Wesołych Świąt z gwiazdkowych kart - Zespół Szkól Specjalnych nr 8

16.35 AUKCJA PRAC PODOPIECZNYCH TYSKICH OŚRODKÓW

17.30 Przedstawienie jasełkowe „Świata Król”- Gimnazjum nr 7 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mróz - Olszewskiej

17.50 Pastorałki – Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integracyjnymi

18.40 Pastorałki i kolędy - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi SP 5 i G2

19.00 Pastorałki - PSPiA KLANZA koło Tychy

19.15 Przedstawienie „Smaki i Nuty” - Grupa Światło i Cień - Ośrodek Św. Faustyna

19.30 Pastorałki i kolędy - MDK 1

20.00   

20.40 Pokaz sztucznych ogniWystęp Ady Szulc – finalistki programu X Factor
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1700-2000 gry, zabawy i świąteczne konkursy dla dzieci 

1700-2000 KUCHNIA ŚLĄSKA Z REMIGIUSZEM RĄCZKĄ  

    gotowanie, poczęstunek, przepisy 

1830-2000 KONCERT zespołu „Śląskie Trio Piotra Szefera”

1500 -2000 wioska Eskimosów- atrakcje dla dzieci i młodzieży, 

    psie zaprzęgi, tematyczne rekwizyty i prowadzący Biały Kieł

1530 -1700 występy zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 

1600 -1800 animacje dla maluszków

1800-1930 Kolędy Świata w wykonaniu zespołu REDLIN 

1500-1800 Zimowa Olimpiada  

    gry, zabawy i konkurencje zimowe dla dzieci i dorosłych 

1500 -1530 występy zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 

1600-1700 bajka dla dzieci pt. „Królowa Śniegu”

1800-1900 koncert Soul Hunters Gospel Choir 

DODATKOWE ATRAKCJE: 
 SANIE MIKOŁAJA - MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA ZDJĘCIA ZE ŚW. MIKOŁAJEM  

 SŁODYCZE ROZDAWANE PRZEZ ŚNIEŻYNKI I ELFY

 GRY I ZABAWY DLA DZIECI

1700-1710  Uroczyste otwarcie Jarmarku

1710-2000 ŚWIĄTECZNE ANIMACJE  DLA DZIECI 

1730-1900 bajeczka dla dzieci pt. „Niech żyją prezenty Świętego Mikołaja”

1800-2000 gorące warsztaty: poznanie tajników pokazów tancerzy ognia  

    + ognisty pokaz

1900-2000 koncert zespołu „The Chance”- finalisty programu „X Factor”

Codziennie wylosujemy 20 nagród wśród 
osób, które prawidłowo odpowiedzą na pyta-
nie  i wrzucą kupon do urny znajdującej się przy 
scenie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go.  Nagrody zostaną wręczone osobom 
obecnym podczas losowania.  Kupony 
znajdują się w Gazecie Grudniowej dys-
trybuowanej na terenie miasta oraz do-
stępnej na parterze Urzędu Miasta Tychy.
Losowanie nagród codziennie  od czwartku  
13 grudnia do niedzieli 16 grudnia  
o godz. 17.15 na placu Baczyńskiego

Gwiazdy na święta
Wśród artystów, których zobaczymy i wysłuchamy podczas grudnio-
wych imprez, będą gwiazdy popularnych programów telewizyjnych 
takich jak X Factor, Must Be The Music, czy Got To Dance. Wystą-
pią m.in.:

Ada Szulc
W 2011 roku zajęła 3. miejsce w programie X Factor. Była faworytką 
nie tylko Kuby Wojewódzkiego, podbiła też serca szerokiej publicz-
ności. Ada ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec, 
przez pięć lat śpiewała w zespole pop-rockowym Chilitoy, z którym 
nagrała kilka singli.
Po sukcesie w programie X Factor wystąpiła także gościnnie na pły-
cie Barbary Trzetrzelewskiej „From Newport to London”, gdzie razem 
zaśpiewały utwór Basi „A Gift”. Obecnie przygotowuje się do wyda-
nia solowego albumu, który promuje piosenka „Zabierz mnie”. Tekst 
do utworu napisała razem z Anią Dabrowską (muzyka z K. Galińskim 
& Świerkotem).

Zespół The Chance
Kobiece trio widzowie pamiętają z finałów X Factora. Tworzą je:
Magda Adamiak – ma 23 lata i pochodzi z podkarpackiej wioski Bykow-
ce. Studiuje edukację muzyczną na PWSZ w Sanoku. Śpiewa od dziecka. 
W szkole podstawowej brała udział w akademiach szkolnych. Ukończyła 
szkołę muzyczną w klasie akordeonu. Od trzech lat chodzi na prywat-
ne zajęcia z emisji głosu.
Agnieszka Latusek – tyszanka, ma 25 lat. Mieszka w Tychach. Ma licencjat 
z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wy-
chowuje dwuletnią córeczkę – Hanię. Śpiewa od czasów szkoły średniej. 
W latach 2007–2010 uczęszczała na zajęcia wokalne do Ogniska Muzyczne-
go. Od 1,5 roku występuje z Teatralną Grupą Wielozadaniową z Jaworzna. 
Monika Marcol – 17-letnia licealistka z Rybnika. Była uczennicą szko-
ły muzycznej w klasie fortepianu. Uczy się śpiewu u trzech różnych 
nauczycieli w Rybniku i Krakowie. Od roku należy też do zespołu wo-
kalnego „Panie i Panowie”.
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KonKurS JArmArKowy

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można wziąć udział 
w konkursie z nagrodami. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie kon-
kursowe i wrzucić kupon z odpowiedzią do urny, która stanie przy 
scenie na placu Baczyńskiego. Kupony znajdziecie w Gazecie Grudnio-
wej – informatorze wydanym przez Urząd Miasta Tychy. Informator 
ten będzie dostępny w Biurze Obsługi Klienta UM Tychy, a także zo-
stanie rozdystybuowany na terenie miasta i podczas świątecznych 
imprez na Rynku i placu Baczyńskiego.
We wszystkie jarmarkowe dni, od czwartku 13 grudnia do niedzieli 
16 grudnia, o godz. 17.15 na scenie odbędzie się losowanie 20 nagród. 
Uwaga! Nagrody otrzymają tylko osoby obecne podczas losowania.

AuKCJA

9 grudnia, podczas TTON-u od-
będzie się aukcja najpiękniej-
szych i najbardziej wyjątkowych 
dzieł sztuki, wykonanych przez 
podopiecznych tyskich ośrod-
ków. Katalog prac, które zosta-
ną wystawione na aukcji wraz 
z opisami i cenami wywoław-
czymi, znajdziecie za tydzień 
w gazecie „Twoje Tychy” oraz 
na Rynku podczas TTON-u.

ada Szulc.
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