"IDZIEMY NA KONCERT"
Obiekty kultury muzycznej na Śląsku
Muzyka klasy 5-7
Edukacja regionalna.

1. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Historia
Zespół utworzył i prowadził do 1939 dyrygent Grzegorz Fitelberg.

Po II wojnie światowej, w marcu 1945 orkiestra została reaktywowana w
Katowicach przez Witolda Rowickiego. W roku 1947 dyrekcję
artystyczną objął ponownie Grzegorz Fitelberg a zespół przyjął nazwę
Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.
W 1999 roku orkiestra, w uznaniu zasług otrzymała tytuł Narodowa.

Siedziba
Od lat 80 XX w. do 2014 r. siedziba orkiestry symfonicznej mieściła się w Centrum
Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, przy placu Sejmu Śląskiego 2.
Od 1 października 2014 NOSPR urzęduje w nowym budynku przy placu
Wojciecha Kilara 1 (skrzyżowanie alei Roździeńskiego i ulicy Olimpijskiej). Nowa
siedziba mieści dwie sale koncertowe: wielką na 1,8 tys. miejsc oraz kameralną dla
300 osób.
Budynek powstał na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do Kopalni
Węgla Kamiennego „Katowice”. Autorem projektu jest Tomasz Konior z
zespołem, akustykę Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektował Yasuhisa Toyota z
przedsiębiorstwa Nagata Acoustics. Budowa rozpoczęła się w 2012 roku i
zakończyła w 2014.

Linki do stron związanych z Narodową
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia:
• https://katowice.wyborcza.pl/nospr/historia.htm
• https://nospr.org.pl/pl
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_Orkiestra_Symfoniczna_Po
lskiego_Radia_w_Katowicach

2. FILHARMONIA ŚLĄSKA

Historia
Filharmonia Śląska rozpoczęła działalność artystyczną w 1945 roku. Górny Śląsk, awangarda postępu technicznego
Europy, nie mógł się dotychczas pochwalić instytucją muzyczną tej rangi.
W zaadaptowanych murach dawnej sali koncertowej, 26 maja 1945 roku pod batutą Jana Niwińskiego i Faustyna
Kulczyckiego, odbył się pierwszy koncert orkiestry symfonicznej, utworzonej spośród grona kilkudziesięciu muzyków
polskich, ocalałych z wojennej zawieruchy.
W pierwszych latach dyrekcję artystyczną w Filharmonii sprawowali Anatol Zarubin i Witold Krzemieniecki, a w latach
1949-54 Stanisław Skrowaczewski. Jednak prawdziwy rozmach i pomyślność w rozwoju instytucji oraz jej obecna ranga to
zasługa ucznia Grzegorza Fitelberga, Karola Stryji, który przez długie lata sprawował funkcję dyrektora Filharmonii
Śląskiej i jej kierownika artystycznego.
Obecnie Dyrektorem Filharmonii Śląskiej jest Adam Wesołowski – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach,
pianista, kompozytor i menager kultury z bogatym, popartym sukcesami doświadczeniem w działalności muzycznej.
W 2020 roku Filharmonia Śląska została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Siedziba
Budynek Filharmonii Śląskiej znajduje się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 2.
Siedziba Filharmonii Śląskiej, to gmach z historią: został wybudowany w 1873 roku, to tu
swój jedyny katowicki koncert w 1901 r. dał Ignacy Jan Paderewski, a 16 lipca 1922 r.
wojewoda śląski Józef Rymer podejmował śniadaniem delegację polityków przybyłych na
uroczystość przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Filharmonia na Sokolską
wprowadziła się w 1945 roku. Decyzję o przebudowie podjęto w 2008 r.
Przebudowa trwała znacznie dłużej niż planowano. Rozpoczęła się w 2010 roku i miała
potrwać dwa lata, zajęła cztery. Budynek przy Sokolskiej zachwyca. Odnowiona została
sala koncertowa, w której jest teraz 420 miejsc, dobudowano całkiem nową salę kameralną
na 110 miejsc oraz seminaryjną na 40. Tę ostatnią można połączyć z kawiarnią i patio
znajdującymi się na ostatniej kondygnacji, którą pokrył szklany dach.

Linki do stron związanych z Filharmonią Śląską
•
•
•
•

https://filharmonia-slaska.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=VWRTHqgyspw
https://www.facebook.com/filharmonia.slaska/?ref=page_internal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filharmonia_%C5%9Al%C4%85ska

3. OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU

Historia
Za datę inauguracyjną działalność Opery Śląskiej przyjmuje się 14 czerwca 1945 roku, datę wystawienia
„Halki” Stanisława Moniuszki – pierwszego przedstawienia operowego w powojennej Polsce.
Twórcą Opery Śląskiej był światowej sławy artysta – Adam Didur.
W kolejnych latach bytomski teatr zyskał opinię pierwszej sceny operowej w kraju oraz tytuł „kuźni
talentów”. Promocję młodych talentów stanowią organizowane w Bytomiu od 1979 roku, Konkursy
Wokalistyki Operowej, noszące imię założyciela Opery Śląskiej – Adama Didura.
Zrealizowano tutaj w ciągu istnienia sceny ponad 260 premier oper, operetek i baletów. Opera Śląska
jako pierwszy polski teatr dokonała bezpośredniej transmisji radiowej spektaklu „Halka” w 1945 r.;
jako pierwszy polski teatr operowy została również uhonorowana „Złotą Płytą”, a potem
„Platynową Płytą” w kategorii „Muzyka klasyczna” za nagranie opery Giuseppe Verdiego
„Nabucco”.

Siedziba
Opera Śląska znajduje się w Bytomiu przy ulicy Moniuszki 21-23.
Gmach Opery Śląskiej to dwa połączone budynki – operowy i Sala Koncertowa (dawniejszy Dom
Koncertowy - Concerthaus). W roku 1927 berliński architekt Hans Poelzig dokonał modernizacji i
przebudowy Sali Koncertowej w stylu modernistycznym. W roku 2000 miał miejsce pożar tej sali, po
którym (w roku 2005) przywrócono wygląd sprzed modernizacji Poelzinga. Na ścianach
odtworzono elementy sztukaterii wraz z obramieniami wypełnionymi materiałami. Wówczas też
nad salą filharmoniczną zaprojektowano nowoczesną salę baletową.
Przed gmachem opery stoją dwa pomniki – popiersie Fryderyka Chopina (autorstwa Aleksandra
Żurawińskiego, z r. 1957) i pomnik Stanisława Moniuszki autorstwa Tadeusza Sadowskiego.
W gmachu Opery znajdują się także sale upamiętniające wybitne bytomskie osobowości operowe:
Andrzeja Hiolskiego, Napoleona Siessa, Bogdana Paprockiego i Wiesława Ochmana.

Linki do stron związanych z Operą Śląską:
• https://opera-slaska.pl/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Opera_%C5%9Al%C4%85ska
• https://www.youtube.com/watch?v=S9qlKnQzdnU

4. Teatr Rozrywki w Chorzowie

Historia
Początki Teatru Rozrywki sięgają roku 1976, kiedy to – na mocy porozumienia między
Prezesem ds. Radia i Telewizji, ówczesnym Wojewodą Katowickim oraz dyrekcją Huty
Kościuszko – powołano do życia Music-Hall, czyli teatr rewiowy. Na siedzibę wybrano
piękny, choć niedostosowany do wymogów nowoczesnej rewii telewizyjnej, secesyjny
budynek przedwojennego hotelu Graf Reden (wówczas Dom Kultury Huty Kościuszko),
uzupełniony budynkiem współczesnym. Prace adaptacyjne spowodowały, że pierwsze
realizacje Music-Hallu odbywały się na scenach obcych. Tak było do 1 stycznia 1985 roku.
Data ta wyznacza narodziny Państwowego Teatru Rozrywki, który – jako swoisty
spadkobierca Music-Hallu – został przejęty od Radiokomitetu przez Wydział Kultury i
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dyrektorem Naczelnym został Dariusz
Miłkowski.

W latach 2006-2007 kompleks budynków teatru został przebudowany i dostosowany do
nowoczesnych potrzeb.

Siedziba
Teatr rozrywki znajduje się w Chorzowie przy ulicy M. Konopnickiej 1.
Na siedzibę wybrano stary, zabytkowy budynek, w którym przed wojną mieścił się
najekskluzywniejszy chorzowski Hotel Graf Reden. Zbudował go Niemiec wyznania
mojżeszowego Franz Oppavsky. W czasie międzywojennym XX wieku był on siedzibą
m.in. Teatru Niemieckiego. A po II wojnie światowej był tam Dom Kultury Huty
Kościuszko zw. także Domem Hutnika (organizowano w nim imprezy np. koncerty, był
siedzibą chórów itp.). Boczną przybudówkę, w której przed II wojną światową działała
wielka piwiarnia i w której odbywały się imprezy sportowe jak np. zawody w szachach,
w szkata, a nawet walki bokserskie, przebudowano na potrzeby teatru. Znajduje się on
w Chorzowie Śródmieściu (dawna Królewska Huta Königshütte) – nieopodal rynku,
przy tzw. estakadzie, na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Katowickiej.

Linki do stron związanych z Teatrem Rozrywki
w Chorzowie:
• https://teatr-rozrywki.pl/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Rozrywki
• https://www.youtube.com/watch?v=88TKnLUCOvQ

Linki do ciekawych miejsc związanych z
kulturą muzyczną w naszym regionie:
• http://www.am.katowice.pl/
• http://filharmonia.zabrze.pl/
• https://www.dmit.com.pl/?city=&city_id=

KATOWICE SĄ MIASTEM MUZYKI
UNESCO
Sieć liczy obecnie 116 miast, które dzielą doświadczenia oraz najlepsze praktyki w dziedzinie
rozwoju kulturalnego, promując własną gospodarkę, przemysły kultury i tworząc nowe szanse
rozwoju miast. Przynależność do sieci umożliwia współpracę między miastami w
organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w konkretnej dziedzinie kreatywności. UNESCO
wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach: muzyki, literatury, filmu, gastronomii,
rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, wzornictwa oraz sztuki mediów.
Przyznany Katowicom tytuł Miasta Muzyki ma charakter prestiżowy. Rozpoznawalna na całym
świecie marka miasta kreatywnego gwarantuje wzrost znaczenia miasta na arenie
międzynarodowej stając się znakiem jakości przyciągającym do odwiedzania miasta oraz
dodatkowym impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki.
http://katowicemusic.com/
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