
Protokół Nr 4 

z Wyjazdowego Posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

w Operze Śląskiej 

w dniu 22.05.2015r. 
 

W posiedzeniu wyjazdowym wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą  

obecności oraz zaproszeni goście. 

dyrektor Opery Śląskiej Tadeusz Serafin - przedstawił krótką historię powstania Opery 

Śląskiej oraz jej  stan obecny po remoncie dodając iż na ówczesne czasy Opera Śląska 

mieszcząca się w zabytkowym budynku nie ma możliwości rozwoju . 

Twórcą Opery Śląskiej był światowej sławy artysta – Adam Didur. Autorytet jakim się 

cieszył pozwolił w krótkim czasie skupić wokół siebie oddany zespół doświadczonych 

pracowników i oprzeć tworzoną placówkę na mocnych, wiarygodnych podstawach nazwisk 

pierwszej klasy artystów, z wysoką pozycją w świecie opery. W kolejnych latach teatr 

bytomski zyskał opinię pierwszej sceny operowej w kraju oraz tytuł „kuźni talentów”. 

W Bytomiu debiutowali m.in.: Bogdan Paprocki, Romuald Tesarowicz, Anna Lorenc, Jolanta 

Wrożyna, Wiesław Ochman (także jako reżyser). Wszyscy śpiewacy po odejściu z Bytomia 

zawsze chętnie do niego gościnnie wracali, podkreślając niezwykłą atmosferę śląskiej sceny 

operowej. 

Opera Śląska jako pierwsza dokonała bezpośredniej transmisji radiowej spektaklu „Halka” 

w Święta Bożego Narodzenia 1945 r. Również jako pierwszy polski teatr została 

uhonorowana „Złotą Płytą”, a potem „Platynową Płytą” (15.03.2003r.) za nagranie opery 

Giuseppe Verdiego „Nabucco” na CD. 

Od początków swojej działalności zespół Opery podejmował się występów w objeździe (w 

salach widowiskowych oraz w plenerze), zgodnie z ideą twórcy, by upowszechniać sztukę 

operową w terenie. Opera Śląska stale gości na scenach macierzystego regionu, a także 

w dalszych miastach naszego kraju. Mapa podróży po Polsce powiększa się o coraz to nowe 

adresy. To pierwszy teatr, który wystąpił ze swoim spektaklem za granicą, była także 

pionierką na kontynencie amerykańskim.  Od 1994 roku regularnie prezentuje swoje 

spektakle na arenie międzynarodowej. Szczególną renomą cieszy się w Niemczech, Holandii 

i Portugalii. Artyści teatru kilkakrotnie występowali w Berlinie – w sali Filharmoników im. 

Herberta von Karajana oraz w Konzerthausie. Często są gośćmi Filharmonii Monachijskiej. 

Ostatnie letnie tournee niemieckie obejmują każdorazowo swoim zasięgiem ok. 80 

miejscowości w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Szwecji i Danii. 

Dorobek bytomskiej Opery to ponad 260 premier oper, operetek i baletów, w tym wiele 

pozycji prapremierowych. W repertuarze bieżącym utrzymuje się ok. 30 tytułów, w tym m. 

in. opery: „Aida”, „Borys Godunow”, „Carmen”,  ”Cyrulik sewilski”, „Don Carlos”, 

„Eugeniusz Oniegin”, „Halka”,  ”Łucja z Lammermoor”,  ”Madama butterfly”, „Maria 

Stuarda”, „Nabucco”, „Orfeusz i Eurydyka”, „Straszny dwór”, „Tannhauser”, 

„Traviata”;  operetki: „Księżniczka czardasza”, „Piękna Helena i inne”, „Wesoła wdówka”, 

„Zemsta nietoperza”; balety: „Dziadek do orzechów”, ”Kot w butach”,  ”Królewna Śnieżka”, 

„Pan Twardowski”, „Romeo i Julia”, „The Beatles&Queen”, musicale: „Phantom”, 

„Zaczarowany bal”, kantata sceniczna „Carmina bura 

Teatr operowy w Bytomiu stanowi od ponad 65 lat chlubę i dumę śląskiego społeczeństwa. 

Siedzibą Opery Śląskiej jest niezwykłej urody, zabytkowy, ponad 100-letni gmach teatru 

miejskiego, zbudowany w latach 1899-1901 według projektu berlińskiego architekta 

Aleksandra Bohma, w stylu neoklasycystycznym, na 423 miejsca, który od swojej inauguracji 

tj. 1 października 1901 roku służy sztuce teatralnej. Za datę inauguracyjną działalność Opery 



przyjmuje się 14 czerwca 1945 roku, datę wystawienia "Halki" pierwszego przedstawienia 

operowego w powojennej Polsce. 

W 2005 roku po pożarze w budynku filharmonicznym Opery została otwarta nowa sala 

koncertowa im. Adama Didura mieszcząca 176 miejsc siedzących. Odbywają się w niej 

imprezy kameralne, małe formy muzyczne, koncerty symfoniczne, uroczystości jubileuszowe 

i inne. 

Opera Śląska poszczycić się może znakomitą pozycją wydawniczą – albumem „Pół wieku 

Opery Śląskiej 1945-2000” pod redakcją Tadeusza Kijonki. Na 528. stronach w efektownym 

opracowaniu graficznym – dokumentacja, bogato ilustrowana historia Opery Śląskiej, 

kalendarium najważniejszych wydarzeń, omówienie osiągnięć repertuarowych 

i solistycznych, mapy i trasy występów na scenach Polski, Europy i świata, wielkie jubileusze 

i sławne wizyty artystyczne. Łącznie ponad 1000 ilustracji, fotografii w sepii i kolorze. 

Od 1988 roku nieprzerwanie dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery Śląskiej jest 

Tadeusz Serafin, z bytomską sceną – jako dyrygent – związany od roku 1978. Ze swym 

zespołem dokonuje nagrań płytowych i archiwalnych dla Polskiego Radia. Nagrana pod jego 

kierownictwem płyta „Nabucco” Verdiego zyskała status „Złotej”, a w 2003 roku – 

„Platynowej płyty”. W roku 2011  została także nagrana płyta – kantata sceniczna „Carmina 

burana” Orffa, której spektakl  w Operze Śląskiej miał swą premierę w roku 2008 i został 

nagrodzony 4 Złotymi Maskami (w tym nagrodą w kategorii „Przedstawienie  Roku”). Pod 

kierownictwem muzycznym Tadeusza  Serafina zrealizowano w Operze Śląskiej kilkanaście 

oper i baletów. Znajdują się wśród nich: „Czarodziejski flet” Mozarta, „Nabucco”, 

„Rigoletto”, „Aida”, „Ernani”, „Don Carlos” („Złota Maska” w kategoriach: „Przedstawienie 

roku”, „Reżyseria”; Teatralna Nagroda Muzyczna im. J. Kiepury w kategorii „Najlepszy 

spektakl 2011″) Verdiego, „Halka” i „Straszny dwór” Moniuszki, „Pajace” Leoncavalla, 

„Cavalleria rusticana” Mascagniego, „Tannhäuser”, Wagnera, „Cyganeria” i  „Madama 

Butterfly” Pucciniego, „Borys Godunow” Musorgskiego, „Giselle” Adama, „Kopciuszek” 

Prokofiewa, „Maksymilian Kolbe” Probsta. Z zespołami Opery Śląskiej Tadeusz Serafin 

wielokrotnie gościł za granicą (Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Francja, USA, Kanada, 

Republika Czeska, Słowacja i in.). Dyryguje koncertami symfonicznymi w kraju i za granicą. 

Pracą pedagogiczną związany jest z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach. Laureat licznych nagród i wyróżnień, wśród nich m.in.:  „Złotego Lauru 

Umiejętności i  Kompetencji” (2005); Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury 

w kategorii „Najlepszy Dyrygent” (2009), Nagrody Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego 

„Śląsk” – „Perła Śląska” (2010). Za szczególne zasługi w reprezentowaniu Polski na arenie 

europejskiej i światowej został uhonorowany „Platynowym Laurem Umiejętności 

i Kompetencji” w kategorii „Ambasador Spraw Polskich” (2010 

Radni członkowie Komisji zwiedzili obiekt jak również salę koncertową im. A. Diura. 

Z powodu barku quorum Komisja nie zaopiniowała projektów uchwał na najbliższą sesję 

Sejmiku. Pani przewodnicząca zaproponowała aby Komisja zebrała się w przerwie obrad 

Sejmiku celem zaopiniowania projektów uchwał. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

Protokół sporządziła: 

Beata Zaczyńska  

Lucyna Ekkert 


