
C/ęslochowa. 5 grudnia 2018 r. 

Protokół 
z posiedzenia Rady Artystycznej 

przy Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 

W dniu 5 grudnia 2018 roku w sali prób teatru odbyło się kolejne posiedzenie 
Rady Artystycznej przy Teatrze im. A. Mickiewicza, zwołane przez Dyrektora 
Teatru i Przewodniczącą Rady. 
Udział w nim wzięli: powołani Członkowie Rady (lista obecności stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu), Dyrektor Teatru - Robert 
Dorosławski, Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych - Magdalena Piekorz oraz 
przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy w osobie - Agnieszka Lipińska. 

Spotkanie otworzył dyrektor Robert Dorosławski witając gości i informując o 
sprawozdawczo-planistycznym charakterze obrad. Dyrektor Dorosławski 
przedstawił także członkom Rady nową dyrektor artystyczną Teatru 
Mickiewicza - Panią Magdalenę Piekorz. 
Pani Magdalena Piekorz powitała członków Rady oraz krótko podzieliła się 
własnymi motywacjami, które skłoniły j ą do przyjęcia dyrektorskiego 
stanowiska w częstochowskim teatrze oraz wrażeniami z pierwszych miesięcy 
pracy. Szczególną uwagę zwróciła na wysoki poziom artystyczny zarównio 
obejrzanych dotychczas spektakli, jak i całego zespołu aktorskiego. 
Po niej głos zabrała Przewodnicząca Rady - prof. Anna Wypych-Gawrońska 
proponując następujący porządek obrad: 

1. Przedstawienie przez dyrektora teatru sprawozdania merytoryczno-
finansowego za część roku 2018. 

2. Dyskusja, ewentualne pytania Członków Rady odnośnie powyższych 
zagadnień. 

3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2018. 
4. Przedstawienie przez dyrektora Teatru planu merytorycznego na rok 

2019. 
5. Dyskusja, ewentualne pytania Członków Rady. 
6. Głosowanie nad przyjęciem planu merytorycznego na rok 2019. 
7. Ewentualne wnioski i uchwały Rady. 

Po przyjęciu przez Radę powyższego porządku obrad i po stwierdzeniu quorum, 
przystąpiono do omówień i dyskusji. 



Ad. 1. Dyrektor Teatru Robert Dorosławski przedstawił sprawozdanie 
merytoryczne za rok 2018 (Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu) omawiając 
pokrótce odbiór zrealizowanych premier oraz spektakli zaproszonych do 
udziału w X I I Przeglądzie Przedstawień Istotnych „Przez dotyk". Omówił 
najważniejsze działania edukacyjne i promocyjne. Zwrócił także uwagę n a -
mimo coraz większych trudności z pozyskiwaniem teatralnej publiczności -
utrzymujący się wysoki ilościowy wskaźnik prezentowanych spektakli, 
różnorodność tytułów, sięganie do repertuaru trudniejszego, wymagającego od 
publiczności większych kompetencji kulturowych. 

Ad. 2. Dyskusja, pytania. 

Ad. 3. W wyniku głosowania, Rada Artystyczna postanowiła pozytywnie 
ocenić i przyjąć sprawozdanie merytoryczne Teatru im. A . Mickiewicza w 
Częstochowie za rok 2018. 

Ad. 4. Dyrektor Robert Dorosławski wespół z Dyrektor Magdaleną Piekorz 
przedstawili Radzie plan premier oraz innych szczególnych działań 
artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych częstochowskiego teatru na rok 
2019 (stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego protokółu) oraz omówili 
koncepcję budowy repertuaru X I I I Przeglądu „Przez dotyk", zwracając uwagę 
na zmianę formuły festiwalu polegającej na odejściu od typowego przeglądu na 
rzecz głębszej penetracji tożsamości i kultury miasta. 

Ad. 6. Dyskusja, pytania. 

Ad. 7. W wyniku głosowania Rada Artystyczna postanowiła pozytywnie 
ocenić i przyjąć Plan merytoryczny Teatru im. A. Mickiewicza w 
Częstochowie na sezon 2017/2018. 
Ad. 8. Wnioski, uchwały: 

Protokół sporządziła 
Agata Rospondek 
Organizator pracy artystycznej 
Teatru im. A . Mickiewicza 
w Częstochowie 

Załączniki: 
Nr 1 - lista obecności członków Rady 
Nr 2 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 
Nr 3 - Plan premier oraz innych szczególnych działań artystycznych na rok 2019 
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