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Mam nadzieję, że będą to już wyłącznie spotkania „na żywo”. Nie 
będzie to dla nas łatwy sezon, ponieważ trwają prace przygotowaw-
cze do remontu, który spowoduje, że przez pewien okres będziemy 
nasze spektakle prezentować  na innych, gościnnych scenach. Cóż, 
Opera Śląska u swego zarania miała przydomek „opera na kółkach”, 
bo jej artyści zawozili spektakle tam, gdzie publiczność złakniona 
była muzyki. My nadal dużo podróżujemy grając w całej Polsce, ale 
czeka nas teraz czas, w którym będziemy podążać wyłącznie tą drogą. 
Jednak jeszcze do końca roku kalendarzowego zapraszamy do naszego 
operowego domu, czyli do gmachu w Bytomiu, przy ulicy Moniuszki.
Grać będziemy wszystkie lubiane przez Państwa tytuły operowe, 
m.in.: „Napój miłosny”, „Carmen” , „Straszny dwór”, „Traviata”,  

„La Rondine” czy „Nabucco”, a także nasze najnowsze propozycje 
baletowe – „Sól ziemi czarnej” i „Requiem d-moll”. Pozwolimy sobie 
też na pewien eksperyment, czyli na sprawdzenie co stanie się, gdy 

naszych kameralistów połączymy w jednym programie z stand-upe-
rem (specjalizującym się w bardziej kabaretowym podejściu do klasyki 
i jazzu) Adamem Snopkiem.

Informacje o wszystkich propozycjach znajdą Państwo w najnowszym, 
57. już numerze „Opera Cafe”. Powspominamy też lato, które było 
dla naszych artystów czasem nie tylko wakacyjnego wypoczynku, ale 
i intensywnej pracy podczas licznych występów Opery Śląskiej na 
prestiżowych festiwalach, na których zebraliśmy znakomite recenzje. 
Zachęcam więc do lektury.

Oczywiście zapraszam wszystkich do bytomskiego teatru, bo w boga-
tej ofercie Opery Śląskiej każdy może znaleźć coś dla siebie. Spotkajmy 
się, bo ostatni czas pokazał, że spotkania „na żywo” z ludźmi i ze sztuką 
są niezwykle ważną częścią naszego życia.

Drodzy Melomani, 

Rozpoczęliśmy  77. sezon artystyczny Opery Śląskiej  dziełem Gaetana Doni-
zettiego „Łucja z Lammermoor”. Ten wybór był dla nas oczywisty, gdyż nasz 
spektakl w wersji online cieszył się tak ogromną popularnością, że właśnie 
nim chcieliśmy otworzyć nowy czas spotkań z Państwem. 
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W październiku na scenę Opery Śląskiej powróci ognista Cy-
ganka Carmen, tytułowa bohaterka opery Georgesa Bizeta.  
Powróci, aby się pożegnać z inscenizacją z roku 2006, w reżyserii 
Wiesława Ochmana. 

Dziś, gdy cały świat zna najsłynniejsze tematy z „Carmen” trud-
no uwierzyć, że podczas jej prapremiery w 1875 roku w Paryżu 
tytuł został przyjęty bardzo nieprzychylnie. Załamany klęską 
Bizet zmarł zaledwie trzy miesiące później. Nie doczekał czasu, 
kiedy publiczność dojrzała do jego sztuki, a ta opera rozpoczęła 
swój triumfalny pochód po scenach świata. 

„Carmen” to również jeden z najczęściej pojawiających się tytu-
łów na bytomskiej scenie. Pierwsza premiera odbyła się w 1946 
roku, w reżyserii Adolfa Popławskiego, a w obsadzie mieliśmy 
wówczas takie gwiazdy jak Franciszka Denis-Słoniewska, Kry-
styna Szczepańska czy Antonina Kawecka. 

12 lat później za przygotowanie „Carmen” zabrał się Jerzy 
Zegalski, a obok nieustająco królującej Szczepańskiej w rolę 
wchodziły Zofia Wojciechowska i Janina Rozelówna. Co cieka-
we, w Don Jose’a wcielał się między innymi Sławomir Żerdzicki, 
który w 1966 roku sam już wyreżyserował tę operę w Bytomiu, 
a na scenie brylowały wówczas Mira Czarnecka i Krystyna Szo-
stek-Radkowa. „Carmen” z 1972 roku to już dzieło czeskiego 
reżysera, pracującego w teatrach w Opavie i Ostrawie, ale też 
reżyserującego sporo w Bytomiu - Vladislava Hamšika. Wreszcie, 
rok 1988 przyniósł kontrowersyjny spektakl w reżyserii Marii 

Fołtyn, gdzie twórcą scenografii i współtwórcą inscenizacji był 
Jerzy Duda-Gracz, wybitny polski malarz, rysownik i scenograf. 
Napisał wówczas przewrotnie i prowokacyjnie w programie:  
(…) nie lubiąc opery/scenografii, biorę udział we współtwo-
rzeniu „Carmen” czyli, według mnie, uczestniczę w kolejnym 
szlachtowaniu monsieur G. Bizeta, który na szczęście jest wiecz-
ny i nasza inscenizacja z pewnością mu nie zaszkodzi. Gorzej  
z nami. Dodajmy, że najcudowniejszą gwiazdą premierowego 
wieczoru była wówczas mezzosopranistka Katarzyna Suska. 

Dopiero po 18 latach została przygotowana kolejna premiera, 
w 2006 roku w reżyserii Wiesława Ochmana, z Renatą Dobosz 
w roli tytułowej. Kilka lat temu na „Carmen” zabrałam studen-
tów kulturoznawstwa jednej z katowickich uczelni. Była to ich 
pierwsza w życiu wizyta w operze. Początkowo podchodzili 
do tego „obowiązku” z ogromnym dystansem, po spektaklu 
wyszli jak zaczarowani. Zachwycali się muzyką i odtwórczynią 
głównej roli Anną Borucką. Sami zastanawiali się, jak to możliwe,  
ze nigdy wcześniej nie trafili do Opery Śląskiej. Może więc Car-
men pomogła w pojawieniu się nowych melomanów? Skoro 
opera ta potrafiła wywołać takie emocje u młodych i począt-
kujących odbiorców, mam nadzieję, że nie zniknie na długo 
z naszej sceny i powróci z nową, ciekawą inscenizacją. A na 
razie zapraszamy na ostatnie spektakle, od 8 do 24 października. 
W tytułowej roli wystąpią Anna Borucka i Katarzyna Haras, a 
operę francuskiego kompozytora poprowadzi francuski dyry-
gent - Franck Chastrusse-Colombier.

Ostatni weekend z Carmen
Regina Gowarzewska

Takiej muzycznej awantury w Operze Śląskiej jeszcze nie było. Zmie-
rzy się muzyczny stand-uper z klasycznymi muzykami. Sprawdzimy, 
co jest lepsze, klasyka czy rozrywka? A może zwyczajnie wszystko 
może być bardzo dobre, jeżeli biorą się za to prawdziwi artyści? 
Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen świetnej muzyki i hu-
moru, z tematami operowymi w tle.

Pomysł na taki wieczór wziął się stąd, że po okresie zamknięcia 
pandemicznego wszyscy potrzebują oddechu, luzu i dobrej zabawy. 
Padło więc pytanie, czemu nie spróbować całkiem nowej formuły. 
Wystąpią Kameraliści Opery Śląskiej. To zespół, który zadebiutował 
24 lutego 2019 r. w ramach salonu Poezji i Muzyki Anny Dymnej. 
Złożony jest muzyków Orkiestry Opery Śląskiej. Słuchaliśmy go już 
w klasyczno-romantyczny repertuarze, m.in. podczas koncertu 
z okazji urodzin Ludwiga van Beethovena. Tworzą go: Agata Maśni-
ca - I skrzypce, Agnieszka Machała - II skrzypce, Łukasz Unger – al-
tówka, Nikol Latocha – wiolonczela i Szymon Ręczmin – kontrabas.
Po „rozrywkowej” stronie stanie pianista Adam Snopek, wulkan 
energii i znakomity improwizator. Jest absolwentem słynnego V 
Wydziału, czyli Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, laureatem I nagrody Międzynarodowego 
Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Pianista i aranżer 
Teatru Śląskiego w Katowicach. Współpracuje również z Teatrem 
Korez w Katowicach i Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Jako muzyk 
sesyjny koncertuje w Polsce i za granicą m.in. w Czechach, Słowa-
cji, Szkocji, Anglii, Luksemburgu, Niemczech, Włoszech. Stworzył 
zespół i zagrał rolę Adam Bergera w brawurowym spektaklu Ska-
zany na bluesa (Teatr Śląski). Ma w dorobku współpracę z Irene-
uszem Dudkiem, Ewą Urygą, Sonią Bohosiewicz, Anną Polony, Anną 
Dymną, Arkadiuszem Jakubikiem, Justyną Święs (The Dumplings) 
i zespołem Skazany na bluesa z Teatru Śląskiego. Od pewnego 
czasu występuje z powodzeniem ze swoim stand-upem, w którym 
z humorem w prowadza w tajniki muzyki.

 W muzyczne zamieszanie wplączą się jeszcze tancerze Baletu Ope-
ry Śląskiej. Co wyniknie z takiego spotkania? Będzie to „Muzyczna 
awantura z happy endem, czyli Adam Snopek Stand-up przy forte-
pianie kontra Kameraliści Opery Śląskiej w Bytomiu”. Na premierę 
zapraszamy 17 września o godz. 18.00, a kolejne spektakle odbędą 
się 2 i 3 października.

Muzyczna walka na style, 
czyli klasycy kontra stand-up



Jest w tym chyba jednak trochę prawdy, że pisząc kolejną ope-
rę Giaccomo Puccini zakochiwał się w swojej bohaterce. Żaden 
bowiem inny kompozytor nie stworzył tylu wielowymiarowych 
postaci kobiecych, obdarzając je równocześnie najpiękniejszymi 
motywami muzycznymi. Może Magda z „Jaskółki” nie jest naj-
bardziej znaną postacią, pomiędzy Toską, Butterfly, Turandot czy 
Mimi. Jednak warto ją poznać, a okazję ku temu mamy w Operze 
Śląskiej w Bytomiu.

„La Rondine” to późna opera Pucciniego, skomponowana w 1917 
roku. Jej akcja dzieje się w Paryżu i na Riwierze Francuskiej w la-
tach 20. ubiegłego stulecia. Realizatorzy postanowili jednak akcję 
przenieść o 30 lat, wykorzystując modę i stylistykę tamtego okresu. 
Magda jest bogatą, znudzoną kurtyzaną, która ma tak wysoką 
pozycję, że może pogardliwie traktować swojego protektora, co 
nie przeszkadza jej czerpać z jego finansów. Ma wszystko, prócz 
wyidealizowanej miłości. Szansą na nią jest pojawianie się mło-
dego studenta Ruggera. Ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, 
Magda zaczyna szukać swojej wolności i wytęsknionego, wolnego 
od zobowiązań uczucia. Związek swój buduje jednak na kłamstwie, 
a poważne deklaracje ukochanego oraz (niestety) brak funduszy 

na luksusy, do których przywykła kobieta, stają się dla niej nową 
klatką. Tymczasem Magda zniewolenia nie szuka! Bytomski spek-
takl powstał w koprodukcji z Meiningen Staatstheater, a wyreży-
serowany został przez niemieckiego reżysera o polskich korzeniach 
– Bruno Bergera-Gorskiego. To widowisko sycące oczy i niezmiernie 
cieszące uszy. Udało się to w ogromnej mierze dzięki świetnym 
solistom i znakomicie przygotowanym zespołom, w tym doskonale 
radzącej sobie z ciężarem gatunkowym werystycznego brzmienia 
(mimo trudów, jakie niosło specyficzne, spowodowane pandemią 
ustawienie zespołu częściowo na widowni) orkiestrze pod batutą 
Yaroslava Shemeta. Premierowa para głównych bohaterów (Iwona 
Sobotka i Andrzej Lampert) pokazali, że frazę pucciniowską mają 
we krwi i zachwycają swoim śpiewem. 

Warto też zwrócić uwagę na pełną temperamentu trzpiotkę, poko-
jówkę Lisette, bo energia Eweliny Szybilskiej wręcz rozsadzała sce-
nę. Patrząc zresztą na wszystkie obsady, można śmiało stwierdzić, 
że publiczność się nie zawiedzie. Trzeba więc wybrać się do Opery 
Śląskiej na operę mało znaną, a piękną i poznać Jaskółkę – Magdę, 
która próbuje wyrwać się na wolność. Tego tytułu nie znajdziemy 
w repertuarze innych polskich teatrów operowych.

OPERA CAFÉ 57 / 2021
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O Magdzie, która 
szukała wolności
Regina Gowarzewska

Najsilniejsze atuty premierowego przedstawienia były dwa: odtwórczyni partii tytułowej i dyrygent. Magda Iwony Sobotki to postać 
pełnowymiarowa psychologicznie i poruszająca emocje widza. Wiarygodna. A głos wręcz olśniewa pełnią szlachetnej i bogatej bar-
wy, swobodą emisji na każdym poziomie dynamicznym od eterycznego pianissima do godnych Toski fraz forte i fortissimo. Interpre-
tacja muzyczna jest wyrafinowana, pełna niuansów, doskonale spajająca muzykę z tekstem. Zaledwie 25-letni dyrygent z Ukrainy, 
Yaroslav Shemet, to dla mnie objawienie. Słyszałem uprzednio tylko jeden koncert pod jego batutą z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej  
na Festiwalu Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju jesienią 2020 roku i było to wykonanie świetne. Teraz okazuje się, że młody maestro 
ma nerw operowy. Doskonale współpracował ze śpiewakami, w pełni panował nad orkiestrą, a z muzyki wydobył cały jej czar,  
z wyczuciem uwypuklając kluczowe frazy, co wręcz unosiło słuchacza w niebiańskie sfery twórczej wyobraźni Pucciniego. 

Piotr Nędzyński, maestro.net.pl

Napisano też o nas:

Rolę głównej bohaterki powierzono Iwonie Sobotce, sopranistce, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Muzycznego  
im. Królowej Elżbiety w Brukseli, która regularnie występuje na scenach operowych całej Europy. Jej Magda jest stonowana, spo-
kojna, ale w jej zalotnym spojrzeniu tli się iskra niepokorności, która przeradza się w prawdziwy wybuch namiętności po spotkaniu 
z Ruggerem, którego kreuje Andrzej Lampert. Tenor jako sztubak, student zakochany w nowo poznanej paryżance jest autentycznie 
zaangażowany w rodzący się związek. Równie namiętny jak Alfredo Germont w „Traviacie", ale bardziej niewinny. Jego nadmierna 
ekspresja, pasja, wręcz nadaktywność w okazywaniu uczuć wskazuje na olbrzymie zaangażowanie. Między artystami aż iskrzy się 
od emocji, uczucia buzują, a spotkanie może zakończyć się tylko romansem – scenicznym, rzecz jasna. Genialna jest Ewelina Szybil-
ska w roli Lisette – przebojowa, zadziorna, energetyczna. To chodzący wulkan energii. To ona zawłaszcza scenę, kiedy kochankowie 
schodzą na dalszy plan. Partneruje je eteryczny Albert Memet jako Prunier – młody poeta- romantyk, który przypomina też nieco 
stoika i uważnego obserwatora. To on stwarza rzeczywistość, w której bytują bohaterowie opery. I jako dobry duch czuwa nad losami 
bohaterów. 

Magdalena Mikrut-Majeranek Dziennik Teatralny

Przenosimy się więc razem z artystami do paryskiego nocnego kabaretu, w którym atmosfera jest gorąca i przesycona erotyzmem.  
I sami stajemy się częścią spektaklu. Świetnie można to zaobserwować zwłaszcza z drugiego balkonu. Warto więc oderwać oczy  
od sceny, spojrzeć na to, co dzieje się w lożach. A dzieje się, dzieje. Jest namiętnie, jest frywolnie, jest pikantnie. A my to wszystko 
oglądamy i podglądamy. Chociaż w spektaklu jest wyjątkowo sporo solistów, nie zapomnijmy o Chórze (pod kierownictwem  
prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody) i Balecie (choreografia – Andris Plucis). I bez nich spektakl nie byłby pełny,  
a wręcz zabrakłoby wiele.

Magdalena Nowacka-Goik, Dziennik Zachodni

Giaccomo Puccini 

„La Rondine” Premiera – 29 maja 2021r.

REALIZATORZY:

kreżyseria: Bruno Berger-Gorski
scenografia: Helge Ullmann
kostiumy: Françoise Raybaud
choreografia: Andris Plucis
reżyseria świateł: Dariusz Albrycht
projekcje: Jae-Pyung Park
kierownictwo chóru: Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
kierownictwo baletu: Grzegorz Pajdzik
asystent dyrygenta: Jan Stańczyk

Soliści, Chór, Balet i Orkiestra Opery Śląskiej 
pod dyrekcją Yaroslava Shemeta

Koprodukcja z Meininger Staatstheater 
/ Kulturstiftung Meiningen-Eisenach.

Przygotowano z finansowym wsparciem 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wykonania odbywają się za zgodą  
Wydawnictwa Universal Edition A.G.

Tomasz Tracz (Prunier), Łukasz Załęski (Ruggero), Katarzyna Mackie-
wicz (Magda), fot. Karol Fatyga

Iwona Sobotka (Magda), Andrzej Lampert (Ruggero), 
fot. Krzysztof Bieliński

Tomasz Tracz (Prunier), Aleksandra Orłowska (Lisette)
fot. Krzysztof Bieliński, fot. Karol Fatyga

Scena zbiorowa, fot. Karol Fatyga Scena zbiorowa, fot. Bieliński

Andrzej Lampert (Ruggero), Iwona Sobotka (Magda),  
fot. Krzysztof Bieliński

Ewelina Szybliska (Lisette), Albert Memeti (Prunier),
fot. Krzysztof Bieliński

Andrzej Lampert (Ruggero), Iwona Sobotka (Magda),
fot. Krzysztof Bieliński

Iwona Sobotka (Magda), Albert Memeti (Prunier), 
fot. Krzysztof Bieliński



SPEKTAKL ŚLĄSKI 
I UNIWERSALNY
Regina Gowarzewska

Gdy po raz pierwszy usłyszałam o tym, że na kanwie filmu „Sól 
ziemi czarnej” Kazimierza Kutza powstanie spektakl baletowy – 
zadrżałam. Bałam się panicznie pomnikowatości, koturnowości  
i… niezrozumienia, bo ten spektakl wymyślił choreograf Artur Ży-
mełka, który Ślązakiem nie jest. Dziś biję się w pierś i przyznaję, 
że moje obawy nie znalazły potwierdzenia! Spektakl jest piękny, 
wzruszający i niezwykle symboliczny.

Przypomnijmy, że film Kazimierza Kutza miał swoją premierę 
w 1970. Jest formą filmowej ballady o losach rodziny Basistów, 
wpisanych w walkę śląskich powstańców. Spektakl w Operze Ślą-
skiej nie jest przeniesieniem filmu, a jedynie wykorzystuje jego opo-
wieść, by przemówić do nas nowocześnie, a jednak sentymentalnie 
i patriotycznie, nie pouczając sztucznie widza, tylko zachwycając 
plastyką i przesłaniem. Zostawiając odbiorców w zadumie nad 
miłością do małej i wielkiej Ojczyzny, a zarazem zrozumienia dla 
współczesnej otwartości świata. Bo to spektakl śląski i uniwersalny. 
Jak to wszystko udało się pogodzić realizatorom? Nie mam pojęcia, 
ale jedno jest pewne: efekt jest zaskakująco pozytywny.
Jest jeszcze muzyka, bo tancerze poruszają się przy muzyce kom-

pletnie nienapisanej dla baletu. Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj 
Górecki, Michał Spisak, i Bolesław Szabelski pewnie zdziwili by 
się, widząc jak „taneczne” utwory skomponowali. Częściowo mu-
zyka odtwarzana jest z nagrania, ale większość gra orkiestra Opery 
Śląskiej pod batutą Macieja Tomasiewicza (który zresztą muzykę 
dobierał, a jest znawcą i pasjonatem Śląskiej Szkoły Kompozytor-
skiej). I tu kolejne zaskoczenie: orkiestra ta bowiem nie gra takiej 
muzyki na co dzień, a tymczasem pod batuta Tomasiewicza brzmi 
bardzo dobrze, mierząc się na przykład z przypisanymi do sal filhar-
monicznych „Ricordanzą” Kilara czy III i IV Symfonią Góreckiego.

„Sól ziemi czarnej” jest spektaklem wartym zobaczenia, nie tylko 
przez miłośników baletu. Powinni go oglądać nie tylko Ślązacy, 
bo operuje językiem otwartym dla wszystkich, takim bez słów, 
a najwymowniejszym. To jest siła sztuki, która ponad pół wieku 
od premiery filmu potrafi na jego kanwie zbudować wartościowy 
i ponadczasowy przekaz. Nie bez znaczenia jest tu też współpraca 
muzyczna młodego dyrygenta Opery Śląskiej, pod batutą którego 
zaprezentowane zostaną kolejne spektakle. To Jan Stańczyk, wnuk 
Henryka  Mikołaja Góreckiego.

Żymełka przeprowadził znakomicie swój wywód na ten temat, a swoje przemyślenia wzmocnił zaangażowaniem do bytomskiej 
premiery solistów w zdecydowanej większości wywodzących się z odmiennych kultur, dla których Śląsk to miejsce, w którym właśnie 
się znaleźli, nie obciążeni żadnymi lokalnymi kontekstami. Jak pokazał premierowy spektakl, Artur Żymełka sprecyzował swój przekaz 
przekonywująco, bo wszyscy w realizację przedstawienia zaangażowali się w co najmniej 100 procentach. Zbudował imponujące 
widowisko, które z powodzeniem można zaprezentować na dowolnej scenie, w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Wiesława Konopelska, Śląsk

Napisano też o nas:

Żymełka włączył w swoją choreografię znaczną liczbę solówek. Zabieg ten wydaje się oczywisty - żałoba to coś, co każdy przeżywa 
samodzielnie, gdzieś wewnątrz siebie, i nie da się jej współdzielić z innym człowiekiem. Z ogromnym wzruszeniem (a nie podziwem, 
ale to właśnie świadczy o wielkości artystek!) patrzy się na taniec Mitsuki Nody, wcielającej się w Matkę (czy też Kobietę w szarości 
symbolizującej Śląsk), a także - jak zwykle perfekcyjnej w każdym tanecznym detalu - Michaliny Drozdowskiej, która jest symbolem 
Polski. (…)

Żymełka umiejętnie wykorzystał przebieg akcji muzycznej dla przestawienia własnej opowieści. Zróżnicowane pod względem ekspre-
sji kolejne sytuacje rozwijają się w logiczną akcję. Wszystkie role solistów - niezwykle wymagające i technicznie, i wyrazowo - zostały 
wykonane z wirtuozerią. Szczególne wrażenie wywiera finałowa scena zespołowa prowadząca z narastającym napięciem do tragicz-
nego zakończenia.

Alexandra Kozowicz, Gazeta Wyborcza

To, że widzimy na scenie młodych ludzi, także nie z Polski, może sugerować przewrotnie kosmopolityczny wydźwięk. A przecież każdy 
z artystów ma swoją ojczyznę, miejsce, z którym czuje się związany, kulturę, tradycję, do której tęskni. Każdy kraj ma też swoją histo-
rię. (…) Ale i Mitsuki Noda, jako Matka, delikatna i silna jednocześnie wzrusza niesamowicie, podobnie jak subtelna, a pełna emocji 
Ai Okuno w roli Sanitariuszki. Nie zapominajmy o mężczyznach. Przede wszystkim Karl Picuira-de Pimodan jako Gabriel Basista, który 
ma okazję pokazać swoje umiejętności już nie tylko w zespole. Duet z Ai Okuno, który stworzyli, ma w sobie niesamowity liryzm...

Magdalena Nowacka-Goik, Dziennik Zachodni

Premiera – 19 czerwca 2021r

REALIZATORZY:

kierownictwo muzyczne: Maciej Tomasiewicz
reżyseria i choreografia: Artur Żymełka
scenografia: Martyna Kander
kostiumy: Małgorzata Słoniowska
wizualizacje: Jagoda Chalcińska
realizacja świateł: Karolina Gębska
współpraca muzyczna: Jan Stańczyk
kierownictwo baletu: Grzegorz Pajdzik
kierownictwo chóru: Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

Muzyka:  Wojciech Kilar,  Henryk Mikołaj Górecki, 
Michał Spisak, Stefan Kisielewski, Bolesław Szabelski 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu  
„Taniec”, realizowanego przez  
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”

Sól ziemi czarnej

Scena zbiorowa, fot. Krzysztof Bieliński

Scena zbiorowa, fot. Krzysztof Bieliński

Ellen Bremer, Kurara Ushizaka, Krzysztof Szczygieł,
fot. Krzysztof Bieliński

Scena zbiorowa, fot. Krzysztof Bieliński

Ai Okuno, Paweł Kranz , fot. Krzysztof Bieliński

Scena zbiorowa, fot. Krzysztof Bieliński Scena zbiorowa, fot. Krzysztof Bieliński

Mitsuki Noda, Michalina Drozdowska, Douglas de Oliveira Ferreira , 
fot. Krzysztof Bieliński

Ai Okuno, Paweł Kranz, fot. Krzysztof Bieliński
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Już nigdy nie będziemy mieć do 
czynienia z Teresą Żylis-Gara pry-
watnie, osobiście, intymnie. Pozo-
stają wspomnienia jej wspaniałych 
kreacji scenicznych i niestety tyl-
ko niewiele nagrań, jak na tak 
wspaniały głos i ogrom operowej 
kariery. 

Zacznijmy od repertuaru. Naliczy-
łem z pamięci 25 tytułów w tym 

„Halka”, „Opowieści Hoffmanna”, 
„Madama Butterfly”, „Tosca”, „Cy-

ganeria”, „Turandot”, „Manon Lescaut”, „Siostra Angelika”, „Don 
Carlos”, „Bal maskowy”, „Traviata”, „Otello”, „Don Giovanni”, 

„Czarodziejski flet”, „Wesele Figara”, „Eugeniusz Oniegin”, „Dama 
pikowa”, „Kawaler srebrnej róży”, „Ariadna na Naksos”, „Zemsta 
Nietoperza”, „Wolny strzelec”, „Tannhäuser”, „Lohengrin”, „Wal-
kiria”, „Faust”, „Adriana Lecouvreur”. 

Słabym punktem tej wielkiej śpiewaczki są nagrania. Pełne tytuły 
zarejestrowane podczas spektakli na żywo to „Don Carlos” i „Moj-
żesz”  (1969), „Faust”, „Cosi fan tutte” i „Otello” (1972), „Manon” 
(1973). Jeszcze skromniejszy jest zestaw operowych nagrań stu-
dyjnych: „Król Artur” (Chausson), „Rappresentatione di Anima, 
et di Corpo” (Cavalieri), „Don Giovanni” (Mozart), „Ariadna na 
Naksos” (R. Strauss). 

Lepiej prezentuje się jej repertuar koncertowy: „Stabat Ma-
ter” Rossiniego (1967), „Pasja wg. św. Mateusza Bacha” (1968), 

„Misa solemnis” Beethovena (1969), „Requiem” Dworzaka (1981), 
„Requiem” Mozarta (1990), „II Symfonia Mahlera” (1991) oraz 
liczne pieśni Chopina, Szymanowskiego, Czajkowskiego, Lalo i  Ry-
szarda Straussa. W kręgach fachowców operowych od lat mówiło 
się że Żylis-Gara mimo olśniewającej kariery nie dostała się na stałe 
do jakiejkolwiek prestiżowej wytwórni płytowej. Spekulowano, że 
nie dopuściła jej klika nagraniowa, inspirowana przez czołowe ry-
walki. Nie pomogła również Polska Ludowa, która takie kariery jak 
Żylis - Gara uważała za ideowo podejrzane, robione poza wpływami 
socjalizmu i uznane dopiero długo post factum. No, może poza 
kolędami  z chórem Stuligrosza i longpleyem z ariami słowiańskimi. 
Poznałem ją na początku lat 70 – tych. Przyjechała z Nowego Jorku, 
zaproszona przez Irenę Dziedzic do Tele - Echa, odbyła wywiad 
z dopuszczonym wtedy do ekranu po raz pierwszy Bogusławem 
Kaczyńskim, co stało się początkiem jego wieloletniej kariery te-
lewizyjnej. Wkrótce Kaczyński zaprosił Teresę na Wieczór Galowy 
z udziałem Wiesława Ochmana i Gerarda Wilka w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu, dyrygowanym przez Mieczysława Dondajewskiego, 
na który zjechała niemal cała operowa Polska. Równie wielką 
sensacją był spektakl „Toski” w Teatrze Wielkim w Warszawie 
z Teresą Żylis-Garą i Wiesławem Ochmanem. Na jubileusz prof. 
Olgi Olginy przybyła jej najwybitniejsza uczennica prosto z no-
wojorskiej Metropolitan, aby tylko zaśpiewać w Teatrze Wielkim 
w Łodzi arię Hrabiny z III aktu z „Wesela Figara” i Pieśń o wierzbie 
z IV aktu „Otella”. 

Wszystkie inne moje kontakty z tą niezapomnianą śpiewacz-
ką odbywały się poza Polską. Kiedyś w Wiedniu oklaskiwałem 

ją w „Weselu Figara” i „Don Giovannim”, a po spektaklu byłem 
świadkiem, jak Rudolf Nurejew (również gościnnie występujący 
w Stadtoper) serdecznie pozdrawiał naszą gwiazdę, stojąc po spek-
taklu w tłumie melomanów przed wejściem dla artystów. Potem 
zamiast  na kolację, poszliśmy do nocnego kina na  Kertnerstrasse 
oglądać filmy rewolwerowe, co polska vedetta pasjami uwielbiała. 
Albo przedstawienie „Turandot” w Metropolitan z Franco Corellim 
jako partnerem i Birgit Nilson w obsadzie. W Genewie śpiewała 
Lizę w „Damie pikowej”, którą inscenizował ekscentryczny reżyser 
pochodzenia rumuńskiego Patryk Ionesco. W pewnym momencie 
zawaliły się monumentalne dekoracje, zamieniając przedstawienie 
w kupę gruzów. Ale Teresie nic się nie stało. I niech mi ktoś powie, 
że „Dama pikowa” nie przynosi pecha.

W latach osiemdziesiątych często bywałem na festiwalu w Aix – en 
– Province. Pewnego razu zobaczyłem na afiszu nazwisko Teresy 
Żylis-Gary, zapowiadające recital na dziedzińcu Pałacu Biskupiego 
(kilka tysięcy krzeseł!). Zaopatrzony w pokaźny bukiet wysłuchałem 
obszernego repertuaru pieśniarskiego, w którym obowiązkowo 
znalazły się utwory Moniuszki, Karłowicza i Szymanowskiego. Po 
czym – zwyczajem francuskim- wdrapałem się na estradę, aby 
kwiaty osobiście wręczyć Wielkiej Rodaczce. Osiągnąłem tym wiel-
kie zaskoczenie Pani Teresy, która natychmiast uciszyła owację 
i nienaganną francuszczyzną zwróciła się do publiczności: - Ten 
młody człowiek przyjechał z Łodzi, miasta w którym jako śpie-
waczka stawiałam pierwsze kroki. On tam kieruje teatrem ope-
rowym. U nas w Polsce, na widok takiej osoby śpiewa się piosnkę 
Caton z opery „Casanova” Ludomira Różyckiego, zaczynającą się 
od słów {To dawny mój znajomy}… po czym sięgnęła po leżące 
na fortepianie nuty, wręczyła je akompaniatorowi i zaśpiewała… 
A ja pozostałem na estradzie czując się operowym rekwizytem! 
Nie zapomnę nigdy Jej rozpaczy po śmierci Rene Niro, konsula fran-
cuskiego w Dusseldorfie, zakochanego w Teresie nieprzytomnie, 
który to Konsulat zamienił w agencję artystyczną i nie zaniedbując 
swych obowiązków kierował karierą Żylis-Gary, towarzysząc jej 
wszędzie jako impresario z całego serca. Byłem wtedy przy niej, 
próbując odwrócić smutek spacerami po wesołym miasteczku 
Kermes nad brzegami Renu. Czy jest ktoś kto jeździł z Teresą Ży-
lis-Garą - na karuzeli i diabelskim młynie? Ja miałem to szczęście, 
a zaraz potem towarzyszyłem jej do Orange, gdzie musiała śpiewać 
Eleonorę w „Trubadurze” z telewizyjną transmisją na całą Europę. 
Śpiewała zachwycająco! 

Życie intymne tej niezapomnianej artystki układało się odwrot-
nie do wspaniale przebiegającej kariery. Wcześnie zakończone 
małżeństwo, kilkuletni syn pozostawiony w kraju bez możliwości 
osobistego wychowywania przez matkę, przelotny związek z pol-
skim pianistom akompaniatorem, po którym został tylko niesmak 
i niemiłe wspomnienia, kilkuletni romans ze znanym muzycznym 
dziennikarzem Pierre Castellan z France Musique, o którym lepiej 
nie wspominać, zarówno z powodów emocjonalnych, jak i ma-
terialnych. Wreszcie udany związek z panem Markiem z Krynicy, 
w którym zajmująca się już działalnością pedagogiczną gwiazda 
znalazła wreszcie spokój, równowagę, opiekę i uwielbienie.

Będzie ono jej towarzyszyć również w porze wiecznego spoczynku 
w alei zasłużonych Cmentarza na Dołach w Łodzi, gdzie pochowano 
to wspaniałe operowe zjawisko w dniu 10 września 2021 r. 

SŁAWOMIR PIETRAS

Z PRZESZŁOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ

Repertuarowo, prywatnie, intymnie
TERESA ŻYLIS – GARA
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FESTIWALE, FESTIWALE 
CZYLI OPERA W DRODZE

11

Minione wakacje były bardzo pracowite dla Opery Śląskiej, bo 
obfitowały w zaproszenia na prestiżowe festiwale. Już 9 lipca, 
na 23. Międzynarodowym Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej 
w Lądku-Zdroju bytomianie pokazali swoją najnowszą produkcję 
– spektakl baletowy „Sól ziemi czarnej” w reżyserii i choreografii 
Artura Żymełki.

26 sierpnia Opera Śląska pojawiła się w Kudowie Zdroju inau-
gurując 59. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski. Chociaż 
pogoda nie rozpieszczała artystów i melomanów, ci ostatni en-
tuzjastycznie przyjęli półsceniczną wersję opery “Straszny dwór” 
Stanisława Moniuszki. Wystąpili: Hanna - Gabriela Gołaszewska, 
Jadwiga - Anna Borucka, Stefan – Dominik Sutowicz, Zbigniew 
- Zbigniew Wunsch, Miecznk - Stanislav Kuflyuk, Cześnikowa - 
Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Damazy - Adam Sobierajski, Maciej 
- Stanisław Duda, Skołuba - Bogdan Kurowski, Grześ  - Piotr Ra-
chocki, Stara Niewiasta - Jolanta Wyszkowska, Marta - Iwona 
Noszczyk oraz Chór i Orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Ma-
cieja Tomasiewicza.

Wystąpili: Matka/Kobieta w szarości – Mitsuki Noda; Kobieta w czerwie-
ni – Michalina Drozdowska; Sanitariuszka/Kobieta w bieli – Ai  Okuno; 
Mężczyzna w czerni - Douglas de Oliveira Ferreira; Gabriel Basista, naj-
młodszy brat – Karl Picuira-de Pimodan; Porucznik Stefan Sowiński – Ke-
isuke Sakai;  Kobiety w czerni – Ellen Bremer, Dominika Woszek; Ojciec 
– Paweł Kranz; Kobieta w żółtym -  Kurara Ushizaka oraz zespół baletowy 
Opery Śląskiej.

Poruszający – tak jednym słowem można opisać spektakl „CAL-
LAS. Master Class” Opery Śląskiej w Bytomiu, który został wysta-
wiony w poniedziałek, w trzecim dniu Festiwalu im. Jana Kiepury 
w Krynicy-Zdroju. Poruszający do głębi, bo pokazujący prawdziwą 
stronę życia największej gwiazdy opery XX wieku i cenę jaką 
musiała zapłacić za całkowite poświęcenie się sztuce. I wreszcie 
poruszający, bo w tytułową postać wcieliła się Joanna Kściu-
czyk-Jędrusik. I zrobiła to znakomicie. W jej wykonaniu Callas  
aż poraża chłodem, choć z czasem można zauważyć, że pod lo-
dową powłoką kryje się wrażliwa, pragnąca miłości i uznania 
kobieta. (…) Joanna Kściuczyk-Jędrusik za kreację Callas otrzymała 
od krynickiej publiczności długie brawa, a spektakl zakończył się 
owacją na stojąco. (…) Ten spektakl powinien obejrzeć każdy, 
dla kogo sztuka operowa ma znaczenie. Wiele się można z niego 
nauczyć i wiele dowiedzieć o niezwykle trudnym zawodzie śpie-
waka. Brawo Opera Śląska! Wystąpili również: Sophie de Palma 
- Ewelina Szybliska, Sharon Graham - Anna Wiśniewska-Schoppa, 
Tony Candolino - Adam Sobierajski, Manny Wienstock - Piotr 
Kopiński, Pracownik techniczny -Janusz Bolewski.

9 sierpnia zespół Opery Śląskiej oklaskiwano na 54. Festiwalu Jana 
Kiepury w Krynicy-Zdroju, gdzie artyści wystąpili ze spektaklem 
„Callas. Master Class”. Napisała po występie na stronie Festiwalu 
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz:

28 sierpnia – kolejny występ, tym razem w Kąśnej Dolnej,  
na jubileuszowym XV Festiwalu Bravo Maestro, z wersją kon-
certową opery „Łucja z Lammermoor” Gaetano Donizettiego.  
Na stronie Crescendo-klasyka na Podkarpaciu tak relacjonował 
to wydarzenie Tadeusz Stopiński: Cudowny spektakl w wykona-
niu gwiazd Opery Śląskiej w Bytomiu, którym towarzyszyli Chór 
i Orkiestra pod batutą kierownika artystycznego tej instytucji 
Francka Chastrusse Colombiera. (…) Rewelacyjna była Gabrie-
la Gołaszewska w partii Łucji jej cudowny sopran, perfekcyjnie 
prowadzony od pierwszej do ostatniej nuty wprost rzucał nas na 
kolana. Jeszcze nie raz usłyszymy o tej pięknej, pełnej młodzień-
czego uroku solistce. 

Wspaniale towarzyszyli jej Łukasz Gaj w tenorowej partii Edgara, 
Stanisław Kuflyuk - baryton w partii Henryka Ashtona jak również 
Zbigniew Wunsch operującym wspaniałym barytonem, w roli 
księdza Rajmunda. Podziwialiśmy Annę Borucką mezzosopran 
śpiewającą partię Alicji, przyjaciółki Łucji, w ich wspólnym duecie. 
W roli Artura narzeczonego i nieszczęsnego męża Łucji wystąpił 
Adam Sobierajski zaś w partii Normana Maciej Komandera.

Dodajmy tylko, że kąśnieńska publiczność nie chciała wypuścić 
artystów z estrady, nagradzając ich wielkimi brawami i okrzykami 
zachwytu. Przed artystami Opery Śląskiej jeszcze jeden festiwal, 
który odbędzie się we wrześniu. To Festiwal im. Adama Didura 
w Sanoku. 23 września wystąpią bowiem w Koncercie Galowym, 
wypełniony muzyką Giacomo Pucciniego, a dzień później sanocka 
publiczność zobaczy operę „Nabucco” Giuseppe Verdiego w ich 
wykonaniu.

"Straszny dwór" w Kudowie Zdroju, fot. Anita Wojcinowicz Gabriela Gołaszewska i Łukasz Gaj "Łucja z Lammermoor" na festiwalu w Kąśnej Dolnej.

fot. Julisz Multarzyński
Teresa Zylis-Gara

"Sól ziemi czarnej" na festiwalu w Lądku-Zdroju, fot. R. Pietryga



HENRYK KONWIŃSKI

TŁA PIERWSZOPLANOWE

GDZIE 
MÓJ WIANEK!

Z grupą artystów baletu 
Opery Śląskiej zmierzamy 
na bytomski dworzec kole-
jowy. Jest piękne lato 1975 
r. Czeka nas wyprawa do 
Poznania. Po drodze Olga 
Kozimala odbiera od Ur-
szuli Kudelskiej – tancerki 
o niekończących się nogach 
i bardzo zręcznych dłoniach 

– stroik. W poznańskiej te-
lewizji mamy wziąć udział  
w programie „Rewia tar-
gowa”.

Wybitny scenarzysta, reży-
ser, twórca wielu progra-
mów telewizyjnych Stefan 
Mroczkowski proponuje 
mi choreografię do cyklu 
telewizyjnego „Alfabet 
rozrywki”, następnie „Kwia-

ty Polskie”, później także do „Rewii targowych”. Początek naszej 
niezwykłej, twórczej znajomości to rok 1970. Będąc w Poznaniu 
w sposób naturalny angażuję do tych programów tancerzy z ba-
letu Opery Poznańskiej. Kiedy przeprowadzam się do Bytomia 
(1973), do poznańskiej telewizji przywożę artystów baletu Opery 
Śląskiej - co też jest naturalne. Ze Stefanem rozumiemy się świetnie, 
wspólna praca owocuje przyjaźnią na lata. Przyjmuje moje zapro-
szenie do współpracy nad sceniczną realizacją baletu „Stworzenie 
Świata” Pietrowa w Operze Śląskiej (1974) . Ma świetną pamięć, 
zadzwoniłem dzisiaj do niego, bo miałem wątpliwości co do czasu 
tworzenia naszych programów. Wszystko pamięta.

Elżbieta Mickiewicz, Barbara Kawka, Urszula Marszałkowska, 
Joanna Pyka, Olga Kozimala, Kazimierz Cieśla, Tadeusz Jen-
drosz, Stefan Jońca, Andrzej Bacik, Jarosław Świtała i ja, zawsze 
w świetnym nastroju zajmujemy miejsca w pociągu.

Czasami odrobina „podróżnego wina” podtrzymuje dobry nastrój. 
Tak, odrobina – jestem bardzo uczulony na spożywanie alkoholu 

przez tancerzy, zwłaszcza wtedy, kiedy ich praca jest też moją pracą. 
Nawet gdy próby i nagranie dopiero jutro, to trzeba być w formie 

- jak najlepszej. Stefanowi i mnie bardzo zależy na tym, aby w tym 
rozrywkowym profilu i dowcipie była klasa. To właśnie poprzez 
nich, tancerzy wszechstronnych, różnych do różnych programów 
uzyskujemy wysoki poziom artystyczny.

W „Wielkopolaninie” ekscytacja wśród dziewcząt, ponieważ po 
powrocie z Poznania ma się odbyć ślub Olgi Kozimali. Odebrany 
od Urszuli stroik w swojej formie jest połączeniem przepięknego 
wianka z diademem, będącym pendant do ślubnej sukni Olgi. 
Barbara Kawka, Urszula Marszałkowska najlepsze przyjaciółki 
Olgi koniecznie chcą go przymierzyć. Jest zachwycający. Olga 
odbiera go przyjaciółkom i włożywszy do papierowej torebki 
odkłada na półkę. Trochę ciszy i przysypiamy.

Aleksandra Kozimalanka z poznańskiej szkoły baletowej, namówio-
na przeze mnie, angażuje się do baletu Opery Śląskiej. Przekonuję 
ją też, aby na scenie używała imienia Olga. Tańczy Julię w moim 

„Romeo i Julii” Prokofiewa. Dla niej, po moim powrocie z Indii, 
układam balet „La Peri” Ducasa. Z Jackiem Soleckim i Tadeuszem 
Jendroszem tańczy Dziewczynę w „Wariacjach” Brittena, Królową 
w „Śnieżce” Pawłowskiego, Odettę w „Jeziorze Łabędzim” Czaj-
kowskiego. Tańczy u mnie wszystko. We wszystkim niezrównana. 
Kiedy na kilka sezonów wracam do Poznania, aby objąć kierow-
nictwo baletu, Olga na krótko wraca tam ze mną. Jednak na stałe 
wiąże się z Operą Śląską. Pozostaje jedną z moich najwierniejszych 
przyjaciółek. Przed chwilą skończyliśmy rozmowę o dniu jej ślubu.

Poznań Główny! Pośpiesznie zbieramy bagaże, sprzątamy śmieci. 
Gdzie mój wianek?! – Krzyczy Olga, a rzeczony w zmiętej, pa-
pierowej torebce ma właśnie wylądować w koszu. Szczęśliwie 
ocalony, w dniu ślubu ozdabia głowę Olgi. Zakochana w swoim 
Krzysztofie, zapracowana w Operze Śląskiej znajduje czas, aby 
gościnnie tańczyć w Poznaniu. Taka jest siła przyjaźni.

Te wyjazdy z tancerzami to wyjątkowy czas budowania pięknych 
relacji. Praca, sala baletowa, garderoby – dużo czasu spędzamy 
razem. Poznajemy się coraz bardziej. Lubimy spędzać ze sobą 
czas, a podróże sprzyjają zacieśnianiu przyjaźni. A w przyjaźni 
najbardziej cenię sobie wierność.
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ZAUWAŻANI I DOCENIANI
Gdy najnowszy numer “Opera Café” trafi w Państwa ręce, nie 
będziemy jeszcze znali wyników tegorocznego rozdania XV Te-
atralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. Te zostaną ogło-
szone 27 września w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana 
Kiepury w Warszawie.

Najlepszych wybrała Kapituła Konkursu w składzie:  Iwona Wuja-
styk – Przewodnicząca Kapituły, Prof. Izabela Kłosińska, Krystyna 
Mazurówna, Danuta Renz, Marek Chowaniec, Prof. Ryszard Kar-
czykowski, Jerzy Satanowski, Andrzej Pągowski, Janusz Stokło-
sa, Tomasz Szymuś i Daniel Wyszogrodzki. Trzymajmy mocno 
kciuki, bo nominacji dla artystów związanych z Operą Śląską 
jest sporo. To: 
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STATUETKI OPERY ŚLĄSKIEJ

Gdy najnowszy numer “Opera Café” trafi w Państwa ręce, nie będziemy 
jeszcze znali wyników tegorocznego rozdania XV Teatralnych Nagród 
Muzycznych im. Jana Kiepury. Te zostaną ogłoszone 27 września w Ma-
zowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie.

Najlepszych wybrała Kapituła Konkursu w składzie:  Iwona Wuja-
styk – Przewodnicząca Kapituły, Prof. Izabela Kłosińska, Krystyna 
Mazurówna, Danuta Renz, Marek Chowaniec, Prof. Ryszard Kar-
czykowski, Jerzy Satanowski, Andrzej Pągowski, Janusz Stokłosa,  
Tomasz Szymuś i Daniel Wyszogrodzki. Trzymajmy mocno kciuki, bo 
nominacji dla artystów związanych z Operą Śląską jest sporo. To:
Najlepszy spektakl – “Callas. Master Class”
Najlepszy reżyser – Robert Talarczyk za “Callas. Master Class”
Najlepsze kostiumy – Gosia Baczyńska za “Callas. Master Class”
Najlepsza śpiewaczka operowa – Ewelina Szybilska (“Rzekoma ogrod-
niczka”, “Callas. Master class”, koncert “Kolędy świata”)
Najlepszy śpiewak operowy – Łukasz Załęski (“Łucja z Lammermoor”)
Przypominamy także, że z niecierpliwością czekamy na wyniki „Złotych 
Masek”, gdzie nominowana jest Joanna Kściuczyk-Jedrusik w kategorii 
Rola wokalno-aktorska za rolę Marii Callas w “Callas. Master Class”.
Za to dotarła do nas niezwykle dobra wiadomość z Włoch, gdzie nasza 
solistka – Gabriela Gołaszewska zdobyła nagrody: Award for Best Female 
voice & Ewa Kleinitz Prize na konkursie Concorso Lirico Internazionale 
di Portofino. Serdecznie jej gratulujemy!

To już tradycja, że Opera Śląska na zakończenie sezonu wręcza swo-
je statuetki, które trafiają w ręce jej przyjaciół i dobroczyńców. Sta-
tuetka jest nagrodą honorową, wyrazem szczególnego wyróżnienia 
i uznania, a otrzymują ją osoby bądź instytucje m.in. za wyróżniającą 
się działalność na rzecz Opery Śląskiej, promowanie i kreowanie jej 
wizerunku, otwarcie na teatr, szczególną współpracę organizacyjną 
i artystyczną z Operą, długotrwałe wspieranie wydarzeń kulturalnych, 
a także wszelkich  inicjatyw z nimi związanych, upowszechnianie ofer-
ty kulturalnej oraz za konkretne osiągnięcia na rzecz rozwoju teatru  
i jego pracowników, sukcesy artystyczne oraz wybitne dokonania na 
polu zawodowym. Po raz pierwszy statuetki wręczono w 2010 roku. 
Nagrody zaprojektowali Magdalena i Jacek Wichrowscy z bytomskiej 
Galerii „Stalowe Anioły”.

MELOMAN ROKU – PROF. PIOTR OBRĄCZKA za miłość do muzyki operowej, 
zaangażowanie w życie kulturalne Opery Śląskiej oraz regularne uczestnictwo 
w wydarzeniach artystycznych naszego Teatru.
NAGRODA SPECJALNA - MELOMAN ROKU –  ELŻBIETA BARBARA SOCHACKA 
za wierność i miłość do Opery Śląskiej oraz regularne uczestnictwo  
w wydarzeniach artystycznych naszego Teatru od początku jego istnienia.
PRZYJACIEL TEATRU – BOŻENA I WOJCIECH SZARAMA 
za wieloletnią obecność w życiu kulturalnym naszego teatru, zaangażowa-
nie i działalność na rzecz Opery Śląskiej oraz wspieranie naszych wydarzeń 
artystycznych.
MECENAS – PKO BANK POLSKI – JACEK PIECHOTA 
za wspieranie działalności Opery Śląskiej, współpracę oraz otwartość  
na sztukę operową.
MECENAS – PKO BANK POLSKI – TOMASZ STALICA 
za wspieranie działalności Opery Śląskiej, współpracę oraz otwartość  
na sztukę operową.
NAGRODA SPECJALNA – JAKUB CHEŁSTOWSKI  
– MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
za osobiste zaangażowanie w doprowadzeniu do pozyskania środków  
i realizacji projektu przebudowy sceny i zascenia, nieocenioną pomoc  
w dążeniu do rozwoju naszego teatru oraz promowanie oferty kulturalnej.
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Joanna Kściuczyk-Jedrusik w spektaklu 
“Callas. Master Class”

Ewelina Szybilska

Łukasz ZałęskiGabriela Gołaszewska



01.10 / PT

WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ 

REQUIEM D-MOLL W.A. 
MOZARTA

18:00 Bytom, Opera Śl.

02.10 / SO

MUZYCZNA AWANTURA  
Z HAPPY ENDEM, CZYLI ADAM 
SNOPEK STAND-UP PRZY FOR-
TEPIANIE KONTRA KAMERALI-
ŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ 

11:00 Bytom, Sala Koncertowa
im.A.Didura

03.10 / ND  SALON POEZJI I MUZYKI ANNY 
DYMNEJ 11:00 Bytom, Sala Koncertowa

im.A.Didura

03.10 / ND 
MUZYCZNA AWANTURA  
Z HAPPY ENDEM, CZYLI ADAM 
SNOPEK STAND-UP PRZY FORTEPIA-
NIE KONTRA KAMERALIŚCI OPERY 
ŚLĄSKIEJ !!!!!

18:00 Bytom, Opera Śl.

09.10 / SO
CARMEN POŻEGNANIE  
Z TYTUŁEM – WZNOWIENIE 
SCENICZNE  

18:00 Bytom, Opera Śl.

10.10 / ND CARMEN 18:00 Bytom, Opera Śl.

16.10 / SO LA RONDINE 18:00 Bytom, Opera Śl.

17.10 / ND 
JUBILEUSZOWY KONCERT 
CHÓRU – UNIWERSYTET EKO-
NOMICZNY W KATOWICACH 

17:00 Bytom, Sala Koncertowa 
im. A. Didura

17.10 / ND   SÓL ZIEMI CZARNEJ 18:00 Bytom, Opera Śl.

23.10 / SO CARMEN 18:00 Bytom, Opera Śl.

24.10 /ND 

Opera blisko Ciebie:  
Porozmawiajmy o Operze    
MUZYKA ZAPOMNIANYCH 
KOMPOZYTORÓW. Wystąpią: 
Szymon Mechliński- baryton, 
Michał Biel – fortepian

16:00 Bytom, Sala Koncertowa 
im. A. Didura

24.10 / ND CARMEN 18:00 Bytom, Opera Śl.

30.10 / SO NABUCCO 18:00 Bytom, Opera Śl.

31.10 / ND  REQUIEM D-MOLL  
W.A. MOZARTA 18:00 Bytom, Opera Śl.
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03.09 / PT 
ŁUCJA Z LAMMERMOOR 
Inauguracja 77.sezonu  
artystycznego

18:00 Bytom, Opera Śl.

04.09 / SO

XXVII GALA REGIONALNEJ IZBY 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
W GLIWICACH – wręczenie 
nagród „Marka-Śląskie” oraz 
koncert z udziałem Artystów 
Opery Śląskiej.  

17:00 Gliwice, Arena

05.09 / ND  ŁUCJA Z LAMMERMOOR 18:00 Bytom, Opera Śl.

11.09 / SO
NAPÓJ MIŁOSNY – 
11. NOC TEATRÓW 
METROPOLII 

18:00 Bytom, Sala Koncertowa
im.A.Didura

12.09 / ND  SALON POEZJI I MUZYKI 
ANNY DYMNEJ 11:00 Bytom, Sala Koncertowa

im.A.Didura

12.09 / ND SÓL ZIEMI CZARNEJ 18:00 Bytom, Opera Śl.

17.09 / PT

MUZYCZNA AWANTURA  
Z HAPPY ENDEM, CZYLI 
ADAM SNOPEK STAND-UP 
PRZY FORTEPIANIE KONTRA 
KAMERALIŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ 
PREMIERA

18:00 Bytom, Opera Śl.

18.09 / SO LA RONDINE 18:00 Bytom, Opera Śl.

19.09 / ND 
Opera blisko Ciebie:  
Porozmawiajmy o Operze    
z Joanną Kściuczyk-Jędrusik

16:00 Bytom, Sala Koncertowa
im.A.Didura

19.09 / ND LA RONDINE 18:00 Bytom, Opera Śl.

21.09 / WT SÓL ZIEMI CZARNEJ 18:00 Katowice, Teatr Śląski

23.09 / CZ 
KONCERT GALOWY „WIECZÓR 
GIACOMO PUCCINIEGO”  
18:00  XXX FESTIWAL IN. AD-
AMA DIDURA W SANOKU

18:00 Sanok

24.09 / PT NABUCCO - XXX FESTIWAL IN. 
ADAMA DIDURA W SANOKU 18:00 Sanok

25.09 / SO CALLAS. MASTER CLASS 18:00 Bytom, Opera Śl.

26.09 / ND  NABUCCO 18:00 Bytom, Sala Koncertowa
im.A.Didura

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w repertuarze.

wtorek – sobota: 10.00 – 18.00 poniedziałek: 10.00 – 18.00 

niedziela: 2 godziny przed spektaklem wtorek – sobota: 10.00 – 19.00

niedziela: 2 godziny przed spektaklemtelefon: 32 396 68 15, 32 396 68 77

telefon: 32 259 93 60, 32 258 72 51 wew. 203e-mail: kasa@opera-slaska.pl

e-mail: bow@teatrslaski.art.pl

KASA BILETOWA W OPERZE ŚLĄSKIEJ KASA BILETOWA W TEATRZE ŚLĄSKIM

Dla wielu naszych gości to wydarzenie jest ważniejsze, niż 
wszystkie inauguracje sezonów w teatrach razem wzięte. Bo-
wiem na „Noc teatrów” trzeba przyjść obowiązkowo. Tylko 
wtedy można dotknąć magii sztuki, ba … stać się jej częścią 
i zobaczyć to, co na co dzień dla widzów jest niedostępne. 
W tym roku zapraszamy 11 września.

Wydarzenie powraca po dwuletniej przerwie, ale jak zawsze 
w tą unikalną noc atrakcji nie zabraknie. Już od godziny 17.00 
odbywać się będą warsztaty plastyczne, podczas których 
będzie można zaprojektować (z pomocą specjalistów) swój 
kostium i dowiedzieć się, jak one powstają. Dla tych, którzy 
wolą śpiewać, występować odbędą się warsztaty wokalne 
„Zaśpiewaj z nami!” oraz otwarta próba Chóru Opery Ślą-
skiej. 

Jeżeli jednak ktoś woli zatańczyć, to zapraszamy do udziału 
w pokazach tańca klasycznego oraz w otwartych warsztatach 
baletowych, o godz. 17.00 – maluszki, o godz. 18.00 – dzieci, 
a o godz. 19.00 – dorosłych. Noc sprzyja strasznym opo-
wieściom, więc nie zabraknie też spotkania z upiorem przy 
okazji nocnego zwiedzania zakamarków i niedostępnych na 
co dzień miejsc Opery Śląskiej, pełnych operowych tajem-
nic. Zapisy na wszystkie atrakcje pod nr 32 396 68 16, 733 
916 101 oraz e-mail: edukacja@opera-slaska.pl.

W specjalnej cenie będzie można nabyć również bilety na 
spektakl o godz. 18.00. Wieczorem zawładnie magik Dulca-
mara i zakochana para Adina-Nemorino. Ten ostatni będzie 
szukał swojego szczęścia w podejrzanym napitku. Wszystko 
to w kolorowej i zabawnej operze G. Donizettiego „Napój 
miłosny”.

Pomysłodawcą i inicjatorem Nocy Teatrów Metropolii jest 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, na wydarzenia NTM, dojedziemy za darmo 
publiczną komunikacją!

11. NOC TEATRÓW METROPOLII 
11 września 2021

Gaetano Donizetti
NAPÓJ MIŁOSNY
11.09.2021 / SOBOTA / 18:00 BYTOM, SCENA OPERY ŚLĄSKIEJ

fot. Krzysztof Bieliński




