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Jarmark to m.in. liczne występy artystyczne.

Nowości 3+

Już w naJbliższy piątek, 
na plac baczyńskiego 

powróci magiczna 
atmosfera, Jaką 

pamiętamy z ubiegłego 
roku. w grudniu 

2009 r. przez trzy dni 
odbywał się tutaJ 

pierwszy tyski Jarmark 
bożonarodzeniowy. 

i tak bardzo spodobał 
się tyszanom, że w tym 
roku potrwa dłużeJ – 

aż 10 dni.

Świetlista fontanna, malownicze dom-
ki, zapach świątecznych smakołyków, 

muzyka – to wszystko podczas pierwsze-
go Jarmarku przyciągało na plac Baczyń-
skiego tłumy odwiedzających. Już w pią-
tek (3 grudnia) fontanna znów rozbłyśnie 
światełkami. Tym razem towarzyszyć jej 
będą dwie ogromne (3,5 metra wysoko-
ści) postacie świetlistych aniołów. Ma-
lownicze światełka pojawią się też na la-
tarniach. Na placu stanie wielka choinka. 
W 20 drewnianych, pięknie udekorowa-
nych domkach, tyscy przedsiębiorcy będą 
oferować świąteczne dekoracje, kulinaria, 
wyroby rękodzielnicze; ceramikę, ozdoby 
wykonane na szydełku, ze szkła witrażo-
wego, koronki, świece i wiele innych ar-
tykułów.

W weekendowe dni Jarmarku można 
też liczyć na bogaty program artystyczny: 
jasełka uliczne, występy podopiecznych 
Młodzieżowych Domów Kultury nr 1 i 2, 
teatr ognia, koncerty zaproszonych arty-
stów, występy teatralne.

Wyjątkowe dni
3 grudNia, na placu stanie stół wi-

gilijny. Wszystko po to, by w porę przy-
pomnieć gospodyniom o zagniataniu cia-
sta na pierniki, peklowaniu szynki czy 
zmieleniu maku na makówki. Tego dnia 
odbędą się również jasełka uliczne, które 
w zeszłym roku bardzo spodobały się ty-
szanom. A wieczorem – świąteczny kon-

cert orkiestry Kurcbend, wykonującej 
muzykę w stylu amerykańskich orkiestr 
lat 40. i 50.

4 grudNia (sobota) należał bę-
dzie do braci górniczej i oczywiście pań 
o imieniu Barbara. Wszyscy górnicy za-
proszeni są tego dnia na Jarmark w stro-
jach galowych. Kto będzie nosił górni-
czy mundur, może liczyć na upominek. 
Atrakcją będzie też uroczysta defilada 
w strojach galowych pod przewodnic-
twem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja 
Dziuby, który również jest górnikiem. Dla 
„fedrujących” i ich rodzin, tak jak w ze-
szłym roku, zagra Orkiestra Dęta KWK 
Staszic, a po koncercie odbędzie się fire-
show – ognisty spektakl w wykonaniu Te-
atru ArtCircus.

5 grudNia (niedziela) to dzień 
Aniołów. Tego dnia odbędą się szóste Tar-
gi Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być Aniołem”. Po-
czątkowo impreza była organizowana 
na osiedlu Balbina oraz w budynku Balbina 
Centrum. Jednak w ubiegłym roku TTON 
„przeniósł się” na plac Baczyńskiego.

Podczas TTON-u tyszanie mogą się 
zapoznać z bogatą twórczością ośrodków 
terapeutycznych, szkół integracyjnych 
i innych instytucji oraz organizacji zrze-
szających osoby niepełnosprawne w na-
szym mieście. Każda z nich zaprezentu-
je swój dorobek i artykuły przygotowane 
specjalnie na Jarmark Bożonarodzenio-
wy – świąteczne ozdoby, bibeloty i drob-
ne upominki, które będzie można ku-

pić i tym samym wspomóc ich autorów. 
Jak co roku TTON będzie organizowany 
przy wsparciu tyskich przedsiębiorców 
i dobroczyńców, jednak tego dnia każ-
dy może stać się Aniołem – wystarczy 
uśmiech i serdeczność. Trzeba pamiętać, 
że dobroć okazana przez nabywców jest 
największym darem, najlepszą oceną wie-
lomiesięcznej pracy, radością i szczęściem 
ich twórców. Podczas TTON-u odbędzie 
się też licytacja prac osób podopiecznych 
tyskich organizacji i stowarzyszeń, a spe-
cjalną atrakcją tego dnia będzie pokaz 
rzeźbienia anioła z lodu, który odbędzie 
się w godzinach 15-18. Zwieńczeniem 
dnia będzie koncert chóru Soul Hunters 
Gospel Choir z Katowic.

6 grudNia – cóż, chyba nie trze-
ba mówić, wtedy można spodziewać się 
na Jarmarku. Grzeczne dzieci mogą liczyć 
tego dnia na małe co nieco od Świętego 
Mikołaja lub jego pomocników. Mikołaj 
będzie na placu w tym dniu od godz. 16 
do 19.

Tyskie magiczne miejsce
Kolejny weekend Jarmarku czyli 11 i 12 

grudNia, to koncerty na placu Baczyń-
skiego. W sobotę (11 grudnia) ze świątecz-
nym repertuarem wystąpi zespół instru-
mentów dętych Jania Band, a w niedzielę 
drugi Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy 
zakończy się koncertem Michała Cza-
chowskiego (gitara flamenco) i Krzysztofa 
Nowakowskiego (wibrafon).

Oprócz zaproszonych gości, podczas 
Jarmarku przed tyszanami zaprezentują 
się także artyści z Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 (zespoły: Bąble, Kantycz-
ki, Cantori, Wrzeszczaki, Volare, Schola, 
Forte, Collage, Cantemus, Bagatela, Ka-
rolinka, Tyszanie) oraz Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 2 (Daria Anioł, Knefli-
ki i Cantabile).

Podczas Adwentu w wielu miastach, 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie, odby-
wają się kiermasze i jarmarki świąteczne. 
Swoim niepowtarzalnym urokiem nastra-
jają na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia, tworzą przedświąteczną atmos-
ferę, przyciągają bogactwem, kolorem 
i zapachem. Już po raz drugi w tym czasie 
również tyski plac Baczyńskiego zamieni 
się w prawdziwą świąteczną krainę cza-
rów. Do zobaczenia!

SylWia ZaWadZka

3 grudNia (piąTek)  
JASEŁKOWO
16.00 – Otwarcie Jarmarku Bożonarodze-
niowego.
16.15 – Występy zespołów z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 2.
(Knefliki, Daria Anioł, Cantabile)
16.45 – Jasełka uliczne w wykonaniu Te-
atru Prawdziwego.
18.15 – Koncert świąteczny orkiestry 
Kurcbend.

4 grudNia (SoboTa) 
BARBÓRKOWO 15.00 – Otwarcie Jar-
marku Bożonarodzeniowego.
15.15 – Występy zespołów Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 1 (Bąble, Tyszanie,
Kantyczki, Bagatela, Cantori, Schola, For-
te, Wrzeszczaki, Cantemus, Volare, Colla-
ge, Karolinka)
17.30 – Koncert Orkiestry Dętej KWK 
Staszic.
19.00 – Fireshow pokaz Teatru ArtCir-
cus.

5 grudNia (NiedZiela) 
ANIOŁOWO 15.00 – Otwarcie Jar-
marku Bożonarodzeniowego i Targów 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
15.15 – Koncert uczniów i absolwen-
tów Zespołu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi (SP5 i G2)
15.50–16.05 – Pastorałki w wykonaniu 
podopiecznych Domu Pomocy Spo-
łecznej św. Anna.
16.10–16.40 – „Astroidalny plan” ja-
sełka w wykonaniu uczniów Gimna-
zjum nr 7
16.45–16.55 – Zespół wokalno-mu-
zyczny Pastuszkowie św. Benedykta.
17.05–17.25 – Występ grupy „Menuet” 
– działającej przy Warsztatach Terapii 
Zajęciowej Ośrodek św. Faustyna.
17.30–17.45 – „Pastorałki spod cho-
inki” występ podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym.

17.50–18.10 – Występ zespołu Tole-
rancja.
18.15–19.00 – Występ zespołu ze Szkoły 
Podstawowej nr 40.
19.10–20.00 – Koncert chóru Soul Hun-
ters Gospel Choir z Katowic.
W godzinach 15.00–18.00 – zapraszamy 
na plac Baczyńskiego na pokaz rzeźbienia 
anioła z lodu.

11 grudNia (SoboTa) 
KONCERTOWO
18.00 – Koncert świąteczny zespołu in-
strumentów dętych Jania Band.

12 grudNia (NiedZiela) 
KONCERTOWO
18.00 – Koncert Michała Czachowskiego 
(gitara flamenco) i Krzysztofa Nowakow-
skiego (wibrafon).
Od 7 do 10 grudnia na pl. Baczyńskiego 
czynne będą stoiska świąteczne w drew-
nianych domkach, a atmosferę podkreśli 
muzyka z głośników.

Świąteczna kraina czarów

S p e c j a l ny  o ś ro d ek 
Szkolno–Wychowaw-
czy, Caritas archidiece-
zji katowickiej ośrodek 
św. Faustyny i Warsztat 
Terapii Zajęciowej przy 
ośrodku św. Faustyny, 
Stowarzyszenie ani-
matorów i pedagogów 
klaNZa, Szkoła podsta-
wowa nr 40 z oddziała-
mi integracyjnymi, Ze-
spół Szkół z oddziałami 
integracyjnymi: Szkoła 
podstawowa nr 5 i gim-
nazjum nr 2, gimna-
zjum nr 7 z oddziałami 
integracyjnymi im. aga-
ty Mróz–olszewskiej, 
dom pomocy Społecz-
nej Św. anna, ośrodek 
rehabilitacyjno–eduka-
cyjno–Wychowawczy 
polskiego Stowarzy-
szenia Na rzecz osób 
z upośledzeniem umy-
słowym, Świetlica Tera-
peutyczna przy ośrod-
ku benedictus
oraz organizatorzy: 
Miejskie Centrum kul-
tury i urząd Miasta Ty-
chy.

na TToN 
zapraszają:

Program 2. Jarmarku Bożonarodzeniowego

grudzień to czas pre-
zentów i sylwestrowego 
szaleństwa. rodziny 3+ 
ucieszy informacja, że 
do programu „3+ liczna 
rodzina” przyłączyły się 
kolejne nowe firmy.
W firmie jubilerskiej Ta-
deusz perka, można od 
teraz z 20 proc. rabatem 
naprawić biżuterię. 10 
proc. rabatu firma udzie-
la na zakup złotej i srebr-
nej biżuterii.

FirMa jubilerSka Ta-
deuSZ perka

Tychy, al. 
p i ł s u d -
skiego 64
tel.: 601 
472 480

już teraz można też za-
cząć szlifować formę na 
sylwestra. Fitness Club 
„SylWeTka” udziela 10 
proc. rabatu na siłow-
nię (rabat od ceny karne-
tu), masaż, porady i pla-
ny dietetyczne, odżywki 
oraz suplementy diety. 
Firma udziela również 10 
złotych rabatu od opłaty 
za godzinę gimnastyki 
korekcyjnej.

„SylWeTka” Fitness 
Club, Ty-
chy, ul. 
a r m i i 
krajowej 
105
tel.: 

(32) 328 64 59

æ Soul Hunters gospel Choir, działający od 2008 r. przy pałacu Młodzie-
ży w katowicach, pod kierownictwem katarzyny „pumy” piaseckiej.
æ Teatr prawdziwy z bielawy, którego głównymi aktorami są ogień i środ-
ki pirotechniczne! Teatr ten zaprezentuje jasełka uliczne.
æ orkiesta kurcbend, zespół wykonujący muzykę w stylu amerykań-
skich orkiestr lat 40. i 50.
æ krzysztof Nowakowski, znany i ceniony wibrafonista, absolwent pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława karłowicza w katowicach 
i Wydziału jazzu i Muzyki rozrywkowej akademii Muzycznej im. karo-
la Szymanowskiego w katowicach.
æ Michał Czachowski, tyszanin, gitarzysta flamenco, kompozytor autor 
płyty folkowej „indialucia”, w 2004 oraz 2005 r. został uznany przez pi-
smo „gitara i bas” najlepszym gitarzystą flamenco.
æ orkiestra dęta kWk Staszic, której występ będzie zadedykowa-
ny przede wszystkim barbarom i górniczej braci, orkiestrę usłyszymy  
4 grudnia.

wystąpią na jarmarku:

w drewnianych domkach będzie można kupić, tak jak w ubiegłym roku świąteczne 
dekoracje.


