
Województwo Śląskie 
 

  
 

 

Nazwa województwa Śląskie 

Stolica Katowice 

Powierzchnia 12 333 km² 

Mniejszości narodowe Czesi , Niemcy, Rosjanie, Słowacy , Ukraiocy, 
Żydzi,  

Gwara / język śląski, polski  

Województwo śląskie jest położone w południowej Polsce i graniczy z Czechami i Słowacją. Pod 

względem geograficznym województwo śląskie należy do Wyżyny Śląskiej, Jury Krakowsko-

Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. Siedzibą władz województwa są Katowice. 

Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Obecne województwo 

śląskie zostało utworzone w 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego. 
 

Ciekawostki 

- Radiostacja w Gliwicach jest najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie. Budowę ukończono 

w 1938 roku. Wysokość wieży wynosi 110 metrów. Wykonana jest z drewna modrzewiowego. 

Skręcona za pomocą mosiężnych śrub, bez użycia gwoździ. To właśnie na jej terenie doszło do 

prowokacji Niemców, co było elementem rozpoczęcia II Wojny Światowej. 

- Pustynia Błędowska jestnajwiększym w Polsce obszarem lotnych piasków (oko³o 33 km²) leæ¹cym 

na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. 

- Pierwszy wieżowiec w odrodzonej Polsce. Dom profesorów Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach. Jest to najwcześniej wybudowany wieżowiec w odrodzonej Polsce. Został 

wybudowany w 1931 roku. 

- Najstarsza działająca kolejka wąskotorowa. Kolejka działa na trasie Bytom-Miasteczko Śląskie 

jest najstarszą nieprzerwanie czynną koleją wąskotorową na świecie. Jej historia sięga 1853 roku. 

- Jeden z największych parków w Europie. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku to jeden z 

największych parków miejskich w Europie. Mieści się na terenie Chorzowa jego wielkość to 600ha 

dla porównania Central Park w Nowym Jorku ma tylko 340ha. 

- Najgłębsza kopalnia w Polsce. Kopalnia Budryk mieści się w Ornontowicach i jest najgłębszą 

kopalnią w Polsce, przekop ma 1190m w głąb ziemi. 

- Miasto Racibórz jest to jedno z najstarszych miast Polski, którego lokacja nastąpiła około 1217 roku. 
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Strój ludowy: 

   
 

strój kobiecy: 

spódnica gładka czerwona, zielona lub niebieska, suto marszczona, kwiecisty fartuch, biała bluzka z 

bufiastymi rękawami do łokcia, gorset zdobiony przy dekolcie układaną wstążką, na głowie wianek 

"galanda" z kwiatów ozdobiony koralikami, po bokach głowy "klapy" ułożone z wstążki. 

strój męski: 

spodnie "skórzoki", "jelenioki" w kolorze miodowym, biała koszula z "ptokiem" pod szyją (chusteczka), 

granatowy kaftan z żółtymi, metalowymi guzikami i niebieskim zdobieniem "chwaściki", wysokie buty, 

czarny kapelusz. 

Legendy i podania: 

Legenda o Ondraszku - Legenda o zbójniku opiera się w pewnej części na prawdziwej historii pewnego 

rozbójnika urodzonego na Śląsku Cieszyńskim. Według opowiadań był on niezwykle sprytnym 

osobnikiem. Potrafił utworzyć dość liczne oddziały z którymi okradał bogatych i obdarowywał biednych 

górali. Jednakże po pewnym czasie został wydany w ręce wymiaru sprawiedliwości. 
 

 

Legenda o skarbniku  - Dawno temu wielu górników pracowało w śląskich kopalniach węgla. Była to 

praca niezwykle ciężka. Górnicy całymi dniami odłupywali węgiel kilofami, a potem ładowali go do 

wagoników, by wreszcie wypchać je na górę. 

Kopalnie były też niebezpieczne. Często bowiem zdarzało się, że ze ściany odłupało się zbyt wiele węgla, 

który zasypywał górników. Nie raz gasło też światło i górnicy gubili się w plątaninie starych korytarzy. 

Wtedy właśnie pojawiał się Skarbnik - dobry duch kopalni. 

Można go było spotkać we wszystkich kopalniach. Zawsze miał postać brodatego sztygiera palącego 

fajkę, z małym kilofem w dłoni i świeczką przymocowaną do opaski na czole. Ostrzegał górników przed 

niebezpieczeństwami i pomagał im w razie potrzeby. Jednak tylko ludzie dobrzy i pracowici nie musieli 

obawiać się Skarbnika. Oszuści i obiboki nie mogli liczyć na jego przychylność. 

 

 

 



Kuchnia Regionalna: 
Żur śląski– zupa przyrządzana na bazie zakwasu z razowej mąki żytniej mająca charakterystyczny 

kwaśny smak. Specjalność regionalnej kuchni polskiej, białoruskiej, czeskiej i słowackiej oraz innych 

Słowian północnych. 

Wodzionka albo Brotzupa – regionalna potrawa śląska. Dawniej stanowiła jedno z podstawowych dań 

śląskiej kuchni. Wodzionka występuje w wielu odmianach, ale w każdej podstawą są chleb, skwarki, 

czosnek  i wrzątek. 

Rolada – rodzaj potrawy mięsnej. Przygotowuje się ją przez zawinięcie farszu w kawałek mięsa. 

Tradycyjnie była to wołowina, ale można spotkać też rolady robione z użyciem innego mięsa. 

Karminadle/ karbinadle –przygotowywana tradycyjnie z mięsa wieprzowego i śledzia. Właśnie ta 

wersja to tradycyjny karminadel górnośląski podawany razem z puréeziemniaczanym, kaszą lub ryżem. 

Są to małe, najczęściej okrągłe i lekko spłaszczone kotletyprzygotowywane także z mielonego 

mięsawieprzowego lub wieprzowo-wołowego. Karminadle w przeszłości były daniem  odświętnym, 

obecnie stały się daniem obiadowym podawanym w tygodniu. 

 

Znane postacie: 

Monika Brodka - (ur. 7 lutego1987 w Żywcu) – polska wokalistka popowa. 

Laureatka trzeciej edycji programu telewizyjnego Idol. Członkini Akademii 

Fonograficznej ZPAV. Debiut fonograficzny Brodki zatytułowany Album ukazał się 

w 2004. Ciesząca się popularnością w Polsce płyta uzyskała status złotej. sprzedając 

się w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy. 

 

 

Bohdan Smoleń  (ur. 9 czerwca 1947 w Bielsku– polski aktor komediowy, artysta 

kabaretowy, członek słynnego w okresie PRL kabaretu "Tey" z Poznania, filantrop, 

założyciel "FundacjiStworzenia Pana Smolenia". Przez 5 lat prowadził polonijny program 

Ludzie listy piszą w TVP Polonia. Nagrał także "Smoleniowe bajanie, czyli całkiem dorosłe 

bajki" - zbiór przerobionych satyrycznie bajek 

 
 

Kazimierz Kutz (ur. 16 lutego 1929 w Szopienicach) – polski reżyser filmowy, 

teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy Wyreżyserował ponad dwadzieścia filmów 

fabularnych, z czego sześć o Górnym Śląsku. Zrealizował m.in. filmową trylogię śląską 

Sól ziemi czarnej (1969), Perła w koronie (1971), Paciorki jednego różańca (1979), za 

który otrzymał Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1980. 
 

Adam Małysz - (ur. 3 grudnia 1977 w Wiśle) – polski skoczek narciarski, kombinator 

norweski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany zawodnik w historii 

indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich, kierowca 

rajdowy.  

 
 

Kamil Durczok - (ur. 6 marca1968 w Katowicach) – polski dziennikarz. Redaktor 

naczelny i prezenter programu informacyjnego Fakty w telewizji TVN. Wcześniej 

przez 12 lat był zatrudniony w Telewizji Polskiej. 
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Miasto wojewódzkie Katowice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katowice są stolicą województwa śląskiego, głównym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego, 10 pod względem liczby ludności miastem w Polsce i 11. pod względem powierzchni. 

Katowice leżą na Wyżynie Katowickiej, będącej częścią Wyżyny Śląskiej, we wschodniej części 

Górnego Śląska. Przez Katowice przepływają rzeki: Rawa – dopływ Brynicy i Kłodnica – dopływ Odry 

oraz kilka mniejszych. Teren miasta charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, zaś różnice wysokości 

względnych wynoszą około 100 m.Katowice rozwinęły się na terenie średniowiecznej wsi rolniczej 

Bogucice, pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się w zapiskach księdza Kazimierskiego z 

1598 r. Prawa miejskie Katowice uzyskały w 1865 r.  Katowice są także jednym z większych ośrodków 

naukowych w Polsce. Znajduje się tu około 20 uczelni, najstarsza budowla w Katowicach to drewniany 

kościółek św. Michała Archanioła z XVI w. w Brynowie. 

Atrakcje turystyczne Katowic 
Spodek- Hala widowiskowo-sportowa w Katowicach przy alei 

Wojciecha Korfantego jest jednym z pierwszych w skali 

światowej obiektów z dachem zrealizowanym w koncepcji 

tensegrity.Hala główna z zewnątrz kształtem przypomina nieco 

latający spodek (tzw. UFO) Bezpośrednio do hali przylega 

lodowisko, sala gimnastyczna i hotel, które są połączone w jedną 

całość tzw. antresolą. W Spodku są organizowane mecze 

siatkówki, koszykówki, hokeja na lodzie, koncerty muzyczne, 

imprezy okolicznościowe, konferencje naukowe, przedstawienia 

cyrkowe, rewie na lodzie, rewie cyrkowe i imprezy targowe. 

 

Pomnik Powstańców Śląskich- Zbudowany w 1967 roku pomnik 

jest największym i najcięższym w Polsce! Jest jednym z symboli Katowic. 

Znajduje się on tuż obok innych symboli miasta – ronda imienia generała 

Jerzego Ziętka i Hali  Widowiskowo-Sportowej SPODEK. Pomnik 

upamiętnia trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom 

niemieckim, mające na celu wywalczenie przyłączenia Śląska do Polski. 

Pomnik ma formę trzech orlich skrzydeł symbolizujących trzy powstania 

śląskie z lat 1919–1921. Na pionowych skarpach od strony katowickiego 

ronda widnieją nazwy miejscowości – pól bitewnych. Ufundowany został 

przez społeczeństwo Warszawy dla społeczeństwa Górnego Śląska.  
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Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego –jest 

największą sceną teatralną na Górnym Śląsku. Jego budowę 

rozpoczęto w 1905 r., a do użytku publicznego oddano w roku 

1907. To budowla reprezentująca styl neoklasycystyczny, 

zaprojektowana przez Carl’a Moritz’a. Główną elewację budynku 

ozdobiono płaskorzeźbami, zaś schody prowadzące do wejścia 

udekorowano okazałymi latarniami. Fasadę teatru wielokrotnie 

przebudowywano, a na przełomie 1999/2000 r. przeprowadzono 

gruntowny remont. W latach 40-tych i 50-tych w teatrze 

występowali m.in. Tadeusz Łomnicki oraz Gustaw Holoubek. 

Obecnie Teatr Śląski prezentuje dorobek polskiej i światowej 

dramaturgii. 

Nikiszowiec -osiedle robotnicze dla górników KWK 

Wieczorek, wybudowane w Janowie w latach 1908-1911. 

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa osiedla w Nikiszowcu 

powstała według projektu Georga i Emila Zillmannów. Budowa 

trwała kilka lat. Pierwszy blok mieszkalny oddano do użytku w 

1911 roku, a ostatni, IX blok, wybudowano w 1919 roku.Ten 

unikatowy na skalę europejską układ urbanistyczny przyciąga 

turystów, architektów, artystów i filmowców klimatem, 

plenerami, niesamowitym urokiem i magią. Osiedle widziane z 

lotu ptaka przypomina kształtem widownię amfiteatralną ze sceną 

w samym centrum, którym jest plac Wyzwolenia. W skład całego 

kompleksu wchodzi 9 połączonych ze sobą ceglanych budynków oraz neobarokowy kościół św. Anny. 

Muzeum Historii Katowic -jest instytucją muzealną 

zajmującą się sztuką, historią i rozwojem Katowic, w ramach 

których gromadzone są zbiory historyczne: pocztówki, fotografie, 

dokumenty oraz sztuka mniej i bardziej znanych artystów, których 

twórczość przeplata się z historią Katowic. Siedziba główna 

muzeum znajduje się w Katowicach w czterokondygnacyjnej 

kamienicy secesyjnej z 1908 roku przy ul. Szafranka 9 Na 

wystawie historycznej można zapoznać się z dziejami Katowic od 

1299 roku; Wśród zbiorów można zobaczyć wiele spośród 

historycznych fotografii, których cały zbiór szacowany jest na  

80 000 pozycji. Wystawę uzupełniają przedmioty codziennego użytku, stroje tradycyjne, stare plany 

miasta i dzielnic, rekonstrukcje a także dokumenty związane z historią miasta, w tym Akt sprzedaży 

Katowic czy też Reces uwłaszczeniowy chłopów katowickich, podpisany w 1827 roku. W zbiorach 

muzeum znajdują się także unikalne pamiątki po Wojciechu Korfantym. 

Wieża spadochronowa w Parku Kościuszki - 35-metrowa stalowa wieża 

spadochronowa w Katowicach w Parku Tadeusza Kościuszki była wykorzystywana 

do początkowego szkolenia lotniczego i szkolenia skoczków spadochronowych. Jest 

to również owiany legendą punkt obrony Katowic, skąd w pierwszych dniach II 

wojny światowej harcerze mieli stawić opór wkraczającym do miasta oddziałom 

Wehrmachtu. Obecnie pomnik poświęcony jest obrońcom 

Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939 r. 

Jest to także jedyna zachowana wieża spadochronowa w Polsce. 

Kościół św. Michała Archanioła  - W Parku im. Tadeusza 

Kościuszki, w jego najwyższym punkcie, stoi również piękny 

kościółek drewniany wybudowany w 1510 roku, a przeniesiony tu 

w 1938 roku z Syrynii w powiecie rybnickim. Jest to najstarsza, 

jednonawowa budowla sakralna na terenie miasta. Kościół i 

XVII-wieczna, wolnostojąca dzwonnica otoczone są drewnianym 

parkanem z trzema bramami. Kościółek jest najstarszą budowlą sakralną na terenie Katowic.  



Atrakcje turystyczne województwa 

Tarnowskie Góry  - Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra 

Sztolnia  Czarnego Pstrąga znajduje się pośrodku Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach. Jest 

to przykład sztolni odwadniającej. Odcinek oddany do zwiedzania ma 600 

metrów i znajduje się pomiędzy szybami Ewa i Sylwester. Zwiedzanie 

następuje za pomocą łodzi i dzięki temu z powierzchni wody możemy zobaczyć 

skały, a w nich otwory strzałowe. Jest to jedna z najciekawszych atrakcji Śląska, 

pozwala na odczuwanie wielu wrażeń związanych z przepływaniem wąskimi 

kanałami. Sztolnię można zwiedzać od 

1957 roku. Jest ona jedną z atrakcji Szlak 

architektury Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego. Sztolnia 

Czarnego Pstrąga i podziemia 

zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych 

zostały uznane za pomnik historii 

rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 roku. 

 

Zabytkowa Kopalnia Srebra - Zabytkowa Kopalnia Srebra (dawniej Zabytkowa Kopalnia Rud 

Srebronośnych) – w Tarnowskich Górach to  podziemna trasa turystyczna 

umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców 

srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Od 2004 

jest pomnikiem historii. Została udostępniona do zwiedzania w 1976 roku. 

Jest częścią podziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i 

sztolni odwadniających, drążonych w skale dolomitowej od XVI do XX 

wieku. Labirynt ten ciągnie się pod Tarnowskimi Górami ponad 150 km na 

kilku poziomach. W budynku nadszybia Kopalni Srebra znajduje się 

multimedialne muzeum (otwarte 20 kwietnia 2012 roku), w którym można 

zapoznać się z historią, geologią, technikami 

wydobycia i odwadniania tarnogórskich 

podziemi. Oko przykuwa animowana maszyna parowa, jedna z pierwszych 

na kontynencie europejskim, zainstalowana na terenie miasta w 1788 roku. 

Tuż przy budynku kopalni  znajduje się Skansen Maszyn Parowych . 

Zgromadzono tu ponad 30 eksponatów m.in. parowozy i lokomotywy, 

maszyny wyciągowe, walec drogowy oraz dźwig parowy. 

 

Klasztor na Jasnej  Górze- Zespół klasztorny 

zakonu paulinów w Częstochowie, położony na 

wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od 

nazwy klasztoru jest jednym z ważniejszych miejsc 

kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym 

centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze 

znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 

oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej 

sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne 

wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został 

wpisany na listę pomników historii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
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Zamek w Pszczynie - Dawna rezydencja magnacka 

w Pszczynie na Górnym Śląsku, powstała w XI lub XII 

w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana. W 

średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-

raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W 

latach 1870–1876 dokonali oni przebudowy zamku, na 

skutek której uzyskał on swój obecny kształt 

architektoniczny w stylu neobarokowym. Wraz z 

zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim 

o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy.  

 

 

 

Zamek w Koszęcinie- Koszęcin wieś w 

powiecie lublinieckim w województwie śląskim 

pobliżu centrum miejscowości znajduje się 

klasycystycznyzespół pałacowo - parkowy, będący 

obecnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny .Zamek, stanowiący trzon 

zespołu wybudowany został w XVII wieku, 

przebudowany w obecną formę w latach 1829 - 

1830. Od 1804 roku funkcjonował jako rezydencja 

jednej z linii rodu Hohenlohe i był jej własnością 

do roku 1945. W XIX wieku i na początku XX wieku zasiadający w zameczku książęta z tego rodu byli 

właścicielami Koszęcina, Boronowa i Tworoga. Przy zamku znajduje się park z kilkunastoma okazami 

chronionej fauny i flory. Według podania król Jan III Sobieski miał zostawić w koszęcińskim zameczku 

swą Marysieńkę w czasie odsieczy wiedeńskiej Przy zamku znajduje się cmentarz ewangelicki, a 

nieopodal wybudowana w 2006 roku wieża widokowa. 

 

Tyskie Browarium, Tychy Muzeum funkcjonujące do 2010 pod 

nazwą “Tyskie Muzeum Piwowarstwa”, znajduje się w Tychach, 

odnowionym budynku kościoła ewangelickiego z 1902. otwarta w 2004 r. 

instytucja muzealna, w której zgromadzono eksponaty dotyczące tradycji i 

historii Tyskich Browarów Książęcych oraz kolekcje fotografii, kufli, 

beczek, butelek, podkładek i wiele innych eksponatów związanych z 

piwem. 19 października 2006 w Tyskim Muzeum Piwowarstwa odbyło się 

uroczyste otwarcie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 
 

Rezerwat Parkowe w Złotym Potoku - 0W 1957 

roku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.w 

Złotym Potoku powstał Rezerwat przyrody chroniacy 

najbardziej malowniczą część doliny Wiercicy z jej 

źródłami, różnorodnymi formami skalnymi i jaskiniami. 

W rezerwacie można też spotkać ciekawe gatunki flory i 

fauny. W rezerwacie wznoszą się potężne ostańce zwane 

“Diabelskie mosty”oraz piękna grupa skał zwana Brama 

Twardowskiego. Brama Twardowskiego – skalny 

ostaniec będący bramą do lasów złotopotockich jest 

symboeml terenu północnej Jury. Ostaniec związany jest 

z legendą o czarnoksiężniku Twardowskim, który 

dosiadając koguta odbił się od skały i poszybował na 

Księżyc, wybijając w wapieniu dziurę. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
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http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d%E2%80%99Arquien
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Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek 

Ogrodzieniec ma łączną powierzchnię ponad 32 tysięcy 

metrów kwadratowych, przez co jest zaliczany do jednych 

z największych ruin na terenie Polski. Zawiera w sobie 

liczne elementy gotyku a także dekoracje renesansowe i 

barokowe.  Do czasów obecnych zachowały się fragmenty 

wałów obwodowych, które pierwotnie stanowiły 

podwójne zabezpieczenie przed najazdem wroga. 

Przedgrodzie otoczone kamiennym murem obronnym o 

długości ponad 400 metrów, stanowiło pierwszą linię 

obrony zamku Teren przedzamcza otaczają skały 

wapienne o różnych nazwach. We wschodnim narożniku 

znajduje się Sfinks a następnie Skały Basztowe z jaskinią przypominającą tunel. Po przeciwnej stronie 

istnieją Skały Górne czyli Dwie Siostry i Korkociąg Na terenie ruin warowni zwiedzający mają 

możliwość zobaczenia basztowej kaplicy gotyckiej, w której do dziś zachowały się fragmenty 

oryginalnych łuków sklepienia. Dodatkowo istnieje również kaplica na podzamczu, zawierająca m.in. 

niewielkich rozmiarów rzeźbę Matki Boskiej oraz szwedzką kulę, która wpadła podczas potopu 

szwedzkiego. 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku 

w Chorzowie –  jest największym w Polsce i 

jednym z największych parków miejskich na 

świecie. Jego powierzchnia to 6 km2, co 

powoduje, iż jest prawie 2 razy większy niż 

nowojorski Central Park i 4 razy większy niż 

Hyde Park w Londynie. Na terenie WPKiW 

znajduje się mnóstwo atrakcji, takich jak 

stadiony: Śląski i GKS, a także ZOO, Wesołe 

Miasteczko, Skansen, Ośrodek Harcerski, Planetarium, kolejka wąskotorowa, Rosarium, stawy i 

kąpielisko. Za Skansenem niedawno powstał dość ekstremalny tor crossowy dla rowerzystów, na 

którym często odbywają się ogólnopolskie zawody różnej rangi. Centrum Parku to okolice stawu i hali 

wystawowej 'Kapelusz'. Jest to najbardziej zaludniona część Parku. Przy 'Kapeluszu' często odbywają 

się cykliczne wystawy, np. wystawa kwiatów czy zloty motocyklistów. Za 'Kapeluszem' znajduje się duża 

łąka, a dalej pola marsowe, 

gdzie często organizowane są 

koncerty i inne imprezy. Park 

powstał w latach 50-tych na 

terenach poprzemysłowych. 

Park od wschodu i południa 

graniczy z Katowicami, a od 

wschodu i północy z 

Chorzowem Starym i 

Siemianowicami Śląskimi. Obecnie kompleks rekreacyjny, po ostatnich inwestycjach przyjął nazwę 'Park 

Śląski'. W ciepłe weekendy na terenie Parku wypoczywa jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy osób z całego 

województwa. 

Opracowanie: Kasia B., Opiekunowie SKE 
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