
KADZIELNIA
amfiteatr



Kielecki amfiteatr, usytuowany na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej Kadzielnia, w bezpośrednim 
sąsiedztwie południowej granicy ścisłego centrum miasta, nazywany jest „amfiteatrem wśród skał”. 
Powstał on na południowej ścianie wyrobiska funkcjonującego od XVIII wieku do 1962 roku kamienio-
łomu, w którym wydobywano dewońskie wapienie.
Amfiteatr oddano do użytku w 1971 roku podczas obchodów IX wieków Kielc.

KADZIELNIA
amfiteatr



 data:  25.08.2017r.
 wykonawcy: Paranienormalni, Kabaret Młodych Panów, Kabaret pod Wyrwigroszem,
  Formacja Chatelet, Nowaki, Łowcy.B, Andrzej Grabowski,
  K2, Kabaret Czesuaf, oprawa muzyczna The Jobers

ŚWIĘTOKRZYSKA
Gala Kabaretowa

W latach 2008-2010 amfiteatr Kadzielnia, dzięki wsparciu funduszy unijnych,  przeszedł gruntowną 
modernizację i rozbudowę. Odnowiony obiekt dysponuje największą w Polsce zadaszoną sceną na 
wolnym powietrzu, wygodnymi garderobami i pomieszczeniami technicznymi oraz widownią mieszczącą 
pięć i pół tysiąca widzów, nakrytą rozsuwanym dachem o unikatowej konstrukcji.
„Mamy perełkę na skalę europejską, jestem dumny z naszego amfiteatru” – mówi prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski.

WIDOWNIA amfiteatru Kadzielnia mieści 5,5 tysiąca widzów, o pół tysiąca więcej niż ta w Sopocie i ponad półtora tysiąca 
więcej od widowni amfiteatru w Opolu. Ma bardzo dobrą geometrię, podzielona jest na czytelnie oznakowane sektory. 
Siedziska wybudowane w ramach modernizacji mają formę ław i nie posiadają oparć – co znakomicie współgra z otoczeniem 
i nawiązuje do tradycji teatru starożytnej Grecji.
Unikatowe i efektownie iluminowane otoczenie malowniczych skał wapiennych niezwykle podnosi walory estetyczne amfiteatru. 
Imponująca konstrukcja złożona ze stalowych słupów i lin utrzymuje rozkładany nad widownią ogromny dach z impregnowa-
nego płótna.

 1 129,9 m2 powierzchnia sceny
 2 546 m2 powierzchnia widowni
 5 430	 ilość	miejsc	na	widowni
 1 780 m2	 powierzchnia	dachu	stałego
 2 570 m2 powierzchnia	dachu	rozkładanego



KADZIELNIA to wzgórze położone w obrębie Kielc, stanowiące część Pasma Kadzielniańskiego. Ma wysokość 
295 m n.p.m. i jest z budowane głównie z wapieni górnego dewonu. W XVIII wieku powstał tu kamieniołom, 
który był czynny do początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Kamieniołom ten od XIX wieku wzbudzał zainte-
resowanie geologów ze względu na swą wartość dla badań dawnego życia na Ziemi oraz rekonstrukcji historii 
geologicznej Gór Świętokrzyskich. Jego fragment, tzw. Skałka Geologów – kulminacja w formie ostańca, po 
zaprzestaniu eksploatacji wapieni w 1962 roku, został objęty ochroną jako rezerwat przyrody „Kadzielnia”. Ten 
niewielki, liczący 0,6 hektara powierzchni teren obfituje w stanowiska niezwykle cennych skamieniałości zwierząt 
morskich sprzed 350 mln lat – koralowców, stromatoporoidów, trylobitów, łodzikowatych oraz ryb pancernych.

Na terenie rezerwatu Kadzielnia obserwować można liczne zjawiska krasowe, m.in. jaskinie i schroniska skalne. 
Wieloletnie prace naukowców, speleologów i górników doprowadziły do powstania systemu jaskiń o łącznej 
długości 392 m i różnicy wysokości między najniższym a najwyższym ich punktem wynoszącej 22 m.

System ten obejmuje Jaskinię Odkrywców, Prochownię i Szczelinę – jest najdłuższą i najgłębszą jaskinią poło-
żoną na terenie Kielc. Dla zwiedzających udostępniono odcinek o długości 120 m. Podziemna trasa turystyczna 
rozpoczyna się w Jaskini Odkrywców i wiedzie przez Prochownię wraz z jej nowo odkrytymi partiami do Szczeliny. 
Na trasie można napotkać różnorodne formy rzeźby krasowej – pozostałości nacieków, skamieniałości zacho-
wane w wapieniach dewońskich oraz ciekawe skupiska minerałów występujące w żyłach przecinających te skały. 
Trasa ta stanowi jedną z głównych atrakcji kieleckiego Geoparku.

KIELCE – stolica województwa świętokrzyskiego – to miasto położone malowniczo w obrębie Gór Świę-
tokrzyskich, jednych z najstarszych pasm górskich w Polsce i Europie. Kilkukrotne wypiętrzanie, niszczenie 
i zalewanie przez morza spowodowało ogromną różnorodność form geologicznych występujących na terenie 
Gór Świętokrzyskich. Aby w pełni wykorzystać potencjał zawarty w obiektach geologicznych położonych 
na terenie Kielc, połączyć go z działalnością edukacyjną, rekreacyjną, sportową i kulturalno-artystyczną, 
w 2003 roku utworzono GEOPARK KIELCE.

Geopark Kielce stawia sobie za cel stymulowanie wzrostu gospodarki poprzez właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczych 
miasta, a w szczególności rezerwatów geologicznych istniejących na terenie Kielc.

GEOPARK
rezerwat Kadzielnia



DANE

Zakończona w 2010 roku gruntowna modernizacje amfiteatru Kadzielnia uczyniła 
z niego nowoczesny obiekt, znakomicie przystosowany do organizacji wielorakich 
imprez artystycznych. Obiekt na najwyższym poziomie, mogący sprostać wymaga-
niom organizatorów eventów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

techniczne

 350 kW	 dostępna	moc
 11÷14 m	 wysokość	ramp
 36	 ilość	toalet
 15	 ilość	garderób
 538	m2	 powierzchnia	garderób
 40	 kamer	monitoringu
 3	 parkingi	(1	wewnętrzny,	2	zewnętrzne)



MOŻLIWOŚCI amfiteatru Kadzielnia dotyczące oprawy scenograficzej, efektów specjalnych i nagłośnienia 
spełniają oczekiwania najbardziej wymagających realizatorów i scenografów. Budowa sceny i konstrukcja 
elementów nośnych pozwala na instalowanie dowolnych systemów oświetleniowych, efektów laserowych 
i paneli LCD.
Położenie amfiteatru na dnie skalnej niecki, dawnego wyrobiska kamieniołomu, zapewnia znakomitą, jedyną 
w swoim rodzaju akustykę. Przed nadmiarem decybeli okolicznych mieszkańców chronią dyskretnie wkom-
ponowane w naturalny krajobraz ekrany akustyczne.

GWIAZDY
Letniego Nieba

 data:  19.08.2017r.
 wykonawcy: Natalia Kukulska, Kasia Cerekwicka, Ewelina Lisowska,
	 	 Kasia	Popowska,	Adam	Stachowiak,	Łukasz	Zagrobelny,
	 	 Lombard,	Urszula,	Feel,	Kasia	Moś	oraz	Bayer	Full



ROCKOWY
sabat

SCENA amfiteatru Kadzielnia ma powierzchnię 1200 m2 i jest największą w Polsce sceną pod gołym niebem. Dla porównania scena 
amfiteatru w Sopocie ma 600 m2 powierzchni, a kolejna co do wielkości, w Szczecinie – 400 m2.
Architektura sceny ma charakter otwarty i jest idealnie wkomponowana w malownicze otoczenie rezerwatu przyrody nieożywionej. 
Do aranżacji mniejszych widowisk używane są mobilne ściany. Komfortowe warunki występującym artystom zapewnia zainstalowane 
nad sceną supernowoczesne i estetyczne stałe zadaszenie.

 data:  26.08.2017r.
 wykonawcy: OMD, Sunrise Avenue, 
	 	 De	Mono,	Oddział	Zamknięty,	
	 	 Formacja	Nieżywych	Schabuff,	
	 	 Mr.	Zoob,	Rezerwat,	Golden	Life,	
	 	 Wanda	i	Banda,	Big	Day



MAGICZNE
zakończenie wakacji

GWIAZDY polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, kabaretowej i teatralnej chętnie prezentują się na scenie kieleckiego amfiteatru. 
Od ukończenia spektakularnej przebudowy w roku 2010 na Kadzielni gościli:
OMD, Sunrise Avenue, Boney M., Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Agnieszka Chylińska, Doda, Bajm, Varius Manx, Tymon 
i Transistors, Patrycja Markowska, Coma, Dżem, Oddział Zamknięty, Tatiana Okupnik, Andrzej Piaseczny, Kamil Bednarek, Blue Café, 
Perfect, Róże Europy, Lombard, Budka Suflera, Enej, Maryla Rodowicz, Piersi, Zakopower, Hey, Wilki, Conchita Wurst, IRA, Piotr 
Rubik, Golec uOrkiestra, Lady Pank, T.Love, Kult, Bad Boys Blue, Margaret, Urszula, Banda i Wanda, Michał Szpak, Anna Wyszkoni.
Amfiteatr Kadzielnia jest też miejscem organizacji imprez cyklicznych. Na jego scenie gości Międzynarodowy Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej (od 1974 roku), Sabat Czarownic (w latach 2010-2015), Świętokrzyska Gala Kabaretowa i inne wydarzenia.

 data:  27.08.2017r.
 wykonawcy:	 Ewa	Farna,	Grzegorz	Hyży,
  Anna Wyszkoni, Kayah, Natalia Szroeder,
	 	 Gromee,	C-Bool,	Margaret,	Mateusz	Ziółko,
  Karolina Artymowicz, Sound’n’Grace, Filip Lato
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Amfiteatr KADZIELNIA usytuowany jest na granicy ścisłego centrum 
Kielc, między ulicami Krakowską, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz.
Główne wejście mieści się od strony ul. Legionów. Pod scenę można 
podjechać drogą od strony ul. Krakowskiej. Tam też znajduje się 
wybudowany w 2012 roku nowoczesny parking.
Do Kadzielni dojechać można również komunikacją miejską oraz 
dojść pieszo miejskimi szlakami spacerowymi koloru niebieskiego 
i zielonego – zaczynają się one na Placu Artystów.
Dotrzeć można także kieleckim szlakiem miejskim koloru czerwonego.

KADZIELNIA
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Urząd Miasta Kielce
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

www.um.kielce.pl
e-mail: marketing@um.kielce.pl
tel.: 41 36 76 610,  41 36 76 834
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