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Metropolitalna Wigilia dla Samotnych odbędzie się 24 grudnia w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16. (ale wejście do MCK
będzie możliwe od 15.) Wstęp ma tu każdy.

  

Co istotne na wigilię do Katowic będzie można dojechać (a także z niej wrócić) niemal z całej
aglomeracji darmowymi autobusami, które uruchamia Zarząd Transportu Metropolitalnego.
Będą to linie S4 z Gliwic i Zabrza (przez Rudę Śląską, Świętochłowice i Chorzów), S5 z
Tarnowskich Gór (przez Piekary Śl., Bytom, Chorzów), S6 z Dąbrowy Górniczej (przez Będzin,
Wojkowice, Czeladź i Siemianowice Śląskie), S7 z Tychów przez Mikołów oraz S8 z Sosnowca
przez Mysłowice.

  

Bezpłatny transport na Wigilię dla samotnych do Katowic

  

  
    -  S4: Gliwice Plac Piastów – Zabrze Goethego – Katowice MCK przez miasta: Ruda
Śląska, Świętochłowice, Chorzów   
    -  S5 : Tarnowskie Góry Dworzec – Katowice MCK przez miasta: Piekary Śląskie, Bytom,
Chorzów   
    -  S6: Dąbrowa Górnicza Centrum – Katowice MCK przez miasta: Będzin, Wojkowice,
Czeladź, Siemianowice Śląskie   
    -  S7 Tychy Sikorskiego Wiadukt – Katowice MCK przez miasto Mikołów  
    -  S8: Sosnowiec Urząd Miasta – Katowice MCK przez miasto Mysłowice i dz. Zawodzie

  

  

Spotkanie wigilijne w katowickim Centrum Kongresowym odbędzie się już piąty raz (wcześniej
organizowano je w hali Kapelusz w Parku Śląskim). W ubiegłym roku tutejsza sala
wielofunkcyjna pomieściła około 3000 osób.    - Nasi goście to przekrój społeczeństwa, są
wśród nich nasi sąsiedzi, ludzie, którzy żyją wokół nas, osoby starsze, młodsze. To też
oczywiście osoby bezdomne. Przychodzą do nas też wszyscy ci, którzy są zabiegani i nie są w
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stanie zdążyć do swoich bliskich na święta. Każdy jest mile widziany - zapewnia Rykowski.

  

W MCK będzie śpiewanie kolęd, spektakl i prezenty

  

Tradycyjnie na wigilijnych stołach w MCK pojawią się świąteczne potrawy: barszcz z uszkami,
karp kapusta, śledzie, sałatki, ryba po grecku, kawa, herbata, ciasto. W trakcie wydarzenia
zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd, odbędzie się koncert oraz spektakl teatralny, dla gości
przewidziano też prezenty.

  

Dodajmy, że Metropolitalna Wigilia dla Samotnych jest jednym z największych tego typu
wydarzeń w Polsce i Europie. O skali tego przedsięwzięcia niech świadczą liczby. W
organizację tegorocznej wigilii włączyło się aż 300 wolontariuszy (wielu z nich przed laty było
gośćmi spotkania). Do przygotowania świątecznych potraw potrzeba 800 kg karpia, 500 kg
śledzia, 200 kg uszek z kapustą i grzybami, ale też 150 kg majonezu, 1600 jajek, 600 kg
słodyczy, 600 bochenków chleba, 150 kg pietruszki, 250 kg marchwi i 180 kg buraków. A to
tylko fragment znacznie dłuższej listy produktów, które udaje się zebrać z pomocą sponsorów i
ludzi dobrej woli.
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