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Czorny Piontek w Katowickiej – czorna polewka z cen i torby od Roobensa 

 

Ostatni piątek listopada to tradycyjnie już Black Friday – święto zakupów, rabatów i promocji, 

w Katowickiej obchodzone jako Czorny Piontek. W tym roku Galeria zaprosiła do współpracy 

Roobensa (Rubens był z Bytomia), czyli Mateusza Ledwiga, który specjalnie dla łapiących 

czarnopiątkowe okazje przygotował limitowaną serię toreb z autorskimi grafikami.  

 

Nie ma chyba drugiego takiego weekendu w roku, który wśród polujących na promocje w sklepach budziłby 

tak duże emocje, jak Czarny Weekend, czyli bonusowo przedłużony Czarny Piątek. Galeria Katowicka, 

nawiązując do kultury regionu, nadała temu wywodzącemu się z amerykańskiej tradycji zwyczajowi śląską 

oprawę, i “po naszymu” przemianowała Black Friday na Czorny Piontek. To jednak nie koniec śląskich 

inspiracji.  

 

Kaufnij se co i chytej tasia z grafikom, co narychtował Roobens  

 

W tym roku z okazji święta cenowych okazji Katowicka po raz kolejny wychodzi do klientów z artystyczną 

propozycją, tym razem w wykonaniu Roobensa, autora popularnej w mediach społecznościowych strony 

“Rubens był z Bytomia”. Robiąc czarnopiątkowe zakupy, można stać się posiadaczem unikatowej torby 

z grafiką artysty. Specjalnie dla Katowickiej Roobens przygotował je aż w trzech wersjach, każdą opatrując 

charakterystycznym dla siebie żartem słownym w śląskiej gwarze.  

 

– Zależy nam na tym, żeby zakupy robione przy okazji Czornego Piontku niosły ze sobą dodatkową 

wartość, a uśmiech klientów wywołały nie tylko upolowane okazje. Ponownie sięgamy po twórczość artysty 

wywodzącego się z regionu, którego bawiące się sztuką i śląskością memy podbijają internet i który, jak 

nikt wcześniej, przybliża nam wszystkim obrazy Rubensa. Tym razem z zabawnym, okolicznościowym 

komentarzem przenosi je na torby, które na pewno uprzyjemnią wędrówki nie tylko po sklepach – mówi 

Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii Katowickiej.   

 

Każdy, kto w dniach 25-26 listopada (piątek-sobota) zrobi w Katowickiej zakupy na kwotę 250 zł, może 

dostać w prezencie torbę z grafiką Roobensa. Wystarczy, że zgłosi się na stoisko zlokalizowane na 
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poziomie 0, przy Lodomanii. Pierwsze osoby odbierające torby otrzymają dodatkowo zaproszenie na kawę 

lub czekoladę do sklepu Tchibo.  

 

“Czorny freitag to jo mom kożdego dnia” 

 

Roobens, czyli Mateusz Ledwig, zasłynął prowadzoną w mediach społecznościowych stroną “Rubens był 

z Bytomia”. Do obrazów jednego z najwybitniejszych malarzy – Rubensa – dodaje teksty w śląskiej gwarze, 

tworząc w ten sposób memy popularne nie tylko wśród Ślązaków. Dostojnym albo frywolnym portretowym 

postaciom z epoki baroku wkłada w usta komentarze do aktualnej rzeczywistości albo tworzy zabawne 

scenki rodzajowe, w których odnajdzie się każdy, komu są po prostu po ludzku bliskie. Jest także autorem 

książki “GODEJ” – słowniczka polsko-śląskich, potocznych zwrotów dla wszystkich, którzy chcą nabrać 

biegłości w śląskiej godce.    

 

 

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 Tiger Copenhagen. 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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