
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie za 2019 r. 

 
1. Podstawowa działalność merytoryczna – informacje ogólne. W 2019 roku Teatr im. A. Mickiewicza 
zaprezentował publiczności 292 wydarzenia artystyczne, w tym w siedzibie i objeździe 279 
przedstawień własnych i w siedzibie 13 impresaryjnych. Były to projekty zrealizowane w różnych 
formach i konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych po widowiska 
wieloobsadowe, przedsięwzięcia poetycko – sceniczne, literackie, kabaretowe, muzyczne, taneczne 
i plastyczne. 
Zaprezentowano 38 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 27 własnych i 11 impresaryjnych, w tym: 
- na Scenie dużej: 30 tytułów i 188 pokazów (w tym 2 tytuły własne prezentowane na Scenie 
kameralnej i dużej), w tym: 19 tytułów własnych (175 przedstawień) oraz 11 tytułów 
impresaryjnych i 13 pokazów. – na Scenie kameralnej im. Iwo Galla: 9 tytułów i 87 pokazów (w tym 
dwa tytuły własne prezentowane na scenie dużej i kameralnej oraz 3 Salony Poezji); – w ramach 
objazdu: 12 spektakli oraz 3 pokazy na scenie miejskiej plenerowej, w cyklu „Aleje, tu się dzieje!”. 
Wystawiono 5 premier (2 na Scenie dużej, 3 na Scenie kameralnej im. Iwo Galla) oraz 1 premierę 
wznowieniową. 
2. Premiery: 
a) „Lekcje na temat: Wesele” Scenariusz i reżyseria: Hanna Zbyryt, aranżacja muzyczna: Magda i 
Mateusz Gurgul, scenografia: Stanisław Rzankowski Projekt we współpracy z Teatrem Rozrywki RZT 
Szymaszkowa w Zakopanem Obsada: Hanna Zbyryt, Katarzyna Ornatkiewicz i lalki Premiera – 24 
marca 2020 r. 
b) „Nagle, zeszłego lata” Tennessee Williams, przekład i reżyseria – Krzysztof Knurek, scenografia i 
kostiumy – Ricardo Pardo, asystent reżysera - Andrzej Rospondek, projekcje - Filip Kotowicz, 
projekty fryzur i charakteryzacji - Mateusz Stępniak, w spektaklu wykorzystane będą utwory Kate 
Bush z albumu "Aerial" Obsada: Pani Venable – Agata Ochota, Katarzyna Holly– Marta Honzatko, Dr 
Cukrowicz – Adam Machalica, Pani Holly – Małgorzata Marciniak, Grzegorz – Maciej Półtorak, Siostra 
Radość – Teresa Dzielska, Pani Foxhill – Agnieszka Łopacka Premiera – 11 maja 2019 r. (Scena 
kameralna) 
c) „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50-tych” Scenariusz, reżyseria, prowadzenie – Robert 
Dorosławski, aranżacje – MAKABUNDA Wykonawcy: Iwona Chołuj, Marta Honzatko, Waldemar 
Cudzik,, Maciej Półtorak, Antoni Rot oraz Zespół MAKABUNDA Premiera: 8 września 2019 r. 
d) „Siła przyzwyczajenia” (Die Macht der Gewohnheit) Thomas Bernhard, przekład: Monika Muskała, 
reżyseria i kostiumy: André Hübner-Ochodlo, scenografia: André Hübner-Ochodlo, Stanisław Kulczyk, 
muzyka: Adam Żuchowski na podstawie „Kwintetu Pstrąg” F. Schuberta Obsada: Caribaldi – Michał 
Kula, Wnuczka – Sylwia Oksiuta-Warmus, Żongler – Waldemar Cudzik, Pogromca – Adam Hutyra, 
Błazen – Bartosz Kopeć Premiera w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie – 14 września 2019 
r.; premiera w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie – 14 lipca 2019 r. 
e) „Testosteron” Scenariusz, reżyseria - Andrzej Saramonowicz, scenografia - Zuzanna Markiewicz, 
muzyka - Marek Napiórkowski, światła - Tomasz Madejski, asystent reżysera - Andrzej Rospondek, 
plakat - Andrzej Pągowski Obsada: Kornel - Sebastian Banaszczyk, Robal - Waldemar Cudzik, Tytus - 
Adam Hutyra, Janis - Bartosz Kopeć, Fistach – Maciej Półtorak, Stavros - Marek Ślosarski (gościnnie), 
Tretyn - Adam Machalica Premiera – 03.11.2019 r. -- Premiera sztuki „Czyż nie dobija się koni?” 
odbyła się 12 stycznia 2019 roku, ale została w całości zrealizowana ze środków roku 2018 i wliczona 
w zestawienia za ten rok. 
3. Wznowienia: „Kometa nad Doliną Muminków” reż. Igor Gorzkowski – przygotowanie wersji 
skróconej na potrzeby akcji „Mikołaj w Teatrze” 
4. Edukacja teatralna Działania podejmowane w 2019 r. przez Teatr, w zakresie szeroko pojętej 
edukacji teatralnej: – udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie; – udział w ogólnopolskiej 
akcji Dzień Teatru Publicznego organizowanej przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, w 
ramach tej akcji publiczność otrzymała możliwość zakupu biletu w cenie 350 groszy na spektakl 
„Czyż nie dobija się koni?”” zaprezentowany 22 maja 2019 r. na Scenie dużej; – kontynuacja 
projektu „Szkoła Teatru” (prezentacje spektakli dla młodzieży szkolnej. Przedstawienia 
poprzedzone wykładami lub zakończone rozmowami z aktorami, były to m.in. spektakle: „Czechow: 
żarty z życia”, „Stopklatka”, „Wesołe miasteczko”; – kontynuacja cyklu „Niedzielny Teatr 
Rodzinny”, – kontynuacja zabaw karnawałowych dla dzieci; -- lekcje teatralne – 36 lekcji – 
wykłady/spotkania z aktorami/prelekcje – 19 - kontynuacja warsztatów teatralnych 3 edycje (1 
Warsztaty historii mówionej prowadzone przez pisarza Mikołaja Grynberga; 1 Czteromiesięczne 
warsztaty teatralne zakończone dwoma pokazami; 1 tygodniowe warsztaty teatralne dla młodzieży) 



– kontynuacja Salonów Poezji (3 spotkania), – organizacja XIX 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” – 
współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i regionie – 
kontynuacja działalności grupy teatralnej „Ziomki wieszcza Adama” (happeningi, akcje promocyjne, 
wolontariat młodzieżowy i osób dorosłych). 
 
5. Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje: - Tydzień Kultury Austriackiej: spektakl „Siła 
przyzwyczajenia” – Gdański Teatr Szekspirowski, listopad 2019 - Niecodzienny Festiwal Teatralny 
„Polska w IMCE”: spektakl „Testosteron”, Teatr Imka, Warszawa, grudzień 2019 r. (2 spektakle) – 
Zgłoszenie wszystkich premier zrealizowanych w sezonie 2018/ 2019 r. w częstochowskim Teatrze 
do udziału w plebiscycie „Złota Maska”. - Zgłoszenie spektaklu „Fałsz” (premiera – wrzesień 2020) 
na Festiwal Nowej Dramaturgii (Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów) 
6. Jubileusze - Jubileusz 20-lecia pracy artystycznej Sebastiana Banaszczyka 
7. Współpraca produkcyjna/organizacyjna a) Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie – 
współpraca przy produkcji prapremiery polskiej sztuki „Siła przyzwyczajenia” – 5 spektakli w 
Sopocie b) Teatr Rozrywki „Szymaszkowa” w Zakopanem – współpraca przy produkcji 
częstochowskiej premiery spektaklu „Lekcje na temat: Wesele” c) Fundacja „Republika Marzeń” w 
Warszawie – współpraca produkcyjna przy realizacji spektaklu „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” z 
udziałem m.in. Jana Peszka, Jacka Federowicza i prof. Jerzego Bralczyka d) Fundacja „Aurea Porta” 
w Warszawie – współpraca przy realizacji widowiska inspirowanego twórczością Bogusława 
Schaeffera „Graj, póki grasz” e) współorganizacja Salonu Poezji poświęconego Zuzannie Ginczance z 
Filią nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie f) Współorganizacja Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj” – spotkanie z Mariuszem Szczygłem i czytanie performatywne w wykonaniu m.in. Katarzyny 
Linke 
8. Działania promocyjne i marketingowe Teatr podejmował następujące działania o charakterze 
promocyjnym i marketingowym: – organizacja Dnia Otwartego dla Publiczności z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca; – organizacja spotkań z nauczycielami częstochowskich 
szkół; – realizacje kampanii reklamowych przy powstawaniu premier, wydarzeń okolicznościowych 
oraz przed XII 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 m.in. sieć 
częstochowskich przychodni oraz utrzymanie dotychczasowych (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; – prowadzenie 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; 
Tabela nr 1 Inwestycje, remonty, infrastruktura Wartość inwestycji Budowa dźwigu towarowo-
osobowego 1.589.412,41 zł netto Tabela nr 2 Teatr – dane zbiorcze Koszty działalności ogółem 7 598 
128,49 zł Przychody ogółem w tym: przychody uzyskane (w tym: przychody z umów sponsoringowo-
reklamowych) dotacja Organizatora (dotacja na remonty i inwestycje) 7 632 169,68 zł 2 463 287,68 
zł 71 655,44 zł 5 168 882,00 zł 0,00 zł Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów 
działalności 32,41% Ilość wydanych zaproszeń 1127 sztuk Średnia frekwencja (siedziba) 80,08 % Stan 
zatrudnienia w osobach 83 Stan zatrudnienia w etatach 79,50 Tabela nr 3 Spektakle / inne imprezy, 
wynajem sal Nazwa Liczba Wpływy (w złotych) Liczba widzów Spektakle- Scena Duża 188 1 683 
431,72 56 793 Spektakle – Scena Kameralna im. Iwo Galla 87 163 378,48 7 561 Spektakle poza 
siedzibą 12 68 516,26 5 913 Spektakle plenerowe 3 37 200,00 1 500 Salony Poezji (na Scenie 
Kameralnej) 2 2 076,59 170 Wynajem sal 10 16 696,34 Razem spektakli 292 1 971 299,39 71 937 
Dane zebrali: Joanna Karkoszka-Toborek, Ewa Oleś, Elżbieta Szkop, Patrycja Kucharska, Lidia 
Maślanka, Zbigniew Macherzyński. 


