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Wpadnij do Katowickiej przywitać kolejnego beboka w mieście! 

29 września to Dzień Beboków w Katowickiej. Z tej okazji w strefie food court zamieszka bebok – 

kompan Frelki i Miglanca, których rzeźbę odsłonięto przed wejściem do Galerii rok temu. Imię dla 

nowego stworka ponownie wymyślą mieszkańcy regionu w internetowym konkursie. 

 

Od roku przechodniów i klientów Katowickiej, przy wejściu od strony ul. 3 Maja, witają… beboki. 

Zaproszenie beboków Grzegorza Chudego z Nikiszowca do Katowickiej zapoczątkowało rozwój 

katowickiego szlaku tych postaci w centrum miasta. Galeria chce przygodę z bebokami kontynuować, 

dlatego w strefie food court już 29 września br., w Dniu Beboków w Katowickiej, pojawi się kolejny 

stworek nawiązujący do śląskich legend.  

 

– Nie da się ukryć, że wszyscy polubili nasze beboki. To przy nich umawiają się na spotkania, robią sobie 

z nimi zdjęcia, zdarzyło się nawet, że ktoś ubrał je w wydziergane specjalnie dla nich szaliki i czapki – 

mówi Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii Katowickiej. – Teraz do Frelki i Miglanca dołączy 

nowy bebok, smakosz z łyżką i widelcem. O tym, jak będzie miał na imię, zdecydujemy wspólnie 

z mieszkańcami w konkursie ogłoszonym na facebooku – dodaje.  

 

Grzegorz Chudy zinterpretował postać beboka, najpierw w akwarelach, a potem w rzeźbach, na swój 

własny, odbiegający od tradycji sposób. Stwory, którymi straszono niegrzeczne dzieci, w wersji artysty 

są sympatycznymi towarzyszami mieszkańców miasta, które nieprzyjazne wydają się tylko wtedy, kiedy 

potrzebują spokoju. Ta reinterpretacja zainteresowała i zainspirowała otwartą na twórcze działania 

w przestrzeni miejskiej Galerię Katowicką do tego, by zaprosić artystę do zaprojektowania odważnych 

beboków, które zdecydowały się opuścić Nikiszowiec i wyruszyć do centrum na zakupy. 
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– Staramy się być w dialogu z Katowicami i lokalną społecznością. Wynika to nie tylko z usytuowania 

Katowickiej w samym sercu tętniącego energią, zmieniającego się miasta, ale także z chęci aktywnego 

współtworzenia opowieści o  miejscu, w którym funkcjonujemy. Poprzez Dzień Beboków w Katowickiej 

przypominamy mieszkańcom o tym elemencie śląskiej kultury, ale też zachęcamy do wspólnej zabawy 

– tym razem przy wymyślaniu imienia dla nowego gościa w naszej Galerii – mówi Joanna Bagińska, 

dyrektorka Galerii Katowickiej.    

 

Konkurs na imię dla nowego beboka wystartuje na facebooku Galerii Katowickiej 29 września. Autorzy 

najciekawszych propozycji mogą wygrać karty podarunkowe i okolicznościowe bebokowe kubki. 

 

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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