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„SHISHA PANGMA – OSTATNIA W KORONIE” - WYSTAWA FOTOGRAFII Z ARCHIWUM
JERZEGO KUKUCZKI POJAWIŁA SIĘ W GALERII KATOWICKIEJ!
30 lat temu jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów, Jerzy Kukuczka, stanął na szczycie
Shisha Pangma, zdobywając tym samym – jako drugi człowiek na świecie - Koronę Himalajów i
Karakorum. Z tej okazji w Galerii Katowickiej pojawiła się wyjątkowa wystawa fotografii,
prezentująca przebieg jego wyprawy na ostatnią spośród 14 najwyższych gór świata.
Wystawa „Shisha Pangma – ostatnia w koronie” została przygotowana z okazji 30. rocznicy zdobycia
przez Jerzego Kukuczkę Korony Himalajów – 14 najwyższych gór świata. Wybitny
himalaista dokonał tego jako drugi człowiek w historii. Ekspozycja w Galerii
Katowickiej jest częścią, realizowanego przez Fundację Wielki Człowiek, projektu
wydawnictwa albumowego pod tym samym tytułem.
Tematem publikacji oraz towarzyszącej jej wystawy jest zdobycie przez himalaistę
ostatniego z 14 ośmiotysięczników pasma Himalajów i Karakorum, Shisha Pangmy.
Projekt przygotowany został w oparciu o znajdujące się pod opieką Fundacji zbiory z
archiwum rodzinnego. Wystawa składa się z ilustrujących przebieg wyprawy
fotografii. Jej naturalnym rozszerzeniem jest album, który zawiera treści z dziennika
Kukuczki, dokumenty wyprawowe, a także nagrania dźwiękowe i materiały wideo.*
- Poprzez publikację źródłowych materiałów chcemy pokazać
przebieg wyprawy w sposób realistyczny i bezpośredni,
obejmujący całe spektrum wrażeń i emocji towarzyszących
ekspedycji, bez zbędnych upiększeń i literackiej fikcji. Przede
wszystkim chcemy jednak zaprezentować dokonania wybitnego
himalaisty, który poprzez swoją determinację, talent i odwagę
zdobył Koronę Himalajów – mówią organizatorzy.

Ekspozycję można podziwiać do końca grudnia na poziomie +1 Galerii Katowickiej.

* Album „Ostatnia w koronie” dostępny jest pod adresem ostatniawkoronie.pl
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS
Polska.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 mkw GLA w 24 centrach
handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie
nagradzane przez PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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