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Na stoiskach rozstawionych wokół Centrum Balbina, będzie można kupić świąteczne 
dekoracje.

W ubiegłym roku, w czasie imprezy wystąpiły m.in. dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych. 

KIedy prZy 
ul. BaroNa 30 

pojaWIają 
SIę StragaNy 

Ze śWIąteCZNymI 
oZdoBamI, 

Na WIelKIej 
ChoINCe 

roZBłySKują 
lampKI, 

a Z CeNtrum 
BalBINa 

doBIegają 
radoSNe śpIeWy 
I gWar, WIdomy 

to ZNaK, że Boże 
NarodZeNIe ZBlIża 

SIę WIelKImI 
KroKamI…

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

Już od czterech lat nie-
zmiennie na po-

czątku grudnia i niezmiennie 
pod hasłem „W dobrym TTO-
N-ie być Aniołem” odbywają 
się w Tychach Targi Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych.

– Pomysł zrodził się pod-
czas realizacji kampanii spo-
łecznej Urzędu Miasta Tychy 
„Poszukiwany pracownik. Oso-
ba niepełnosprawna”, w której 
uczestniczyliśmy – opowia-
da Julita Charchut-Błońska 
z tyskiego koła Stowarzysze-
nia Animatorów i Pedagogów 
Klanza.

Świąteczna 
atmosfera

Doszliśmy wtedy do  
wniosku, że warto poka-
zać to, co tworzą osoby nie-
pełnosprawne, dla których 
możliwość zaprezentowania 
efektów swojej pracy jest tak 
samo ważna, jak samo jej wy-

konywanie. Powstało hasło 
i zorganizowaliśmy pierwszą 
edycję targów. Impreza się 
przyjęła – tyszanie chętnie 
w niej uczestniczą – dodaje 
Julita Charchut-Błońska.

– To dla nas bardzo waż-
ne przedsięwzięcie, ponieważ 
umożliwia przede wszyst-
kim integrację osób niepeł-
nosprawnych z mieszkańca-
mi miasta, pozwala wspólnie 
cieszyć się świąteczną atmos-
ferą. Urząd Miasta jest koor-
dynatorem działań, natomiast 
lista współorganizatorów tar-
gów co roku się wydłuża, chęt-
ni sami się do nas zgłaszają 
– podkreśla Iwona Ciepał, na-
czelnik Wydziału Informacji, 
Promocji i Współpracy z Za-
granicą Urzędu Miasta Tychy.

Świąteczny 
jarmark

Na stoiskach rozstawio-
nych wokół Centrum Bal-
bina można kupić mnóstwo 
kolorowych dekoracji świą-
tecznych: bożonarodzenio-
we pocztówki, piękne ozdoby 
choinkowe, stroiki, skrzy-
dlate anioły, witraże, pach-
nące świeczki. Wykonane są 
przez osoby niepełnospraw-
ne – podopiecznych tyskich 
szkół i organizacji społecz-
nych zajmujących się tą pro-
blematyką.

Również w budynku 
na gości TTON’u czeka wie-
le niespodzianek, występy ar-
tystyczne, specjalnie zorga-
nizowana aukcja (z każdego 
ośrodka po dwa przedmioty). 
W tym roku najpopularniej-
sze bożonarodzeniowe melo-
die i polskie kolędy, takie jak 
„Oj maluśki” zagrają ucznio-
wie szkoły Suzuki z Tychów, 
podopieczni Ośrodka św. 
Faustyna zaprezentują „Ze-
mstę”, a uczniowie z SP nr 40 
zaśpiewają kolędy i pokażą 
przedstawienie kukiełkowe. 
W programie przewidziany 

Anioły przylecą 
do Tychów

jest również występ uczniów 
Zespołu Szkół Integracyjnych 
w Tychach, podopiecznych 
Świet l icy Terapeutycznej, 
Domu Pomocy Społecznej 
św. Anna oraz Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym.

– Odbędą się też zaję-
cia edukacyjne z psem asy-
stentem dla dzieci, warsztaty 
garncarskie, będzie można 
również nauczyć się malować 
na szkle. Nasi podopieczni 
z pomocą „Zielonego Smo-
ka” serwować będą ciepłe na-
poje, kiełbaski z grilla, chleb 
ze smalcem. Każdy, kto zaku-
pi coś na kiermaszu lub weź-
mie udział w aukcji, wspo-
może organizacje działające 
na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców naszego miasta 
– dodaje Iwona Ciepał.

Artystycznie
To jednak nie koniec 

atrakcji. W trakcie impre-

zy zaśpiewa Klaudia Walen-
cik – 17-latka od lat znana 
ze wspaniałego głosu tysza-
nom, a ostatnio, dzięki wy-
stępowi w telewizyjnym pro-
gramie „Mam talent” także 
wielu Polakom. Już tradycyj-
nie w trakcie TTON’u zagra 
także najlepszy polski gita-
rzysta flamenco Michał Cza-
chowski.

Ponadto, w działającej 
w Centrum Balbina przy Sto-
warzyszeniu Animatorów 
i Pedagogów Klanza, Gale-
rii Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych odbędzie się 
wernisaż wystawy zbiorowej 
„Równi razem”.

– Na wystawę złożą się 
prace uczniów szkół podsta-
wowych, jakie powstały pod-
czas plenerów plastycznych 
w Wiśle i kolonii integra-
cyjnych w ramach konkursu 
plastycznego zorganizowane-
go przez Urząd Miasta Tychy 
„Jesteśmy równi” oraz cykl 
obrazów „Karty emocji” Mag-
dy Nowakowskiej – wymienia 
Julita Charchut Błońska.

Urząd Miasta Tychy
Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza
Ośrodek Integracji
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Dom Pomocy Społecznej Św. Anna
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym
Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Benedictus
Miejskie Centrum Kultury

Jarmark Bożonarodze-
niowy odbędzie się już 
w najbliższą niedzie-
lę, 7 grudnia, od godz. 
15 do 20, w progra-
mie m.in.:
16.00 – otwarcie wy-
stawy „Równi razem” 
w Galerii Artystycznej 
Osób Niepełnospraw-
nych;
16.20 – „Zemsta” w wy-
konaniu podopiecznych 
Ośrodka św. Faustyna 
w Tychach;
17.00 – wręczenie nagród 
uczestnikom „Warszta-
tów Twórczości Pisania”;
17.15 – aukcja prac wy-
konanych przez niepeł-
nosprawnych miesz-
kańców miasta;
18.30 – pokaz sztucz-
nych ogni nad Centrum 
Balbina;
18.45 – występ Klaudii 
Walencik, uczestnicz-
ki programu telewizji 
TVN „Mam talent”;
19.00 – minirecital Mi-
chała Czachowskiego, 
najlepszego gitarzysty 
flamenco w Polsce.

program

Tegoroczną nowością to-
warzyszącą Targom Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych 
są Warsztaty Twórczego Pisania 
– kilkudniowe zajęcia językowe, 
o których obszernie pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Twoje-
go Miasta”. 7 grudnia poznamy 
laureata konkursu na najlepszą, 
stworzoną w ich trakcie pracę.

Zostań aniołem
Coraz więcej wiemy 

o niepełnosprawności, 
traktujemy ją normalnie, 
więc i udział w tego typu 
przedsięwzięciach jest 
dla nas normalny. My-
ślimy o organizowa-
niu targów również 
przed Wielkanocą. 
Przy ich okazji bo-
wiem uczymy się 
zarówno dawać 
coś, jak i brać. 
To taka pięk-
na świątecz-
na metafora 
– mówi Juli-
ta Charchut- 
Błońska.

W s p o m i n a , 
że po pierwszej edycji 
imprezy ktoś skomen-
tował ją słowami: „Faj-
nie wracać do domu 
ze swoim aniołem”. 
A przecież każdy z nas 
nie tylko potrzebu-
je anioła, ale może też 
nim zostać…

MIChAł CZAChOWSKI, 
n a j l e p s z y 
polski gita-
rzysta fla-
menco:
Idea przy-
świecająca Targom 
Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych jest 
mi bliska, zawsze sta-
ram się wspierać tego 
typu inicjatywy. W tym 
wypadku mogę uczest-
niczyć w imprezie 
i wspomóc ją również 
od „strony praktycz-
nej”, dając w jej trak-
cie minirecital. Poza 
tym, chętnie pomagam 
w realizacji ciekawych 
przedsięwzięć odbywa-
jących się w mieście, 
w którym mieszkam.

na TTON zapraszają:


