
KATOWICE 



Dzielnice Katowic 

Katowice to stolica Górnego Śląska.  

W Katowicach mieszka ponad 300 000 

osób. Miasto ma powierzchnię ponad 164 

kilometrów kwadratowych i podzielone 

jest na dzielnice: Osiedle Tysiąclecia, 

Osiedle Witosa, Dąb, Koszutkę, Bogucice, 

Wełnowiec, Józefowiec, Śródmieście, 

Załęże, Szopienice, Burowiec, Dąbrówkę 

Małą, Zawodzie, Giszowiec, Janów, 

Nikiszowiec, Brynów, Załęską Hałdę, 

Kostuchnę, Murcki, Piotrowice, Ochojec, 

Ligotę, Panewniki i Podlesie.  



Nikiszowiec 
Jednym z najpiękniejszych zabytków Katowic 
jest Nikiszowiec, który kiedyś był kolonią 
górniczą. Górnicy mieszkający na osiedlu mieli 
w pobliżu wszystko, czego potrzebowali oni  
i ich rodziny: szkołę, przedszkole, sklepy, 
pralnię, suszarnię, ogródki (można było w nich 
uprawiać rośliny i hodować zwierzęta), 
specjalne piece do wypieku chleba, 
kanalizację, opiekę zdrowotną, ochronkę dla 
sierot, hotel i gospodę dla górników -
kawalerów. Stworzono kolejkę wąskotorową, 
którą górnicy mogli bezpłatnie dojeżdżać do 
pracy (służyła ona także rodzinom górników). 

Nikiszowiec został uznany za Pomnik Historii. 
Jego unikatowa architektura została 
zaprojektowana przez Georga i Emila 
Zillmannów. 



Teatr Śląski 

Teatr Śląski im. Stanisława 

Wyspiańskiego to piękny zabytek w 

stylu neoklasycystycznym  

z początku XX wieku. Znajduje się na 

Rynku 2. To największa scena 

dramatyczna Górnego Śląska. 

Prezentuje dorobek polskiej  

i światowej literatury – klasycznej  

i współczesnej na czterech scenach – 

Duża, Kameralna, Malarnia  

i Galeria. Teatr Śląski pokazuje 

spektakle z napisami w języku 

angielskim, z tłumaczeniem na język 

migowy czy z audiodeskrypcją. 



Gmach Sejmu Śląskiego 

 Gmach Sejmu Śląskiego to 
zabytkowy budynek przy 
ulicy Jagiellońskiej 25. 
Wybudowany został w stylu  
modernistycznym. Jego sala 
sejmowa była wzorcem dla 
sali Sejmu II RP. Obecnie 
jest siedzibą śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego  
i Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 



Muzeum Śląskie 

 Warto zwiedzić Muzeum Śląskie przy 

ul. T.Dobrowolskiego 1.  

To najważniejszy ośrodek kultury  

w regionie. W swoich zbiorach ma 

kolekcje: malarstwa polskiego sprzed  

i po 1945 roku, sztuki 

nieprofesjonalnej, fotografii 

artystycznej i dokumentalnej, plakatu 

polskiego oraz zbiory etnograficzne  

i z zakresu polskiej plastyki scenicznej. 



Spodek 

Spodek  to hala widowiskowo-

sportowa. Jest areną wydarzeń 

rozrywkowych. W Spodku organizowane 

są także targi i wystawy.     

Obiekt może pomieścić około 11 000 

osób podczas wydarzeń sportowych. 

Wydarzenia koncertowe mieszczą około 

8 000 osób. 

Główna hala stanowi jedynie część 

kompleksu Spodka, który tworzą także: 

Mała Hala-lodowisko, Sala gimnastyczna, 

Siłownia, Basen z saunami, Hotel.                                                       



NOSPR Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia 

Na placu Wojciecha Kilara 1 

warto odwiedzić NOSPR – w 

ponad 400 pomieszczeniach 

rozlokowano biura, garderoby, 

sale prób, studia nagraniowe, 

restaurację i przestrzeń 

rekreacji. Na zewnątrz, teren 

wypełnia letni amfiteatr oraz 

zielony labirynt z grabu. 

Centrum budynku stanowi 

monumentalna bryła – to sala 

koncertowa z 1800 miejscami. 



Ważne wydarzenia w Katowicach 

Interesujące wydarzenia  

w Katowicach to także doskonały 

powód do odwiedzenia tego miasta. 

Odbywają się tutaj zróżnicowane 

gatunkowo koncerty i wydarzenia 

muzyczne, mnóstwo wydarzeń 

sportowych, ciekawe spektakle, 

atrakcje dla dzieci. 

Intel Extreme Masters, Siatkarska 

Liga Narodów VNL, Śląski Festiwal 

Nauki, Tour de Pologne, OFF Festival 

Katowice, Silesia Marathon czy 

Mistrzostwa Europy w szachach 

Szybkich i Błyskawicznych to tylko 

niektóre wydarzenia dla których 

warto przyjechać do Katowic… 
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