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Co zaplanowano?
• 17 GRUDNIA:
- godz. 16.45 – wystêp Chóru 
Akademickiego Politechniki 
Œl¹skiej na Rynku.
- godz. 17.00 – uroczyste 
otwarcie gliwickiej szopki z 
udzia³em m.in. biskupa gli-
wickiego, prezydenta miasta, 
starosty powiatu gliwickiego; 
wrêczenie nagród w konkursie 
na „Szopkê Ziemi Gliwickiej”; 
dalszy ci¹g koncertu inaugu-
racyjnego kolêd w wykonaniu 
Akademickiego Chóru Politech-
niki Œl¹skiej.
- godz. 17.30 – otwarcie wysta-
wy pokonkursowej na szopkê w 
Galerii Miejskiej „M(Pi)K” (Ry-
nek 4 – 5).

• 18 GRUDNIA:
- godz. 17.30 – œwi¹teczne gra-
nie w galerii „M(Pi)K”: Trio Do-
roty Zaziêb³o (fortepian, gitara, 
perkusja).

• 19 GRUDNIA:
- godz. 17.30 – œwi¹teczne 
granie w galerii „M(Pi)K”: Gabi 
Band (œpiew, wibrafon, gitara 
basowa, perkusja).

• 20 GRUDNIA:
- godz. 17.00 – msza œwiêta 
w Katedrze, przemarsz pod 
szopkê.
- ok. godz. 18.00 – ¿yczenia dla 
mieszkañców Gliwic pod szopk¹ 
na Rynku; wystêp zespo³u in-
strumentów dêtych ze Szko³y 
Muzycznej w Gliwicach.
- godz. 18.30 – w galerii „M(Pi-
)K” przedstawienie „Œwiêta Hi-
storyja Narodzenia Pana czyli 
Pastora³ka Staropolska” w wy-
konaniu aktorów Teatru Maga-
zyn dzia³aj¹cego przy gliwickim 
M³odzie¿owym Domu Kultury 
pod kierunkiem Aleksandra 
Smoliñskiego.

Gliwice wzorem Kra-
kowa og³osi³y konkurs 
na bo¿onarodzeniow¹ 
szopkê. Inspiracj¹ 
dla ich twórców, 
podobnie jak tych 
krakowskich, mia³y 
byæ miejskie zabytki. 
W poniedzia³kowe 
popo³udnie 
Jury wybra³o te 
najpiêkniejsze.

- Oceniaj¹c prace szukaliœmy 
przede wszystkim tego gliwic-
kiego elementu. Dlatego te¿ 
najwiêcej punktów dosta³y 
szopki uczniów z Zespo³u Szkó³ 
Specjalnych w Pyskowicach bo 
w jednej z nich pojawi³a siê Ra-
diostacja, w drugiej Palmiarnia. 
Poza tym zosta³y one bardzo 
starannie wykonane i widaæ, 
¿e autorzy w³o¿yli w nie du¿o 

Gliwicka szopka już na Rynku
Na gliwickim Rynku tradycyjnie ju¿ pojawi³a siê 
bo¿onarodzeniowa szopka. Œwi¹teczny nastrój zapanuje 
w czwartek, 17 grudnia - wtedy po po³udniu szopka zostanie 
oficjalnie ods³oniêta. Dla mieszkañców przygotowano równie¿ 
liczne muzyczne atrakcje...

- godz. 20.00 – œwi¹teczne gra-
nie w galerii „M(Pi)K”: XPRESS 
Trio – kolêdy na jazzowo (forte-
pian, skrzypce, œpiew).

• 21 GRUDNIA:
- godz. 17.30 – œwi¹teczne gra-
nie w galerii „M(Pi)K”: recital 
bluesowy Kajetana Drozda (gi-
tara, harmonijka, wokal).

• 22 GRUDNIA:
- godz. 17.00 –wystêp Kapeli 
Biesiada – obok szopki na Ryn-
ku.
- godz. 19.00 – œwi¹teczne gra-
nie w galerii „M(Pi)K”: wystêp 

gwiazdy – Maciej Sika³a z 
zespo³em. Kolêdy jazzowe na 
g³os, gitarê, saksofon i forte-
pian.

• 24 GRUDNIA:
Przeniesienie do szopki figury 
Dzieci¹tka Jezus, po Paster-
ce w koœciele pw. Wszystkich 
Œwiêtych.

• 6 STYCZNIA:
- godz. 17.30 – œwi¹teczne gra-
nie w galerii „M(Pi)K”: zespó³ 
wokalny Dominiki P³onki „Indy-
go” oraz solistki; zamkniêcie 
szopki  (um.gliwice/kk)

Na Rynku pojawi³y siê tak¿e kramy, a w nich: gor¹cy 
barszcz, piero¿ki, grzane wino, ozdobnie pakowane pier-
niki wg 200-letniego przepisu z Kawiarni z Pasj¹, wypieki 
z Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych przy ul. Koziel-
skiej.

Bêd¹ równie¿ ozdoby i drobne upominki przygotowane 
m.in. przez uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej, 
wychowanków domów dziecka, podopiecznych z MDK.
Stoiska bêd¹ otwarte w godzinach od 16.00 do 19.00 
ju¿ od 17 grudnia.
Dla najm³odszych przygotowano gliwick¹ szopkê do wy-
cinania, a tak¿e planszê do gry zwi¹zan¹ tematycznie ze 
œwiêtami i Gliwicami jednoczeœnie.

Wybrano najpiękniejsze

pracy. Interesuj¹ce jest rów-
nie¿ to, ¿e wœród prac pojawi³y 
siê naprawdê piêkne szopki 
malowane – mówi Katarzyna 
Jajszczok z Wydzia³u Kultury i 
Promocji Urzêdu Miasta.

Wszystkie szopki bêdzie mo¿na 
ogl¹daæ od 17 grudnia, od 
godz. 17.30 a¿ do 10 stycznia 

w Galerii Miejskiej M(pi)K. 
Ci, którzy nie zd¹¿yli przy- 
gotowaæ szopek w tym roku, 
kolejn¹ szansê bêd¹ mieli w 
przysz³ym, i jak zapowiada Ka-
tarzyna Jajszczok, organizato-
rzy dadz¹ uczestnikom trochê 
wiêcej czasu na wykonanie 
prac ni¿ w tym roku. 

Jedna z nagrodzonych szopek


