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Koncerty, pokazy, animacje dla najmłod-
szych i wielkie świąteczne gotowanie – 
to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają 
na uczestników 8. Tyskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który już w naj-
bliższy weekend odbędzie się na placu 
Baczyńskiego.

Tradycyjnie już Jarmark Bożonarodzenio-
wy będzie trwał cztery dni. – To taki rodzaj 
wydłużonego przedświątecznego week-
endu. zaczynamy w tym roku w czwar-
tek, 15 grudnia, kończymy w niedzielę, 18 
grudnia. Przygotowaliśmy wiele atrak-
cji. zapraszamy całe rodziny. Każdy, mały 
i duży, znajdzie coś dla siebie – zapewnia 
Paweł drzewiecki, dyrektor miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach.

Dj i domki
Codziennie od południa na placu świątecz-
ny dJ będzie prezentował muzykę świą-
teczną i prowadził zabawy dla najmłod-
szych uczestników. Każdego dnia od godz. 

12 czynne będą również domki, w których 
tyszanie będą mogli kupić m.in. prezenty 
dla najbliższych.

Dzień pierwszy
Jak mówi Paweł drzewiecki, czwartek (15 
grudnia) to wielka rozgrzewka. Nie za-
branie oczywiście atrakcji dla maluchów. 
– Będzie Fabryka Kultury, która bardzo 
często pojawia się w naszym mieście. 
Są to ludzie, którzy mają genialne podej-
ście do dzieci. Tym razem zaprezentują 
ciekawy program interaktywny – podkre-
śla dyrektor mCK. – Potem kolejny już 
raz na jarmarku będzie można obejrzeć 
wielkie świąteczne gotowanie z restau-
racją „U Przewoźnika”. To stały element 
programu, bo co roku bardzo dobrze się 
sprawdza. oczywiście kucharze zorgani-
zują również warsztaty kulinarne dla naj-
młodszych tyszan – dodaje.
Na finał pierwszego dnia będzie koncert, 
który każdego roku przyciąga tłumy ty-
szan. ze świątecznym repertuarem wystą-

pi tyski chór gospelowy „God’s Property”. 
Ten koncert, jak podkreślają organizato-
rzy, z pewnością rozgrzeje publiczność 
i zachęci do tego, by przybywać również 
na plac Baczyńskiego w kolejne dni im-
prezy.

Dzień drugi
w piątek (16 grudnia) jarmark rozpocz-
nie się już o godz. 15. Na początek zno-
wu atrakcje dla dzieci. Prym art, czy-
li Siostry wajs zaprezentują program 
animacyjny „Pingwiny z mroźnej kra-
iny”, a więc wszystko w klimacie zimy 
i śniegu. Następnie na jarmarkowej 
scenie wystąpią przedstawiciele Sto-
warzyszenia ognisk artystycznych – ty-
szanie, którzy na co dzień w ognisku 
pobierają nauki, a podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego mogą pochwalić 
się swoimi umiejętnościami przed pu-
blicznością. zaraz potem koncert ze-
społu wiano.
Bardzo cenne dla nas są lokalne akcen-
ty imprezy. dlatego bardzo się cieszymy, 
że mogliśmy zaprosić tyski zespół wia-
no, który w tym toku wydał fenomenalną 
płytę. ale każdy z tegorocznych wykonaw-
ców, oprócz swojego tradycyjnego reper-
tuaru, wykona również utwory świąteczne. 
z pewnością usłyszymy te bardziej i mniej 
znane kolędy i pastorałki – podkreśla Pa-
weł drzewiecki.
Poza tym, drugiego dnia jarmarku na sce-
nie pojawi się maleo reggae rockers. dla 
wytrwałych na koniec pokaz fireshow 
w wykonaniu grupy Nam-Tara.

Dzień trzeci
w sobotę, 17 grudnia imprezę rozpoczną 
„Śląskie Jasełka” w wykonaniu Teatru 
Trip. Później plac zamieni się w gigan-
tyczną kuchnię. Będzie ogromna patelnia, 
w której kucharze będą przygotowywać 

Wybierz się na jarmark!

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 
 – program:
15 grudnia
godz. 16:00 –   „wielkie przygotowania do Świąt” Fa-

bryka Kultury – program interaktyw-
ny dla dzieci

godz. 17:00 – Gotowanie z restauracją „U Prze-
woźnika”
godz. 19:00 – God’s Property – koncert

16 grudnia
godz. 15:00 –   „Pingwiny z mroźnej krainy” Prym art – program ani-

macyjny dla dzieci
godz. 16:20 – Koncert Stowarzyszenia ognisk artystycznych
godz. 17:30 – wIaNo – koncert
godz. 19:00 – maleo reggae rockers – koncert
godz. 20:20 – Fireshow – Nam-Tara

17 grudnia
godz. 15:00 –  „Śląskie Jasełka” Teatr Trip – program animacyjny dla 

dzieci
godz. 16:30 – wielkie Świąteczne Gotowanie
godz. 19:10 – Świąteczny koncert Sióstr wajs
godz. 20:20 – Trubadurzy – koncert

18 grudnia
godz. 14:30 –   Koncert kolęd tradycyjnych we współczesnych aran-

żacjach
godz. 15:30 – Pascal Brodnicki – pokaz kulinarny
godz. 18:30 – ogłoszenie wyników Tyskiego Banku Kultury
godz. 18:50 – Życzenia świąteczne władz miasta
godz. 19:00 – zakopower – koncert
godz. 20:20 – Lasershow

Ponadto codziennie: od 12:00 Świąteczny dJ radla; gry i zabawy dla 
dzieci. wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Siostry Wajs:
– Bardzo się cieszymy, że możemy 
zagościć w naszych Tychach i wraz 
z mieszkańcami trochę pokolędo-
wać. To dla nas szczególny czas! 
Uwielbiamy święta, tę magię, za-
pachy, wspólnie spędzone chwile! 
Na co dzień jesteśmy zapracowane 
i wciąż brakuje nam czasu na chwile 
spędzone w gronie rodzinnym, dlate-
go bardzo cenimy sobie ten szczegól-
ny czas i na pewno spędzimy święta 
w gronie najbliższych. zapraszamy 
wszystkich tyszan na nasz kolędowy 
koncert! Pośpiewajmy razem!

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:
– Tradycyjnie w grudniu Tychy zapraszają na Jar-
mark Bożonarodzeniowy. wspólnie rozpocznijmy 
przygotowania i odliczanie do świąt Bożego Na-
rodzenia przy wypełnionych po brzegi stoiskach 
z ozdobami świątecznymi, prezentami, kosztując 
potraw przygotowanych przez kulinarne gwiazdy 
m.in. Pascala Brodnickiego czy słuchając muzyki 
w wykonaniu np. Trubadurów czy zespołu zako-
power. To wspaniałe wydarzenie z niepowtarzalną 
atmosferą, którą tworzą ci, którzy w nim uczest-
niczą. mam nadzieję, że nie zabraknie Państwa 
również tym razem! zapraszam serdecznie do spę-
dzenia tego wyjątkowego, przedświątecznego czasu 
na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Niech to będzie 
wstęp do świętowania i zapowiedź radości oraz 
wzruszeń, jakie niesie ze sobą Boże Narodzenie!

świąteczne dania. w ubiegłym roku była to zupa rybna. menu tegorocznej 
uczty jest jeszcze tajemnicą. wiadome jest już natomiast, że ugotowa-
na potrawa w ilości 500 porcji zostanie rozdana uczestnikom jarmarku. 
wielkie gotowanie będzie również okazją do poznania tajemnic kucharzy, 
którzy opowiadać będą o tajnikach przygotowywania dań świątecznych.
zaraz później będzie można wysłuchać koncertu Sióstr wajs. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru będzie zespół Trubadurzy.

Sebastian Karpiel-Bułecka, ZAKOPOWER:
– Granie kolęd to zupełnie wyjąt-
kowa sprawa, dlatego zawsze bar-
dzo się cieszymy na świąteczne 
występy. Nasz koncert to w zasa-
dzie dwa różne, przeplatające się 
koncerty. z jednej strony są to na-
sze tradycyjne kolędy, które w na-
szym wykonaniu zachowują swe 
klasyczne linie melodyczne, tak 
by każdy mógł je z nami śpiewać 
ale „ubrane są” w nieco nieco bo-
gatsze brzmienia, z drugiej – lu-
dowe pastorałki, które usłyszeć 
można jedynie na Podhalu. Gorąco 
zapraszamy na nasz koncert w Ty-
chach 18 grudnia!

Ogniowy pokaz grupy Nam-Tara z pewnością dostarczy widzom sporo emocji.

Zespół Maleo Reggae Rockers będzie gwiazdą pierwszego dnia Jarmarku.

W niedzielne popołudnie będzie można wziąć udział w kulinarnym pokazie Pascala 
Brodnickiego.

Jarmarkowe domki
Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i tym razem przez cały czas trwania 
jarmarku, na placu Baczyńskiego będzie stało trzydzieści drewnianych domków, 
w których będzie można kupić m.in. upominki pod choinkę dla rodziny, a także świą-
teczne smakołyki i ręcznie robione cudeńka.
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Dzień czwarty
Na finał 8. Tyskiego Jarmarku Świątecz-
nego przygotowano najwięcej atrakcji. 
Niedziela (18 grudnia) na placu rozpocz-
nie się koncertem kolęd i pastorałek. 
Później wielki pokaz kulinarny gwiaz-
dy telewizyjnej – znanego i lubianego 
mistrza kuchni, Pascala Brodnickiego. 
z pewnością będzie to nie lada gratka 
nie tylko dla miłośników dobrego jedze-
nia. Pascal przedstawi swoje propozycje 
na dania świąteczne. Jakie to będą potra-
wy? Tego dowiemy się dopiero w czasie 
wielkiego gotowania. warto przypomnieć, 
że w ubiegłym roku dla tyszan gotował 
Kurt Scheller, a dwa lata temu ania Star-
mach.

Wielki finał
Na niedzielę jarmarkową czekają już 
z niecierpliwością uczestnicy tegorocznej 
edycji Tyskiego Banku Kultury. w czasie 
imprezy ogłoszona zostanie lista zwy-
cięskich projektów, które dostaną dofi-

nansowanie mCK na realizację swojego 
pomysłu. Tuż po ogłoszeniu wyników, ży-
czenia świąteczne mieszkańcom złożą 
przedstawiciele władz miasta.
Potem będzie koncert gwiazdy 8. Ty-
skiego Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go. Na scenie wystąpią muzycy popu-
larnej grupy zakopower. artyści gościli 
już w Tychach kilkakrotnie. ostatni raz 
odwiedzili nasze miasto w czasie dni Ty-
skich 2014. zagrali wówczas niezapo-
mniany koncert z orkiestrą Kameralną 
miasta Tychy. Tym razem będzie okazja 
nie tylko usłyszeć znane i lubiane prze-
boje zespołu. w repertuarze znajdą się 
również utwory świąteczne.
Po koncercie grupy zakopower, organiza-
torzy zaplanowali lasershow. wielki pokaz 
potrwa aż dwadzieścia minut.
warto przypomnieć, że na Jarmark Bożo-
narodzeniowy zapraszają tyszan prezydent 
andrzej dziuba i miejskie Centrum Kul-
tury w Tychach.

Ewa Strzoda
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