Historia budynku Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Oprac. dr Aneta Borowik, prof. UŚ, maj 2021 r.
Teatr Zagłębia przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu został wpisany do rejestru zabytków pod numerem
1633 na mocy decyzji z dnia 30 września 1996 r. Mapa stanowiąca załącznik do decyzji wskazuje
granice ochrony konserwatorskiej – chroniony jest sam budynek bez otoczenia.
Obiekt ma wartość historyczną. Powstał jako szósta stała scena na ziemiach polskich (po Warszawie,
Krakowie, Lwowie, Lublinie i Kaliszu), jako najstarszy teatr polski w województwie śląskim. Był
świadkiem dramatycznych wydarzeń w 1905 r., gdy 24 listopada na jego sali ogłoszono strajk
powszechny. Dobór repertuaru wiązał się z chęcią podtrzymania tradycji patriotycznych. Wystawiano
repertuar „lekki’, a także sztuki Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Fredry czy Zapolskiej. Na deskach
występowali znani aktorzy, m.in. Józef Kotarbiński. W 1928 r. teatr był siedzibą Teatru Robotniczego
pod kierunkiem Adama Polewki i Stanisława Walickiego. W czasie I wojny światowej w budynku
otwarto kino „Wiktoria”. Nosił różne nazwy: Zimowy, Teatr Polski Henryka Czarneckiego, Teatr
Miejski, a od 1955 r. Teatr Zagłębia. W 1924 r. Teatr został upaństwowiony. W latach 1926-1929
działał w nim „Teatr Robotniczy”.
Budynek zaprojektował Karol Steczkowski jako „Teatr Zimowy”. Nadzór nad budową prowadził znany
architekt kolei warszawskiej Stanisław Trembiński. Powstał z inicjatywy przedsiębiorcy Józefa
Szymańskiego, który uzyskał pomoc finansową, m.in. od Gwarectwa „Hrabia Renard” kierowanego
przez Ludwika Mauvego. Budowę prowadzono w latach 1896-1897. Pierwszą sztukę - „Zemstę”
Aleksandra Fredry zagrano 6 lutego 1897 r.

1. Teatr w trakcie budowy, przed wykończeniem elewacji. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia w
Sosnowcu.
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Był to piętrowy obiekt wzniesiony w stylu historyzmu z wykorzystaniem form neoklasycznych i
neorenesansowych.

2. Pocztówka z pocz. XX w. Południowa elewacja boczna Teatru częściowo zasłonięta przez
Hotel Saski (z lewej) i drewnianą altanę (z prawej).
Składał się założonego na rzucie prostokąta budynku frontowego i prostopadłej do niego części
mieszczącej widownię nakrytej dwuspadowym dachem z podobnie krytą wyższą salą teatralną.

3. Pocztówka z pocz. XX w.
Do bocznych elewacji budynku frontowego symetrycznie przylegały wysokie przedsionki z bocznymi
wejściami.
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4. Pierwotny wygląd Teatru, widok z 1934 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Fasada była dwukondygnacyjna, 9-osiowa, z prostokątnym przedsionkiem umieszczonym na osi, z
wejściem głównym, nad którym znajdował się balkon z kutą ażurową balustradą. Artykulacja pionowa
była wykonana parami boniowanych lizen w wielkim porządku, ponad którymi znajdował się mocno
wysunięty okap dachu. Ściany przedsionka wydzielały podziały ramowe. Okna w kształcie
prostokątów o zbliżonej wielkości, poza nieco większym centralnym otworem na I p. Dolne bez
obramień, z dekoracyjnym układem boniowanych klińców ponad górną krawędzią, górne z opaskach
z trójkątnymi naczółkami. Nad środkowym oknem I p. odcinek profilowanego gzymsu. Pod oknami I
p. prostokątne płyciny. Wejście prowadziło do środka z poziomu ulicy.
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5. Pocztówka z pocz. XX w.
Ściany boczne budynku były do siebie bardzo zbliżone, niemal symetryczne. Jedyną znaczącą różnicą
było dodanie od południa części zaplecza. Elewacje boczne budynku frontowego były trójkątnie
zamknięte i wydzielały je podziały ramowe. Dostawiono do nich podobnie ukształtowane dwuosiowe
dobudówki. Dach kończył się wydatnym okapem wspartym na drewnianych kroksztynach. Niektóre z
nich zachowały się do dzisiaj.

6. Południowa elewacja boczna Teatru częściowo zasłonięta przez Hotel Saski (z lewej) i
drewnianą altanę (z prawej). Pocztówka z pocz. XX w.
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7. Drewniane kroksztyny pod okapem dachu elewacji południowej. Fot. A. Borowik, 2021.
Wnętrze mogło pomieścić 700-800 widzów. Znajdowały się w nim amfiteatralna widownia na
parterze, 8 sześcioosobowych lóż i galeria, a także foyer, buduary, szatnie dla pań i panów, bufety na
parterze i piętrze oraz sala restauracyjna.
Z uwagi na to, że najstarsze archiwalia nie są znane można przyjąć, że układ budynku zbliżony do
pierwotnego pokazuje plan z 1958 r.
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8. Rzut poziomy parteru z 1958 r.
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9. Rzut poziomy I p. z 1958 r.
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Wnętrze na życzenie Józefa Szymańskiego zostało upodobnione do Teatru Małego w Warszawie
założonego w 1880 r.

10. Teatr Mały w Warszawie. Źródło: Wikipedia.
Wnętrze udekorowano malowidłami – na plafonie ukazano amorki, a na balkonach portrety J.
Słowackiego, W. Bogusławskiego, M. K. Sarbiewskiego, S. Moniuszki, A. Fredry i J. Korzeniowskiego,
które wykonał Rudolf Sarbiewski miejscowy właściciel zakładu malarskiego i dekoracyjnego.
Dekoracje wykonali „warszawscy mistrzowie” [Olszewski, s. 58].
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11. Widok na scenę z fragmentami malowideł Rudolfa Sarbiewskiego, m.in. popiersiami oraz
herbami powiatów. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.

12. Widok na lewą stronę widowni (?) z malowidłami Rudolfa Sarbiewskiego.
Budynek miał pierwotnie drewnianą konstrukcję dachu. Starsza, drewniana więźba dachowa
zachowała się nad widownią, trudno jednak z całą pewnością wskazać na okres jej powstania. W celu
precyzyjnego datowania należy wykonać dalsze badania.
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13. Przekrój przez Teatr z widoczną konstrukcją więźby dachowej. Rysunek z 1977 r. Archiwum
Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

14. Fragment więźby dachowej z widoczną drewnianą konstrukcją faset balkonów. Fot. A.
Borowik, 2021.
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15. Fragment więźby nad widownią. Fot. A. Borowik, 2021.
W ogrodzie stanął duży drewniany budynek „Teatru Letniego” uruchomiony w 1897 r. mogący
pomieścić około 700 widzów. Istniał do 1918 r.

16. Teatr letni. Pocztówka. Źródło: Fotopolska.
W nocy z 17 na 18 stycznia 1939 r. w budynku miał miejsce pożar. Spłonęła scena, strych, część dachu
i dekoracje. Zniszczeniu uległa również malatura widowni. Remont trwał 7 tygodni.
Podczas wojny Niemcy usunęli malowidła z polskimi dramaturgami. W latach 1940-1941
wybudowano nową scenę ze stalową konstrukcją dachu (wiązary stalowe kratowe) nakrytą płytami
żelazobetonowymi. Wykonano także nowy sufit z kasetonami nad widownią i przeprowadzono prace
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elewacyjne. Być może wówczas fasada została znacznie przekształcona w duchu neoklasycyzmu, na
co wskazywałby fakt usunięcia dekoracji w latach 50 lub 60. XX w. W dzisiejszym stanie badań nie
zachowała się ikonografia Teatru z okresu międzywojennego, dlatego nie do końca wiadomo, czy
neoklasycystyczna przebudowa fasady pochodzi w czasów II RP, z okresu II wojny światowej, czy też z
lat 50. XX w. Na niekorzyść hipotezy o przebudowie w czasach polskich przemawia zła kondycja
finansowa Teatru w tym okresie.

17. Fasada Teatru, okres II wojny światowej (?). Źródło: Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia w
Sosnowcu.
Podczas przebudowy fasady boniowany parter oddzielono gzymsem od wyższych kondygnacji. Z
elewacji I piętra usunięto boniowanie. Zmieniono formę podziałów artykulacyjnych: pary lizen
wyrastały z boniowanych cokołów, ich trzony były gładkie, a wieńczyły je dekoracyjne kostkowe
quasi-kapitele. Pod oknami I piętra wprowadzono płyciny z dekoracyjnymi motywami, a nad oknami
– małe okulusy. Istotną zmianą było zwieńczenie fasady profilowanym gzymsem i wysoką tralkową
attyką. Przebudowano przedsionek – usunięto boniowanie, wejście główne ujęto w uskokowy portal,
a metalowy balkon zastąpiono murowaną balustradą o analogicznej do attyki formie. Po obu
stronach wejścia wykonano płyciny. Przed Teatrem stanęły historyzujące trójpunktowe lampy z
kloszami w formie kul.
Po wojnie Teatr krótko służył jako tymczasowe schronisko noclegowe, jednak już 18 lutego 1945 r.
wystawiono pierwszy spektakl pt. „Walc w ogonku”. W 1948 r. Teatr utracił samodzielność i działał
jako jedna ze scen Zjednoczonych Teatrów Śląsko-Dąbrowskich. Połączono wówczas trzy teatry –
sosnowiecki, katowicki i opolski. Uruchomiono go ponownie w 1955 r. wystawiając 1 lipca 1955 r.
„Śluby panieńskie”.
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Przed otwarciem, w latach 1954-1955 budynek przeszedł remont. Odnowiono wówczas fasadę. We
wnętrzu przebudowano balkon, utworzono amfiteatralną widownię, wykonano jej nowy wystrój oraz
krzesła. W 1955 r. wybudowano również zaplecze sceny i przeprowadzono prace instalacyjne.

18. Widownia. Fot. archiwalna ze zbiorów Grzegorza Onyszko.
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19. Scena z widoczną drewnianą, historyzującą oprawą architektoniczną orkiestronu. Fotografia
archiwalna ze zbiorów Grzegorza Onyszko.
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20. Foyer na parterze, po prawej przejście do holu. Stan sprzed przebudowy w latach 1958-1959
z widocznymi piecami. Fotografia archiwalna ze zbiorów Grzegorza Onyszko.
W 1958 r. od zachodu stał niewielki budynek portierni, a od północnego-zachodu usytuowany
ukośnie do ul. Teatralnej budynek zaplecza technicznego, a za nim garaż wzniesiony w 1958 r.
Budynek zaplecza technicznego powstał około 1880 r. jako Hotel Saski z restauracją, miejsce spotkań
kupieckich; po wojnie pełnił funkcję ośrodka zdrowia. W latach 1954/1955 budynek przekazano
teatrowi na zaplecze techniczno-administracyjne. Garaż wzniesiono w 1958 r. jako tymczasowy.
Obiekty zostały wyburzone podczas przebudowy w latach 1976-1978.
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21. Plan sytuacyjny. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

22. Fasada teatru i zaplecze techniczne (dawny Hotel Saski), stan z 1972 r. Zbiory Pawła Ptaka,
Teatr Zagłębia w Sosnowcu.
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W latach 1958-1959 budynek poddano gruntownemu remontowi i przebudowie według
dokumentacji wykonanej przez Miastoprojekt – Specjalistyczne P.P.B.M. w Warszawie. Głównym
projektantem był arch. A. Strachocki. Przeprojektowano wówczas architektonicznie część sceniczną:
przebudowano i podwyższono scenę, zaplecze sceny i podscenie z hydrofornią1. Wykonano wówczas
m.in. instalację centralnego ogrzewania w części frontowej likwidując piece, instalację elektryczną w
części scenicznej, instalację p-poż. wraz z kurtyną wodną oraz tzw. bunkier (skład) na węgiel pod
podwórzem Teatru przy ścianie zewnętrznej kotłowni. Zmodernizowano również kotłownię
mieszczącą się w piwnicy. Około 1960 r. dobudowano podziemny skład opału.

23. Zdjęcie z lat 60. XX w. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.
Najprawdopodobniej właśnie wtedy zmieniono wygląd elewacji. Usunięto przede wszystkim
elementy dekoracyjne – kapitele quasi-pilastrów i płyciny pod oknami I piętra, zlikwidowano okulusy
znajdujące się nad nimi. Na elewacje boczne przedsionka wprowadzono gabloty, a lampy przed
budynkiem zmieniono na jednopunktowe, ze smukłymi wysokimi oprawami świetlnymi.

1

Projekt technologii sceny powstał w 1957 r.
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24. Fragment elewacji południowej. Fotografia z lat 60. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia w
Sosnowcu.
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W latach 1973-1974 od strony północnej wzniesiono dużą przybudówkę mającą pomieścić magazyn
dekoracji.

25. Budynek Teatru od północnego-zachodu przed jego rozbudową od tej strony, z widocznymi
na pierwszym planie dzisiaj już nieistniejącymi obiektami. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr Zagłębia
w Sosnowcu.

26. Widok Teatru od północy z zaznaczoną przybudówką z lat 1973-1974. Fot. A. Borowik, 2021.
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W 1973 r. Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu wykonało inwentaryzację architektoniczną i
konstrukcyjną budynku. W tym czasie scena oraz widownia miały podłogi drewniane, pozostałe na
parterze – lastrikowe. Drzwi wejściowe były wymienione na dwuskrzydłowe, aluminiowe, z
nadświetlem.
W 1974 r. August Boroń z Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach wykonał koncepcję
remontu budynku, a rok później – studium remontu zabezpieczającego. Zakładały: przebudowę
części frontowej polegającej na uporządkowaniu elewacji, m.in. wyburzenie występu sprzed wejścia
głównego, powiększenie powierzchni holu głównego, budowę kabin regulacji dźwięku i światła za
widownią, modernizację węzłów sanitarnych, zmianę lokalizacji i wymianę klatek schodowych z
drewnianych na żelbetowe, wyburzenia ścian wewnętrznych w holu i zastąpienie ich słupami,
wykonanie podciągów i słupów w celu powiększenia i uporządkowania holu głównego, przebudowę i
nadbudowę klatki schodowej w części zaplecza. Zalecano usunięcie drewnianych stropów w holu i
klatkach schodowych oraz ich wymianę na żelbetowe.
W 1975 r. nad widownią znajdował się lekki strop drewniany z kasetonami gipsowymi podwieszony
do drewnianej konstrukcji dachowej. W 1977 r. planowano usunięcie stropu drewnianego i
wykonanie stropu podwieszanego z płyt gipsowych. Balkony miały konstrukcję drewnianą opartą na
okrągłych słupach stalowych oblicowanych gipsową sztukaterią.
W latach 1976-1978 budynek został poddany generalnemu remontowi modernizacyjnemu od
zewnątrz jak i od wewnątrz. W elewacji frontowej usunięto przybudówkę mieszczącą przedsionek. Po
obu stronach wejścia głównego wykonano duże otwory okienne i nowe, żelbetowe zadaszenie o
przełamanej linii. Zmieniono wówczas kolorystykę obiektu: kolorem ochry podkreślono elementy
artykulacji pionowej i poziomej, na biało pomalowano pozostałe partie elewacji. Projekt nowej
kolorystyki wykonał w 1977 r. A. Boroń z Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach.

27. Fasada i fragment elewacji bocznej Teatru po przebudowie w latach 1976-1978. Zbiory Pawła
Ptaka, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.
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28. Projekt nowej kolorystyki A. Boronia z 1977 r. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Rozebrano drewniane klatki schodowe wykonując nowe żelbetowe. Przebudowano hol na parterze,
wyburzono ściany, wprowadzono nowe podpory w formie stalowych słupów. Za tylną ścianą widowni
dobudowano nowe kabiny obsługi technicznej. Wnętrze budynku było zawilgocone, usunięto
zagrzybione tynki i wykonano nowe.

29. Schody zbudowane w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.
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30. Hol po przebudowie w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.
Wszystkie reprezentacyjne wnętrza otrzymały nową aranżację wykonaną według projektu artysty
plastyka Stefana Szawicy z Zakładów Artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków w
Katowicach „Art”, wieloletniego wykładowcy katowickiej ASP. W holach, foyer i klatkach schodowych
na podłogach, ścianach i podporach pojawiły się kontrastujące ze sobą, biało-szare i czerwone
marmury „Morawica” tzw. biała Marianna i „Zygmuntówka”.

31. Hol po przebudowie w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.
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32. Hol wejściowy zaaranżowany w latach 1976-1978 wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A.
Borowik, 2021.
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33-34. Szatnia na parterze zaaranżowana w latach 1976-1978 wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A.
Borowik, 2021.
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35. Okładzina schodów. Element aranżacji z lat 1976-1978 projektu Stefana Szawicy. Fot. A. Borowik.
W miejscu styku ścian i sufitów wykonano dekoracyjne gipsowe listwy.

36. Dekoracyjne gipsowe listwy przysufitowe. Element dodany podczas aranżacji w latach 1976-1978
wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A. Borowik.
Ściany pokryto tapetami (również na widowni), a na widowni zamontowano nowe proste oprawy
oświetleniowe.
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37. Widok sali sprzed przebudowy w 2008 r. z częściowo zachowaną (głównie na suficie i podniebiach
balkonu) aranżacją świetlną z lat 1976-1978. Źródło: strona Urzędu Miasta w Sosnowcu.
Wykonano wówczas nowe obramienie otworu scenicznego.

38. Oprawa sceny. Źródło: strona Urzędu Miasta w Sosnowcu.
Stefan Szawica zaprojektował wiele elementów wyposażenia wnętrz, m.in. nowoczesne
pięciopunktowe żyrandole do foyer, jednak nie zostały one wykonane. Zastąpiły je raczej
niedopasowane do nowej aranżacji historyzujące żyrandole produkcji rzemieślniczej lub fabrycznej.
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39. Żyrandol w foyer. Fot. A. Borowik, 2021.
W 1985 r. powstała koncepcja znacznej rozbudowy obiektu autorstwa Jacka Rybarkiewicza i Hanny
Dobieckiej [Pracownia Usług Architektonicznych SARP Katowice].

40. Projekt rozbudowy Teatru J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej z 1985 r., elewacja zachodnia.
Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Z projektu zrealizowano tylko pierwsze zadanie tj. dobudowę od wschodu magazynu dekoracji
(późniejszej stolarni, ślusarni i malarni) wzniesionego w latach 1990-1991.
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41. Projekt rozbudowy Teatru J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej z 1985 r. z widoczną zrealizowaną
częścią, elewacja wschodnia. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

42. Widok Teatru od wschodu przed dobudową magazynu dekoracji. Zbiory Pawła Ptaka, Teatr
Zagłębia w Sosnowcu.
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43. Widok Teatru od południowego-wschodu z dobudowaną w latach 1990-1991 częścią mieszczącą
magazyn dekoracji. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

44. Widok Teatru od północnego-wschodu z dobudowanym magazynem dekoracji. Fot. A. Borowik,
2021.
Ok. 1995 r. zabudowano orkiestron wg projekt M. Mysłka z 1995 r.
Około 1996 r. zlikwidowano duże otwory okienne flankujące wejście w fasadzie, przywracając
pierwotny układ (cztery mniejsze okna). Wymieniono drewnianą stolarkę okienną na PCV. Zmieniono
również zadaszenie – na poliwęglanowy daszek wsparty na istniejących wspornikach. Powtórzono
istniejącą kolorystykę elewacji. Projekt tej przebudowy wykonała Hanna Dobiecka.
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45. Projekt zadaszenia nad wejściem, ok. 1998 r.

46. Fasada Teatru, stan z 2000 r. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
W 1998 r. wykonano nowe pokrycie dachu nad budynkiem głównym teatru (papę wymieniono na
gonty z papy) oraz zaimpregnowano więźbę dachową śroskiem ogniochronnym.
Ok. 1999 r. przeprowadzono prace modernizacyjne w pomieszczeniach garderób wg projektu Adama
Jurczyńskiego. Między garderobami damskimi wykonano przejście, zamontowano sufiy podwieszane,
powstała także nowa aranżacja wnętrz w tonacji zielono-szarej. W 2000 r. zamontowano nową
instalację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach teatru wg projektu technicznego firmy „Klima
plus”.
Około 1998 r. zmieniono sposób zadaszenia wejścia głównego na konstrukcję stalową zakotwioną w
ścianie nakrytą płytami z poliwęglanu. Projekt opracowano w Pracowni Architektonicznej „EM-EF”
[M. Franiek, L. Lorens, K. Wadas-Jelito]. Wykonano także wówczas podjazd dla niepełnosprawnych
oraz nowe zagospodarowanie terenu.
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W 2000 r. ta sama firma sporządziła projekt nowego zadaszenia nad wejściem głównym i kasą
biletową oraz kolorystyki elewacji. Wprowadzono schody zewnętrzne z granitu, pochylnię i murki
przy schodach – również z granitu, zadaszenie przy wejściu głównym oraz schody zewnętrzne i
zadaszenie przy bocznym, balustrady z metalowych prętów. Zadaszenie wykonano ze szkła
hartowanego na konstrukcji stalowej. Stojące lampy zewnętrzne były składnikiem kompozycyjnym
zadaszenia. Podobnie rozwiązano zadaszenie boczne. Wymieniono także bramę do magazynu. Ściany
pokryto gładkim tynkiem o drobnym uziarnieniu, zmieniając kolorystykę na jasną. Odnowiono
również powłoki malarskie w holach parteru i I piętra z utrzymaniem dotychczasowej kolorystyki.

47. Projekt nowego zadaszenia nad wejściem z 2000 r. Archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

48. Obecny widok fasady z zadaszeniem z 2000 r. Źródło: Wikipedia.
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W 2000 r. zakończono prace związane z izolacją pionową i poziomą wykonane wg projektu
Pracownia Architektoniczna „EM-EF”. Ok. 2000 r. wokół budynku wykonano drenaż wg projektu W.
Piotrowskiego.
W roku 2008 przeprowadzono dalsze prace modernizacyjne na podstawie projektu Danuty Fredowicz
z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Esal” z 2006 r. Objęły: przebudowę widowni z dostosowaniem
jej do obowiązujących przepisów, wprowadzenie (w nawiązaniu do pierwotnego układu) przestrzeni
markujących boczne loże, zmianę ukształtowania widowni oraz układu barierek na balkonie
(podwyższenie), wymianę foteli i podłogi oraz oświetlenia widowni. Znacząco zmienił się układ
wnętrz w foyer I piętra. Pierwotnie zamknięte pomieszczenie bufetu zostało otwarte poprzez
połączenie go z przestrzenią foyer i klatki schodowej.

49. Współczesny widok foyer I piętra po przebudowie w 2008 r. z bufetem kawiarni. Fot. A. Borowik,
2021.
Zmieniono także kolorystykę pomieszczeń, m.in. sali teatralnej malując sufit nad widownią na kolor
grafitowy, a pozostałe partie na biało. Podłogi reprezentacyjnych wnętrz wyłożono wykładziną.
Wymieniono
również
fotele.
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50. Współczesny widok sali po przebudowie w 2008 r. Źródło: Urząd Miasta w Sosnowcu.
W części administracyjnej prace objęły: przebudowę portierni z likwidacją wiatrołapu i montażem
kurtyny powietrznej, wymianę pochwytów klatki schodowej, montaż sufitu podwieszanego na całej
powierzchni korytarza na parterze i I piętrze oraz zmianę kolorystyki wnętrz w obrębie wejścia
administracyjnego.
W 2011 r. wymieniono uszkodzone rury spustowe, częściowo wymieniono rynny, miejscowo
naprawiono pokrycie dachowe, usunięto zacieki na elewacji wraz z jej pomalowaniem.
Ok. 2012 r. przebudowano i wyremontowano toalety wg projektu Pracowni Projektowej „Miziawa”
Mirosław Zawartka [arch. Witold Józefowski] z 2012 r. Podczas prac wymieniono drzwi prowadzące z
foyer do toalet na drewniane.
Ok. 2012 r. wykonano przewodowy system alarmowy.
Ok. 2014 r. wykonano przebudowę pomieszczeń biurowych na I p. z częściowym remontem ciągu
komunikacyjnego oraz garderoby wg projektu Pracowni Projektowej „Miziawa” Mirosław Zawartka
[arch. Witold Józefowski] z 2014 r. Poszerzono wówczas otwory oraz wykonano nowe otwory
drzwiowe. Celem była poprawa estetyki oraz uzyskanie większej sali prób.
W 2017 r. zmodernizowano instalację zimnej wody.
W 2019 r. wykonano remont instalacji odgromowej oraz remont pokrycia dachowego nad sceną
Teatru, wymianę obróbek blacharskich i rynien na PCV. Zmodernizowano i wymieniono sygnalizację
pożaru.
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51-52. Porównanie fasady Teatru z XIX i lat 40. XX w. (?)

53-54. Porównanie fasady Teatru z lat 40. XX w. (?) oraz 2021 r.

55-56. Porównanie stanu elewacji południowej z początku XX w. oraz 2021 r. Na pocztówce z lewej
strony budynek Teatru częściowo zasłaniają z lewej – hotel Saski, z prawej – drewniana altana.
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57-58. Porównanie rzutu poziomego parteru z 1958 i 1996 r. [Karta zabytku Hanny Dobieckiej z 1996
r.]

59-60. Porównanie rzutu poziomego I p. z 1958 i 1996 r. [Karta zabytku Hanny Dobieckiej z 1996 r.]
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61-62. Porównanie archiwalnego (lata 50.?) i współczesnego stanu widowni.

Wnioski
Na podstawie kwerendy ustalono, że forma zewnętrzna i wewnętrzna obiektu podlegała licznym
przekształceniom, króre doprowadziły do utraty większości zabytkowych walorów artystycznych.
Obiekt niewątpliwie posiada wartość historyczną.
Pomimo przekształceń zachował się zasadniczy układ pierwotnego XIX-wiecznego obiektu: budynek
frontowy i tylny z widownią i sceną.
Należy rozważyć usunięcie północnej dobudówki z 1973-1974 r., aby uczytelnić trójpodział: hol i
foyer, widownia, „komin” sceny oraz wykonanie ramowo-lizenowej artykulacji na tej najbardziej
eksponowanej od strony centrum miasta elewacji, w oparciu o zachowaną ikonografię.
Największym przekształceniom, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz (nadbudowa, rozbudowa,
modernizacja elewacji i wnętrz), podlegała dzisiejsza część administracyjna znajdująca się od strony
południowej. W obecnej formie nie przedstawia żadnej wartości zabytkowej i jest częścią zaburzającą
czytelny do dzisiaj zasadniczy układ bryły obiektu. Podczas przebudowy wydaje się, że można
rozważyć jej usunięcie lub całkowitą przebudowę.
Należy rozważyć zachowanie dobudowanej w latach 90. XX w. od wschodu części mieszczącej
magazyn dekoracji. Jest ona jedyną zrealizowaną partią szeroko zakrojonego projektu rozbudowy
autorstwa J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej i jednocześnie interesującym dziełem architektury
współczesnej.
Fasada budynku XIX-wiecznego przypominała bardziej architekturę przeciętnej kamienicy, aniżeli
teatru. Dyskusyjne zatem jest, pomimo walorów historycznych, przywracanie tej formy. Zapewne
dlatego, najpewniej w okresie II wojny światowej (lub o upaństwowieniu Teatru w 1924 r.), fasada
uległa przebudowie w duchu bardziej monumentalnego klasycyzmu. Pomimo dalszych przekształceń
z tą właśnie formą mamy obecnie do czynienia. Usunięcie elementów dekoracyjnych i małej
architektury w latach 60. XX w. w znaczący sposób zubożyło pierwotny projekt, a co za tym idzie
wyraz budynku, dlatego można rozważyć ich przywrócenie w oparciu o zachowaną ikonografię.
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Konieczne natomiast jest wprowadzenie drewnianej stolarki okiennej fasady o podziałach
nawiązujących do oryginalnej.
W przypadku ustalenia na podstawie badań, że drewniana więźba dachowa nad widownią pochodzi z
XIX w. postuluje się jej zachowanie.
Należy zachować drewniane kroksztyny podtrzymujące okap dachu pochodzące z XIX w.
W części widowni funkcjonuje oświetlenie będące efektem dwóch projektów autorskich – z 1977 r.
oraz współczesnego: m.in. duży kryształowy żyrandol na suficie nałożony na wcześniejsze oprawy.
Projekty nie do końca są ze sobą spójne. Należy wykonać i przeprowadzić jeden kompleksowy projekt
dostosowany do obecnej architektury.
Należy rozważyć pozostawienie marmurowego wystroju holi, foyer, szatni i schodów wykonanego wg
projektu artysty-plastyka Stefana Szawicy z 1977 r. z wyeksponowaniem obecnie zasłoniętych
wykładziną dywanową kamiennych posadzek. Można też pomyśleć nad zmianą opraw
oświetleniowych – masywnych żyrandoli (być może wybranych przez autora projektu wnętrz) na
lampy wykonane wg autorskich projektów Stefana Szawicy zachowanych w Archiwum Teatru.
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