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Beboki o wielkich sercach – Galeria Katowicka gra z WOŚP 

 

Galeria Katowicka podarowała na aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sygnowane 

przez Grzegorza Chudego giclee, które upamiętniło niedawne odsłonięcie rzeźby beboków  

w centrum miasta. Całkowity dochód z licytacji dzieła wesprze 30. Finał WOŚP, w tym roku 

organizowany na rzecz okulistyki dziecięcej.  

 

Rzeźba beboków wykonana według projektu znanego śląskiego twórcy Grzegorza Chudego 

zainstalowana została przy wejściu do Galerii Katowickiej w ubiegłym roku. Artysta wyrzeźbione beboki 

uczynił bohaterami akwareli pn. „Powrót z Galerii”. Wraz z oryginalnym obrazem, przygotował dla 

Galerii Katowickiej krótką serię sygnowanych giclee – wykonanych na bawełnianym papierze 

reprodukcji dzieła, z których każda posiada numerowany certyfikat autentyczności.   

Jedno z  oprawionych w ramę, wyjątkowych giclee, Katowicka przekazała na aukcję dla Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do licytowania zaprasza entuzjastów śląskich legend, twórczości 

Grzegorza Chudego i samej Orkiestry Jurka Owsiaka, a przede wszystkim tych, którzy po prostu chcą 

zrobić coś dobrego dla innych.  

 

 – Jeśli ktoś chciałby zaprosić beboki Katowickiej do  swojego domu czy biura, ma ku temu 

niepowtarzalną okazję. Współpraca z najpopularniejszą Orkiestrą w Polsce to powód do dumy. Gorąco 

zachęcamy do licytacji obrazu z Frelką i Miglancem – liczy się każdy, najmniejszy gest wsparcia – mówi 

Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

 

W aukcji organizowanej we współpracy z jednym z siedmiu katowickich sztabów WOŚP, działającym 

przy fundacji Czerwony Balon, można wziąć udział pod linkiem: https://allegro.pl/oferta/beboki-o-

wielkich-sercach-galeria-katowicka-11748370075 

 

Informacja prasowa  

           26 stycznia 2022  

https://allegro.pl/oferta/beboki-o-wielkich-sercach-galeria-katowicka-11748370075
https://allegro.pl/oferta/beboki-o-wielkich-sercach-galeria-katowicka-11748370075


  

APSYS POLSKA 

 

Centrum Handlowe Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice 

Tel.: 32/41 41 290 ; galeriakatowicka@apsysgroup.pl 

Tel.: +48 22 701 92 00, fax: +48 22 701 92 01, office@apsysgroup.pl, www.apsysgroup.pl  

Apsys Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-17-88-225 

oraz numerze REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005,00 złotych wpłaconym w całości. 

2 

Licytacja potrwa do 14 lutego br.  

Jubileuszowemu 30. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszyć będą koncerty pod 

Spodkiem oraz aktywności przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego przy  

ul. Ceglanej. Orkiestra zagra w ostatnią niedzielę stycznia br.  

Z Katowicką akcję można również wspierać poprzez datek do puszki wolontariuszy, którzy w finałowy 

weekend będą kwestować w Galerii.  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska:  +48 609 808 120,  marta.dobrzanska@imagopr.pl 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 
handlowych, m.in. Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull& Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV 
AGD, Douglas czy Flying TigerCopenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą 
w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe 
połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji 
miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
 
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala Lumpur, 
założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, inwestujący również 
w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny jest Savills Investment 
Management z siedzibą w Londynie.   
 
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 
handlowych w Polsce i we Francji. 
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