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Miejskie Mikołajki 
i jarMark 

Bożonarodzeniowy 
to dwie duże 

iMprezy, które 
odBędą się na placu 

Baczyńskiego. 
pierwsza oczywiście 

6 grudnia, druga 
– w ostatni 

przedświąteczny 
weekend, czyli od 17 

do 20 grudnia.

i
mpreza mikołajkowa, któ-
ra przez lata odbywała się 
na Rynku, w tym roku prze-
niesie się na Plac Baczyńskie-

go i do Pasażu Kultury Androme-
da. Jednak będą jej towarzyszyć 
tradycyjne elementy: rowerowa 
parada Mikołajów, warsztaty dla 
dzieci i gorąca czekolada. Ale oka-
zja do spotkania ze Świętym Mi-
kołajem nadarzy się jeszcze przed 
6 grudnia. Będzie go można spo-
tkać m.in. w Teatrze Małym i Klu-
bie MCK Wilkowyje.

W ramach świątecznych przy-
gotowań Klub MCK Wilkowyje 
zaprasza całe rodziny do uczestnic-
twa w warsztatach „Śląskie ozdoby 
bożonarodzeniowe”, które odbędą 
się 2 grudnia o godz. 17. – Będzie 
to kolejne spotkanie z naszego 
cyklu związanego z najważniej-
szymi polskimi świętami – mówi 
Małgorzata Król, kierownik klu-
bu. – Podobnie jak na warsztatach 
z okazji Święta Niepodległości, bę-
dzie trochę wiedzy, trochę zabawy 
i rękodzieła. Ozdobami wykona-
nymi podczas warsztatów będzie-
my dekorować naszą wilkowyjską 
choinkę, część z nich dzieci zabiorą 
oczywiście do domów.

Udział w warsztatach jest 
bezpłatny, ale ilość miejsc – ogra-
niczona. Zapisy są prowadzone 
pod nr. tel. 32 227 26 22.

Spektakl i warsztaty
Dzień później do Klubu MCK 

Wilkowyje zawita Święty Miko-
łaj. Najpierw Teatr Trip zaprosi 
dzieci na spektakl „Śniegowa kra-
ina”, a po spektaklu Mikołaj wraz 
ze swoimi pomocnikami elfami 
rozda dzieciom upominki.

5 grudnia Teatr Mały zapra-
sza wszystkie dzieci na mikołaj-
kowy spektakl „Kot w butach” 
Teatru Współczesnego z Krako-
wa (godz. 16). Po spektaklu odbę-
dzie się inscenizacja mikołajkowa 
w wykonaniu aktorów, połączona 
z wręczaniem paczek (paczki, do-
kładnie opisane, z podaniem wieku 
dziecka, będą przyjmowane w szat-
ni przed przedstawieniem). Cena 
biletu: 18 zł dzieci, 22 zł dorośli. 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwa-
cja miejsc: teatr.maly@teatrmaly.
tychy.pl, tel. 32 227–36–16.

Również 5 grudnia w Miej-
skiej Galerii Sztuki „Obok” od-
będą się warsztaty plastyczne dla 
dzieci „Zielona choinka”. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny, jed-
nak obowiązuje wcześniejsza re-
zerwacja miejsc: arteteka@teatr-
maly.tychy.pl, tel. 32 780 32 03.

Miejskie Mikołajki
W niedzielę, 6 grudnia miko-

łajkowa zabawa na Placu Baczyń-
skiego rozpocznie się o godz. 12. 
Od południa do godz. 15. w dom-
ku Świętego Mikołaja i elfów będą 
trwały warsztaty „W oczekiwaniu 
na Mikołaja” – zabawy plastycz-
ne, malowanie twarzy i włosów, 
animacje, konkursy, ozdabianie 
bombek i kartek świątecznych.

Święty Mikołaj pojawi się 
na placu około godziny 13.30 
i do godz. 18 będzie rozdawał 
dzieciom upominki. Będzie też 
można robić sobie z nim zdję-
cia. W godzinach 14–15 Parada 
Rowerowych Mikołajów przeje-
dzie ulicami miasta, by zakończyć 
swój rajd na Placu Baczyńskiego 
(zbiórka uczestników na Rynku 
o godz. 14.). Trasa wyniesie około 
7 km. W przejeździe mogą wziąć 
udział wszyscy chętni, powinni 
jednak mieć w ubiorze mikoła-
jowe akcenty.

Od godziny 14 na Placu Ba-
czyńskiego będzie można wziąć 
udział w Świątecznym Torze Prze-
szkód (gra terenowa, wielka gra 
planszowa, test smaków świątecz-
nych, kręgle, rzuty do celu, atrak-
cje muzyczne) i warsztatach twór-
czych „Świąteczne Ręko-Dzieło” 
(ozdabianie choinek, tworzenie 
lampionów ze słoików). O go-
dzinie 16. rozpocznie się spektakl 
„O chłopcu, który szukał Święte-
go Mikołaja i o Zielonej Choin-
ce” – barwne i wesołe widowi-
sko w wykonaniu profesjonalnych 

aktorów, tancerzy i szczudlarzy, 
z pięknymi kostiumami i muzy-
ką. Po spektaklu zaplanowana 
jest wspólna zabawa z aktorami. 
Mikołajkowych atrakcji nie za-
braknie też w Pasażu Kultury 
Andromeda. O godzinie 10. pro-
jekcja bajki „Przygody Słonicz-
ki Elli”, a o godz. 11:30 – wspólne 
rysowanie św. Mikołaja pod ha-
słem „Mikołaj w mojej wyobraź-
ni”. Na obydwa wydarzenia obo-
wiązuje wcześniejsza rezerwacja 
miejsc: arteteka@teatrmaly.ty-
chy.pl, tel. 32/780 32 03. W go-
dzinach 12–18 w Andromedzie 
trwać będzie kiermasz wyrobów 
świątecznych stworzonych przez 
osoby niepełnosprawne – pod-
opiecznych tyskich organizacji 
pozarządowych.

Miejskie Mikołajki potrwają 
do godz. 18. Przez cały ten czas 
dzieci będą mogły pojeździć 
na karuzeli i zrobić sobie zdjęcia 
przy świątecznej ściance. Wszyst-
kie atrakcje będą bezpłatne.

Golec uOrkiestra i Kurt 
Scheller

Jarmark Bożonarodzeniowy 
potrwa cztery dni – od czwartku 
17 grudnia do niedzieli 20 grud-
nia. Będzie to oczywiście świetna 
okazja do zakupienia smakołyków 
na świąteczny stół, ozdób i upo-
minków.

Przez wszystkie cztery dni 
jarmarku tyszanie, którzy odwie-
dzą Plac Baczyńskiego, będą mo-
gli liczyć na porcję dobrej muzy-
ki, dobrego jedzenia i oczywiście 
na liczne atrakcje dla dzieci.

– Trzymamy się metody, któ-
ra sprawdziła się w poprzednich 
latach – mówi Paweł Drzewiec-
ki, dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach. – Łączymy 
przyjemności duchowe z przyjem-
nościami stołu. Tak przecież wła-

śnie kojarzą się święta: wspólne 
kolędowanie przy świątecznych 
potrawach. W tym roku na finał 
Jarmarku zagra gwiazda dużego 
formatu Golec uOrkiestra. W pro-
gramie koncertu będzie mnóstwo 
utworów świątecznych, ale rów-
nież te najbardziej znane przeboje 
braci Golców. Oprócz tego na Jar-
marku pojawi się inna wielka 
gwiazda, która występuje w całej 
Europie. Kurt Scheller, założyciel 
słynnej Akademii Kulinarnej, bę-
dzie gotował dla tyszan na Placu 
Baczyńskiego.

Wśród artystów, którzy 
w tym roku odwiedzą tyski Jar-
mark, będzie też Rafał Brzozow-
ski – znany m.in. z programu The 
Voice of Poland. Artysta wystąpi 
w sobotę (19.12) i zaprezentuje 
oczywiście program świąteczny. 
Pojawią się też artyści związa-

ni z Tychami, mający tu swoje 
korzenie. W czwartek (17.12), 
pierwszego dnia Jarmarku, ser-
ca publiczności rozgrzeje chór 
gospel God’s Property. Z kolei 
w piątek (18.12) swoje „blueso-
rałki” zaprezentują Adam Kulisz 
i Krzysztof Głuch.

Kulinarne ciekawostki
Niezmiennie dużym zain-

teresowaniem tyszan cieszą się 
pokazy kulinarne. W tym roku 
poza Kurtem Schellerem, który 
będzie gotował na Baczyńskiego 
w niedzielę (20.12), na Jarmar-
ku pojawi się Diana Volokhova, 
finalistka programu „Master-
Chef ”, w którym zasłynęła głów-
nie ze swoich deserów. – Z uwagi 
na pochodzenie Diany bardzo 
bliska jest jej kuchnia ormiańska 
– mówi Paweł Drzewiecki. – Li-

czę na to, że w programie pojawią 
się kulinarne ciekawostki zwią-
zane z tym regionem.

Diana Volokhova będzie 
gotować dla tyszan w sobotę 
(19.12). Dzień wcześniej, w pią-
tek, na wspólne gotowanie zaprosi 
tyska restauracja „U Przewoźnika”. 
A w czwartek, na otwarcie Jar-
marku, odbędzie się bardzo wi-
dowiskowe świąteczne gotowanie 
na wielkiej patelni.

Ogień i lód
Oprócz muzyki i kulinariów 

zaplanowano też bogaty program 
atrakcji dla dzieci. Codziennie 
rozgrywana będzie Olimpiada 
Zimowa – konkurencje sportowe 
przygotowane przede wszystkim 
z myślą o najmłodszych, ale także 
o ich rodzicach. Będą spektakle 
i programy interaktywne dla dzie-
ci, warsztaty plastyczne, szczu-
dlarze i animatorzy zabaw. Nie 
zabraknie też efektownych poka-
zów Ice Show (rzeźbienie w lo-
dzie) i Fire Show.

Ale Święta Bożego Narodze-
nia i przełom roku to czas nie tyl-
ko na zabawę i smakołyki. To tak-
że czas pogłębionej refleksji – nad 
życiem, współczesnym światem, 
rzeczywistością, która nas ota-
cza. Tych, którzy chcą poddać się 
takiej chwili zadumy, polecamy 
przygotowane z rozmachem wi-
dowisko „Betlejem polskie”, któ-
re będzie wystawiane w Teatrze 
Małym przez trzy dni: 15, 16 i 17 
grudnia. To oparte na motywach 
utworu Lucjana Rydla rodzinne 
widowisko kolędowo-patriotycz-
ne zostało przygotowane przez 
Tychy Teatr i MDK nr 1 im. Ar-
tystów Rodu Kossaków. Wystą-
pią m.in. Jadwiga Andrzejewska, 
Klaudia Walencik i Jerzy Mazur. 
Cena biletu: 15 zł.

Sylwia witMan

Tychy szykują się 
do świąt

na Jarmarku Bożonarodzeniowym będzie można znaleźć wszystko, co potrzebne na Święta.

Stoiska z ozdobami świątecznymi zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem bywalców 
Jarmarku.
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