
 
 

Dom Aniołów Stróżów świętował 25-lecie działalności 
 
 
Z udziałem przedstawicieli samorządów, lokalnych firm i instytucji, osób prywatnych, byłych i 
obecnych pracowników i wolontariuszy, a także podopiecznych – Dom Aniołów Stróżów świętował 25-
lecie powstanie. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek 7 października w Teatrze 
Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, wręczono jubileuszowe statuetki oraz Tytuły 
„Przyjaciel Dzieci 2019”. Odbył się także koncert anielskiego dziecięcego chóru oraz Harcerskiego 
Zespołu Artystycznego SŁONECZNI z gościnnym udziałem Miousha. 

Święto Domu Aniołów Stróżów to już coroczna październikowa tradycja. Dla organizacji, które dziś działa na 
terenie Katowic, Chorzowa i Sosnowca, to zazwyczaj okazja do podsumowania ostatnich 12 miesięcy, 
prezentacji zrealizowanych przedsięwzięć,  zaprezentowania talentów swoich podopiecznych, czy w końcu 
 opowiedzeniu o planach na przyszłość, a także uhonorowania najbardziej zasłużonych. Tegoroczne święto 
jednak różniło się od poprzednich. Nie bez przyczyny, bo w tym roku Dom Aniołów Stróżów obchodzi 25-
lecie działalności. 

– Dom Aniołów Stróżów to jest dom budowany z ludźmi i dla ludzi. Z ludźmi, którzy bezpośrednio pracują z 
podopiecznymi i licznym gronem wspierających ich wolontariuszy, ale także wszystkimi tymi, którzy są poza 
a pomagają nam pomagać: samorządami, instytucjami, patronami i sponsorami. To wspaniałe, że przez te 25 
lat wokół nas zgromadziło się aż tylu Przyjaciół. Cieszymy się, że z wieloma z nich mogliśmy spotkać 
podczas naszych urodzin – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom 
Aniołów Stróżów w Katowicach. 

W uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze Śląskim im. Stanisław Wyspiańskiego w Katowicach 
uczestniczyli m.in. prezydenci Katowic, Chorzowa, Sosnowca, członek zarządu Województwa Śląskiego 
Beata Białowąs, przedstawiciele lokalnych firm i instytucji, które na co dzień wspierają Dom Aniołów 
Stróżów. Nie zabrakło także tych, którzy tworzą i tworzyli historię stowarzyszenia, byłych i obecnych 
pracowników oraz podopiecznych. 

Podczas dwugodzinnej gali nie brakowało momentu wzruszeń. Zebrani mieli okazję obejrzeć ponad 15-
minutowy film pokazujący historię Domu Aniołów Stróżów, rozwoju organizacji, jej codzienności, a także 
losów kilku podopiecznych. Wręczono także statuetki „Przyjaciel Dzieci 2019”. Do grona ponad 200 osób i 
instytucji uhonorowanych tytułem w tym roku dołączyło czterech zasłużonych pracowników, którzy ze 
stowarzyszeniem są związani od prawie 20 lat. Okolicznościowe dyplomy oraz statuetkę zaprojektowaną 
przez śląską firmę bro.kat, której głównymi elementami jest cegła (symbolizująca tych, którzy dołożyli swoją 
symboliczną cegłę dla Domu Aniołów Stróżów ) oraz skrzydło (symbolizujące dodawanie skrzydeł 
podopiecznym przez wyróżnionych) otrzymali: Agnieszka Kubera, Daria Mejsner, Wanda Opoka oraz Maciej 
Rogóż. 



W trakcie wydarzenia pamiątkowe jubileuszowe statuetki  zostały również wręczone samorządom, Patronom 
Domu Aniołów Stróżów oraz obecnym podczas uroczystości teraźnijszym i byłym pracownikom i 
wolontariuszom. 
Wydarzenie uświetnił koncert anielskiego dziecięcego chóru oraz Harcerskiego Zespołu Artystycznego 
SŁONECZNI z gościnnym udziałem Miousha. 

Ze sceny, ale także w okolicznościowych listach, które trafiły na ręce prezes stowarzyszenia Moniki Bajki, 
pojawiła się cała masa ciepłych urodzinowych słów. 

– Od lat wspieramy wspaniałe inicjatywy Domu Aniołów Stróżów, dlatego z wielką przyjemnością bierzemy 
udział w Gali 25-lecia. Życzymy Aniołom przynajmniej następnych 25 lat działalności, które „dodadzą 
skrzydeł” kolejnym pokoleniom wychowanków  – mówi Michał Koziara, Prezes Zarządu 3Soft S.A. „(…) 
Pragniemy także wyrazić słowa uznania za gotowość niesienia pomocy, poświęcenie oraz zaangażowanie 
Pracowników „Domu Aniołów Stróżów” – napisali pracownicy Kancelarii Radców Prawnych JGA Sp. p. 

Więcej o historii Domu Aniołów Stróżów można przeczytać na stronie anioly24.pl. 

Partnerzy i sponsorzy Gali 25-lecia Domu Aniołów Stróżów:  STALEXPORT AUTOSTRADA 
MAŁOPOLSKA SA | 3 SOFT S.A. | BPSC Sp. z o. o. | Pub Atmosfera | Wydawnictwo Kartograficzne Mapy 
Ścienne Beata Piętka | Piekarnia Borys | |  .bringMore advertising | Pracownia bro.kat | Chorzowskiego 
Centrum Kultury | CTL Haldex S.A | GFKK Grzybczyk Kamiński Gawlik | Radcy Prawni Spółka Partnerska | 
Kancelarii Radców Prawnych JGA | LODOWATO | MGM EXPO | ON LEMON | PAŁAC Młodzieży w 
Katowicach | Harcerski Zespół Artystyczny SŁONECZNI | Teatr Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Katowicach |  WHISKY&SPIRIT WINE HOUSE |  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach | Zespół 
Szkół Plastycznych w Katowicach | Kancelaria Prawna ADP POPIOŁEK ADWOKACI I RADCOWIE 
PRAWNI | Horeca Rental Service | Sweet Home Silesia | Huhtamaki | 

Patronat honorowy: Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego | Jarosław Wieczorek Wojewoda 
Śląski | Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice

http://anioly24.pl/

