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W 2017 roku Teatr im. A. Mickiewicza zaprezentował publiczności ogółem 291 wydarzeń 
artystycznych, w tym w siedzibie 270 spektakli (243 własne i 27 impresaryjnych). Były to projekty 
zrealizowane w różnych formach i konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych po 
widowiska wieloobsadowe, przedsięwzięcia poetycko – sceniczne, kabaretowe, muzyczne i 
plastyczne. Zaprezentowano 45 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 26 własnych i 19 
impresaryjnych, w tym: 
- na Scenie dużej: 38 tytułów i 213 pokazów (w tym 1 tytuł własny prezentowany na Scenie 
kameralnej i dużej), w tym: 19 tytułów własnych – 186 przedstawień oraz 19 impresaryjnych – 27 
pokazów. 
– na Scenie kameralnej im. Iwo Galla: 7 tytułów i 57 pokazów własnych (w tym 4 Salony Poezji) (w 
liczbie ogólnej jeden tytuł prezentowany na dwóch scenach); – w ramach objazdu: 17 spektakli 
własnych; – 4 pokazy własne na scenie miejskiej, plenerowej w cyklu „Aleje, tu się dzieje!”. 
 
 
Wystawiono 4 premiery (3 na Scenie Dużej, 1 na Scenie kameralnej im. Iwo Galla) oraz 3 premiery 
wznowieniowe. Premiery na Scenie dużej: – „Kometa nad Doliną Muminków” Tove Jansson w 
reżyserii Igora Gorzkowskiego, – „Miasto Szklanych Słoni” Mariusza Sieniewicza, w reżyserii Andrzeja 
Bartnikowskiego, – „Wesołe miasteczko” Agnieszki Osieckiej, scenariusz i reżyseria - André Hübner-
Ochodlo, (współpraca z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie). Premiery na Scenie 
kameralnej im. Iwo Galla: – „Stopklatka” Maliny Prześlugi w reżyserii Agnieszki Baranowskiej, 
Premiery wznowieniowe: „Gałganiarz i Patyczek” na motywach opowiadań Włodzimierza 
Perzyńskiego, scenariusz i reżyseria Robert Dorosławski, „Pierwszy raz” Michała Walczaka w 
reżyserii Tomasza Mana, „Przyjazne dusze” Pam Valentine w reżyserii Jerzego Bończaka. Przegląd 
Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” 
W 2017 roku Teatr zorganizował XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” (edycja odbyła 
się pod hasłem ”Absurd i Rzeczywistość”. W programie Przeglądu znalazło się 7 propozycji 
artystycznych (spektakle, projekt teatralno-filmowy oraz koncert): „Humanka” (Teatr Polski, 
Bielsko-Biała), „Ku Klux Klan. W krainie miłości” (Teatr Nowy, Zabrze), „Samobójca” (Teatr Nowy 
Proxima, Kraków), „Mój ulubiony Młynarski. Koncert Piotra Machalicy”, „Miasto Szklanych Słoni” 
(Teatr im. Adama Mickiewicza), „Welcome Home Boys” (Kinoteatr MUMIO), „Scenariusz dla trzech 
aktorów” (Agencja Artystyczna ESKANDER). 
Edukacja teatralna Działania podejmowane w 2017 r. przez Teatr, w zakresie szeroko pojętej 
edukacji teatralnej: – udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie; – udział w ogólnopolskiej 
akcji Teatr za 500 groszy, organizowanej przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego; – 
kontynuacja projektu „Szkoła Teatru” (prezentacje spektakli dla młodzieży szkolnej. Przedstawienia 
poprzedzone wykładami lub zakończone rozmowami z aktorami. Zaprezentowano m.in. spektakle 
„Hamlet”, ”Być jak Kazimierz Deyna”, „Nie tylko kobieta”, „Kometa nad Doliną Muminków”, 
„Stopklatka”, – realizacja czterech edycji warsztatów teatralnych (2 edycje dla młodzieży, 1 dla 
dzieci, 1 dla dorosłych), – kontynuacja cyklu „Niedzielny Teatr Rodzinny”, – kontynuacja zabaw 
karnawałowych dla dzieci, – wykłady przed i po wybranych spektaklach – 9, – kontynuacja Salonów 
Poezji (6 spotkań), – organizacja XVII Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich, – organizacja 
dni otwartych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, – organizacja lekcji teatralnych pt. „Od 
scenariusz do premiery”, – kontynuacja akcji „Środy studenckie w teatrze”, – działania edukacyjno-
artystyczne w ramach „Ferii w mieście” (promocyjne ceny biletów, warsztaty teatralne), – 
współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i regionie, – 
kontynuacja działalności grupy teatralnej „Włos się jeży” (happeningi, akcje promocyjne, 
wolontariat młodzieżowy i osób dorosłych). 
 
 
Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje – zgłoszenie spektaklu „Stopklatka” na Festiwal 
Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie; – zgłoszenie spektaklu „Stopklatka” do Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Instytut Raszewskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – zgłoszenie spektaklu „Efekt” na Festiwal „Rzeczywistość Przedstawiona” 
organizowany przez Teatr Nowy w Zabrzu; – prezentacja spektaklu „Roszpunka” podczas Festiwalu 
Teatrów dla Dzieci w Krakowie, – prezentacja spektaklu „Sprzedawcy gumek” podczas Weekendu z 
Hanochem Levinem, organizowanego przez Teatr Na Plaży w Sopocie, – prezentacja spektaklu 



„Historie łóżkowe” podczas FUNfest. Festiwal Komedii Południa, organizowanego przez Teatr Polski 
w Bielsku-Białej, – prezentacja spektakli „Historie łóżkowe” i „Nie tylko kobieta” podczas 
„Winobraniowych Spotkań Teatralnych”, organizowanych przez Teatr Lubuski w Zielonej Górze, – 
prezentacja spektaklu „Efekt” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej 
„Rzeczywistość Przedstawiona”, organizowanego przez Teatr Nowy w Zabrzu, – zgłoszenie 
wszystkich premier zrealizowanych w 2017 r. w częstochowskim Teatrze do udziału w plebiscycie 
„Złota Maska”. Jubileusze W 2017 roku jubileusz pracy świętował Antoni Rot (30-lecie pracy 
artystycznej). 
 
 
        Działania promocyjne i marketingowe Teatr podejmował następujące działania o charakterze 
promocyjnym i marketingowym: – zorganizowanie Pikniku Teatralnego z okazji jubileuszu 90-lecia 
istnienia stałego zespołu aktorskiego w Częstochowie, w programie m.in. warsztaty aktorskie, 
spektakl plenerowy, spotkania z aktorami i pozostałymi pracownikami Teatru; – organizacja Dnia 
Otwartego z okazji międzynarodowego Dnia Teatru; – organizacja spotkań z nauczycielami 
częstochowskich szkół; – realizacje kampanii reklamowych przy powstawaniu premier, wydarzeń 
okolicznościowych oraz przed XI edycją PPI „Przez dotyk” – Gazeta Wyborcza, Telewizja Orion, TVP 
Katowice, Radio RMF MAXXX, RMF Classic; – wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Teatralnej – 3 
edycje; – wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Festiwalowej – 1 edycja; – pozyskiwanie i 
współpraca ze Sponsorami i Przyjaciółmi Teatru; – pozyskiwanie nowych miejsc reklamowych w 
Częstochowie i utrzymanie dotychczasowych (m.in. sieć sklepów Społem, repertuary w tramwajach 
MPK, miejskie słupy ogłoszeniowe, uczelnie, zakłady pracy, szkoły, kawiarnie, restauracje, ośrodki 
sportu i zdrowia; – pozyskiwanie Widzów poprzez rozbudowę bazy adresów mailowych oraz bazy 
newsletteru Teatru; – rozwijanie reklamy internetowej Teatru; – rozwijanie zewnętrznej reklamy 
Teatru; – organizacja ulicznych akcji z udziałem 40-osobowej grupy wolontariuszy teatru, młodzieży 
i studentów z Częstochowy i regionu; – utworzenie grupy dorosłych wolontariuszy Teatru -10 osób; – 
pozyskiwanie nowych Widzów poprzez aktywną obecność na portalu społecznościowym Facebook; – 
kontynuacja programu Teatr 60+ - promocyjne bilety na spektakle dla osób w wieku 60+; – 
kontynuacja projektu Teatr dla Gmin – promocyjne bilety dla mieszkańców gmin w regionie 
częstochowskim; – kontynuacja miejskiego projektu „Rodzina plus” ulgowych biletów dla rodzin 
wielodzietnych; – uruchomienie projektu „Teatr dla nastolatka” – promocyjne bilety dla młodzieży, 
na wybrany spektakl w miesiącu; – udostępnianie biletów w promocyjnych cenach dla grup 
terapeutycznych, domów dziecka, szkół specjalnych, osób bezrobotnych oraz dla podopiecznych 
placówek opiekuńczo wychowawczych; – utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i 
ogólnopolskimi w tym z częstochowską redakcją TVP Katowice, Gazetą Wyborczą, Radiem Katowice, 
Telewizją miejską Orion, Radiem RMF MAXXX, Radiem Jura, Radiem RMF Classic, Radiem Złote 
Przeboje, portalami internetowymi; – utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami i 
ośrodkami kultury m.in. z Teatrem from Poland (współorganizacja imprez i wydarzeń artystycznych, 
wymiany repertuarowe, współpraca z organizacjami środowiskowymi przy uczelniach, placówkami 
oświaty, kultury i innymi). 
 
 
Tabela nr 1 Teatr – dane zbiorcze Koszty działalności ogółem 6 488 725,32 zł Przychody ogółem w 
tym: przychody uzyskane (w tym: przychody z umów sponsoringowo-reklamowych) dotacja 
Organizatora (dotacja na remonty i inwestycje) 6 407 803,01 zł 2 163 322,03 zł 69 980,98 zł 4 174 
500,00 zł 0,00 zł Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów działalności 33,34% Ilość 
wydanych zaproszeń 1281 sztuk Średnia frekwencja (siedziba) 78,78% Stan zatrudnienia w osobach 
81 Stan zatrudnienia w etatach 78,25 
Tabela nr 2 Spektakle / inne imprezy, wynajem sal Nazwa Liczba Wpływy (w złotych) Liczba widzów 
Spektakle- Scena Duża 213 1 552 333,82 63 616 Spektakle – Scena Kameralna im. Iwo Galla 53 87 
830,04 4 541 Spektakle poza siedzibą 17 129 434,81 3 956 Spektakle plenerowe 4 72 000,00 1 200 
Salony Poezji (na Scenie Kameralnej) 4 2 889,71 311 Wynajem sal 13 12 941,06 Razem 304 1 857 
429,44 73 624 
Dane zebrali: Joanna Karkoszka-Toborek, Ewa Oleś, Jolanta Maj, Elżbieta Szkop, Patrycja 
Kucharska, Lidia Maślanka, Zbigniew Macherzyński 
 

 

 


