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Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami 
 

 
Ponad 60 gwiazd zagra dla dzieci potrzebujących wsparcia z terenów pogórniczych i pohutniczych. Już 15 stycznia 

w Spodku odbędzie się Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami. Dochód ze sprzedaży biletów - cegiełek w całości prze-

znaczony zostanie na wsparcie podopiecznych Domu Aniołów Stróżów.  

 

Kto zagra w Spodku w koszykówkę i siatkówkę? M.in. Ewelina Lisowska, Olivier Janiak, Joanna Jędrzejczyk, Marcin Dow-

bor, Piotr Kupicha, Zygmunt Chajzer, Mariusz Kałamaga, zespół Enej, Jerzy Dudek, Kasia Pakosińska i Monika Mrozow-

ska.- Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli znani i lubiani ze świata muzyki, filmu, sportu i telewizji. Taki skład drużyn 

gwarantuje nie tylko emocjonującą rozgrywkę, ale także dużo humoru i dobrej zabawy - zachęca Monika Bajka, prezeska 

stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów. - Poprzednie edycje Legendarnego Kosmicznego Meczu organizowaliśmy w Ryb-

niku i Jastrzębiu, cieszymy się, że tym razem połączyliśmy siły z Aniołami i odliczamy dni do wydarzenia w Spodku - 

podkreśla Bartek Demczuk z Kabaretu Młodych Panów, inicjator wydarzenia. 

 

Legendarny Kosmiczny Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 stycznia w katowickim Spodku. Show rozpocznie 

się o godzinie 16:00, bramy otwarte będą od godziny 15:00. Bilety można kupić na stronie www.legendarnykosmiczny-

mecz.pl/bilety/ lub w sobotę w kasach biletowych Spodka.  

 

Bilety - cegiełki zapewnią środki na pomoc dla dzieci. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów rocznie otacza swoim para-

solem ochronnym ponad 600 maluchów i nastolatków. – Chcemy, żeby dzieci doświadczyły normalnego procesu roz-

woju, edukacji, wychowania w przyjaznych warunkach. Żeby zaznały ciepła, bezpieczeństwa, a jednocześnie miały do-

świadczenie, że są wartościowe – wyjaśnia Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie prowadzi 

lokalne, kompleksowe systemy wsparcia i prowadzi „drugie domy" w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie. 

 

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

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

Chełstowski. 

 

Partnerzy główni: BPSC, Stalexport Autostrada Małopolska, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Metaltrade, 

Nexteer Automotive Tychy. Partnerzy: TDJ Estate, Grupa Pietrzak, Tramwaje Śląskie, Business Consulting, AMS, Grupa 

Protektom, BDB Event, SACHS TRANS, Vienna House Easy, Ryba Taxi, DeLuxus RehaSport & Spa, Pakon, biletyna.pl, ebi-

let.pl, KupBilecik.pl 

 

 

 

 



 

 

Dodatkowe informacje:  

Karolina Skórka 

e-mail: kskorka@anioly24.pl 

telefon: 506 063 098 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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   

 


