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Wstęp

Katowice są niezwykłym miastem, o ciekawej historii, którego oblicze
nieustannie się zmienia.

Na temat Katowic powstało wiele opracowań, dlatego nie chciałbym powielać
schematów.

W moim przewodniku skupię się na kilku najciekawszych, według mojej
subiektywnej, atrakcjach Katowic.

Miejsca te znam osobiście, chętnie je odwiedzam i mogę osobiście
zarekomendować.



Część 1 
- zabytki



Zabytki Katowic

Katowice są miastem dość młodym
i przez wiele osób uważane są wyłącznie
za miasto przemysłowe. Okazuje się
jednak, że to stereotyp, a miasto posiada
wiele ciekawych zabytków.



Pomnik 
Powstańców Śląskich

Jest to jeden z najbardziej ikonicznych
zabytków Katowic. Upamiętnia trzy Powstania
Śląskie mające na celu przyłączenie Górnego
Śląska do Polski. Ten popularny pomnik w kształcie
trzech orlich skrzydeł, został odsłonięty w roku
1967. Wykonał go Gustaw Zemła, według projektu
Wojciecha Zabłockiego.



Bazylika 
św. Ludwika Króla 

i Wniebowzięcia NMP

Kościół katolicki w Katowicach –
Panewnikach, w stylu neoromańskim, wybudowany
w latach 1906-1907 i konsekrowany w 1908 r. Jest
znanym miejscem pielgrzymkowym. Bazylika
panewnicka słynie przede wszystkim z ruchomej
szopki, która obecnie jest największą w Europie
ołtarzową szopką. Do budowy całej scenerii żłóbka
wykorzystuje się obecnie ok. 120 różnych figur,
z których najstarsze – pastuszek i kobieta z dzbanem
– mają prawdopodobnie już ok. 130 lat. Figury są
różnej wysokości, dochodzącej do 150 cm.



Teatr Śląski 
im. Stanisława 
Wyspiańskiego

Teatr Śląski jest największym
i jednocześnie najważniejszym
teatrem Górnego Śląska.
Zaprojektowany przez Carla Moritza
w stylu neoklasycystycznym.
W październiku 1907 premierą
„Wilhelma Tella” Friedricha Schillera
uroczyście zainaugurowano
działalność teatru. We wrześniu 1936
teatr otrzymuje nazwę Teatr im.
Stanisława Wyspiańskiego.



Nikiszowiec
Nikiszowiec jest to piękne

zabytkowe osiedle górnicze
wybudowane w latach 1908–1919
z inicjatywy koncernu górniczo-
hutniczego Georg von Giesches Erben.
Osiedle to znajduje się na Szlaku
Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego.

Głównymi atrakcjami tego osiedla są:

 Układ urbanistyczno-przestrzenny
osiedla robotniczego Nikiszowiec
z lat 1908–1918

 Kościół p. w św. Anny

 Mozaika na budynku poczty przy
Placu Wyzwolenia

 Wystawy stałe w Oddziale MHK przy
ul. Rymarskiej 4



Wieża ciśnień             
w Katowicach-

Giszowcu

Ta 33,5 metrowa wieża została
wybudowana w 1909 roku, według
projektu Georga i Emila Zillmannowów
z Charlottenburga, twórców zabudowy
Giszowca i Nikiszowca, dwóch osiedli
górniczych. Na szczycie wieży znajduje
się latarnia oraz przekaźnik telefonii
komórkowej.



Most nad 
Mleczną

Nie jest to z pewnością
najbardziej okazały i efektowny
zabytek Katowic lecz jest
świetnym przykładem zabytku
techniki. Most łączący oba
brzegi rzeki, zbudowany został
na przełomie XIX i XX wieku.
Służył na potrzeby miejscowego
ruchu drogowego, obecnie
służy dla cerów spacerowych.



Szlak Moderny 
w Katowicach

Szlak moderny w Katowicach jest to trasa w centrum Katowic, w której skład wchodzi
17 budynków o wyjątkowej przedwojennej architekturze modernistycznej. Dzięki tym
budynkom, kiedyś Katowice nazywano polskim Chicago. W latach 20-tych i 30-tych XX w.
powstały tu pierwsze w Polsce, monumentalne wieżowce, unikatowe na skalę polską,
a nawet europejską. Charakteryzują się żelbetonową konstrukcją, minimalizmem
i funkcjonalnością. To surowe połączenie betonu i stali z licznymi przeszkleniami budynków.



Lista budynków Szlaku Moderny

1. Dom usługowo-mieszkalny przy ul. 
Dworcowej 13

2. Dom Oświatowy przy ul. Francuskiej 12

3. Dom mieszkalny przy ul. Wojewódzkiej 23

4. Dom mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 24

5. Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i 
dawnego Sejmu Śląskiego przy ul. 
Jagiellońskiej 25

6. Gmach Urzędów Niezespolonych przy Placu 
Sejmu Śląskiego 1

7. Budynek Polskiego Radia Katowice przy ul. 
Ligonia 29

8. Dom mieszkalny przy ul. Podchorążych 3

1. Willa przy ul. Bratków 4

2. Willa przy ul. Kościuszki 65

3. Willa własna architekta Tadeusza Michejdy 
przy ul. Poniatowskiego 19

4. Willa przy ul. Kilińskiego 46

5. Dom mieszkalny przy ul. PCK 10

6. Dom mieszkalny przy ul. PCK 6

7. Gmach Urzędu Skarbowego (tzw. Drapacz 
Chmur) przy ul. Żwirki i Wigury 15/17

8. Kościół Garnizonowy pw. św. Kazimierza 
przy ul. Skłodowskiej-Curie 20

9. Bank Gospodarstwa Krajowego przy ul. 
Mickiewicza 3



Katowicki Szlak Moderny



Drapacz Chmur 

Jeden z budynków szlaku moderny:
Gmach Urzędu Skarbowego (tzw. Drapacz Chmur)
przy ul. Żwirki i Wigury 15/17. To jeden
z pierwszych najwyższych budynków ówczesnej
Europy. Katowicki drapacz chmur zbudowano
dzięki zastosowaniu stalowej konstrukcji
szkieletowej i do dziś uważa się go za najbardziej
spektakularny przykład funkcjonalizmu w Polsce.



Siedziba Polskiego 
Radia

Kolejny gmach ma Szlaku
katowickiej Moderny, zaprojektowany przez
Tadeusza Łobosa oddano do użytku w
październiku 1937 roku. Katowicki budynek
był pierwszym w Polsce obiektem
zaprojektowanym i wzniesionym specjalnie
na potrzeby rozgłośni. W jego wnętrzach
znajdowały się cztery studia,
amplifikatornia oraz bogate i nowoczesne
jak na owe czasy wyposażenie. Był wówczas
jednym z najnowocześniejszych gmachów
radiowych w Europie.



Kościół Mariacki
Kościół Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny w Katowicach znany
tradycyjnie jako kościół Mariacki. Kościół
Mariacki w Katowicach został zaprojektowany w
stylu neogotyckim przez Alexisa Langera.
Zbudowany na planie krzyża łacińskiego, góruje
nad innymi budynkami, dzięki swej strzelistej
konstrukcji (wieża ma 71 m wysokości). Budowa
trwała od 1862 do 1870 roku. Duże wrażenie
robią także wspaniałe witraże projektu Adama
Bunscha, malarza i dramatopisarza, ucznia
Mehoffera. Przedstawiają one: z prawej strony
nawy głównej – symbole cnót chrześcijańskich,
z lewej – symbole grzechu.



Fabryka Porcelany
Fabryka porcelany (powstała w 1922 r.,

założona przez braci: Ryszarda i Józefa
Czudayów) jest to bardzo interesujący i ważny z
punktu widzenia historii przemysłu zabytek,
należący do szlaku zabytków techniki - Park
Przemysłowo-Technologiczny PORCELANA
ŚLĄSKA PARK. Na terenie kompleksu znajduję
się między innymi budynki starej piecowni,
malarni oraz wzorcowni. Oprócz muzeum na
terenie kompleksu atrakcje stanowią imprezy
stałe, takie jak:

 KTW Fashion Week

 Industriada

 Targ Nocny

 Koncerty

Ciekawostką na temat tej fabryki jest to, że
komin już nieużywany do odprowadzanie dymu z
procesu produkcji porcelany, służy piecowi do
pizzy restauracji Prodiż Bistro. Dzięki temu ta
restauracja może pochwalić się najwyższym
piecem do wypiekania pizzy w Polsce.



Część 2 
– Parki i przestrzeń zielona 

Katowic 



Parki i przestrzeń zielona 
Katowic 

Parki i lasy są ważną częścią każdego miasta. Pozwalają poczuć
bliskość natury i oderwać się od miejskiego zgiełku.

Na szczęście w Katowicach takich obiektów nie brakuje. Lasy Katowice
stanowią 1,7% wszystkich lasów woj. śląskiego, co czyni je najbardziej
zalesionym miastem woj. śląskiego.



Park Zadole
Park Zadole jest według mnie

najatrakcyjniejszym i najciekawszym otwartym terenem
rekreacyjnym w Katowicach. Park Zadole powstał na
początku XX wieku z terenów Lasu Ligockiego.
Znajdziemy tam m.in:

 korty tenisowe

 tężnię solankową

 skatepark

 amfiteatr

 plac zabaw

 korty tenisowe

 basen ze zjeżdżalnią

 kryty basen (w budowie)



Korty tenisowe



Plac zabaw



Tężnia solankowa 



Skatepark



Amfiteatr



Park imienia
Tadeusza Kościuszki 

Największy teren parkowy w Katowicach o powierzchni 72ha. Park powstał ponad 130
lat temu, wtedy został wydzielony z podmiejskiego lasku i miał zaledwie 6 ha (obecnie 72 ha).

W Parku Kościuszki możemy podziwiać ponad 90 gatunków drzew i krzewów.

Oprócz tego w parku znajdziemy :

 plac zabaw

 siłownię plenerową

 zabytkową wieżę spadochronową

 kościół Św. Michała

 wieżę spadochronową (jedyna w Polsce)



Pomnik Tadeusza Kościuszki





Plac zabaw



Siłownia



Wieża spadochronowa



Kościół Św. Michała 



Rezerwat przyrody 
Las Murckowski

Las Murckowski jest rezerwatem przyrody, objętym ochroną czynną,
chroniącym pozostałości Puszczy Śląskiej. Powstał w roku 1953. Jego
powierzchnia z początku wynosiła zaledwie 7,04 ha lecz rezerwat został
powiększony w 1989 roku do powierzchnia 100,67 ha. Znajduje się on na
stokach Wzgórza Wandy.

Na obszarze rezerwatu rośnie bukowy starodrzew mający ponad 150 lat
z licznymi pomnikowymi okazami buków i dębów. Flora rezerwatu liczy 210
gatunków roślin naczyniowych, 42 gatunki mchów, 6 gatunków wątrobowców
i 3 gatunki porostów. Las Murckowski jest ważnym miejscem w dziejach
ochrony czynnej żubra. To właśnie tutaj w drugiej połowie XIX w.
sprowadzono i hodowano żubry, które później zostały przeniesione do Lasów
Pszczyńskich.





Flora Lasu Murckowskiego
Flora rezerwatu liczy aż 210 gatunków. Na terenie rezerwatu niektóre rośliny są pod
ochroną, należą do nich:

Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą:

 śnieżyczka przebiśnieg 

 kruszczyk szerokolistny 

 listera jajowata

Gatunki roślin objęte ochroną częściową:

 kopytnik pospolity 

 marzanka wonna 

 konwalia majowa 

 kruszyna pospolita

 kalina koralowa 

 bluszcz pospolity 

 barwinek pospolity 

 porzeczka czarna 



Fauna Lasu Murckowskiego
Do przedstawicieli fauny lasu murckowskiego należą:

 owady – chrząszcze rodzaju biegacz, trzmiele

 płazy – ropucha szara

 gady – jaszczurka zwinka

 ptaki – kukułka, dzięcioł duży, dzięcioł zielonosiwy, 
rudzik

 ssaki – ryjówka aksamitna, kret, jeż wschodni, dzik 
wiewiórka, łasica
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