
W historii więk-
szości miast 
można wskazać 
kamienie milowe 
ich rozwoju. Czę-
sto rozmawiam 
o tym z naszymi 
gośćmi, którzy 
nie byli w Kato-
wicach od 5 czy 
10 lat. Gdy do 
nas przyjeżdżają, 

mają w głowach stereotypowy wizerunek 
stolicy województwa śląskiego, który zderza 
się z tym, co zastają na miejscu. Czym tłu-
maczę im powstały dysonans? Otóż kołem 
zamachowym rozwoju naszego miasta było 
utworzenie unikalnej na mapie Polski Strefy 
Kultury, która przyciąga nowoczesną ar-
chitekturą i dobrą ofertą setki tysięcy ludzi 
rocznie. W miejscu działającej jeszcze kil-
kanaście lat temu kopalni powstały siedziba 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia z jedną z najlepszych sal koncerto-

wych na świecie i Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, które wraz ze „Spodkiem” two-
rzą największą przestrzeń konferencyjną 
w Polsce. Dopełnieniem całości jest nowa 
siedziba Muzeum Śląskiego wraz z kopalnia-
nym szybem „Warszawa”, który dziś służy 
jako popularny taras widokowy. Pokazaliśmy 
tym samym, że jesteśmy miastem nowocze-
snym, ale szanującym tradycję i spuściznę 
przemysłową.

Wspomniana rewitalizacja olbrzymiego, 
pokopalnianego terenu pochłonęła ponad 
miliard złotych. Potraktowaliśmy to jed-
nak jako inwestycję w przyszłość miasta. 
Postawiliśmy na dynamiczny rozwój kultu-
ry, a metamorfozę Katowic oraz tradycje 
i osiągnięcia muzyczne dostrzegło UNESCO, 
przyznając nam w 2015 roku tytuł Miasta 
Kreatywnego właśnie w dziedzinie muzyki. 
Przemiana miasta wraz z rozwojem branż 
kultury i turystyki biznesowej pozwoliły wy-
kreować nowy wizerunek Katowic – miasta 
nowoczesnego, twórczego i innowacyjnego. 
To wszystko przyczyniło się do przyznania 

nam statusu miasta- 
-gospodarza grudniowe-
go Szczytu Klimatyczne-
go (COP24), co jest wyjąt-
kową szansą na promocję 
zarówno Katowic, jak  
i całej metropolii. 

Podczas COP24 chce-
my nie tylko podzielić się 
naszymi doświadczeniami procesu trans-
formacji z tysiącami uczestników, ale także 
pokazać specyfikę naszego regionu. Dlacze-
go jest to takie ważne? Dziś w Europie mówi 
się o konieczności całkowitego odejścia od 
węgla, co w perspektywie najbliższych de-
kad na Śląsku jest niewykonalne. Chcemy 
rozmawiać o tym, jak węgiel wykorzystywać 
w sposób ekologiczny. Po drugie w globalnej 
dyskusji o klimacie pojęcie „clean energy” 
funkcjonuje wyłącznie w kontekście reduk-
cji emisji dwutlenku węgla, a przecież klu-
czowym wyzwaniem dla naszego regionu 
jest redukcja emisji szkodliwych pyłów. Ka-
towice są w województwie śląskim liderem  

w zakresie walki o czyste powietrze. Inwe-
stujemy setki milionów złotych w tym ob-
szarze. Widzimy efekty naszych działań, 
bo przez ostatnie 10 lat znacząco spadły 
wskaźniki pyłów PM2,5 i PM10, ale zdajemy 
sobie sprawę, że przed nami ogrom pracy. 

Hasłem tegorocznego COP24 w Kato-
wicach jest „black to green”. Wierzę, że to 
wydarzenie stanie się nie tylko kamieniem 
milowym rozwoju Katowic i znaczącym kro-
kiem w walce o czyste powietrze w naszym 
regionie, ale także zapisze się w annałach 
globalnej polityki klimatycznej. 

Marcin Krupa,
prezydent Katowic 

Black to green – przez kulturę do klimatu
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