
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru im. Adama Mickiewicza  

w Częstochowie za 2020 r. 

 

1. Podstawowa działalność merytoryczna – informacje ogólne. 

W 2020 roku działalność artystyczna Teatru im. Adama Mickiewicza została ograniczona ze względu 

na epidemię Covid-19. W tym czasie, w okresach otwarcia instytucji kultury dla widzów, 

częstochowski Teatr zaprezentował publiczności 92 wydarzenia artystyczne, w tym 87 

przedstawień/koncertów własnych i 5 impresaryjnych.  

Były to projekty zrealizowane w różnych konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych 

po widowiska wieloobsadowe, przedsięwzięcia poetycko – sceniczne, literackie, muzyczne, taneczne.  

Zaprezentowano 20 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 17 własnych i 3 impresaryjne, w tym: 

- na Scenie dużej: 17 tytułów i 72 pokazy (w tym: 15 tytułów własnych i 68 pokazów oraz 2 tytuły 

impresaryjne i 4 pokazy). 

– na Scenie kameralnej im. Iwo Galla: 6 tytułów i 19 pokazów, w tym jeden gościnny; 

– w siedzibie ACK Politechnik zaprezentowano jeden spektakl „Nie tylko kobieta…”;  

Wystawiono 4 premiery na Scenie dużej. 

 

1) Premiery: 
„Królowa Śniegu”, reż. Magdalena Piekorz 

Hansa Christiana Andersena, adaptacja -  Beniamin Maria Bukowski, 

Reżyseria i teksty piosenek - Magdalena Piekorz, muzyka - Adrian Konarski, kostiumy -  Dominika 
Żłobińska, scenografia i wizualizacja - Hektor Werios, choreografia - Jakub 
Lewandowski, współpraca scenograficzna – Stanisław Kulczyk, światło – Paweł Murlik, elementy 
magiczne – Maciej Pol, asystenci reżysera - Arleta Lizoń, Bartosz Buława, korepetycje wokalne 
- Marzena Lamch-Łoniewska, plakat - Damian Drewniak 

Montaż materiałów wizualnych - Adam Synyszyn, udźwiękowienie materiałów wizualnych - Jacek 
Gruszka, współpraca plastyczna - Ewa Walczak 

Obsada: Gerda - Hanna Zbyryt, Kaj - Krzysztof Koła (gościnnie), Królowa Śniegu - Teresa Dzielska, 
Babcia - Małgorzata Marciniak Czarownica - Czesława Monczka, Narrator - Antoni Rot, Zły, Wróżka - 
Marta Honzatko Troll Plujek, Eskimos, Powój - Iwona Chołuj, Troll Wrzeszczek, Lilia - Agnieszka 
Łopacka 
Kruk, Troll Płaczek, Lilia - Agata Ochota, Królewna, Róża - Sylwia Oksiuta-Warmus, Królewicz, Foka, 
Kwiat Narcyz - Bartosz Buława (gościnnie) 
Rozbójnik, Przebiśnieg - Robert Rutkowski/ Sebastian Banaszczyk 

Premiera - 29 lutego 2020 r. 

 
2) FAŁSZ (Vals) 

Lot Vekemans, przekład – Ryszard Turczyn, reżyseria, kostiumy – André Hübner-Ochodlo, 

muzyka – Adam Żuchowski, scenografia – André Hübner-Ochodlo, Stanisław Kulczyk 

Obsada: Kat – Iwona Chołuj, Sis – Teresa Dzielska, Gé – Maciej Półtorak 



Premiera w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – 5 IX 2020 
Prapremiera polska, koprodukcja z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie – sierpień 
2020 
 
3) „Cudowna terapia” – spektakl zrealizowany w 2020 roku;  pokaz przedpremierowy odbył się w 
grudniu, premiera w lutym 2021 r. 
 

Daniel Glattauer, przekład – Piotr Szalsza, reżyseria, muzyka – Tomasz Man, scenografia, 
kostiumy – Anetta Piekarska-Man, animacje – Zuzanna Piekarska  

Obsada: Joanna: Teresa Dzielska, Valentin: Adam Hutyra, Terapeuta: Marek Ślosarski 

 
4) „Dziewiąty dzień księżycowy (prapremiera polska) – spektakl zrealizowany w 2020 roku, 
premiera – 6 III 2021 r. 
 
Dziewiąty dzień księżycowy  (Дев'ятий місячний день) 
Tragikomedia w trzech aktach 
Ołeksandra Hromowa, przekład – Anna Korzeniowska-Bihun, reżyseria – Michał Zdunik, 
scenografia – Anna Adamek, muzyka – Aleksander Dębicz, kostiumy – Aleksandra 
Harasimowicz, projekcje – Patrycja Polkowska 
 
Obsada: Agata Ochota, Sylwia Oksiuta-Warmus, Hanna Zbyryt , Antoni Rot, Bartosz Buława 
(gościnnie) 
 

Łącznie: 4 premiery 
 

3. Edukacja teatralna 

Działania podejmowane w 2020 r. przez Teatr, w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej: 

– kontynuacja projektu „Szkoła Teatru” - prezentacje dla młodzieży szkolnej; 

– kontynuacja lekcji teatralnych  – 1 

– kontynuacja Salonów Poezji (1) 

– organizacja lekcji teatralnych pt. „Od scenariusz do premiery” (1 lekcja); 

– kontynuacja spotkań z publicznością: 

a) Spotkanie z Małgorzatą Bogdańską i Markiem Koterskim  
b) Spotkanie z Magdaleną Piekorz, Teresą Dzielską i Antonim Rotem w Muzeum 

Częstochowskim. Spotkanie promowało premierę „Królowej Śniegu”  
c) Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJD przed spektaklem „Zaczarowany koń”  
d) Wykłady po „Stopklatce” – 4 spektakle  
e) 2 wykłady po „Królowej śniegu” – jeden dla UTW, drugi w ramach projektu „Dobra 

profilaktyka jest sztuką”  

 

4. Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje: 

Brak. 
Zaproszenia spektaklu „Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” na festiwal do  
Łodzi (Teatr Muzyczny) oraz „Testosteronu” na przeglądy w Lublinie (Teatr Stary) oraz w Nowym 
Sączu zostały anulowane ze względu na stan epidemii. 
 

6. Jubileusze 

- Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Małgorzaty Marciniak, Agaty Ochoty-Hutyry, Adama Hutyry, 

Roberta Rutkowskiego 

 



7. Współpraca produkcyjna/organizacyjna 
 

a) Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie – współpraca przy produkcji prapremiery 
polskiej sztuki „Fałsz ” – 4 spektakle w Teatrze Atelier w Sopocie; 

b) współpraca z Filią nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy produkcji filmowego 
salonu poezji poświęconego twórczości Irit Amiel 
 

8) Działalność w sieci (on-line) 

Ważniejsze prezentacje w sieci: 
A/ Prezentacja spektakli własnych na kanale YOU TUBE: 
- „Proca” – 391 widzów  
- „Efekt” – 500 widzów 
- „W starych dekoracjach” – 255 widzów 
- „Sprzedawcy gumek” – 790 widzów 
- „Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka - piosenki ostatnie” – 814 widzów 
- „MachaLista przebojów” – 18.453 widzów 
 
B/ inne formy: 
- Spacery teatralne z Agnieszką Pobratyn (2 odcinki) – 620 +140 widzów 
- Salon poezji poświęcony Irit Amiel (zrealizowany we współpracy z Filią nr 9 Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie) – 655 widzów  
- wywiady jubileuszowe z aktorami (2 części) – 282 + 193 widzów 
Łącznie: 22. 804 widzów 

 
(w powyższych statystykach nie uwzględniono całej gamy aktywności teatru na facebooku w okresie 
pandemii, m.in.: „Alfabetu teatralnego” wg Nyczka, lektury „Królowej  Śniegu” w wykonaniu 
Teresy Dzielskiej, teledysku z piosenką Gerdy z „Królowej  Śniegu”, aktywności poszczególnych 
aktorów oraz wyświetleń tzw. miniatur) 
 

8. Działania promocyjne i marketingowe 

Teatr podejmował następujące działania o charakterze promocyjnym i marketingowym: 

– realizacja kampanii reklamowej przy powstaniu premiery „Królowej Śniegu” (Radio RMF MAXXX); 

– kontynuacja współpracy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi podczas powstawania premier; 

– kontynuacja współpracy ze Sponsorami i Przyjaciółmi Teatru; 

– utrzymanie dotychczasowych miejsc reklamowych w Częstochowie, m.in. sieć częstochowskich 

przychodni, bilbord przy ul. Kilińskiego, cyfrowy bilbord  

przy Al. Armii Krajowej, teatralne słupy i tablice reklamowe; 

– podtrzymywanie i pobudzanie zainteresowania Widzów działalnością instytucji poprzez 

regularne/codzienne publikowanie różnorodnych informacji na portalach społecznościowych, na 

stronie internetowej Teatru oraz poprzez newsletter;  

– rozwijanie aktywności internetowej;   

– uruchomienie sprzedaży on-line Voucherów do Teatru (elektroniczne bony  

z wydłużonym terminem realizacji); 

– uruchomienie sprzedaży specjalnych cegiełek teatralnych, dzięki którym widzowie mogli wesprzeć 

działalność Teatru pomimo okresu zamknięcia;  

– cykliczne publikowanie informacji o planowanym najbliższym repertuarze; 

– pozyskiwanie nowych widzów poprzez urozmaicone działania promocyjne on-line; 

– 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; 

– kontynuacja projektu „Teatr dla nastolatka” – promocyjne bilety dla młodzieży na wybrany spektakl 

w miesiącu;  

– udostępnianie biletów w promocyjnych cenach w ranach „Szczęśliwych dni”; 

 

Tabela nr 1 

Inwestycje, remonty, infrastruktura Wartość inwestycji 

Budowa dźwigu towarowo-osobowego 1.461 788,62 zł netto 

 
 

Tabela nr 2 

Teatr – dane zbiorcze 

Koszty działalności ogółem 6 568 324,57  zł 

Przychody ogółem 
w tym: 
 
przychody uzyskane 
 
(w tym: przychody z umów sponsoringowo  
reklamowych) 
 

    dotacja Organizatora 
 

(dotacja na remonty i inwestycje) 

6 847 198,01  zł 
 
 
    927 849,01 zł 
       
      29 200,92 zł 
 
  
  5 789 349,00 zł 
     
     130 000,00 zł                           

Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów 
działalności 

             14 % 

Ilość wydanych zaproszeń        589 sztuk 

Średnia frekwencja (siedziba)           79,25 % 

Stan zatrudnienia w osobach             81 

Stan zatrudnienia w etatach           78,50 

 

 
 
Tabela nr  3 

Spektakle / inne imprezy, wynajem sal                                                  - 

Nazwa Liczba Wpływy (w 
złotych) 

Liczba widzów 

Spektakle- Scena Duża      72     517 237,85 14 804 

Spektakle – Scena Kameralna  
im. Iwo Galla 

 18       37 428,45   1 488 

Spektakle poza siedzibą    1         5 555,56      500 

Spektakle plenerowe    0          -      - 

Salony Poezji (na Scenie Kameralnej)    1         1 074,07      116  

Wynajem sal     2         2 845,53  

    



Razem   spektakli    92        561 295,93   16 908 

 

Dane zebrali: Joanna Karkoszka-Toborek, Ewa Oleś, Elżbieta Szkop, Patrycja Kucharska, 
Lidia Maślanka, Zbigniew Macherzyński. 
 
 

 

 

 

 


