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Gwiazdy zagrały dla Aniołów 
 
Takiego wydarzenia w Spodku jeszcze nie było. Ponad 60 gwiazd ze świata sportu, muzyki, filmu i telewizji zagrało dla 

dzieci z Domu Aniołów Stróżów. Znani i lubiani rozegrali mecz w siatkówkę i koszykówkę, a na boisku odbył się także 

mini koncert i pokazy taneczne. Uczestnicy zgodnie przyznali, że nie miało dla nich znaczenia, która drużyna wygra. Zwy-

cięzcami Legendarnego Kosmicznego Meczu z Aniołami zostały dzieci - podopieczni Domu Aniołów Stróżów. 

 

Sportowe rozgrywki obfitowały w zaskakujące wydarzenia: piosenkarka Ewelina Lisowska zwiększyła swoje szanse 

w ataku wskakując na barana koledze z drużyny - pierwszemu polskiemu koszykarzowi grającemu w NBA Cezaremu 

Trybańskiemu, a kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz zaparkował samochód na boisku, pod samym koszem. Gwiazdy 

w wywiadach podkreślały wyjątkowy charakter wydarzenia. - Nieczęsto się zdarza, żeby zawodnik z NHL grał przeciwko 

zawodnikowi z NBA, a tak jest dzisiaj - powiedział hokeista Mariusz Czerkawski. Na wielu wrażenie zrobił także sam 

Spodek. - To dla mnie niesamowite, że gram na tym parkiecie, na którym grali mistrzowie świata - powiedział prezenter 

Zygmunt Chajzer. - Cieszę się, że Legendarny Kosmiczny Mecz obywa się na tak legendarnej arenie sportowej - dodała 

Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA.  

 

15 stycznia na parkiet wybiegli m.in.: Ewelina Lisowska, Joanna Jędrzejczyk, Mariusz Kałamaga, Jerzy Dudek, 

Kasia Pakosińska, Piotr Małachowski, Dariusz Dudek, Jankes, Ewa Błachnio, Stanisław Karpiel- Bułecka, Rafał Maserak, 

Bogdan Kalus, Krzystof Włodarczyk, Łukasz Kaczmarczyk, Cezary Trybański i wielu innych. 

 

Ważnym punktem show był występ zespołu tanecznego A.C.O. Crew z Domu Aniołów Stróżów. Dziewczynki po raz pierw-

szy zatańczyły przed tak dużą publicznością i było to dla nich wielkie przeżycie. - To bardzo wzruszający moment, cie-

szymy się że widzowie tak ciepło przyjęli występ naszych podopiecznych. To doświadczenie, które na pewno dodało im 

skrzydeł  - powiedziała Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów rocznie 

otacza swoim parasolem ochronnym ponad 600 maluchów i nastolatków. – Chcemy, żeby dzieci doświadczyły normal-

nego procesu rozwoju, edukacji, wychowania w przyjaznych warunkach. Żeby zaznały ciepła, bezpieczeństwa, a jedno-

cześnie miały doświadczenie, że są wartościowe – podkreśliła Monika Bajka. Stowarzyszenie tworzy drugi Dom dla dzieci 

w biednych pogórniczych i pohutniczych dzielnicach Katowic, Sosnowca i Chorzowa. 

 

Organizatorami Legendarnego Kosmicznego Meczu byli Agencja Star Manager i Dom Aniołów Stróżów. Wydarzenie ho-

norowym patronatem objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub 

Chełstowski. Miasto Katowice i PTWP Event Center zarządca Spodka byli współgospodarzami wydarzenia. 

 

Partnerzy główni: Województwo Śląskie, BPSC, Stalexport Autostrada Małopolska, Katowicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna, Metaltrade, Nexteer Automotive Tychy. Partnerzy: TDJ Estate, Grupa Pietrzak, Tramwaje Śląskie, Business Con-

sulting, AMS, Grupa Protektom, BDB Event, SACHS TRANS, Vienna House Easy, Ryba Taxi, DeLuxus RehaSport & Spa, 

Pakon, biletyna.pl, ebilet.pl, KupBilecik.pl 

 



 

 

Dodatkowe informacje:  

Karolina Skórka 

e-mail: kskorka@anioly24.pl 

telefon: 506 063 098 
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Dom Aniołów Stróżów od prawie 30 lat pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji – z wykluczonych pogórniczych i pohutniczych dzielnic. 

Tworzymy zespół około 25 specjalistów: wychowawców korekcyjnych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, asystentów rodzinnych, 

streetworkerów. Około 300 wolontariuszy rocznie, ponad 130 dzieci w świetlicach i klubach w Katowicach Załężu, Chorzowie Batorym i Sosnowcu 

Juliuszu, prawie 600 dzieci, które otrzymują pomoc w programach ulicznych, 100 rodzin pod opieką Centrum Wspierania Rodzin. To wielowymia-

rowy system wsparcia dla młodzieży, dzieci i ich rodzin, gdzie każdy potrzebujący znajdzie pomoc. To akademia rozwoju talentów, programy akty-

wizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych, prowadzone w śląskich i zagłębiowskich dzielnicach biedy. Więcej na stronie www.anioly24.pl   

 


