
SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL  Year XXIII  No 4’2016 (127)48

KATOWICE DLA ODMIANY    KATOWICE FOR A CHANGE

StreFA KuLturY
Strefa Kultury powstała na terenie dawnej kopalni „Ka-

towice” i ukazuje ogrom przemian, jakie zaszły w ostatnich 
latach w mieście. Nieopodal Spodka, w miejscu, gdzie jesz-
cze kilka lat temu wydobywano węgiel, powstało imponują-
ce Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z znajdującą 
się na dachu zieloną doliną. Tuż obok zapraszają, obsypana 
nagrodami za najlepszą architekturę, nowa siedziba Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z wyjątkową 
akustyką, gdzie koncertują najlepsi na świecie muzycy, oraz 
nowe Muzeum Śląskie, częściowo wkomponowane w postin-
dustrialne budynki dawnej kopalni, gromadzące cenne zbio-
ry w salach pod ziemią. 

KAtoWICKI SpoDeK
Katowicki Spodek to ciągle symbol miasta i architekto-

niczna perła. Oprócz największych wydarzeń sportowych, 
odbywają się tu koncerty, konferencje, kongresy i targi. Hala 
słynie z niezwykłej atmosfery, której aranżerami są przede 
wszystkim fani i kibice, ich niezwykłe emocje i energia w do-
pingowaniu ulubionych drużyn. 

zIeLone KAtoWICe
Nie każdy wie, że ponad 40% powierzchni Katowic stano-

wią tereny zielone. Miasto pokryte jest siecią ścieżek rowero-
wych, których wciąż przybywa; jest tu także wiele miejsc, które 
można wykorzystać do jazdy na rolkach, biegania czy nordic 
walkingu (np. Dolina Trzech Stawów). Najstarszym parkiem 
miejskim, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, jest park 
im. Tadeusza Kościuszki, zwracający uwagę charakterystyczną 
wieżą spadochronową symbolizującą obronę przed hitlerow-
skim najeźdźcą w 1939 r. 

DzIeDzICtWo KuLturoWe
Katowice pamiętają o tradycji kulturowej i przemysło-

wej. Miasto zaprasza do odwiedzenia zabytkowej dzielnicy 
Nikiszowiec i innych miejsc na Szlaku Zabytków Techni-
ki. Poleca także modernistyczną i secesyjną architekturę 
w Śródmieściu. Jest tu wiele okazji, by nie tylko posłuchać 
dobrego koncertu czy zobaczyć spektakl teatralny. Do no-
woczesnego, przebudowanego centrum zapraszają liczne 
lokale gastronomiczne. Warto również zajrzeć na zamienio-
ną w deptak ulicę Mariacką, gdzie spotykają się nie tylko 
katowiczanie. 

KAtoWICe ŻYJĄ KuLturĄ
Na festiwale takie jak wielokrotnie nagradzane OFF Fe-

stival, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues Festival  przy-
jeżdżają fani muzyki z całego świata. Sukcesy Akademii 
Muzycznej, NOSPR czy Filharmonii Śląskiej i wielu innych 
instytucji przyczyniły się do ogromnego sukcesu miasta. 
Katowice zostały Miastem Kreatywnym UNESCO jako Mia-
sto Muzyki. Katowice dołączyły tym samym do prestiżowej 
Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Sieć ta łączyła do tej pory 
dziewięć ośrodków: sześć w Europie (Bolonia, Gandawa, 
Glasgow, Hanower, Mannheim i Sewilla) oraz trzy pozaeu-
ropejskie (Bogota w Kolumbii, Hamamatsu w Japonii i Braz-
zaville w Kongo). Katowice są pierwszym Miastem  Muzyki 

Katowice – dla odmiany 

Katowice to jedno z najszybciej rozwijających się polskich miast. Stolica prawie 5-milionowego woje-
wództwa, dobrze skomunikowana jest z resztą Europy i świata. To centrum metropolii, które w krót-
kim czasie przeszło głęboką restrukturyzację, a dominującymi elementami gospodarki stały się usługi 
branży nowoczesnych technologii. Innym filarem jest kultura, co potwierdza choćby przyznany przez 
UNESCO tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Młode, 150-letnie, miasto promuje się 
hasłem: „Katowice. Dla odmiany”. Logotyp w kształcie serca łączą niejako dwa oblicza miasta – trady-
cyjne z przemysłowym dziedzictwem oraz nowoczesne – twórcze i silne gospodarczo. 
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z  Europy Środkowo-Wschodniej i drugim, po Krakowie 
(Miasto Literatury), Miastem Kreatywnym w Polsce. Projek-
ty dedykowane rozwojowi przemysłu muzycznego pomogą 
rozwinąć talenty ludzi tworzących w Katowicach, co w dłuż-
szej perspektywie daje szansę na uczynienie z sektora kre-
atywnego jednego z ważniejszych filarów rozwoju miasta. 
Tytuł Miasta Muzyki jest dla Katowic ukoronowaniem pro-
cesu przemiany z miasta poprzemysłowego w miasto prze-
mysłów kreatywnych.

rozWÓJ
W ostatniej dekadzie Katowice coraz częściej zajmują 

czołowe pozycje w rankingach polskich miast. Transforma-
cja stała się faktem, obecnie miasto wraz z całą Metropolią 
Silesia to jeden z najważniejszych ośrodków nowoczesnych 
usług dla biznesu w Polsce. Dostrzega to wiele globalnych, 
wiodących marek, które decydują się na ulokowanie tu swo-
ich inwestycji. 

Katowice z każdym rokiem stają się coraz bardziej przy-
jazne dla obecnych i przyszłych mieszkańców, ciesząc się 
równocześnie coraz większą liczbą odwiedzających gości. 
Miasto staje się modne. Jednym słowem – praktycznie w cią-
gu dekady Katowice zmieniły swoje dawne oblicze. Dzięki 
skali zrealizowanych oraz rozpoczętych inwestycji stają się 
nowoczesną metropolią.

Urząd Miasta Katowice
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