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Galeria Katowicka z pomocą dla Ukrainy 

 

W Galerii Katowickiej rozpoczęła się zbiórka darów dla obywateli Ukrainy, poszkodowanych 

w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na ich ojczyznę. Partnerem akcji jest katowickie Stowarzyszenie 

Pokolenie, zaangażowane w pomoc Ukrainie od blisko 10. lat.  

 

– Poruszenie tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, chcemy przekuć w działanie. Dlatego 

zaprosiliśmy Stowarzyszenie Pokolenie do organizacji zbiórki na rzecz Ukrainy na terenie Galerii. Na 

liście potrzeb są podstawowe produkty, którymi możemy wspólnie wesprzeć uchodźców i tych, którzy 

zostali w oblężonej Ukrainie. W akcję pomocy może włączyć się każdy i do tej solidarności bardzo 

zachęcamy – mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.  

 

– To nasz moralny obowiązek wspierać tych, którzy teraz potrzebują pomocy. Na Ukrainie giną ludzie, 

bomby zabijają nie tylko żołnierzy, ale także kobiety i dzieci. W Polsce pamiętamy jeszcze, co dotknęło 

nasz kraj podczas II wojny światowej, dlatego chyba bardziej, niż inni, rozumiemy tragedię narodu 

ukraińskiego. Prosimy o wsparcie naszej wspólnej inicjatywy  – apeluje Przemysław Miśkiewicz, 

honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie, które od 2013 roku organizuje pomoc 

humanitarną dla uchodźców i ludności cywilnej w Ukrainie oraz wsparcie dla armii, m.in. w postaci 

zestawów medycznych dla żołnierzy.  

 

Do Galerii Katowickiej można przynosić: śpiwory; karimaty i materace; żywność i konserwy; środki 

higieniczne (chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy); jedzenie dla dzieci w słoiczkach i puszkach; 

napoje w małych butelkach i kartonikach; baterie i akumulatory; apteczki indywidualne; markery 

permanentne; nożyczki do opatrunków (ratownicze); plastry, bandaże, opatrunki indywidualne; chusty 

medyczne (trójkątne); koce termiczne (folie NRC); opaski uciskowe – stazy taktyczne; leki 
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przeciwbólowe. Punkt zbiórki znajduje się na poziomie 0, koło wejścia od ul. 3 Maja i jest czynny 

w godzinach otwarcia Galerii.  

 

W pomoc dla Ukrainy włączają się także najemcy Galerii Katowickiej. Całkowity dochód z utargu 

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Five o’clock z dni 4-6 marca br. zostanie 

przekazany na Polską Misję Medyczną, która wspiera szpitale na terenie Ukrainy. W salonie KODANO 

Optyk uchodźcy z Ukrainy mają zapewnione bezpłatne badania wzroku oraz okulary korekcyjne. Salon 

poszukuje chętnych do pomocy w tłumaczeniu recept czy badaniu wzroku. W pomoc rzeczową 

i  finansową włączyła się także firma Wittchen.  

 

Wkrótce na stronie www.galeriakatowicka.pl powstanie specjalna zakładka, w ramach której 

przekazywane będą informacje o akcjach wsparcia dla Ukrainy organizowanych na terenie 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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