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Streszczenie: Siłą rozwojową miast staje się coraz częściej ich potencjał kreatywny. 5 

Przemysły kreatywne w Europie to już nie tylko „dodatek” do gospodarki miasta, ale coraz 6 

częściej ważny i dochodowy element tej gospodarki. Miasta europejskie dostrzegają coraz 7 

częściej wagę potencjału jakim jest szeroko rozumiane bogactwo historyczno-kulturowe 8 

miasta czy regionu i to w oparciu o to bogactwo budują swoją markę. 9 

To najczęściej miejsca atmosfery i pamięci tworzą specyficzną, oryginalną aurę miasta, która 10 

decyduje o jego atrakcyjności, dlatego miasta zazwyczaj określa się i postrzega poprzez te 11 

właśnie szczególne miejsca, które wyróżniają się w jego fizycznej przestrzeni i to one, jako 12 

“znaczące jej symbole”, stają się siłą przyciągającą do miasta.  13 

Brak dbałości o tzw. “rys charakteryzujący miasta”, prowadzi w rezultacie do postrzegania 14 

miasta jako nudnego i nieatrakcyjnego. W rezultacie jeżeli miasto nie przyciągnie ludzi 15 

kreatywnych i przedsiębiorczych, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, przełoży się to na 16 

słaby rozwój pozostałych dziedzin życia. 17 

Celem artykułu jest opis i ocena rozwoju „kreatywnej przestrzeni miejskiej” w obszarze 18 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz na przykładzie stolicy regionu – Katowic. 19 

Słowa kluczowe: miasto, przestrzeń społeczna, metropolia, miasto kreatywne, inteligentne 20 

specjalizacje, dziedzictwo poprzemysłowe. 21 

CREATIVITY OF CITIES THE CHANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT 22 

Abstract: The development potential of cities is increasingly becoming their creative 23 

potential. Creative industries in Europe are not only an "addition" to the city's economy, but 24 

more and more often an important and profitable element of the economy. European cities 25 

increasingly recognize the importance of the potential of broadly understood historical and 26 

cultural wealth of a city or region, and it is based on this wealth that they build their brand. 27 

It is the places of the atmosphere and memory that most often create a specific, original aura 28 

of the city, which determines its attractiveness, which is why cities usually are identified and 29 

perceived through these special places that stand out in its physical space and they are 30 

"significant symbols", they become the attraction for the city. 31 

Lack of care for the so-called The "feature characterizing the city" leads as a result to perceive 32 

the city as boring and unattractive. As a result, if the city does not attract creative and 33 

https://poczta.polsl.pl/owa/redir.aspx?C=BJpbM1flNZOmyOdEpWXsB2RGbme1h7hDSH57WJYfLVQZ8n3vEzjWCA..&URL=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-0741-0267
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entrepreneurial people, in accordance with the principles of sustainable development, this will 1 

translate into poor development of other areas of life. 2 

The aim of the article is to describe and evaluate the development of a creative "urban space" 3 

in the area of the Upper Silesian and Zagłębie Metropolis, and on the example of the capital 4 

of the region – Katowice. 5 

Keywords: city, social space, metropolis, creative city, smart specializations, post-industrial 6 

heritage. 7 

1. Wprowadzenie 8 

Jak pisał Max Weber: „Miasto to rynek, można powiedzieć: Miasto to różnorodność. 9 

Wraz ze swą architekturą, kształtem przestrzeni, cechami środowiska społecznego i ponad-10 

lokalnymi funkcjami. Miasto, będące personifikacją różnorodności, tworzy zarazem pewną 11 

całość, stanowiącą podstawę tożsamości kulturowej mieszkańców” (Majer, 2010a, p. 122). 12 

Miasto to zatem nie tylko fizyczna przestrzeń ze swoim krajobrazem, urządzeniami  13 

i infrastrukturą, pozwalająca realizować podstawowe funkcje życiowe ludzi, to także dla 14 

uczestnika przestrzeni ogół doświadczeń, symboli, znaczeń, wartości, refleksji, pamięć 15 

zbiorowa i historyczna, miejsce doznań estetycznych. Przestrzeń jako miejsce zawsze 16 

przynależy do kogoś, przynależy do ludzi, którzy są jej użytkownikami. Na przestrzeń  17 

w znaczeniu społecznym nakłada się zatem znacznie więcej warstw jej odbioru i rozumienia, 18 

aniżeli tylko sposób oceny jej wartości z punktu widzenia ekonomii, urbanistyki, architektury 19 

czy gospodarki, chociaż wszystkie te aspekty są dla miasta niezmiernie ważne. 20 

Na miasto należy zatem patrzeć, jak postulował to jeden z czołowych badaczy procesów 21 

miejskich – Florian Znaniecki, oczyma ludzi, uczestników danej przestrzeni. (Znaniecki, and 22 

Ziółkowski, 1984, p. 34) Aby miasto zrozumieć, należy „zrozumieć” ludzi, którzy je tworzą. 23 

W pozycji Andrzeja Majera poświęconej przestrzeni miejskiej czytamy: „Centralne 24 

miejsce w toku społecznego wytwarzania przestrzeni zajmują ludzie aktorzy tego procesu. 25 

Przestrzeń jako produkt społeczny jest wytwarzana nie przez tajemnicze siły, ale ludzi 26 

działających w realnie i historycznie ukształtowanych strukturach społecznych. Efektem 27 

działań różnych aktorów w danych warunkach są określone formy przestrzenne, czyli obszary 28 

lub obiekty o specyficznym przeznaczeniu i funkcji” (Majer, 2010b, p. 68). 29 

Przenosząc się z poziomu wiedzy socjologicznej dotyczącej miasta, na poziom 30 

zarządzania przestrzenią miejską, można zatem wyprowadzić wniosek, że aby miastem 31 

dobrze i efektywnie zarządzać, tworząc jego „dobrą markę” należy miasto poznać, zrozumieć 32 

i należy zrozumieć potrzeby użytkowników tej przestrzeni.  33 

Aby miasto mogło się rozwijać i przyciągać ludzi, jego przestrzeń musi być na tyle 34 

ciekawa i oryginalna, aby pozwalać realizować ludziom potrzeby na poziomie wyższym 35 
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aniżeli tylko poziom egzystencjalny. Stąd tak często słyszy się dzisiaj nie tylko o rozwoju, ale 1 

potrzebie „kreacji” miast. Czym zatem jest miasto kreatywne? 2 

Celem artykułu jest ukazanie procesów kreacji przestrzeni miejskiej na przykładzie miast 3 

konurbacji górnośląskiej oraz ukazanie szans ich rozwoju na przykładzie wykorzystania 4 

wspólnego potencjału społeczno-kulturowego, służącego kreowaniu nowej marki pod nazwą 5 

„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. 6 

Analizie rozwoju kreatywności w przestrzeni miasta posłużyła również literatura fachowa, 7 

zarówno z zakresu socjologii jak i ekonomii, m.in. autorstwa twórcy pojęcia „klasy 8 

kreatywnej” – Richarda Floridy, a także autora koncepcji „creative city” Charlsa Landry’ego 9 

oraz naukowców skupionych na zagadnieniach związanych z problematyką miejską  10 

w socjologii. 11 

2. Kreatywność jako podstawa inteligentnego rozwoju 12 

„Definicja miasta kreatywnego (miejscowości kreatywnej) ogniskuje się wokół pewnych 13 

kluczowych cech środowiska, w którym jednostki i grupy społeczne realizują swoje role 14 

społeczne, pracują, uczestniczą w kulturze, w procesach życia gospodarczego, w polityce,  15 

w życiu społecznym. Takie miasto jest opisywane jako miejsce zapewniające rozwój 16 

osobowości, stwarzające ramy dla powstawania unikatowych zjawisk w sferze kultury,  17 

w którym powstają dobre warunku rozwoju gospodarczego” (Karwińska, 2009, pp. 11-12). 18 

Pomimo funkcjonowania w stosunkowo jednolitym kulturowo regionie, każde niemal  19 

z miast obszaru górnośląskiego, w zależności od swojego charakteru, wybiera także różne 20 

drogi swojego rozwoju, stawiając na ten potencjał, który stanowi największą, wyróżniającą go 21 

na tle innych wartość. Istotne jednak jest, aby przyjęty kierunek rozwoju miasta zakładał  22 

tzw. harmonijny, zrównoważony rozwój wszystkich elementów, które składają się na wspólny 23 

organizm miejski.  24 

Andrzej Klasik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, już kilka lat wcześniej,  25 

na podstawie przeprowadzanych badań dotyczących potencjału przemysłu kreatywnego miast 26 

konurbacji górnośląskiej uznał, że można budować i promować rozwój:  27 

 Katowic jako miasta kultury wysokiej, muzyki i przemysłu muzycznego. 28 

 Bytomia jako miasta sztuki scenicznej i wydarzeń kulturalnych w scenerii 29 

postindustrialnej. 30 

 Zabrza jako miasta zabytków techniki i turystyki poprzemysłowej. 31 

 Chorzowa jako miasta rozrywki i rekreacji” (Klasik, 18.08.2014). 32 

Koncepcję creative city zaproponował w latach 80. Charls Landry, brytyjski urbanista  33 

i ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i wykorzystywania wyobraźni  34 

i kreatywności w polityce miejskiej. 35 
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Ch. Landry definiuje miasto kreatywne jako proces wymagający zmiany sposobu 1 

myślenia i funkcjonowania przez ludzi i instytucje na taki, który umożliwia pojmowanie 2 

rozwoju miasta i rozwiązywania jego problemów w sposób zintegrowany. Podkreśla, że istotą 3 

miasta kreatywnego jest jego zrównoważony rozwój, a koncepcja ta aktualnie jest jedną  4 

z głównych w naukach o rozwoju miast. Równowaga według Ch. Landry’ego dotyczy nie 5 

tylko kwestii środowiskowych i ekologicznych, ale również szeroko rozumianej równowagi 6 

psychologicznej, gospodarczej i kulturowej po to, aby przestrzeń miasta inspirowała  7 

do nowego myślenia i pozwalała na stworzenie zrównoważonych form kreatywności. 8 

(Landry, 2013a, p. 36). 9 

Autor tej tezy zachęca włodarzy i mieszkańców miast, aby przyglądali się własnej historii 10 

i przyszłości w celu jak najlepszego zidentyfikowania i „obrandowania” (stworzenia marki) 11 

swoich zalet. W podejściu tym proces dochodzenia do kreatywności jest równie ważny  12 

co jego efekty, ponieważ jego celem jest refleksja nad tym, jak stworzyć znaczenie w danym 13 

miejscu, jak je utrzymywać i stwarzać na nowo tak, aby miejsce stale żyło.  14 

Zdaniem Ch. Landry’ego do wzbudzania kreatywności w przestrzeni miasta niezbędne są 15 

instytucje, organizacje i osoby zdolne do całościowego postrzegania złożonego kontekstu 16 

miejskiego. Liderzy ci muszą być zdolni do syntetycznego myślenia oraz łączenia i oceny 17 

oddziaływania w różnych sferach miejskiego życia. Jednocześnie powinni rozumieć,  18 

jak zmiany o charakterze materialnym zmieniają emocjonalną i symboliczną percepcję 19 

przestrzeni oraz subtelne systemy ekologii społecznej miasta. Nabycie tych umiejętności 20 

wymaga postawy innowacyjnej i nie jest kwestią oczywistą, ponieważ wiąże się z wyjściem 21 

poza zastany kontekst przestrzenny, społeczny i gospodarczy (Landry, 2013b, p. 36). 22 

Kreatywność miast wiąże się dzisiaj przede wszystkim z umiejętnością wytypowania  23 

i wykorzystania w swoim rozwoju tych atutów, które mogą stanowić o ich konkurencyjnej 24 

przewadze. Określenie silnych stron miasta i ich konsekwentne rozwijanie może okazać się 25 

najbardziej skuteczną strategią na drodze do tzw. inteligentnego rozwoju. 26 

Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) to nowy instrument Unii 27 

Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, 28 

w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność.  29 

„Regiony, które przygotowują swoje strategie czy dokumenty strategiczne, zawsze 30 

wskazują na obszary gospodarki, które są dla nich kluczowe, ważne. Dużo mówiło się  31 

w ostatnich latach na temat innowacyjności i konieczności budowy gospodarki opartej  32 

o wiedzę. Teraz wszystkie te zagadnienia określa się jako inteligentne specjalizacje. 33 

Koncepcja inteligentnych specjalizacji zakłada prostą prawdę, że nie można się specjalizować 34 

we wszystkim. Ta zasada dotyczy i firm, przedsiębiorstw, i regionów. Trzeba określić własne 35 

atuty” (Forbs, 15.03.2017). 36 

Innymi słowy mówiąc, skutecznie realizowana polityka samorządowa miast zakłada 37 

konieczność przyjęcia strategii rozwoju dostosowanej do specyfiki danego obszaru czy 38 

regionu. Każda jednostka terytorialna charakteryzuje się swoistą specyfiką wynikającą tak  39 
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z ukształtowania terenu, występujących na jej terenie zasobów naturalnych jak i poziomu 1 

rozwoju gospodarczego, ale również tak istotnych uwarunkowań jak zasoby społeczne 2 

zamieszkujące dany obszar i związane z nimi otoczenie kulturowe, tj.: historia, dzieje, 3 

obyczaje, język czyli szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe zarówno te materialne,  4 

jak i niematerialne.  5 

Wszystkie te elementy w niemal równym stopniu składają się na obraz danego miasta  6 

czy regionu, wśród nich jednak zazwyczaj wyróżniają się niektóre elementy „krajobrazu”, 7 

które czynią go bardziej atrakcyjnym, wartościowym, wyróżniającym, oryginalnym  8 

i to je najczęściej określamy jako atuty danego obszaru. Umiejętne, mądre lub inaczej mówiąc 9 

inteligentne wykorzystanie tychże właśnie atutów i wpisanie ich jako obszarów 10 

priorytetowych w strategii rozwoju danego miasta czy regionu stanowi najczęściej o jego 11 

konkurencyjności na rynku i tym samym przekłada się na sukces gospodarczy. 12 

Szczególnym obszarem na mapie Polski jest region Górnego Śląska, jeden z najbardziej 13 

zaludnionych i uprzemysłowionych obszarów kraju. Oprócz specyfiki charakteryzującej go 14 

gospodarki opartej przez całe dziesięciolecia na przemyśle ciężkim jest to też obszar 15 

szczególny pod względem społecznym i kulturowym.  16 

Pomimo tego, że pozornie obszar Górnego Śląska stanowi dość jednolitą strukturę 17 

terytorialną (zgromadzenie na jednym obszarze dużej ilości sąsiadujących ze sobą miast),  18 

to jednak każde z tworzących ten obszar miast posiada swoją autonomię administracyjną  19 

i wyróżniający je „swoisty charakter” wynikający m.in. z różnych dziejów historycznych.  20 

Z czasem owo „nagromadzenie” miast w bliskim otoczeniu, zaczęło być postrzegane jako 21 

istotny atut regionu. Staraniem utworzonego w 2007 roku Górnośląskiego Związku 22 

Metropolitalnego udało się skutecznie, po 10 latach, doprowadzić do powołania wspólnego 23 

organizmu miejskiego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 24 

3. Zakusy metropolizacyjne 25 

Trzymając się ścisłej definicji czy też określenia zespołu cech charakteryzujących miasto 26 

metropolitalne, to oprócz wymiaru ilościowego, obowiązują także kryteria jakościowe, takie 27 

jak chociażby doskonałość usług, instytucji i wyposażenia, potencjał innowacyjny w zakresie 28 

technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym oraz wyjątkowość  29 

i specyfika miejsca (Jałowiecki, and Szczepański, 2006, pp. 210-211). 30 

Początki myślenia o utworzeniu „śląskiej” metropolii sięgają 2007 roku, kiedy to 14 gmin 31 

podjęło decyzję o utworzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 32 

Dziesięć lat od utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 1 lipca 2017 roku 33 

utworzona została Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – związek metropolitalny.  34 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_metropolitalny
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Obecnie w skład Metropolii wchodzi 41 miast regionu, które mimo różnorodnej genezy  1 

i dziejów historycznych łączy i charakteryzuje przede wszystkim wspólne postindustrialne 2 

dziedzictwo regionu.  3 

Pomimo tego, że miasta te wspólnie promują wartości swojego regionu i działają na rzecz 4 

jego harmonijnego rozwoju, to jednak każde z nich stanowi także pewien oryginalny  5 

i specyficzny mikroświat, który odróżnia go od pozostałych miast składających się na 6 

wspólny organizm jakim jest metropolia. 7 

Podstawowym założeniem łączenia się mniejszych terytorialnie struktur w większe 8 

organizmy administracyjno-gospodarcze jest wzmocnienie wspólnego potencjału w myśl 9 

zasady większy może więcej. Ubranie we wspólnie funkcjonujący organizm jednostek 10 

wnoszących swój specyficzny potencjał ubogaca jednocześnie całość, ponadto większym 11 

organizacyjnie i terytorialnie jednostkom jest łatwiej wyróżnić się na tle pozostałych. 12 

Przykładem efektywnej formy podejmowania tego typu działań jest pojawienie się 13 

inicjatywy w postaci wspólnej promocji, ważnego w punktu widzenia budzenia tożsamości 14 

kulturowej regionu, dziedzictwa kulturowego.  15 

Tą inicjatywą jest powstały w 2005 roku Szlak Zabytków Techniki Województwa 16 

Śląskiego. 17 

Szlak ten jest markowym produktem turystycznym (sieciowy produkt obszaru) prezentu-18 

jącym najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych  19 

i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie śląskim. Obiekty znajdujące się na 20 

Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, 21 

produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą 22 

istniejące muzea i skanseny, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy.  23 

Jednymi z najbardziej ciekawych i popularnych, zarówno wśród turystów jak i uczest-24 

ników imprez, obiektów poprzemysłowych znajdujących się na Szlaku są m.in.: zabytkowa 25 

kopalnia Guido w Zabrzu czy zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach  26 

(rys. 1), przyciągające rzesze turystów i odbiorców prestiżowych imprez kulturalnych 27 

organizowanych w ich oryginalnej scenerii, która staje się w tym przypadku znaczącą 28 

„wartością dodaną”, a niekiedy nawet inspiracją dla tych działań.  29 

 30 

Rysunek 1. Zabytkowe osiedle Nikiszowiec – Katowice. Źródło: opracowanie własne. 31 
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Przykład Szlaku stanowi dowód na możliwość skutecznego wykreowania „inteligentnych 1 

specjalizacji” w obszarze nie tylko jednej gminy czy miasta, ale całego regionu. 2 

4. Miasto kreatywne UNESCO  3 

Najbardziej spektakularny w regionie przykład umiejętnego wykorzystania przemysłów 4 

kreatywnych w celu stworzenia silnego potencjału rozwojowego miasta stanowią Katowice – 5 

stolica Metropolii. 6 

Dzisiejsze Katowice to miasto, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się 7 

przeobrazić w prężny organizm miejski, przyciągający turystów klimatycznymi miejscami,  8 

w których można ciekawie i twórczo spędzić czas, ale także miasto, które dzięki postawieniu 9 

w strategii swojego rozwoju silnego akcentu na rozwój przemysłów kreatywnych zostało 10 

takim właśnie tytułem uhonorowane. 11 

Osiągnięcia Katowic w rozwoju muzyki: lokalizacja jednej z najbardziej uznanych uczelni 12 

muzycznych w kraju, organizacja prestiżowych festiwali muzycznych czy wreszcie oddanie 13 

do użytku nowoczesnego budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  14 

(rys. 2) stały się impulsem do wykreowania stolicy Górnego Śląska na miasto „przemysłu 15 

muzycznego”.  16 

 17 
Rysunek 2. Nowoczesny budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Kato-18 
wicach. Źródło: opracowanie własne. 19 

Początki starań miasta Katowice o dołączenie do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych 20 

sięgają 2010 r. i związane są z konkursem na Europejską Stolicę Kultury 2016 w którym 21 

Katowice wzięły udział (ostatecznie tytuł ten otrzymał Wrocław).  22 

Działania Katowic związane ze stworzeniem przyjaznej i kreatywnej przestrzeni 23 

społecznej ostatecznie zaowocowały uzyskaniem tytułu „Miasta Kreatywnego UNESCO”  24 

w dziedzinie muzyki. Tym samym Katowice dołączyły do prestiżowej Sieci Miast 25 

Kreatywnych UNESCO i są dzisiaj pierwszym Miastem Muzyki z Europy Środkowo-26 

Wschodniej i drugim, po Krakowie (Miasto Literatury), Miastem Kreatywnym w Polsce 27 

(trzecim Miastem Kreatywnym w Polsce została Łódź - w dziedzinie przemysłu filmowego). 28 
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Uzyskanie tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki jest dla Katowic 1 

ewidentnym ukoronowaniem procesu przemiany z miasta przemysłowego w miasto 2 

przemysłów kreatywnych. 3 

Członkostwo Katowic w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO przyniesie także 4 

niewątpliwie liczne korzyści jego mieszkańcom. "Rozpoznawalna na całym świecie marka 5 

Miasta Muzyki będzie znakiem jakości życia muzycznego w Katowicach. Stanie się nową 6 

zachętą przyciągającą do miasta gości z całej Polski i zagranicy, co da dodatkowy impuls do 7 

rozwoju lokalnej gospodarki” (Anonim, 25.01.2016). 8 

5. Podsumowanie  9 

Jak twierdzi Richard Florida, autor pojęcia „klasa kreatywna”, to ludzka kreatywność jest 10 

fundamentem wzrostu gospodarczego, a miasta, chcąc stworzyć przewagę konkurencyjną nad 11 

innymi, muszą stać się dla ludzi atrakcyjne, aby nie dopuścić do utraty siły kreatywnej, 12 

przyciągać ją z zewnątrz i utrzymać. Wiedza i kreatywność wypierają zasoby naturalne  13 

i pracę fizyczną jako nowe źródła tworzenia bogactwa i wzrostu gospodarczego (Florida, 14 

2010a, p. 83). 15 

Klucz do sukcesu miasta zdaniem R. Floridy tkwi nie w obniżaniu kosztów jego 16 

funkcjonowania, ale w podnoszeniu jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie 17 

zróżnicowanej przestrzeni miejskiej, bogatej w atrakcje i pełnej uroku. Szczególną rolę mają 18 

do odegrania uczelnie wyższe, które autor nazywa „węzłami” przestrzeni kreatywności 19 

(Florida, 2010b, p. 84). 20 

Miasta regionu górnośląskiego wraz ze zmierzchem epoki industrialnej i rozpoczęciem 21 

przemian społeczno-gospodarczych zostały postawione w obliczu konieczności określenia na 22 

nowo swojego charakteru i poszukiwaniu nowatorskich form rozwoju.  23 

Kreśląc perspektywy swojego rozwoju, Górny Śląsk jako charakterystyczny region kraju, 24 

musiał uwzględnić specyfikę własnej przestrzeni społeczno-kulturowej inwestując w zacho-25 

wanie dziedzictwa kulturowego minionej już „epoki industrialnej”. 26 

Potrzebę wpisania w zrównoważony rozwój regionu branż związanych z tzw. przemysłem 27 

kreatywnym oraz wykorzystania historyczno-kulturowego potencjału regionu, trafnie wyraził 28 

Marian Oslislo1 na jednej z Międzynarodowych Konferencji Turystyki Dziedzictwa 29 

Przemysłowego organizowanych rokrocznie w Zabrzu: 30 

„Od ponad 25 lat Górny Śląsk szuka nowej tożsamości, adekwatnej do czasów 31 

współczesnych. Na naszych oczach dokonują się epokowe zmiany będące efektem 32 

                                                 
1 Marian Oslislo – były Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, związany ze Śląskiem mieszkaniec 

Zabrza, inicjator wielu wydarzeń kulturalnych, założyciel m.in. Jazzowej Asocjacji Zabrze – festiwalu 

jazzowego organizowanego również w przestrzeniach postindustrialnych Zabrza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Katowicach
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transformacji ustrojowej. Tworzenie nowych przestrzeni, zarówno w sferze materii,  1 

jak i ducha, nie jest możliwe bez zrozumienia tradycji i historii oraz odniesienia się do nich. 2 

Górny Śląsk postrzegany jest jako miejsce, gdzie tradycja zawsze zajmowała miejsce 3 

szczególne. Odwołując się do niej, musimy w mądry sposób budować przyszłość. Należy 4 

współpracować i otwierać się na doświadczenia i dobre praktyki innych. Taka konfrontacja 5 

pomaga również samemu się określić, zrozumieć swoje korzenie, docenić wartości, które  6 

w tym miejscu zawsze miały znaczenie” (Oslislo, 2015, p. 116). 7 

Dążenie do lepszej przyszłości powinno stanowić sedno polityki rozwojowej miasta, 8 

chcącego odnieść sukces – sukces rozumiany z jednej strony jako zapewnienie mieszkańcom 9 

możliwości samorealizacji i wysokiej jakości życia, z drugiej zaś jako uzyskiwanie przewagi 10 

konkurencyjnej w stosunku do innych miast, zabieganie o pozyskanie nowych mieszkańców, 11 

inwestorów, kapitału intelektualnego i zapobieganie, by miasto nie stawało się nudnym.  12 
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