
Zostań 
Aniołem!

Targi Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych „W dobrym 
TTON-ie być Aniołem” to je-
dyna tego typu impreza organi-
zowana w regionie. Jej pomysł 
zrodził się podczas kampanii 
społecznej Urzędu Miasta Ty-
chy „Poszukiwany pracownik. 
Osoba niepełnosprawna”. Po raz 
pierwszy swoje prace, przedsta-
wienia i umiejętności niepełno-
sprawni zaprezentowali w 2005 
roku na Osiedlu Balbina, w bu-
dynku Balbina Centrum.

Od trzech lat TTON odby-
wa się w ramach Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego na placu 
Baczyńskiego. Prace podopiecz-
nych poszczególnych organizacji 
działających w Tychach na rzecz 
osób niepełnosprawnych wysta-
wiane są w drewnianych dom-
kach. W nich można zakupić 
świąteczne upominki, stroiki, 
drobiazgi, kartki oraz inne dzie-
ła wykonane przez osoby niepeł-
nosprawne, a tym samym wspo-
móc konkretne instytucje.

W tym roku wszystkie 
Anioły zapraszamy na plac Ba-

czyńskiego 18 grudnia! W świą-
teczny klimat wprowadzą nas 
specjalnie na tę okazję przy-
gotowane przedstawienia, 
spektakle i występy. Pojawią 
się m.in. „Anioły spod jemio-
ły” z Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego, 
a „Betlejemskie narodzenie” 

zaprezentują uczniowie z Gim-
nazjum nr 7. Zabrzmią pasto-
rałki!

Każdy, kto chce zostać Anio-
łem, nie może przegapić licytacji 
prac podopiecznych tyskich in-
stytucji i organizacji zrzeszają-
cych osoby niepełnosprawne. 
Start licytacji o 16.50!
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Będzie bajkowo – słowo!
W najbliższy czWartek 

na placu baczyńskiego rusza iii jarmark 
bożonarodzenioWy. W tym roku Wielka tyska 

impreza przedśWiąteczna potrWa do niedzieli. 
jak zWykle, organizatorzy przygotoWali 

mnóstWo atrakcji dla małych i dużych. 
będzie coś dla ciała i dla ducha. zatem – 

spotkajmy się na jarmarku!

Prezydent 
Andrzej Dziuba:

T radycyjnie w grudniu Tychy zapra-
szają na Jarmark Bożonarodzenio-

wy. Wyjątkowa, świąteczna atmosfera 
towarzyszy wszystkim, którzy na nie-
go przybywają. Z tej okazji tyski plac 
Baczyńskiego zmienia swoje oblicze 

– zostaje przystrojony świątecz-
nymi ozdobami i światełkami. 

Nie brakuje choinki, bajko-
wych postaci i św. Mikołaja. 

W drewnianych domkach 
można kupić nie tylko pre-
zenty i upominki, ale też 
różnego typu przysmaki.

Jednak niepowtarzal-
ny klimat Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego tworzą 
przede wszystkim ci, któ-
rzy w nim uczestniczą – 
tyszanie oraz liczni goście 
z miast ościennych. Na plac 
Baczyńskiego przychodzą 
całe rodziny, by wspólnie 
spędzić czas, zrobić świą-
teczne zakupy, posłuchać 
muzyki. Nie odstrasza ich 
sypiący śnieg ani niskie 
temperatury, bo atmosfera 
jest naprawdę gorąca!

Mam nadzieję, że nie 
zabraknie Państwa rów-
nież tym razem! Przygoto-
waliśmy bogaty program 

artystyczny i liczne atrakcje. Jak co roku 
w ramach Jarmarku odbędą się Targi 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być Aniołem”. Po-
szczególne organizacje zrzeszające oso-
by niepełnosprawne zaprezentują swo-
ją twórczość, będzie można kupić ich 
dzieła i wziąć udział w specjalnej aukcji. 
I tym razem mamy więc wiele możliwo-
ści, by zostać aniołem!

Zapraszam serdecznie do spędzenia 
tego wyjątkowego, przedświątecznego 
czasu na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
Niech to będzie wstęp do świętowania 
i zapowiedź radości oraz wzruszeń, jakie 
niesie ze sobą Boże Narodzenie.

RomA BylińskA, na-
uczyciel Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8:

Od samego początku bio-
rę udział w organizacji 

TTON-u. Trzy pierwsze edycje 
odbywały się w Centrum „Balbi-
na”. Od 2009 roku jesteśmy obec-
ni na Jarmarku Bożonarodzenio-
wym. Już dziś zapraszamy tyszan 
na tegoroczny kiermasz prac 
osób niepełnosprawnych. Bę-
dzie można kupić stroiki, kartki 
świąteczne i inne dzieła wykona-
ne przez naszych podopiecznych. 

Będziemy śpiewać kolędy i pasto-
rałki. Będą warsztaty plastyczne. 
Atrakcji nie zabraknie!

Warto dodać, że TTON po-
wstał z inicjatywy osób pracują-
cych z osobami niepełnospraw-
nymi w różnych placówkach. 
Celem imprezy jest promowanie 
twórczości osób niepełnospraw-
nych. Nasi podopieczni mogą 
się pochwalić swoimi pracami, 
to dla nich wielkie przeżycie. 
Ważnym czynnikiem jest rów-
nież integracja ze społecznością 
lokalną.

æ Zespół szkół specjal-
nych nr 8

æ Caritas Archidiecezji 
katowickiej ośrodek św. 
Faustyny i Warsztat Tera-
pii Zajęciowej przy ośrod-
ku św. Faustyna

æ stowarzyszenie Ani-
matorów i Pedagogów 
klANZA

æ szkoła Podstawowa nr 
40 z oddziałami integra-
cyjnymi

æ Zespół szkół z oddzia-
łami integracyjnymi: 
szkoła Podstawowa nr 5 
i Gimnazjum nr 2

æ Dom Pomocy społecz-
nej św. Anna

æ ośrodek Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wycho-
wawczy Polskiego stowa-
rzyszenia na Rzecz osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym

æ Świetlica Terapeutyczna 
przy ośrodku Benedictus

æ miejskie Centrum kul-
tury i Urząd miasta Ty-
chy.

15 grudnia 
(czwartek)

æ godz. 16.00 – otwarcie Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego
godz. 16.10 – przemarsz Miej-
skiej Orkiestry Dętej z Dąbrowy 
Górniczej
æ godz. 16.20 – występ uczniów 
z Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Feliksa Rybickiego w Tychach
æ godz. 16.45 – występ Dagma-
ry Pławeckiej. Solistka, laureatka 
VII Konkursu Piosenki Poetyc-
kiej „Sentymenty” oraz Festiwa-
lu Piosenki Europejskiej „Euro-
Song”.
æ godz. 17.10 – koncert świą-
teczny w wykonaniu Sylwestra 
Szwedy, pieśniarza, poety i kom-

pozytora. Występuje z zespołem 
U Pana Boga za Piecem, gdzie 
śpiewa, gra na gitarze akustycz-
nej i harmonijce. Komponu-
je utwory i pisze do nich teksty. 
Jego inspiracją jest twórczość 
Boba Dylana.

16 grudnia 
(piątek)

æ godz. 16.00 – otwarcie Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego
æ godz. 16.10 – świąteczna bajka 
na scenie pt. „Gdzie jest gwiazd-
ka”
æ godz. 17.10 – występ grupy 
Size eL z Tito Dance Studio
æ godz. 17.20 – koncert świą-
teczny zespołu Adama Snopka, 

Dla dzieci

Z apraszamy wszystkie 
dzieci na zajęcia do na-

miotu z warsztatowym sto-
łem. W sobotę malowan-
ki, wycinanki i inne prace 
plastyczne już od godz. 11. 
poprowadzą panie z przed-
szkola Kolorowe Kred-
ki. W niedzielę spotkanie 
przy warsztatowym stole 
od 15.00. Zajęcia dla dzie-
ci będą prowadzone przez 
organizacje, które będą się 
prezentować podczas TTO-
N-u.
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pianisty i aranżera Teatru Ślą-
skiego im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Katowicach, laureata 
Międzynarodowego Konkursu 
Improwizacji Jazzowej.
æ godz. 18.30 – pokaz taneczny 
Rafała TITO Kryli oraz tancerzy 
ze szkoły Tito Dance Studio.

17 grudnia 
(sobota)

æ godz. 15.00 – otwarcie Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego
æ godz. 15.15 – występy zespo-
łów Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 2
Na scenie pojawią się:
zespoły: Karolinka (zespół ta-
neczny), zespół fletów podłuż-

nych, kabaret „Hamlet chuligań-
ski” i inni.
æ godz. 16.00 – występy zespo-
łów artystycznych Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1
Na scenie pojawią się zespoły:
Bąble, Cantori, Bagatela, Kan-
tyczki, Karolinka, Śpiewaczki, 
Forte, Ton-Formacja, Cantemus, 
Volare, Tyszanie, Collage
æ godz. 17.50 – Teatr Nikifory
Teatr Nikifory lubi, gdy coś 
się dzieje – możecie być pew-
ni, że zachęcą Was do zagrania 
w jasełkach, zaśpiewania ko-
lędy albo… wspólnie z Wami 
wybiorą się na jarmarkowe za-
kupy!
æ godz. 19.00 – Big Belfer Band
Zespół tworzą nauczyciele Ze-

społu Szkół Muzycznych im. Fe-
liksa Rybickiego w Tychach.

18 grudnia 
(niedziela)

æ godz. 15.00 – otwarcie Jar-
marku Bożonarodzeniowego 
i Targów Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych „W dobrym 
TTON-ie być Aniołem”
æ godz. 15.15 – występ Miesz-
kańców Domu Pomocy Społecz-
nej św. Anna
æ godz. 15.45 – przedstawie-
nie muzyczne podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacyjno- Edu-
kacyjno- Wychowawczego pt. 
„Anioły spod jemioły”
æ godz. 16.10 – występ uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 40 z Od-
działami Integracyjnymi
æ godz. 16.50 – licytacja prac 
podopiecznych tyskich insty-
tucji oraz organizacji zrzeszają-
cych osoby niepełnosprawne
æ godz. 17.40 – „Betlejem-
skie narodzenie” w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum nr 7
æ godz. 18.05 – pastorałki w wy-
konaniu podopiecznych Świetli-
cy Benedictus
æ godz. 18.30 – zespół wokalny 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 
„PINEZKA”
æ godz. 18.50 – prezentacja mu-
zyczna Zespołu Szkół z Oddzia-
łami Integracyjnymi, Gimna-
zjum nr 2 i Szkoły Podstawowej 
nr 5

æ godz. 19.15 – pokaz z uży-
ciem ognia
æ godz. 19.30 – koncert chóru 
God’s Property – najpopular-

niejszego tyskiego chóru go-
spelowego pod kierownictwem 
Adama Saczki.

Program iii Jarmarku Bożonarodzeniowego

Mamy nadzieję, że zestaw 
atrakcji, jakie w tym roku 

przygotowaliśmy na Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, zadowolą wszyst-
kich jego uczestników. Będzie coś 
dla miłośników tańca, będą or-
kiestry, coś jazzowego i przede 

wszystkim całe mnóstwo dziecia-
ków na scenie – czyli oferta dla ca-
łych rodzin. Warto będzie zatem 
codziennie przynajmniej część 
popołudnia spędzać na Placu Ba-
czyńskiego, do czego serdecznie 
i świątecznie zachęcamy.

Zdaniem organizatorów

TToN wspierają
Fiat Auto Poland, maspex Wadowice, społem Tychy, 
Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej Tychy, Garcia-
&Bartnicki sp. z o.o. oraz Przedszkole kolorowe kredki

Wojciech Wieczorek, 
dyrektor mCk w Tychach:

Na TToN 
zapraszają:


