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GŁÓWNE CENTRA METROPOLII „SILESIA” 
 
Петрышин Я. Основные центры Метрополии „Силезия”. Сделана попытка определить центры формирующейся 
метрополии на территории Верхней Силезии, которую в последнее время называют Метрополией „Силезия ”. 
Учитывая распределение городов с чертами конурбации, а также существующее деление функций между раз-
ными городами, мы пытались определить все главные центры данной метрополии. Они были определены на 
основании наличия учреждений, представляющих метрополитальные функции. Были выбравны: вузы, научно-
исследовательские институты, салоны продажи дорогих автомобилей и комфотрабельные гостиницы. В резуль-
тате комплексного анализа распределения данных учреждений, из группы нескольких десятков городов наме-
чено несколько центров Метрополии „Силезия”. Основной, хорошо развитый центр сформировался в Катови-
цах. Вторым, частично комплементарным относительно Катовиц, выступает г. Гливице на западной окраине  
метрополии. В свою очередь Сосновец, Забже, Хожув и Tыхы являются вспомогательными, слабее сформиро-
ванными центрами в Метрополии „Силезия”. 
 
Petryszyn J. Main centres of the Metropolis “Silesia”. The main purpose of the article is the need to determine precisely 
the centres of the currently forming Upper Silesia metropolis, quite frequently called Metropolis ‘Silesia’. Due to the 
typical conurbation arrangement of the cities a hypothesis has been formulated that in the contemporary forming 
metropolis main centres exist. It can be expected that within the Upper Silesian conurbation not only Katowice will 
build the metropolis, but also other cities of a well developed high-order (metropolitan) functions. Location of colleges, 
research and development institutions, showrooms selling expensive cars and luxurious hotels are the right institutions. 
Due to a complex analysis of four selected factors determining development of the metropolis, a few potential 
metropolitan centres have been chosen out of several dozens of cities. First of all the centre of Metropolis ‘Silesia’ is very 
distinctly formed in Katowice. As the second centre, although with lesser significance and in some part complementary 
to Katowice, Gliwice at the western end of the metropolis could be appointed. On the other hand Sosnowiec, Zabrze, 
Chorzów and Tychy appear as auxiliary and constantly developing centres of the vast Metropolis ‘Silesia’. 
 
Słowa kluczowe: centrum metropolii, funkcja metropolitalna, instytucja, Metropolia „Silesia” 
 
 

Zarys treści 
 
W artykule podjęto próbę określenia centrów tworzą-
cej się metropolii na Górnym Śląsku, dla której używa 
się ostatnio nazwy Metropolia „Silesia”. Ze względu 
na układ miast o cechach konurbacji i istniejący po-
dział funkcji pomiędzy różne miasta starano się wska-
zać wszystkie główne centra w metropolii. Centra wy-
znaczono na podstawie występowania instytucji repre-
zentujących funkcje metropolitalne. Wybrano: szkoły 
wyższe, instytucje naukowo-badawcze, salony sprze-
daży drogich samochodów i luksusowe hotele. W wy-
niku kompleksowej analizy występowania tych insty-
tucji z grupy kilkudziesięciu miast wytypowano kilka 
ośrodków, które wspólnie tworzą centra Metropolii 
„Silesia”. Główne, dobrze rozwinięte centrum ukształ-
towało się bardzo wyraźnie w Katowicach. Jako dru-
gie centrum, częściowo komplementarne w stosunku 
do Katowic, można wskazać Gliwice na zachodnim krań-
cu metropolii. Z kolei Sosnowiec, Zabrze, Chorzów i Ty-

chy jawią się jako pomocnicze, słabiej ukształtowane 
centra w Metropolii „Silesia”. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Prowadząc studia geograficzne na obszarach o zwię-
kszonej koncentracji ludności, a są to przede wszyst-
kim duże miasta wraz z towarzyszącymi im aglome-
racjami lub konurbacjami, należy pamiętać o właś-
ciwej ocenie zachodzących tam procesów urbaniza-
cyjnych. Jednym z przejawów intensywnej 
urbanizacji, lub – jak pisze S. LISZEWSKI (2010) – jej 
kolejnym etapem, jest metropolizacja. Przyjmując, 
że stanowi ona kolejną fazę w procesie urbanizacji 
przestrzeni geograficznej można pokusić się o jej 
zdefiniowanie. 

Metropolizacja odznacza się procesem koncen-
tracji funkcji metropolitalnych w powstającym cen-
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trum metropolii oraz procesem dekoncentracji i prze-
noszenia się ludności, wybranych dziedzin działal-
ności gospodarczej, aktywności wypoczynkowej itp. 
na obszary zewnętrzne, nazywane obszarem metro-
politalnym (LISZEWSKI, 2010). Jak podkreślają T. 
MARKOWSKI i T. MARSZAŁ (2006), jest to głównie 
pojęcie funkcjonalne, związane z koniecznością speł-
nienia określonych kryteriów funkcjonalnych, a kon-
kretnie – z rozwojem funkcji metropolitalnych. Wo-
bec tego zachodzi proces tworzenia metropolii, co 
w dalszej konsekwencji może oznaczać wpływ me-
tropolii na otaczającą przestrzeń, zarówno tę naj-
bliższą, jak i obejmującą cały świat. Podobnie uwa-
ża D. SZYMAŃSKA (2009), która wiąże procesy me-
tropolizacji z koncentracją funkcji metropolitalnych 
w jednym lub kilku centrach (metropolii) oraz z de-
koncentracją niektórych działalności gospodarczych 
i przenoszeniem się zamożniejszej ludności na pery-
ferie obszaru metropolitalnego. Metropolizację trak-
tuje ona jako jedną z faz urbanizacji, gdy dochodzi 
do rozwoju przestrzennego, gospodarczego i spo-
łecznego danego obszaru metropolitalnego, składa-
jącego się z metropolii (centrum, centrów) i obsza-
ru zewnętrznego. 

Istotne jest również określenie pojęcia metro-
polii i obszaru metropolitalnego, co sprawia więcej 
trudności różnym autorom. W definicjach i opraco-
waniach UE metropolią może być aglomeracja miej-
ska (konurbacja) licząca nie mniej niż 0,5 mln miesz-
kańców, o pewnym natężeniu powiązań migracyj-
nych z gminami peryferyjnymi na odcinku „dom-
praca”. Inne kryteria uwzględniają m.in. doskona-
łość usług, instytucji i wyposażenia materialnego; 
potencjał innowacyjny w zakresie technicznym, 
ekonomicznym, społecznym, politycznym i kultu-
ralnym oraz wyjątkowość i specyfikę miejsca (BAS-
SAND, 1997, za JAŁOWIECKI, SZCZEPAŃSKI, 2002). 
Niektórzy badacze przyjmują liczbę co najmniej  1 mln 
mieszkańców dla metropolii światowych (SZYMAŃ-
SKA, 2009). W warunkach polskich miasto, aby zna-
leźć się w gronie metropolii, powinny być spełnio-
ne następujące kryteria (MARKOWSKI, MARSZAŁ, 2006): 
wielkość co najmniej 500 tys. mieszkańców, znacz-
ny potencjał ekonomiczny, rozwinięty sektor usług 
wyższego rzędu, duży potencjał innowacyjny, wys-
tępowanie jednostek naukowych i badawczo-rozwo-
jowych, pełnienie roli węzła w systemie powiązań 
komunikacyjnych, posiadanie funkcji metropolital-
nych, tj. funkcji centralnych o zasięgu co najmniej 
krajowym. Metropolia powinna cechować się dużą 
dostępnością przestrzenną, przede wszystkim w ska-
li międzynarodowej, a także stymulować rozwój 
sieciowego modelu gospodarki.  

W licznych pracach podkreśla się, iż metropo-
lia stanowi część składową obszaru metropolital-
nego. S. LISZEWSKI (2008) określa obszar metropo-
litalny jako formę wielkiego skupiska miejskiego, 
która składa się z dwu części o różnej skali przes-
trzennej i znaczeniu funkcjonalnym. Jedną stanowi 
centrum, czasami kilka pobliskich centrów, gdzie 
dochodzi do koncentracji funkcji metropolitalnych, 
a drugą obszar zewnętrzny, w którym dokonuje się 
proces intensywnej urbanizacji – metropolizacji. 
Obszar metropolitalny jest gęsto zaludniony: skła-
da się z kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
miast położonych blisko znaczącego ośrodka wiel-
komiejskiego (metropolii), w którym koncentrują się 
funkcje metropolitalne (SZYMAŃSKA, 2009). Obszar 
metropolitalny, stanowiąc pewien typ aglomeracji, 
jest zwykle głównym wielofunkcyjnym ośrodkiem 
centralnym danego regionu; dominują w nim fun-
kcje wyższego rzędu: gospodarcze, naukowe, kul-
turalne itd. 

Powstanie obszaru metropolitalnego wynika bez-
pośrednio z rozwoju funkcji metropolitalnych w cen-
trum, czemu towarzyszy migracja ludności i prze-
noszenie podstawowej działalności produkcyjnej na 
peryferia skupisk miejskich (MARKOWSKI, MARSZAŁ, 
2006). Obszar metropolitalny można również okreś-
lić jako wielkomiejski układ osadniczy (monocen-
tryczny lub policentryczny), złożony z wielu jed-
nostek osadniczych oraz terenów o wysokim stop-
niu zurbanizowania. Obejmuje on strefę o znacznym 
bezpośrednim zasięgu codziennego oddziaływania, 
głównie ze względu na miejsca pracy i zamieszka-
nia, oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojo-
wych. W obszarze tym zachodzą procesy metropo-
lizacji i występuje wystarczające nagromadzenie 
działalności uzupełniających metropolitalne funkcje 
ośrodka centralnego. Obszary metropolitalne cechuje 
duża skala wewnętrznej integracji funkcjonalnej  
o silnych powiązaniach i dobrze rozwinięta sieć 
transportowa. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej opisów, 
obszar metropolitalny zwykle obejmuje swym zasię-
giem najczęściej całe aglomeracje miejskie, a jądro 
(centrum) takiego zespołu miast może stanowić sa-
mą metropolię, w której dochodzi do koncentracji 
większości funkcji metropolitalnych. Jednak nie każ-
da aglomeracja lub konurbacja stanie się w przysz-
łości obszarem metropolitalnym i nie każde duże 
(wielkie) miasto ma predyspozycje do pełnienia 
roli metropolii. W tym celu muszą być spełnione 
odpowiednie warunki. Najważniejsza jest obecność 
funkcji metropolitalnych i towarzyszących im powią-
zań funkcjonalnych, zarówno wewnętrznych (krajo-
wych), jak i zewnętrznych o zasięgu globalnym.  
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W literaturze podkreśla się, iż metropolią może być 
nie tylko wielki monocentryczny ośrodek, lecz tak-
że kilka pobliskich miast, co stwarza potencjalne 
możliwości rozwoju na terenie rozległej konurbacji 
technicznej metropolii o kilku centrach, a jedno-
cześnie z jednym, wspólnym obszarem metropoli-
talnym (PETRYSZYN, ZUZAŃSKA-ŻYŚKO, 2008). Takie 
podejście badawcze jest bardzo istotne z punktu 
widzenia oceny stopnia zaawansowania i przebie-
gu procesu metropolizacji na obszarze konurbacji 
górnośląskiej. 

Przedmiotem niniejszej pracy są wybrane funkcje 
występujące w miastach, które wraz z otaczającymi 
je gminami tworzą zwarty obszar konurbacji górno-
śląskiej w środkowej części województwa śląskiego. 
Przyjęto wyjściowe założenie, iż obszar badań nie 
wykracza poza granice województwa i obejmuje 14 
miast na prawach powiatu, tworzących obecnie 
Górnośląski Związek Metropolitalny, a także tere-
ny sąsiadujących z nimi powiatów: będzińskiego, 
bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskie-
go, pszczyńskiego i tarnogórskiego. 

Wiodącym celem badania jest potrzeba precyzyj-
nego określenia centrów tworzącej się metropolii 
na Górnym Śląsku, dla której coraz częściej używa 
się nazwy Metropolia „Silesia”. Problematyka nazew-
nicza oraz zadań i korzyści tworzącej się metropolii 
poruszona została w licznych publikacjach (HIB-
SZER, PETRYSZYN, RUNGE, 2008; CHMIELEWSKA, SZAJ-
NOWSKA-WYSOCKA, 2010; SZAJNOWSKA-WYSOCKA, 2011). 
Ze względu na istniejący od ponad stulecia wielooś-
rodkowy układ miast o typowych cechach konurbacji 
postawiono hipotezę, że w kształtującej się współ-
cześnie metropolii istnieją dodatkowe ważne centra, 
poza niewątpliwie najważniejszymi i największymi 
Katowicami. Innymi słowy możemy się spodziewać, 
iż w ramach konurbacji górnośląskiej metropolię 
tworzyć będą nie tylko same Katowice, lecz dodat-
kowo kilka innych miast o wysokiej randze i do-
brze rozwiniętych funkcjach wyższego stopnia. 

Przyjęte założenie wynika z wieloośrodkowej 
genezy konurbacji oraz dotychczasowych obserwacji 
podziału funkcjonalnego pomiędzy różne miasta  
i osiedla zurbanizowane na Górnym Śląsku w okre-
sie ich industrialnego rozwoju. W pracy nie koncen-
trowano się szczególnie nad wyznaczaniem granic 
kształtującego się obszaru metropolitalnego. Tego 
typu badanie wymaga szczegółowych danych o po-
wiązaniach funkcjonalnych i przepływach ludności 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami przestrzen-
nymi. Próbę delimitacji obszaru metropolitalnego 
na podstawie analizy rozkładu przestrzennego war-
tości  wybranych sześciu cech podjęła niedawno E. 
ZUZAŃSKA-ŻYŚKO (2011), a o ośrodkach wzrostu  

w województwie śląskim, głównie na obszarze kon-
urbacji piszą K. GWOSDZ i A. SOBALA-GWOSDZ (2010). 
 
 
SZKOŁY WYŻSZE I ICH STRUKTURA  
W METROPOLII 
 
Zgodnie z podanymi określeniami, metropolia po-
winna cechować się występowaniem na jej terenie 
funkcji metropolitalnych, co jest warunkiem konie-
cznym, lecz nie jedynym, jaki ją charakteryzuje. 
Wśród instytucji reprezentujących funkcje wyso-
kiego rzędu bardzo często wymienia się szkoły 
wyższe i różnorodne instytucje zajmujące się nauką 
i działalnością badawczo-rozwojową. Specjalistycz-
ne badania często znajdują praktyczne zastosowa-
nie w działalności produkcyjnej, a także w wielu 
wyspecjalizowanych usługach. Istotne z punktu wi-
dzenia rozwoju metropolii są wszelkiego rodzaju 
usługi wysokich poziomów o bardzo specyficznej  
i wymagającej klienteli, czyli usługi, które są nazy-
wane luksusowe. 

W niniejszym opracowaniu jako wyjściowy 
wskaźnik stopnia rozwoju funkcji metropolitalnych 
przyjęto obecność szkół wyższych na terenie mias-
ta, przy czym im większa ich liczba i bogatsza 
oferta kształcenia, tym większe jest znaczenie danego 
ośrodka. Miasta wystarczająco wyposażone w zróż-
nicowane kierunki studiów sprawdzono następnie 
pod względem występowania instytucji naukowo-
badawczych. Oceniono również możliwości doko-
nania zakupu ekskluzywnych samochodów i wyna-
jęcia pokoju w luksusowym hotelu. 

Największe skupienie szkół wyższych, zarówno 
publicznych, jak i niepublicznych, charakteryzuje 
Katowice (tab. 1), zwłaszcza ich część śródmiejską. 
Znajdują się tam rektoraty i większość wydziałów 
trzech uczelni uniwersyteckich (jedynych w regio-
nie), na czele z Uniwersytetem Śląskim, który spo-
śród ogólnej liczby dwunastu wydziałów aż osiem 
ma w Katowicach. Wszystkie trzy wydziały Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i dwa największe wydziały 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz po dwa 
wydziały Akademii Wychowania Fizycznego, Aka-
demii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych także 
rozwinęły się na obszarze Katowic. Pozostałe uczel-
nie publiczne obejmują niewielkie, lecz o dużym 
znaczeniu Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne  
i dwa wydziały zamiejscowe Politechniki Śląskiej, 
która od początku swoją główną siedzibę ma w Gli-
wicach.  
      Istotne znaczenie dla rangi Katowic mają także 
uczelnie niepubliczne, na czele z Górnośląską Wyż-
szą Szkołą Handlową i Śląską Wyższą Szkołą Zarzą-
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dzania, które dysponują wieloma kierunkami nau-
czania z dwuwydziałową strukturą organizacyjną. 
Kolejnych sześć szkół wyzszych w Katowicach ce-
chuje się przynajmniej dwoma kierunkami studiów 

stacjonarnych, a dalszych pięć szkół kształci w wy-
branych kierunkach lub specjalnościach, co raczej 
nie wskazuje na ich zbyt duże znaczenie. 

 
Tabela 1. Szkoły wyższe w miastach Metropolii „Silesia” 
Table 1. Colleges in cities of the Metropolis „Silesia” 
 

Miasta1 Szkoły wyższe2 

Katowice 
(308 548) 

Uniwersytet Śląski – 8 wydziałów, 
Uniwersytet Ekonomiczny – 3 wydziały, 
Śląski Uniwersytet Medyczny – 2 wydziały, 
Akademia Wychowania Fizycznego – 2 wydziały, 
Akademia Muzyczna – 2 wydziały, 
Akademia Sztuk Pięknych – 2 wydziały, 
2 wydziały zamiejscowe Politechniki Śląskiej, 
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - 2 wydziały, 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania - 2 wydziały, 
Wyższa Szkoła Techniczna – 5 kierunków, 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy – 3 kierunki, 
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Humanistyczna – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych – 2 kierunki, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych – 2 
     kierunki, 
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna – 1 kierunek, 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa – 1 kierunek, 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wydział Zamiejscowy – 1 kierunek, 
Wyższa Szkoła Mechatroniki – 3 specjalności, 
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – 3 specjalności 

Sosnowiec 
(219 300) 

3 wydziały zamiejscowe Uniwersytetu Śląskiego, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Wyższa Szkoła Humanitas – 10 kierunków, 
Wyższa Szkoła Medyczna – 3 kierunki, 
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii – 2 kierunki 

Gliwice 
(196 167) 

Politechnika Śląska – 10 wydziałów, 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – 4 kierunki, 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Wydział Zamiejscowy w Gliwicach – 1  kierunek 

Zabrze 
(187 674) 

1 wydział zamiejscowy Politechniki Śląskiej, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Zabrzu – 1 kierunek 

Bytom 
(182 749) 

2 wydziały zamiejscowe (ośrodek dydaktyczny) Politechniki Śląskiej, 
1 wydział zamiejscowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Wydział Teatru Tańca, 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – 6 kierunków, 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Wydział Zamiejscowy Informatyki – 3 
     kierunki, 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Zam. Ośr. Dydaktyczny – 1 kierunek 

Ruda Śląska 
(143 394) 

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych – 2 wydziały, 3 kierunki, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 2 kierunki  
     niestacjonarne 

Tychy 
(129 449) 

1 wydział zamiejscowy (ośrodek dydaktyczny) Politechniki Śląskiej, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych – 1 wydział, 3 kierunki, 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Zam. Wydział Nauk o Zdrowiu – 1 kierunek 

Dąbrowa Górnicza 
(127 686) 

Wyższa Szkoła Biznesu – 8 kierunków, 
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego – 1 wydział, 7 kierunków, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 4 kierunki  
     niestacjonarne 
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Chorzów 
(113 007) 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy – 6 kierunków, 
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna – 2 wydziały, 4 kierunki, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – 3 kierunki, 
Uniwersytet Śląski. Szkoła Zarządzania – 1 kierunek 

Jaworzno 
(95 036) 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 5 kierunków 
     niestacjonarnych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny – 2 kierunki  
     niestacjonarne 

Mysłowice (74 893) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – 2 kierunki 
Tarnowskie Góry (60 746) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Wydział Zamiejscowy – 1 kierunek, 7 specjalności 
 
1 – w nawiasach liczba mieszkańców w dn. 31.12.2009; 2 – wg stanu na 1.10.2010 r.; kursywą wyróżniono w tabeli szkoły 
niepubliczne. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ditel.pl i stron internetowych poszczególnych uczelni. 
 

Wobec tego potencjalny student ma do wyboru 
kilkadziesiąt różnorodnych kierunków studiów  
w ośmiu dużych i wiodących katowickich uczel-
niach oraz dalszych ponad 20 kierunków prowadzo-
nych przez kilkanaście szkół wyższych o mniejszej 
liczbie studiujących. Biorąc pod uwagę, że w Kato-
wicach studiuje ponad 75 tysięcy osób oraz uzna-
ną, wysoką rangę ośrodka akademickiego, można 
oczekiwać głównego centrum metropolii właśnie 
w tym mieście. 

Drugim istotnym ośrodkiem kształcenia akade-
mickiego są Gliwice, gdzie wprawdzie są tylko trzy 
szkoły wyższe, ale jednocześnie wśród nich jest Po-
litechnika Śląska, druga największa uczelnia w re-
gionie. Politechnika Śląska ma w Gliwicach swój 
rektorat i aż dziesięć wydziałów, na których można 
uzyskać wyższe wykształcenie techniczne (tab. 1). 
Nie jest to możliwe w większości pozostałych 
uczelni badanego obszaru, w tym także w wielu 
katowickich. W takim razie Gliwice, jako ośrodek 
akademick,i dają możliwość wyboru technicznych 
kierunków kształcenia, których nie można studio-
wać w innych miastach Metropolii „Silesia”, przez 
co wyraźnie wzbogacają ofertę edukacyjną całego 
badanego obszaru. Dwie pozostałe gliwickie szko-
ły wyższe łącznie proponują zaledwie pięć innych 
kierunków studiów. 

Sosnowiec jest drugim, po Katowicach, najważ-
niejszym ośrodkiem uniwersyteckim w wojewódz-
twie śląskim. Umiejscowione są tu trzy wydziały 
Uniwersytetu Śląskiego, w tym większość kierun-
ków filologicznych, oraz jedyny w regionie wy-
dział farmacji w ramach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W mieście tym intensywnie rozwija 
swoją działalność niepubliczna Wyższa Szkoła Hu-
manitas (10 kierunków), a także dwie inne szkoły 
wyższe kształcące na pięciu kierunkach studiów. 

Bytom i Zabrze prezentują zbliżoną ofertę edu-
kacyjną, przy czym pierwsze z tych miast daje więk-
szą możliwość wyboru różnorodnych kierunków 
kształcenia (tab. 1). W obu ośrodkach funkcjonują 

zamiejscowe wydziały Politechniki Śląskiej i Śląs-
kiego Uniwersytetu Medycznego. Zabrzański wy-
dział lekarski jest najstarszym wydziałem tej reno-
mowanej uczelni medycznej, gdzie w ciągu kilku-
dziesięciu lat wykształcono wielu lekarzy medycy-
ny. Z kolei w Bytomiu w ostatnich latach poszerzył 
się zakres możliwości studiowania. Rozwinęła się 
niepubliczna Wyższa Szkoła Ekonomii i Adminis-
tracji (6 kierunków), nowy Wydział Teatru Tańca 
otworzyła tam Państwowa Wyższa Szkoła Teatral-
na z Krakowa, działają również trzy kierunki na 
wydziale zamiejscowym Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkoły Technik Komputerowych. 

Prężnie rozwijającymi się ośrodkami kształce-
nia jawią się Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Tychy, 
w których swoje siedziby znalazło kilka niepublicz-
nych szkół wyższych. W Chorzowie sześć kie-
runków studiów w ramach wydziału zamiejscowe-
go oferuje Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania, 
cztery kierunki na dwóch wydziałach proponuje 
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna  
i trzy kierunki ma Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości. Dodatkowo swoją szkołę zarzą-
dzania otworzył Uniwersytet Śląski, który planuje 
rozwinąć Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edu-
kacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. 
Jeszcze większe możliwości wyboru istnieją w Dą-
browie Górniczej, gdzie Wyższa Szkoła Biznesu 
proponuje aż osiem kierunków studiów, a Wyższa 
Szkoła Planowania Strategicznego – siedem kierun-
ków (tab. 1). Zajęcia na studiach niestacjonarnych 
w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym prowa-
dzi tam Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. 
Analogiczne ośrodki dydaktyczne uczelnia ta po-
siada jeszcze w Rudzie Śląskiej i Jaworznie. 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych  
w Tychach daje możliwość studiów na trzech kie-
runkach. Swój ośrodek dydaktyczny utworzył tam 
jeden z wydziałów zamiejscowych Politechniki 
Śląskiej. 
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Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie 
Śląskiej ma wprawdzie tylko trzy kierunki, ale za 
to zorganizowane na dwóch wydziałach. Z kolei 
Mysłowice mają u siebie Górnośląską Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną, na której prowadzone są 
dwa kierunki studiów. W pobliskim Jaworznie za-
jęcia odbywają się tylko na studiach niestacjonar-
nych i to w zamiejscowych ośrodkach dydaktycz-
nych, co niezbyt wskazuje na funkcje metropolit-
alne. Z pozostałych średnich miast tylko w Tar-
nowskich Górach można studiować na jednym kie-
runku, otwartym przez Wyższą Szkołę Zarządza-
nia i Administracji z Opola. 

 
 

INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE  
W MIASTACH 

 
Drugą innowacyjną funkcją, obok szkół wyższych, 
charakterystyczną dla metropolii jest obecność 
instytucji naukowo-badawczych. Wśród miast ana-
lizowanego obszaru Metropolii „Silesia” tylko  
w przypadku sześciu ośrodków odnotowano wys-
tąpienie jakiejkolwiek instytucji prowadzącej działal-
ność badawczą lub naukową, niezależnie od wyty-
powanych wcześniej szkół wyższych. Zdecydowa-
na ich większość miała jednak swoje siedziby na te-
renie Katowic lub Gliwic (tab. 2). W zasadzie tylko 
te dwa ośrodki jawią się jako poważne centra nauki 
i prowadzenia badań w różnych dziedzinach. 
 

 
Tabela 2. Wybrane funkcje metropolitalne w miastach Metropolii „Silesia” 
Table 2. Chosen metropolitan functions in cities of the Metropolis „Silesia” 
 

 
Miasta 

 

 
Instytucje naukowo-badawcze 

Salony drogich 
marek samochodów 

Hotele 
4. i 5. gwiazdkowe 

Katowice Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
     Elektrycznych, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
     Izolacji Budowlanej, 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, 
Centrum Gospodarki Odpadami. Oddział zamiejscowy 
IMBIGS, 
EMAG. Instytut Technik Innowacyjnych, 
Główny Instytut Górnictwa, 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ośrodek 
     monitoringu jakości wód, 
Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Gospodarki Leśnej 
     Rejonów Przemysłowych, 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Instytut Języka Polskiego PAN, 
Instytut Matematyczny PAN. Oddział, 
Instytut Prawa Sp. z o.o., 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Oddział 
     Śląski, 
Polska Akademia Nauk (PAN). Oddział w Katowicach, 
Polski Komitet Normalizacyjny – Zespół Hutnictwa  
     i Górnictwa 

Alfa Romeo, 
Audi, 
BMW, 
Jaguar, 
Lancia, 
Land Rover, 
Lexus, 
Porsche 

Monopol***** 
Angelo**** 
Best Western 
Premier**** 
Novotel**** 
Qubus**** 

Sosnowiec Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Audi, 
Mercedes-Benz 

- 

Gliwice Centrum Mechanizacji Górnictwa CMG KOMAG, 
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 
Europejski Instytut Rozwoju Technologii GCOP, 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warsza-
     wie. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, 
Instytut Chemii Nieorganicznej, 
Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy, 
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, 
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, 
Instytut Metali Nieżelaznych, 
Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, 
Instytut Spawalnictwa, 
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA, 

Alfa Romeo – filia - 
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Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 
Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski, 
MODUS Sp. z o.o. Instytut Ekonomiczny, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych 
OBRUM, 
PAN Zakład Karbochemii, 
Technopark Gliwice Sp. z o.o. Park naukowo-techno-
     logiczny 

Zabrze Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
ITAM. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 

Chrysler – Dodge – 
Jeep, 
Lancia, 
Mercedes-Benz 

- 

Tychy  - Piramida***** 

Dąbrowa Górnicza LTB. Laboratorium techniki budowlanej - - 
Chorzów Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

     Interdyscyplinarnych 
- - 

Tarnowskie Góry „Ecoplant” Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Kotłów  
     i Instalacji Energo-Ekologicznych, 
Instytut Tarnogórski. Placówka Naukowo-Badawcza 

- - 

Czeladź - - Szafran**** 

Pszczyna Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział Alfa Romeo – filia Imperium**** 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ditel.pl i stron internetowych poszczególnych instytucji. 

 
W Katowicach doliczono się 16 instytucji nau-

kowo-badawczych, przy czym niektóre spełniają 
szczególną rolę lub podkreślają górniczą specyfikę 
regionu. Do wiodących i rozbudowanych placówek 
naukowych z pewnością można zaliczyć katowicki 
oddział Polskiej Akademii Nauk (PAN) wraz z ist-
niejącymi tam instytutami, Główny Instytut Górnic-
twa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych, czy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska. Wśród 18 gliwickich instytucji naukowo-
badawczych duża część nastawiona jest na współ-
pracę z przemysłem chemicznym, maszynowym, 
metalowym i górnictwem (tab. 2). Ważną rolę dla 
mieszkańców Metropolii Silesia i dla całego regio-
nu śląskiego pełni Centrum Onkologii w Gliwi-
cach. Swoje instytuty, z dziedziny chemii i infor-
matyki, ma tam PAN, powstał również park nau-
kowo-technologiczny („Technopark Gliwice”), aby 
ułatwić współpracę naukowców z przedsiębiorca-
mi. Spośród pozostałych miast wyróżnia się 
Zabrze, gdzie funkcjonują dwie placówki PAN  
i dwie inne instytucje naukowo-badawcze, związa-
ne z przetwórstwem węgla i aparaturą medyczną. 
Tarnowskie Góry posiadają ogółem także dwie 
takie instytucje, a Chorzów, Dąbrowa Górnicza  
i Sosnowiec tylko po jednej instytucji, co jednak 
świadczy pozytywnie o ich randze. 

Z punktu widzenia możliwości podjęcia stu-
diów wyższych na wielu różnorodnych kierunkach 
oraz prowadzenia prac badawczych i naukowych 
jako silne i prężnie działające centrum metropolii 
niewątpliwie jawią się Katowice, a także komple-
mentarne dla nich Gliwice. Zdecydowanie słabiej 

na tym tle wypadają Sosnowiec i Zabrze, chociaż 
można je potraktować jako pomocnicze centra szkol-
nictwa wyższego i badań naukowych. Natomiast 
kilka innych dużych miast, takich jak Bytom, Cho-
rzów, Dąbrowa Górnicza i Tychy, chociaż poczy-
niło już kroki w tym kierunku, to jako ośrodki nau-
kowe nie mają jeszcze zbyt dużego znaczenia. 

 
 

SALONY SAMOCHODOWE I LUKSUSOWE 
HOTELE W METROPOLII 
 
Kolejne miary metropolitalności miast mogą stano-
wić salony sprzedaży drogich samochodów i luksu-
sowe hotele. Do analizy wybrano dziesięć rzadko 
spotykanych, ze względu na wysoką cenę, marek 
samochodów, które jednak można kupić w najwięk-
szych polskich miastach. Ustalono również lokali-
zację hoteli mających kategorię pięciu lub czterech 
gwiazdek (tab. 2), co wskazuje na ich wysoki stan-
dard i zachęca do przebywania tam osób z tzw. kla-
sy metropolitalnej, często z innych państw. 

Spośród odrębnie występujących salonów drogich 
marek samochodów, aż osiem jest zlokalizowanych 
na terenie Katowic. W pierwszej kolejności trzeba 
wymienić takie marki jak BMW, Jaguar, Land Rover 
i od niedawna – Porsche, gdyż na badanym obsza-
rze salony firmowe tych marek są tylko w Katowi-
cach, a w Polsce można je nabyć w kilku zaledwie 
miastach. Z kolei katowicka firma handlująca sa-
mochodami Alfa Romeo posiada filialny salon w Gli-
wicach, w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A4. 
Marka Lancia jest sprzedawana zarówno w Kato-
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wicach, jak i w Zabrzu. Natomiast jedyny, a zara-
zem wspólny salon trzech amerykańskich marek 
Chrysler – Dodge – Jeep znalazł dogodną siedzibę 
w Zabrzu. W tym mieście można również nabyć 
nowe auta Mercedes-Benz, które głównie sprzeda-
wane są w Sosnowcu, tuż przy granicy z Katowi-
cami, gdzie w dużym i nowoczesnym salonie sprze-
daje się również samochody ciężarowe. W obu wy-
mienionych miastach salony marki Audi istnieją  
w ramach grupy Volkswagen (tab. 2). 

Na obszarze Metropolii „Silesia” zaobserwowa-
no ogólną prawidłowość, iż salony sprzedaży naj-
droższych samochodów, ale i wielu innych marek, 
mniej są związane z konkretnym miastem, a bar-
dziej z bliskością głównej drogi, np. ekspresowej, 
czy autostrady. Tak jest w przypadku katowickich 
i sosnowieckich salonów zlokalizowanych przy dro-
dze ekspresowej S86 oraz drogich marek w Zabrzu, 
które można nabyć w pobliżu Drogowej Trasy Śred-
nicowej (DTŚ). 

Rozmieszczenie wysokiej klasy hoteli, 5-gwiazd-
kowych i 4-gwiazdkowych, wykazuje jeszcze więk-
szą koncentrację niż pozostałe badane funkcje me-
tropolitalne. W ścisłym centrum Katowic znajduje 
się 5-gwiazdkowy hotel „Monopol” oraz 4-gwiazd-
kowy „Qubus” i zupełnie nowy „Angelo”. Podob-
nie w 2010 r. rozpoczął działalność 4-gwiazdkowy 
hotel „Best Western Premier”, znajdujący się obok 
katowickich terenów targowych i wypoczynko-
wych na północy miasta. Z kolei tej samej klasy 
„Novotel” funkcjonuje od wielu lat w pobliżu 
słynnego „Spodka” i DTŚ. Na badanym obszarze 
metropolitalnym jeszcze w Tychach swoje usługi 
świadczy 5-gwiazdkowy hotel „Piramida”. Jego lo-
kalizacja wyniknęła z bliskości terenów zielonych  
i emocjonalnych związków właściciela z Tychami. 
Na terenie Czeladzi i Pszczyny istnieją wprawdzie 
dwa hotele 4-gwiazdkowe (tab. 2), ale ich umiejs-
cowienie tuż przy głównych drogach krajowych 
(S86 i DK1) wskazuje na potrzeby turystyczne, a nie 
na ważne centra w tych miastach. Jak widać jedyne 
centrum metropolii pod względem umiejscowienia 
luksusowych hoteli stanowi śródmieście Katowic, 
gdyż pozostałe szczegółowe lokalizacje wyniknęły 
z innych przyczyn. 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Metropolia „Silesia” jest niezbędnym podmiotem 
integrującym zespół miast i zurbanizowanych osie-
dli w centrum województwa śląskiego ze względu 
na ich genezę (konurbacja techniczna) i policen-
tryczny charakter. W wyniku kompleksowej anali-

zy występowania czterech wybranych czynników 
określających rozwój metropolii, z grupy kilkudzie-
sięciu miast wytypowano kilka potencjalnych ośrod-
ków, które wspólnie tworzą centra metropolitalne. 
Przede wszystkim centrum Metropolii „Silesia” 
kształtuje się bardzo wyraźnie w Katowicach, głów-
nie na obszarze ich części śródmiejskiej i wokół 
autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej. Jako 
drugie centrum metropolii, lecz o mniejszym zna-
czeniu i częściowo komplementarne w stosunku 
do Katowic, można wskazać Gliwice na zachodnim 
krańcu metropolii. Z kolei Sosnowiec i Zabrze, a w 
mniejszym stopniu również Tychy i Chorzów, ja-
wią się jako pomocnicze i stale rozwijające się cen-
tra w rozległej Metropolii „Silesia”. 

Kształtująca się metropolia i jej obszar metro-
politalny ulegają ciągłym zmianom i potrzebują 
ścisłej współpracy współtworzących ją miast. Ana-
liza rozkładu przestrzennego wybranych wskaźni-
ków świadczy o bardzo wysokiej randze Katowic, 
znacznie przewyższającej inne miasta na badanym 
obszarze, co nie wynika tylko ze zwykłej nadwyżki 
liczby mieszkańców, lecz jest pochodną lokalizacji 
wielu ważnych funkcji metropolitalnych oraz cen-
tralnego położenia tego miasta w tworzącym się 
obszarze metropolitalnym. Wśród pozostałych du-
żych miast niezwykle słabo rozwinęły się funkcje 
metropolitalne w Bytomiu, który w przeszłości sta-
nowił jeden z największych i wiodących ośrodków 
miejskich konurbacji technicznej. 
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