
 
 
 
 
 

 

 

Gliwice, 24 pazdziernika2022 r. 

MIKS KULURY, ROZRYWKI I SMAKÓW W CH FORUM 

 

GLIWICKI TYGIEL PO RAZ SIÓDMY 

 

Występy, tańce, degustacje potraw i wiele innych form kontaktu z innymi kulturami to cel 

imprezy o nazwie Gliwicki Tygiel Kultur i Smaków, która odbywa się w Centrum Handlo-

wym FORUM już po raz siódmy. Wieloetniczne Gliwice opanują scenę główną w najbliższy 

piątek, 28 października. 

 

Założeniem Gliwickiego Tygla Kultur i Smaków jest zapobieganie wykluczeniu społeczności 

romskiej. Dlatego impreza opiera się na pomyśle przybliżenia kultury i tradycji Romów. Szybko 

jednak organizatorzy otworzyli się na inne kultury obecne w Gliwicach. Co roku, kilka miesięcy 

przed spotkaniami Gliwickiego Tygla, organizowany jest Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod 

nazwą „Romskie Bajanie”, objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

 

Pomysłodawcą imprezy, która przybliża nam inne kultury, żyjące obok nas jest Aleksandra 

Szyszka, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach, która organizuje go 

wraz z Magdaleną Kwiatkowską, prezeską Stowarzyszenia Szkolnego EkoGim10 oraz asystentką 

edukacji romskiej w gliwickiej ZSP nr 12. Co roku zaprasza do współpracy wszystkie szkoły z ca-

łego województwa śląskiego, które startują w konkursie w różnych kategoriach wiekowych. Nau-

czyciele i uczniowie tych szkół otrzymują także materiały z bajkami i opowiadaniami na temat hi-

storii i dawnych zwyczajów Romów, by mogli je poznać i wziąć świadomy udział w konkursie. 

Od samego początku do Gliwickiego Tygla, skoncentrowanego na promocji kultury romskiej, do-

łączali się przedstawiciele i środowiska mocno obecnych w naszym regionie kultur: niemieckiej, 

śląskiej i ukraińskiej. Dlatego podczas spotkania w CH FORUM spotkamy się z pokazami tych 

wszystkich mniejszości. 

 

– W obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie, oraz w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie bar-

dzo ważne jest, byśmy potrafili uszanować inne kultury, a co za tym idzie, pochodzenie ich przed-

stawicieli. Integracja kulturalna potrafi zbliżać i pomaga w rozumieniu innych – mówi Magda-

lena Kwiatkowska, prezeska Stowarzyszenia Szkolnego EkoGim10 oraz asystentka edukacji 

romskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach 

 

– Dla nas niezwykle istotne jest, aby CH FORUM było miejscem dialogu innych kultur, mniejszo-

ści czy grup społecznych. Z tego powodu od początku współorganizujemy takie spotkania. Gli-

wicki Tygiel Kultur i Smaków odbywa się już po raz siódmy i jest częścią wielokulturowego krajo-

brazu Polski i Europy – mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. administracji i marke-

tingu w CH FORUM. 

 

W CH FORUM 28 października odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz 

otwarta zostanie wystawa pokonkursowa: „Romskie Bajanie”. W programie spotkania znajdą się 

również: 

- prezentacja kultury romskiej, 

- występy artystyczne uczniów gliwickich placówek oświatowych,  



 
 
 
 
 

 

- degustacja specjałów kuchni: ukraińskiej, romskiej i niemieckiej.  

 

Impreza otrzymała dofinansowanie ze środków PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I 

OBYWATELSKIEJ ROMÓW NA LATA 2021-2030 oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Na Gliwicki Tygiel, czyli miks kultury, rozrywki i smakowitości zapraszamy 28 października, na 

scenę główną na poziomie 0, od 16:00 do 19:00.  

Nie może Cię tam zabraknąć! 

Bawmy się pysznie i wielokulturowo w CH FORUM!  
 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM to centrum handlowo-rozrywkowe o powierzchni handlowej 43.000 m², położone w ści-
słym centrum Gliwic. W 2017 r. obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pa-
sażu, pojawiły się także nowe ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. Wśród około 120 
najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in.: 
C&A, Deichmann, Douglas, Half Price (Grupa CCC), H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Ross-
mann, Sephora, SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro 
AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa CH FORUM 
to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks w Gliwicach, klub fitness Interfit Club, 
a także Bajkowy Labirynt – Centrum Rozrywki. W strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze 
i stylistyce najemcy oferują dania różnych kuchni i stylów. Strefa jest przyjazna pupilom i ma wy-
dzielone miejsce dla posiadaczy zwierząt. W centrum pod nazwą Biblioforum działa jedna z nie-
licznych w Polsce filia miejskiej biblioteki publicznej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: 
www.forumgliwice.pl 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH, a zarządcą MVGM – jedna z 
czołowych w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 
 

 


