Z cyklu: MOJE MIASTO

Teatr
W latach 60. nast¹pi³ dynamiczny rozwój
Kielc. W skali kraju Kielce zajmowa³y trzecie
miejsce, po Katowicach i Warszawie, pod
wzglêdem nak³adów inwestycyjnych na
infrastrukturê, osi¹gaj¹c w 1970 r. wskanik
334,3. Szybko ros³o zatrudnienie: jeli
w 1960 r. zatrudnionych w przemyle by³o
1457 osób, to w 1970 r. ju¿ 32 098 osób.
W 1946 r. miasto liczy³o tylko 46 tys.
mieszkañców, a na koniec 1970 r. ju¿ 126
tys., co spowodowa³ dynamiczny rozwój
przemys³u, us³ug i budownictwa.
Kielce jako miasto wojewódzkie spe³nia³o funkcje orodka kulturalnego i owiatowego dla oko³o 500 tys. mieszkañców
województwa. Dzia³a³y: Teatr im. Stefana
¯eromskiego, Filharmonia im. Oskara Kolberga, Muzeum Narodowe, Biblioteka
Miejska i Wojewódzka, WDK, zak³adowe
domy kultury, kluby, kina, radio i prasa.
Ogólne Plany Zagospodarowania Przestrzennego opracowane na lata 1961- 65
i 1965-70 wskazywa³y na rozwój szkolnictwa wy¿szego i obiektów kultury o zasiêgu wojewódzkim. W³adze miasta postanowi³y, ¿e pierwsz¹ inwestycj¹ bêdzie
teatr na oko³o 700 widzów z towarzysz¹cymi placówkami kulturalnymi. Zamys³
ten by³ jednym z wa¿nych punktów przygotowywanego pod koniec lat 60. programu obchodów IX wieków Kielc.

Lokalizacja
Trzeba by³o znaleæ dogodn¹ lokalizacjê. Nie decydowalimy siê na og³oszenie konkursu, poszlimy na skróty, zasiêgaj¹c opinii urbanistów i architektów,
dzia³aczy kultury, a tak¿e przewodnicz¹cego Komitetu Urbanistyki i Architektury w Warszawie prof. Zygmunta Skibniewskiego. Wy³oniono trzy mo¿liwoci
lokalizacyjne. Pierwsza - przy zbiegu ulic
Sienkiewicza i Moniuszki, na miejscu
XIX-wiecznej siedziby w³adz województwa krakowskiego w Kielcach. Druga teren miêdzy ulicami Ogrodow¹ i Krakowsk¹, tzw. wzgórze Karscha. Jako trzeci¹ propozycjê rozpatrywano tereny przy
ulicy Solnej. Ostatecznie zapad³a decyzja o wyborze pierwszej lokalizacji. Tam
zosta³ wybudowany teatr, obecnie Kieleckie Centrum Kultury.
Lokalizacja ta nawi¹zuje do historycznego Staszicowskiego Planu Miasta z tzw.
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nym ulic: Sienkiewicza, Moniuszki
i Czerwonego Krzy¿a (nie zrealizowany
do koñca).

Projekt
Z opracowanych za³o¿eñ wynika³o, ¿e
nowy teatr obok ju¿ istniej¹cego - im. Stefana ¯eromskiego, musi spe³niaæ szeroko pojête funkcje kulturotwórcze dla
Kielc i województwa. Projektowanie tego
rodzaju obiektu z natury rzeczy musia³oby trwaæ dwa lata, a tak¿e niewykluczony by³by konkurs ogólnopolski. Szukalimy takich rozwi¹zañ, które maksymalnie skróci³yby okres projektowania.
Od rodowiska urbanistyczno-architektonicznego otrzymalimy informacjê,
¿e aktualnie realizowany jest obiekt Teatru Muzycznego w Gdyni. Do WRN
w Gdañsku uda³a siê delegacja w sk³adzie: Jan Kosowski (wicewojewoda kielecki), Jerzy Szmajdel (przewodnicz¹cy
PMRN w Kielcach), Jan Golka (przedstawiciel Teatru im.St.¯eromskiego), architekci i budowlani. Chcielimy powtórzyæ
gdyñski projekt w Kielcach. Tamtejsze
w³adze bezp³atnie przekaza³y nam projekt
techniczny teatru. Oczywicie projekt musia³ byæ dostosowany do wybranej lokalizacji w Kielcach. Dziêki temu ca³y cykl
projektowania zosta³ znacznie skrócony,
a koszty projektowania ograniczono.

Przygotowanie terenu
Na terenie przysz³ej budowy teatru istnia³o kilka budynków starej zabudowy i
mieszka³o ponad 200 osób, które trzeba
by³o przekwaterowaæ. Równoczenie
trwa³o dostosowywanie projektu do lokalizacji i przygotowywanie terenu pod
przysz³¹ inwestycjê.
W rezultacie kompleksowych prac projektowych i terenowych w 1974 roku po³o¿ylimy kamieñ wêgielny pod budowê

teatru. Pocz¹tkowo realizacja przebiega³a doæ sprawnie, zahamowaniu uleg³a w
1989 roku - w okresie zmian ustrojowych
w kraju. W³adzom wojewódzkim i miejskim starczy³o jednak woli i energii, aby
dzie³o dokoñczyæ. Dzi nikt nie neguje
decyzji budowy nowego teatru. Scena
KCK jest jedn¹ z trzech najwiêkszych w
Polsce (o powierzchni 520 m2), wyposa¿on¹ w dwie sceny obrotowe oraz nowoczesn¹ aparaturê owietleniow¹ i akustyczn¹.
Otwarcie obiektu nast¹pi³o w styczniu
1996 r. przedstawieniem opery narodowej
Halka Stanis³awa Moniuszki w inscenizacji i re¿yserii Marii Fo³tyn, w wykonaniu zespo³u i artystów Teatru Wielkiego w Warszawie.
W roku 1998 wystawiona zosta³a
w KCK opera Stanis³awa Moniuszki
Straszny Dwór w re¿yserii Marii Fo³tyn,
co sta³o siê historycznym wydarzeniem w
dziejach kieleckiej kultury.
Na scenie wystawiane s¹ spektakle
operowe i operetkowe, musicale i przedstawienia teatralne, widowiska baletowe
m.in. Królewskiego Baletu Flandryjskiego z Belgii, s³awnego Sankt-Petersburskiego Teatru Baletu Borisa Ejfmana,
Polskiego Teatru Tañca z Poznania.
Odbywaj¹ siê tu równie¿ koncerty muzyki symfonicznej i rozrywkowej, recitale, festiwale i przegl¹dy muzyczne, wystêpuj¹ znane zespo³y pieni i tañca. Publicznoæ mia³a okazjê oklaskiwaæ tutaj
m.in. najs³ynniejsze w Polsce i za granic¹ orkiestry, jak Symfonia Varsovia i Orkiestra Filharmonii Narodowej.
Mylê, ¿e Kieleckie Centrum Kultury
dobrze s³u¿y spo³eczeñstwu miasta i województwa.
JERZY SZMAJDEL

(przewodnicz¹cy PMRN w latach 1960-1973)

