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Strefa Kultury wyrosła w miejscu, w którym jeszcze 

niedawno funkcjonowała kopalnia „Katowice”. Ta przestrzeń 

doskonale symbolizuje przemianę Katowic z przemysłowego 

miasta w nowoczesną metropolię, tętniącą energią jej 

mieszkańców. W sąsiedztwie spodka wybudowano trzy 

potężne obiekty: majestatyczny NOSPR z jedną z najlepszych 

sal koncertowych na świecie, imponujące Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe, które gości imprezy gospodarcze, 

sportowe i kulturalne o międzynarodowej randze, oraz 

nowoczesne Muzeum Śląskie. 

W Strefie Kultury spotykają się dziś tysiące 

ludzi. Przychodzą, by aktywnie odpocząć w pięknym 

otoczeniu, by wspólnie z innymi „dotknąć” wielkiej kultury.  

To miejsce, z którego my – mieszkańcy Katowic – możemy być 

szczególnie dumni, do którego śmiało możemy zapraszać 

gości nie tylko spoza regionu, ale i zza granic naszego kraju.  

Bo Strefa Kultury tworzy dziś barwny świat wielkich 

wydarzeń i niezapomnianych przeżyć. Zapraszam!

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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Historia Strefy Kultury – jednego z najbardziej spektakularnych osiągnięć inwestycyjnych w zakresie 

kultury – jest ściśle powiązana z przemianą całego miasta. Dzisiejsze Katowice to centrum największego 

polskiego obszaru metropolitalnego, a także serce województwa śląskiego. 

Charakter głównych obszarów działalności gospodarczej Katowic przekształcał się sukcesywnie 

w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Sława „miasta węgla i stali” to dziś tradycja, która stała się 

fundamentem rozwoju nowoczesnego centrum biznesu i turystyki biznesowej. Wspóczesne Katowice 

są stolicą innowacyjnych usług, IT, technologii, biznesu, kultury i edukacji akademickiej. Jednym  

z widocznych znaków dokonującej się metamorfozy są nowoczesne inwestycje – biurowce, galerie handlowe, 

obiekty konferencyjne, kulturalne i komunikacyjne. Katowice rozwijają się i pięknieją na oczach swoich mieszkańców  

i licznych gości odwiedzających miasto z powodów biznesowych lub przybywających na imprezy sportowe  

i kulturalne. 

Nowa jakość 
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fot. UM Katowice 
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Strefa Kultury to jedno z nielicznych, o ile nie jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie. Funkcjonujący 

od ponad 40 lat Spodek połączony z odważnymi inwestycjami – nową siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz nową siedzibą Muzeum Śląskiego, zlokalizowane 

obok siebie, tworzą przestrzeń o wyjątkowej funkcjonalności i olbrzymim znaczeniu dla całego miasta. Teren  

na co dzień służy rozrywce, rekreacji i odpoczynkowi, jest także miejscem wielkich wydarzeń sportowych, 

kulturalnych i biznesowych. To przestrzeń pozytywnie wpływająca na wizerunek Katowic i budująca jego prestiż. 

Strefa Kultury jest wyraźnym symbolem głębokiej przemiany miejsca i całkowitej metamorfozy z miasta  

górniczo-hutniczego w nowoczesne centrum kulturalne, przyjazne wielkim wydarzeniom i oferujące artystom 

przestrzeń do dynamicznego działania.

Serce kultury
bije w Katowicach
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fot. UM Katowice / R. Kaźmierczak 
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Początki Strefy Kultury to również historia wielkiej przemiany Katowic i niezłomnego ducha miasta, które 

odnalazło się w nowej rzeczywistości i z dumą prezentuje efekty niezwykłej transformacji. Oto kilka kluczowych 

etapów realizacji jednego z najodważniejszych projektów kulturalnych w Europie:

Strefa Kultury 
– trochę historii 

– kończy swoją działalność kopalnia węgla kamiennego 

„Katowice”, pustoszeje więc teren w sąsiedztwie Spodka i ulicy Chorzowskiej
1999 r. 

– rozpoczęcie 

inwestycji w przyszłej Strefie Kultury 

wyznacza modernizacja Spodka

2009 r. – rozpoczyna 

się budowa nowej siedziby 

Muzeum Śląskiego

2010 r. 

– rozpoczęcie 

budowy Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego

2011 r. 

–  kolejne 

modernizacje Spodka 

trwające do 2013 r.

2011 r. 
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– rozpoczyna się 

budowa nowej siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

2012 r. 

– otwarcie 

nowej siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia

X 2014 r. – Strefa Kultury otwarta! 

Doskonały prezent na obchodzone wówczas  

150. urodziny Katowic

VII 2015 r.

– otwarcie 

nowej siedziby Muzeum Śląskiego
VI 2015 r.

fot. UM Katowice / K. Krzemiński

Tak realizowano wyjątkową 
inwestycję kulturalną

Strefa Kultury 
– nowa dzielnica Katowic
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to obiekt strategiczny dla rozwoju turystyki 

biznesowej w mieście. Katowice – gospodarz wydarzeń o międzynarodowej randze, takich jak Europejski Kongres 

Gospodarczy czy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – potrzebowały obiektu, który mógłby 

zaspokoić rosnące wymagania organizatorów międzynarodowych imprez, kongresów, targów i sympozjów. 

Zwiastunem powstania Strefy Kultury była modernizacja Spodka, jednego z najbardziej 

charakterystycznych dla miasta i rozpoznawalnych w całej Polsce obiektów. Zamontowano w nim klimatyzację, 

powiększono widownię, powstały loże dla VIP-ów. Zmodernizowano również oświetlenie, zamontowano tablice 

wyników i mobilny ekran, wdrożono nowy system BMS (Building Management System), system IT i telewizyjną 

sieć kablową oraz system monitoringu – Pretorian. Azbestowe łuski elewacji zostały zastąpione nowymi. 

Połączony logistycznie z nowo wybudowanym Międzynarodowym Centrum Kongresowym Spodek współtworzy 

dziś przestrzeń, która może sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom i wszelkim potrzebom branży 

MICE (Meetings - Incentives - Conferences - Events). Dzięki połączeniu Spodka i MCK możliwe jest zgromadzenie  

w jednym miejscu ponad 25 000 osób. 

Już pierwsze zorganizowane w nowej lokalizacji wydarzenia pokazały, że MCK to wielki atut miasta, 

który nie powstał bez wpływu na jego atrakcyjność, jak i rozpoznawalność Katowic na rynku krajowym  

i międzynarodowym. 

MCK i Spodek 
– nowa jakość MICE
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fot. UM Katowice / K. Krzemiński



Spodek
w Strefie Kultury



fot. UM Katowice / K. Krzemiński
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Imponująca bryła obiektu, rozpoznawalna w dużej mierze dzięki zielonej dolinie zamiast dachu, 

to realizacja pomysłu polskiej pracowni JEMS Architekci. Założeniem projektu było połączenie funkcji 

kongresowej, konferencyjnej, wystawienniczej, targowej i widowiskowej w ramach jednej z największych 

aren w Polsce. MCK zostało stworzone jako obiekt wielofunkcyjny klasy premium – posiada zarówno salę 

konferencyjną, jak i centrum konferencyjne, salę bankietową, audytorium, a także restaurację. Dzięki 

temu jest w stanie sprostać organizacji największych wydarzeń lub być gospodarzem kilku eventów  

w tym samym czasie. 

Nowe centrum
turystyki biznesowej

MCK w liczbach
– tyle sal mieści się 

w obiekcie
18

  – powierzchnia sali 

wielofunkcyjnej w metrach kwadratowych 
8 000

– pojemność 

sali wielofunkcyjnej  w układzie 

koncertowym  

10 000

– tylu widzów 

jednocześnie pomieści obiekt
15 000

– tyle metrów 

kwadratowych powierzchni 

użytkowej posiada obiekt 

35 000
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fot. UM Katowice 



Zielona dolina na dachu 
Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego



fot. UM Katowice / K. Krzemiński
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Śląska tradycja i japońska technologia – połączenie tych elementów pozwoliło na stworzenie 

niezwykłego miejsca, urzekającego zarówno swoją artystyczną aurą, jak i nowoczesną konstrukcją. 

Uroczystość otwarcia, uświetniona między innymi występem Krystiana Zimermana, przeszła do historii,  

a salę koncertową NOSPR okrzyknięto najlepszą w Polsce i jedną z najlepszych na świecie. Dzięki doświadczeniu 

i otwartości firmy Nagata Acoustics, która pozostawiła wolną rękę firmie projektowej Konior Studio, powstał 

oryginalny obiekt architektoniczny, będący jednocześnie największym studio nagraniowym w kraju. 

Wielkim atutem sali jest śmiałe połączenie modelu „vineyard” – „winnica” (widownia wokół sceny) z salą 

typu „shoe box” (scena na końcu prostokątnej sali). Nikt, kto uczestniczył w odbywającym się tutaj koncercie, 

nie zapomni niezwykłej jakości i czystości dźwięku i zapewnionego dzięki nim komfortu obcowania z muzyką. 

Przeszłość została zespolona z przyszłością w odważnym, nowatorskim projekcie. 

Czerwone wykończenia nisz okiennych inspirowane są architekturą Nikiszowca, 

a całość harmonijnie wkomponowana jest w zabudowania dawnej kopalni „Katowice”. Profesjonalnie 

wykończonemu wnętrzu towarzyszy przyjazne otoczenie, zapewniające warunki dla rekreacji: park, 

place zabaw, ścieżki piesze i rowerowe, amfiteatr. Nowa siedziba NOSPR przyciąga i urzeka gości  

z całego świata. Jest z pewnością dla Katowic powodem do dumy. 

Nowa siedziba NOSPR 
– światowa jakość 
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fot. UM Katowice



Uroczystość 
otwarcia NOSPR



fot. UM Katowice / B.Barczyk
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NOSPR w liczbach
– liczba sal 

koncertowych  

w obiekcie 

2

– tyle lat trwało 

projektowanie i budo-

wanie obiektu

6

– numer symfonii Beethovena, 

którą wykonała orkiestra NOSPR  

w czasie uroczystego koncertu otwarcia

9

– w tylu zewnętrznych, ceglanych kominach 

ukryto głośne instalacje, odsuwając je od sali 

koncertowej, by nie przeszkadzały w odbiorze muzyki

80

– liczba osób, które swobodnie pomieści 

estrada wielkiej sali (120–osobową orkiestrę 

i 100-osobowy chór)

220  – tyle osób może 

zasiąść na widowni w sali 

kameralnej 

300

– tyle milionów 

złotych kosztowało 

wybudowanie obiektu

265 
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 – tyle osób może 

zasiąść na widowni w sali 

kameralnej 

300 – liczba drzew, 

które posadzono w miejskim 

parku otaczającym obiekt  

450 – tyle punktów 

świetlnych odpowiedzialnych jest 

za nastrój wewnątrz gmachu

670

– tyle milionów 

złotych kosztowało 

wybudowanie obiektu

– liczba reflektorów, 

które zapewniają specjalne 

efekty w czasie koncertów

500 – tylu 

widzów pomieści wielka 

sala koncertowa 

1800– tyle pomieszczeń przeznaczono dla 

orkiestry (sala kameralna, sale prób indywidualnych 

i sekcyjnych, garderoby, studia nagrań, kantyna, hotel)

400

fot. UM Katowice / K. Krzemiński
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Nowoczesna architektura nowej siedziby Muzeum Śląskiego harmonijnie przenika się z reliktami przeszłości. 

Restauracja działa w dawnej kopalnianej maszynowni, a na szczycie dawnego szybu „Warszawa” funkcjonuje punkt 

widokowy, na który wjechać można windą. W ten sposób Muzeum Śląskie łączy „podziemne” skarby z szeroką 

perspektywą miasta i spojrzeniem „z lotu ptaka” na całe Katowice w ich przemienionej postaci. 

Muzeum Śląskie 
– wzorcowa rewitalizacja

Muzeum Śląskie w liczbach 
– liczba poziomów 

Muzeum Śląskiego 

znajdujących się pod ziemią

3

– na głębokości tylu metrów 

pod ziemią ulokowane są wystawy 
14

– tyle miejsc parkingowych 

dostępnych jest w podziemnym, 

trzykondygnacyjnym garażu

232

- ukończenie kolejnych budynków 

dawnej kopalni „Katowice” - stolarni, warsztatu, 

kuźni i łaźni są planowane na ten rok

2016

 – powierzchnia 

wystawiennicza Muzeum Śląskiego  

w metrach kwadratowych

6068
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– wzorcowa rewitalizacja

fot. UM Katowice / K. Krzemiński



Nowa siedziba
Muzeum 
Śląskiego.



fot. UM Katowice / R. Kaźmierczak 
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Strefa Kultury
z lotu ptaka.
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fot. UM Katowice 
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Strefa Kultury w liczbach 

– tyle minut zajmuje 

pieszemu dotarcie z Dworca PKP 

do Strefy Kultury

10 – tyle, w złotych, kosztowała 

kompleksowa modernizacja hali widowiskowo–sportowej 

Spodek, zintegrowanej ze Strefą Kultury

160 000 000

– taka jest długość w metrach 

kładki pieszo–rowerowej będącej pomostem 

pomiędzy obiektami Strefy Kultury 

120 –  taki jest 

ogólny koszt (w złotych)  inwestycji w Strefie 

Kultury – budowy Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego, nowej siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia oraz nowej siedziby 

Muzeum Śląskiego wraz z przebudową układu 

drogowego 

1 000 000 000
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Strefa Kultury

LEGENDA
Stacja rowerowa Przystanek autobusowy Przystanek tramwajowy



Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
tel.: (+48 32) 259 39 09
e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

drukowane na papierze ekologicznym


