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M iasto się zmienia. Przybywa 
nam pięknych skwerów i do-
brych knajp. Mamy już gdzie 

wyjść i zrelaksować się, poczuć kulturę. 
Katowice rozwijają się w kosmicznym 
tempie, za chwilę będziemy mieli goto-
wy Rynek, a póki co możemy cieszyć się 
jednym z najpiękniejszych miejsc ścisłe-
go centrum Katowic – przestrzenią daw-
nej kopalni Katowice, na której powstała 
nowa siedziba Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia.

Wspaniały, majestatyczny obiekt ar-
chitektoniczny od wielu miesięcy budzący 

zainteresowanie mieszkańców Katowic, 
jest dziełem śląskiego architekta Toma-
sza Koniora. Budynek przykuwa wzrok, 
a filary i elewacja z czerwonej cegły na-
wiązują do tradycyjnych śląskich zabudo-
wań Nikiszowca. Wchodząc do budynku, 
ukazuje się nam ogromna węgielna bryła. 
Nic bardziej nie odda charakteru Śląska 
niż cenny surowiec wydobywany tu od 
lat. Dla wielu wrażliwych dusz, mimo 
zachwytu dla oczu, ważniejsze jest to, co 
węgielna bryła skrywa w środku. A po-
dobnie jak węgiel rozpala.

Wnętrze i jego akustyka porusza serca 
setek miłośników muzyki klasycznej. Sala 
koncertowa dla 1800 osób i kameralna, 
która przyjmie 300 melomanów, gotowe 
są gościć największe sławy świata muzyki. 
1170 punktów świetlnych i reflektorów 
eksponuje wnętrze sali koncertowej, ską-
pane w brązowym drewnie i falujących 
betonowych drążeniach zdobiących ścia-
ny. Dopełnieniem jest zapach prawdzi-
wego drewna, który sprawia, że panuje 
w niej przyjemna atmosfera, a melomani 
mimo ciszy czują muzykę. 

Nieskromnie nowa siedziba NOSPR 

to jedna z najlepszych sal koncertowych 
w Europie. Architekt nadał jej niesamo-
wity wyraz Śląska, a wybitne sławy, takie 
jak Krystian Zimerman, Krzysztof Pen-
derecki czy Wojciech Kilar dzieląc się su-
gestiami, pomagali stworzyć miejsce dla 
muzyki o niezwykłej, nowej jakości.  Or-
kiestra dzięki genialnym możliwościom, 
które daje sala koncertowa, z pewnością 
nie raz zaszczyci wspaniałym brzmieniem 
i sprawi, że uda nam się „poczuć i prze-
żyć” muzykę.
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Miejsce, w którym 
zaklęta jest muzyka




