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Miasta regionu, w tym Katowice, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
Fundacja Wolne Miejsce oraz dziesiątki wolontariuszy i darczyńców po raz kolejny łączą
siły i organizują Wigilię dla Samotnych. 

W tym roku, po przerwie wywołanej pandemią, Wigilia dla Samotnych wraca do formy
stacjonarnej. Wydarzenie odbędzie się w dzień wigilii czyli 24 grudnia, o godz. 16.00 w
Międzynarodowym  Centrum Kongresowym, gdzie woluntariusze Fundacji Wolne Miejsce
zaproszą do świątecznego stołu wszystkich przybyłych gości z miast Metropolii. Każda osoba
samotna lub znajdująca się w  trudnej sytuacji materialnej  będzie mogła skorzystać z
zaproszenia, zasiąść przy wigilijnym stole, podzielić się opłatkiem, porozmawiać z drugim
człowiekiem i spędzić ten czas w świątecznej atmosferze.

Na wigilijnym stole znajdą się tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, karp, pierogi z kapustą i
grzybami, kapusta z grochem, sałatka, ciasto i inne słodkości. Goście będą mogli też zobaczyć
wigilijną sztukę teatralną przygotowaną przez wolontariuszy i harcerzy. Będzie można
posłuchać kolęd i włączyć się do wspólnego śpiewania.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Wigilii, powinna zgłosić się do jednego ze sklepów
socjalnych „Spichlerz" i odebrać imienne zaproszenie. Sklepy „Spichlerz" znajdują się w
Katowicach przy ul. Tysiąclecia 82 i ul. Świdnickiej 25 oraz w Tychach na 1 piętrze w Tyskich
Halach Targowych przy al. Józefa Piłsudskiego 8.

Największa Wigilia dla Samotnych w Polsce nie mogłaby się odbyć gdyby nie wolontariusze!
Dlatego cały czas potrzebni są chętni do pomocy w kuchni, by tam pod okiem Master Chef-ów
gotować wigilijne potrawy. Potrzeba również wolontariuszy do przygotowania hali MCK na
przyjęcie gości czy do wsparcia już podczas samej wigilii. Spotkania organizacyjne odbywają
się w środy o godz. 18.00 w Sklepie Socjalnym „Spichlerz" na ul. Tysiąclecia 82. Prace w MCK
ruszą 19 grudnia.
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