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Plan kadencyjny na lata 2019 - 2022 dla Nowego Teatru

im. Witkacego w SluPsku.

ponad lrzy lata spqdzone w Slupsku okazaly sig jednymi z naibardziej tw6rczych i

kreatywnych w moim Zyciu. Poczqtek mojej dzialalno6ci w Nowym Teatrze im'

Witfj."go w Slupsku peien byl wqtpliwo5ci i niewiadomych - zarowno po mojej jak i

osob, tt6re tu spotkalem stronie. Trudnq i wymagajqcq poSwigcen drogq staralem siq

przej66 z zachowaniem uczciwo6ci i poszanowania wsp6lnego dobra, jakim jest

publiczny teatr. Nie wszystko z pewnoSciq w tej wgdr6wce siq udalo. Mam jednak

nadzieje, ze podsumowanie tej kadencji mozna uznac za rzelelnie wykonanq pracg.

Starajqc siq o stanowisko dyrektora Nowego Teatru w grudniu 2015 roku przywolalem

starolytnq zasadq okre5lajqcq cykl kreatywnoSci czlowieka na siedem lat - jak w
starotestamentowej przypowieSci o l?tach tfustych i latach chudych. Powolujqc siq na

tamte slowa zwracam siq z uprzejmq pro6bq o przedluzenie mojej kadencji na

stanowisku dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Slupsku o kolejne trzy lata'

PODSUMOWANI E PI ERWSZEJ KADENCJI

pienruszego stycznia 2016 roku zostalem liderem zespolu posiadajqcego olbrzymi

potencjat i etos pracy postawionego jednak w niezwykle trudnych okolicznoSciach

organiiacyjnych ifinansowych. Rok 2016ty rczpoczynalismy z wielkq nadziejq, ale w

po-nurycfr naitrolac6. Teatr byl zadlulony, styczniowa i lutowa dotacja byly wyplacane

wrcz z poczqtkiem roku budZetowego celem uregulowania zalegfych zobowiqzafi. Teatr

nie posiadaf swojej infrastrukturV, a ta ktora istniala byla w oplakanym stanie. Po kilku



miesiqcach zepsul siQ samoch6d osobowo dostawczy pozbawiajqc nas jedynego
Srodka transportu. Teatr wykazywal aktywno66 korespondujqca z posiadanq dotacjq
podmiotowq (najnilszq w6rod wszystkich teatrow dramatycznych w kraju), nie prowadzil
jakiejkolwiek dzialalnoSci edukacyjnej czy pozarepertuarowej. Blisko polowa
eksploatacji spektakli odbywala sig na zasadzie komercyjnych pokaz6w lekturowych
poza SNupskiem. Teatr gra.N glownie repertuar uzytkowy a instytucja nie byfa

rozpoznawalna na artystycznej mapie Polski. lstnienie bqdZ forma funkcjonowania
Nowego Teatru wydawala siq byc zagroZona

W ciqgu trzech lat dzigki racjonalizacji kosztow, pozyskiwaniu zewnqlrznych 2rodel
finansowania oraz zwiqkszeniu aktywnoSci instytucji udalo nam siq osiqgnq6 stabilno6c
finansowa i organizacyjnq. Proces ten nie m6glby sig odbyd bez olbrzymiego i

solidarnego wysilku cafego zespofu. W oparciu o dotacjq MK|DN (z wkladem wlasnym
Miasta Stupsk) udato nam sig zakupi6 wyposazenie malej sceny, kt6re konsekwentnie
jest rozbudowywane. Zepsuty samoch6d zostaf zamieniony na nowy przy wsparciu
slupskiego ratusza i sponsora prywatnego. Miasto pomoglo nam w zniwelowaniu
zadluZenia wpisanego do budZetu teatru. Wyremontowali6my Malq Sceng, zmieniliSmy
identyfikacjq graficznq teatru, dzialamy w przestrzeni miejskiej, je2dzimy na festiwale,
dostajemy nagrody, kazdego roku otrzymujemy kilkadziesiqt recenzji, jesteSmy
doceniani w rankingach. RozszerzyliSmy profil teatru o spektakle progresywne,
pozyskalismy nowq grupQ odbiorc6w, eksplorujemy i budujemy lokalnq tozsamo6c
miasta, prowadzimy szerokq dzialalno6c edukacyjnq i okoloteatralnq, realizujemy
projekty, pokazujemy siq w kraju i za granicq. O Nowym Teatrze siq m6wi.

PrzepaSc migdzy aktywno5ciq teatru sprzed trzech lat a obecnq jest olbrzymia. W 2015
roku instytucja zagrala 154 razy, z czego blisko polowa byly to spektakle lekturowe
grane komercyjnie poza siedzibq. Poczqwszy od 2016 roku wskaZniki systematycznie
rosly, zeby w 2018 osiqgnqc rekordowq dla Nowego Teatru im. Witkacego w Slupsku
iloS6 243 spektakli (w tym 87 na wyje2dzie) przy zachowaniu ponad 72 procentowej
frekwencji. Warto rowniez zwrocic uwagq, 2e spektakle grane poza siedzibq czqsto
prezentowane sq w ramach festiwali, przeglqd6w czy imprez (w kraju i za granicq)
dajqcych prestiz oraz promocjq leatrowi i miastu. W 2018 roku teatr w Sfupsku
odwiedzito 23 983 osob (co razem z widzami spektakli wyjazdowych daje imponujqcq
ilosc 69 508 wydanych biletow). Dodatkowo teatr co roku realizuje kilkanaScie projektow
edukacyjnych, spolecznych, dziala w przestrzeni miejskiej, wychodzi ze swojq
aktywnoSciq poza budynek instytucji, buduje swojq markq i ksztalci przysztych
odbiorc6w sztuki.

Stabilno56 finansowa i organizacyjna instytucji pozwala na niewielkie, ale
systematyczne i konsekwentne podnoszenie wynagrodzef jej pracownikow. Pozwala
tez na obslugq i realizacjq przedsiqwzigc wykraczajqcych poza zwyczajowq dzialalnoS6
Nowego Teatru. Wyprzedzajqc swoje deklaracje z konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora sfupskiej jednostki sprzed trzech lat oraz w oparciu o pomoc



miasta udalo nam sig w ubieglym roku powolac festiwal teatralny "Scena wolnosci"'

Wydarzenie zorganizowane z okali obchodow 1OO-lecia odzyskania ptzez Polskq

niepodlegNosci siaje siq cyklicznq imprezq prezentujqcq wspolczesny teatr dotykajqcy

proOt"rO* spotecznych otaczajqcej nas rzeczywistoSci. Przedsigwziqcie podnioslo

1'rngq instytucji oraz wprowadzilo nas w og6lnopolski obieg imprez teatralnych. Kolejna

edyc1a fesiiwalu jest juz w realizacji - odbqdzie sig w pa2dzierniku 2019 roku ibqdzie

doiyczye idiomu i'transformacja" w 30 rocznicq przemian ustrojowych Polski i tej czqsci

Europy.

Najwiqkszym jednak wydarzeniem mijajqcej kadencji bylo pozyskanie Srodkow i

,o=pio"rq"ie budowy sieOziOy Nowego Teatru. W miejscu jedynej nalezqcej do nas

nieruchomoSci (warsztat/magazyn) powstaje Centrum Inicjatyw Spolecznych i

Artystycznych. Inwestycja tellito*"na jest w ramach projektu ,,t-amiemy bariery'

lqczymy pokolenia - rewitalizacja Obszaiu Podgrodzia, Starego Miasta i Srodmie5cia

tti i.rtr'Slupska" finansowanego ze Srodk6w Europejskiego F unduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa

Pomorskiego na lata 2014-2020. Budynek bgdzie posiadal scenQ z widowniq na 240

miejsc, sale pr6b i sale warsztatowe, foyer z kawiarniq, pelne zaplecze techniczne,

biurowe oraz pokoje aktorskie z tarasami na dachu. Inwestycja bqdzie kosztowala

ponad 17 milionowztotych izostanie oddana do uzytku na poczqtku2020 roku' Projekt

iw czqsci dotyczqcej ieatru) obejmuje adaptacjq, remont, rozbudowq i nadbudowq

budynku bytej wozor,vni na potrzeby Nowego Teatru w slupsku przy ul. Lutoslawskiego

oraz zagospodarowanie podworka nale2qcego do Polskiej Filharmonii sinfonia Baltica.

planowJny budynek bqdzie posiadal ponad 1800 m2 powierzchni uzytkowej, 4

kondygnacje, rozmiary blisko 30 x 30 metrow i bgdzie w pelni przystosowany do potrzeb

os6b niepelnosprawnych. w projektowanych pomieszczeniach, opr6cz dziafalnosci

scenicznej, teatr ogozie prowadziN dziaNalno56 spolecznq i edukacyjnq skierowanq do

dzieci i mlodziezy, seniorow oaz osob z obszaru rewitalizowanego' Planowana

inwestycja rcz na zawsze rozwiq2e problem wspoldzielenia jednego budynku przez

dwie insiytucje (Nowy Teatr i Filharmoniq sinfonia Baltica) o diametralnie odmiennej

specyfice, potrzebactr i trybie pracy. Nowa siedziba pozwoli teatrowi i filharmonii w

,porbb pfnny prowadzi6 iwolq dzialalno6c oraz.zapewni mieszkafcom miasta ofertq

kulturalnq dostqpnq regularhie i w optymalnych warunkach a miasto zyska

reprezentacyjny 
-i'nowocz-esny 

obiekt. Realizacja inwestycji przebiega sprawnie i bez

ist,otnych pro-otemow - obecnie zbliaamy siq do zakonczenia etapu surowego otwartego'

po 1S-tu latach dzialalnoSci Nowy Teatr zyska wreszcie swoja wlasnq siedzibg!

ZAGROZENIA IWYZWANIA

Przeniesienie do nowego obiektu zwigkszy komfort pracy teatru i stworzy nowe

mozliwo6ci rozwoju. ReaLacja inwestycji a tak2e przeprowadzka jest dla nas jednak

duzym obciqzeniem finansowym i organizacyjnYm: Niesie za sobq rowniez zagrozenia,

takie jak koniecznoS6 zwiqks zenia koszt6w funkcjonowania jednostki oraz zmianq



struktury budowania repertuaru i organizowania aktywnoSci instytucji. Dotychczasowa

eksploaiacja spektakli opierala sig na wypelnianiu termin6w dostqpno6ci duZej sceny

ig Simfonia Baltica i uzupelnianiu ich

a takZe przedstawieniami wyjazdowymi'
meralnej widowni (240 miejsc) nowego
u my5lenia o konstruowaniu repertuaru'
miasta alakZe zespolu rozwiqzaniem jest

ranych na miejscu przy jednoczesnym

szcza tych w odleglych miejscowo6ciach'

Zwigkszenie zajqtoSci pracownikow teatru na miejscu daje rowniez mozliwo6c

rczszerzenia aktywno6ci edukacyjnej i okoloteatralnej prowadzonej przy tealrze a takze

t. Takie rozwiqzanie niesie jednak za sobq

ertuaru oznacza podniesienie budzetu

stawierl a takle rozbudowanie zespolu

cnym, choc generujqcym kolejne ryzyka

(akos6 artystyczn a, organizacja pracy), wyjsciem jest zbudowanie systemu wymian i

koprodukcji z innymi instytucjami kultury.

Innym zagro2eniem jest mozliwo66 procentowego spadku frekwencji - nawet przy

zwigiszon"J itos.i widzow w skali roku, Zmniejszenie ilosci spektakli wyjazdowych z

duzym prawdopodobienstwem spowoduje obnizenie przychod6w instytucji, co jednak

nie-powinno wplynqc na wysokoSc dochod6w teatru. Calkowita eliminacja spektakli

wyjazdowych wyd-aje sig jednak niemozliwa z kilku powodow. Nowy Teatr obsNuzyl w

21jg roku 69 50g osob z czego 23 983 stanowili widzowie w siedzibie instytucji. Jak

wynika z badan przeprowadzonych pzez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w

Warszawie zaledwie 5 % spoleczefstwa chodzi przynajmniej raz w roku do teatru.

Biorqc pod uwagQ liczebnoSc mieszkaricow Slupska (88 000) latwo zauwaZyc, 2e

Srednia ta w naizym przypadku jest znacznie zawyZona, nawet biorqc pod uwagq

udzial mieszkancow okolic miasta ipodwyzszajqce statystyki grupowe wyj6cia dzieci I

mlodzieZy szkolnej do teatru. Naszym celem bqdzie bardziej intensywne Sciqganie

widowni miejskiej i regionu do siedziby Nowego Teatru - ilo6c ta jednak jest

ograniczona. Teair w ob6cnej formie funkcjonowania i finansowania wydaje siq nie miec

mozliwoSci satysfakcjonujqcego zapelnienia repertuaru wytqcznie w jego siedzibie'

spektakle wyjazdowe odpowiadajq rowniez na potrzeby przynajmniej dwoch grup

itinerariuszy teatru. Udzial w festiwalach teatralnych, imprezach kulturalnych, obecnosc

w innych ogrodkach kultury buduje prestiz instytucji i promuje miasto. Jest czynnikiem

rozwojowym dla zespolu instytucji, utrzymuje nas w kontakcie z bieZqcymi trendami,

Srodowiskiem ogolnopolskim, buduje pozycjq miasta jako prgZnego oSrodka

artystycznego. Oi zagranel iloSci spektakli zale2y rowniez wynagrodzenie glownie

dz1alu artystycznego teatru. Nagle i znaczqce wyeliminowanie eksploatacji poza

siedzibq teatru ro"gtony wydatniJ wpfnq6 na uposazenie czqsci jego pracownik6w'

Zwigkszenie iloSci spektakli granych na miejscu determinuje rowniez charakter

wybieranych pozycji repertuarowych. Muszq byc roznorodne i musi ich byc wiele - tak,

zeOy stwo rzye sieioki wybor. JednoczeSnit powinny one w duzej mierze wychodzi6 na

przeciw oizekiwaniom lokalnej spoNeczno6ei orcz miec charakter uzytkowy.



Dotychczasowa polityka instytucji, opisana w moim rzechlat, kladqca nacisk na podqZanie w kierunku teatru duke
ryzyko niskiej popularnoSci repertuaru wSrod lokaln
Teitru pzez wiete tat nieobecnosci instytucji w m ffi9:pzez politykq rep dniej dyrekcji przywykli do bardzo wyrazistychpropozycji repertua h obserwacji wynika jednozna cznie, ze odbiorcynaszych dzialan p wydarzen kulturalnyth niz klasycznego teatru,produkcji wyra2nie efekt (roz
Myslqc o celach planowanego repertuaru
jeszcze, wynikajqcy z misji statutowej i

tozsamoSci regionu a tak2e dbalosc o ro
najbli2szych latach powinno wigc byc jak najbardziej optymalne wywazenie repertuaru
zarowno pod wzglgdem formy gatunkowej jik i sposobu jego eksploatacji, budowanie
wyrazistych propozycji w oparciu o lokalny zespof.

PLANY REPERTUAROWE

Dobor repertuaru determinujq opisane powyzej warunki, ale rownie2inne okolicznoScia takae oczekiwania interesariuszy teatru. Instytucja powinna posiadac wyra2nie
okre6lone cele, zeby mie6 punkt odniesienia w trakcie swoich dzialan. Czqsto na
d
fi 

wpfywa mozliwo6c pozyskania zewngtrznego

d T?^^l"J:dukcje, sponsorzy). W naszy-h

d 
plenruszej kolejnoSci pojawial sig pomysf na

d 
poszukiwanie grantu . Przy tak niskiej jednak
ie kompromisu jest nieodzownym elementembudowania polityki repertuarowej teatru. Pamiqtajmy r6wniez o insertachposzczegolnych grup, dla

interesariuszem teatru sa mi
kulturalnych, edukacyjnych,
glownym celem. Podobne zadania teatr spe
- zwlaszcza okolic slupska. warlo o tym pamiqtac w kontekscie idei poszukiwania
dodatkowych srodkow finansowania -teatru. Interesariuszem teatru jest r6wniez samo
miasto - istnienie teatru jest czynnikiem kulturotwotczym i miasiotwotczym. Teatr
uzupelnia potrzeby miasta w zakresie organizacji impiez miejskich i obecno5ci wprzestrzeni publicznej, bywa salonem miejskim, jest przyja=nqi otwartq przestrzeniq
zycia spolecznego, buduje srodowisko kulturalne wokol siebie, ksztalci odbiorcow i
tworcow kultury. Jednym z naszych zadan jest rowniez promowanie miasta poza jego
siedzibq, kreowanie wizerunku SNupska jako nowoczesnego oSrodka kultury, budowanie
prestizu miasta. Te zadania nie zostanq zrealizowane wylqcznie poprzez obsfugiwanie
potrzeb lokalnej spole teatru sq r6wniez'pracownicy inltytucji
oraz leatr sam w so m jest stwarzanie mozliwosli roiwolu
osobom zatrudnionym za bie?qcymi trendami w kultu rze, udzial w
2yciu spolecznym i artystycznym Srodowiska kulturalnego kraju, poszukiwanie, badanie
i prowadzenie eksperymentu w przestrzeni sztuk sceniirnycn. ieatr jest zobowiqzany



do zapewnienia godziwego wynagrodzenia i warunk6w pracy osobom w nim
zatrudnionym. OczywiScie w swojej dzialalno6ci mozemy klasc nacisk na wybrane cele -
pominiqcie jednak kt6rego6 z nich zadziaNa destrukcyjnie na pozostale.

Repertuar teatru powinien siQ skNada6 z wyrazistych pozycji i porusza6 miqdzy
okre5lonymi celami: rozrywka (farsa, spektakl muzyczny, komedia), edukacja (spektakle
lekturowe i skierowane do publicznoSci szkolnej pelniqce rowniez funkcjg spektakli
familijnych , rzadziej wieczornych), spektakle progresywne/festiwalowe a takZe budujqce
lokalnq tozsamoSc, poruszajqce aktualne problemy spoleczne. Poszczeg6lne spektakle
czgsto spelniajq ro2ne funkcje uzupelniajqc paletg cel6w repertuaru. W ciqgu
najblizszych trzech lat chcialbym w slupskim teatrze zrealizowac nastqpujqce pozycje
repertuarowe (w kazdym sezonie minimum 4 produkcje):

Witold Szablowski, lzabela Meyza "Nasz maly PRL",
Jolanta Janiczak "Trump Ameryka",
Clementine Beauvais "Pasztety do boju",
Michal Kurkowski "Ostatnia czarownica",
G. Oruell "1984",
Piotr Trojan "Disco polo",
Jan Brzechwa "Akademia Pana Kleksa",
Ren6 Goscinny, Jean-Jacques Semp6 "Mikolajek",
Dominik Nowak "You is beautiful",
Donald Churchill i Peter Yeldham "Skok w bok", . Fred Apke "Via - gra",

Charles Dickens "Opowie66 wigilijna".

ChciaNbym r6wniez, Zeby w teatrze funkcjonowal autorski kabaret literacki prezentujqcy
nowy program przynajmniej jeden raz w kazdym sezonie. FormuNa przedsiqwziqcia
mogfaby czerpac wzorce z popularnych obecnie przedsiqwziq6 takich jak "Pozar w
burdelu" czy "Kabaret na koniec 6wiata", ale r6wniez klasycznych kabaret6w ("Kabaret
starszych panow" czy lokalny "DKD"). W swoim repertuarze powinni5my miec rownieZ
programy mikolajkowe a takZe spektakl skierowany do najmlodszych widz6w (tzw.
najnaje). W realizacji planu repertuarowego zamierzam wspolpracowac z re?yserami:
Rafal Dziwisz, Wiktor Rubin, lwo Vedral, Ewelina Marciniak, Daria Kopiec, Wawrzyniec
Kostrzewski, Natasza Softanowicz, Karolina Maciejaszek, Piotr Trojan, Pawel Swiqtek,
a takhe debiutujqcy lub wchodzqcy na rynek reZyserzy mlodego pokolenia. Dobrq
praktykq dajqcq moZliwo6c rozwoju zespolowi artystycznemu Nowego Teatru i z ktorej
chcialbym korzystac, jest powierzanie realizaqi wybranych spektakli aktorom
pracujqcym na stale w instytucji. W ka2dym sezonie chciafbym r6wniez sam
wyrezyserowa6 jeden ze spektakli.

PROMOCJA I EDUKACJA

Eksploatacjq repertuaru chcialbym oprzec o lrzy flagowe imprezy organizowane pzez
teatr. Jesienny festiwal "Scena wolno6ci" stal siq juz stalym elementem naszej



aktywno$ci - wlaSnie jesteSmy w trakcie organizowania jego kolejnej edycji (3 - 6

pa2dziernlka 2019). W tym roku po taz pierwszy zamkniemy sezon artystyczny
przeglqdem powstalych w nim premier (13 - 16 czerwca2019). lmpreza organizowana
jest wraz z Urzqdem Miasta oraz innymi instytucjami i partnerami w mie6cie. Jej celem
jest podsumowanie sezonu, przybliZenie wydarzen artystycznych lokalnej spoleczno6ci,
slupszczanom powracajqcym na wakacje do domu a przede wszystkim krytykom

teatralnym i partnerom teatrow, ktorzy w przeciqgu czterodniowego przeglqdu zobaczyc

bqdq mogli praktycznie wszystkie wydarzenia sceniczne, jakie mialy miejsce w

mijajqcym sezonie w naszym mie6cie. Przedsigwzigcie ma te? funkcjq konsolidujqcq
miejscowe Srodowiska tw6rcze i lokalnych odbiorcow sztuki, Plebiscyt towarzyszqcy

imprezie nada jej wyaszq rangQ i bgdzie formq nobilitacji dla pracujqcych w Slupsku

artystow. Turystyczny charakter naszego regionu a takhe naturalny spadek

zainteresowania teatrem pod koniec i na poczqtku sezonu zrodzil pomysf

zorganizowania "Lata z komediq" - wakacyjnej imprezy zakladajqcei eksploatacjq
rozrywkowego repertuaru w Slupsku i okolicznych miejscach generujqcych duZy ruch

wakacyjny. Od trzech lat teatr pracuje w okresie letnim - przedsigwziqcie byloby wigc

rozszerzeniem naszej wakacyjnej aktywno6ci. Realizacja projektu wymaga

zaangaZowania miasta a takZe wspotpracujqcych z teatrem gmin i oSrodkow kultury.

Wykorzystanie turystycznej specyfiki regionu pozwoli na odwrocenie naturalnego trendu

eksploatacji scenicznej tworzqc atut z "og6rkowego sezonu" uwaZanego zazwyczai w

teatrach za martwy. Projekt zwiqzany jest jednak z koniecznoSciq reorganizacji pracy

osob zatrudnionych w teatrze (urlopy, zatrudnienie dodatkowej obslugi technicznej).

Chcialbym ,2eby pierwsza edycja "Lata z komediq" miala miejsce w 2020 roku.

Niezwykle waZnym elementem naszej dzialalno6ci, a jednoczeSnie formq promocji /

komunikacji z naszq publiczno6ciq, jest edukacja teatralna i dzialania okoloteatralne. W

teatrze stale dziala kilka grup teatralnych angazujqcych dzieci, mlodzieZ i senior6w. W

najbli1szym czasie chcemy zorganizowa6 rownie2zalqcia dla osob niepelnosprawnych /

wykluczonych. Do naszego prog ram u chcieliby6my rown ie 2 wlqczy c cykl iczne spotkan ia

Klubu Recenzenta w formie dyskusyjnego kola krytycznego dzialaiqcego i publikujqcego

swoje prace przede wszystkim w wydawanej przez teatr gazecie. Zamierzamy r6wnieZ

uruchomic warsztaty dramaturgiczne, wyj6c z odbywajqcymi sig obecnie po spektaklach

lekturowych lekcjami teatralnymi do szk6l, organizowac spotkania tematyczne dla os6b

starszych. W najblizszym czasie ruszamy z akqq czytania bajek, dramat6w i poezji w

sNupskich oraz okolicznych kawiarniach. Chcemy publikowa6 programy teatralne,

katalogi edukacyjne a z oka4i 1S-lecia powolania Nowego Teatru w Slupsku

zamierzamy wydac ksiqzkg podsumowujqca ten okres. Dzialamy projektowo i

okazjonalnie organizujqc wydarzenia w teatrze i przestrzeni miejskiej. Raz w miesiqcu w

leatrze dziala niania animujqca zabawy dla dzieci pozostawionych pod jej opiekq,

podczas gdy opiekunowie uczestniczq w spektaklu na du2ei scenie. Dla obcokrajowc6w

organizujemy spektakle z napisami w jgzyku angielskim i niemieckim. Wspolpracujemy

z lokalnymi jednostkami przy organizacji okoliczno5ciowych wydarzen i akcji. We

wszystkich dzialaniach edukacyjnych prowadzonych ptzez Nowy Teatr im. Witkacego w

SNupsku uczestnicy biorq udzial nieodplatnie. lntensywno56 i ilo6c prowadzonych



dziatafi pozarepertuarowych przekracza nasze mozliwo6ci organizacyjne. Wraz z
oddaniem nowego budynku teatr wzbogaci sig o dwie sale warsztatowe / sale prob, co,
wtaz z uzywanq obecnie mafq scenq w budynku przy ul. Jana Pawla ll 3, powinno
rozwiqzac problem lokalowy instytucji. Nie rozwiqZe jednak problemu finansowania i

obsady kadrowej Nowego Teatru.

STRUKTURA I ORGANIZACJA PRACY

Prowadzona pvez teatr dzialalno56 osiqgngla punkt, w ktorym dalszy rozwoj bez
dodatkowego finansowania i rozszerzenia zasobow kadrowych wydaje siq niemoZliwy.
Funkcjonowanie w nowym budynku a takhe zmiany struktury repertuaru z tym zwiqzane
wymagajq zwigkszenia finansowania instytuili oraz zatrudnienia dodatkowych os6b.
ldealnym rozwiqzaniem tej sytuacji byloby wspotfinansowanie Nowego Teatru ptzez
Urzqd Marszalkowski lub Ministerstwo Kultury. Dodatkowe pof miliona zlotych rocznie,
pozostawiajqc nas ciqgle najnihej dotowanym teatrem dramatycznym w Polsce,
pozwoliloby nam spokojnie realizowa6 statutowe dzialania w Slupsku i okolicy.
Korzystnym mogloby te2 by6, podpisanie umow partnerskich z innymi gminami na
prowadzenie scen zamiejscowych w ich siedzibach. Teatr zapewniafby caNorocznq,
regularnq obslugq w zakresie eksploatacji spektakli i edukacji na zaprzyjaZnionych
scenach. Pozwoliloby to zwiqkszyc zywotno66 produkowanych spektakli ograniczonq
wyporno6ciq liczebno6ci miasta, poszetzyc zasigg oddzialywania instytucji a
wspolpracujqcym podmiotom w tanszy i profesjonalny spos6b zrealizowac swoje
potrzeby kulturalne w zakresie dzialan teatralnych.
Stoimy r6wniez przed konieczno6ciq zapewnienia instytucji powierzchni magazynowej

a takZe warsztatu budowy scenografii (w budowanym obiekcie nie znalazlo siq na nie
miejsce). Lokale bgdqce obecnie w dyspozycji teatru sq w bardzo zlym stanie i nie
spefniajq swoich funkcji. Nalezy wziE6, pod uwagq w najbli2szym czasie wybudowanie
lub dostosowanie do potrzeb teatru jednej duzej powierzchni spelniajqcej te funkcje.
Rowniez dalsze uzytkowanie malej sceny bez zainstalowania klimatyzacji w
pomieszczeniu, nie pozwala na spelnienie podstawowych warunk6w jej uzywania przez
minimum czlery miesiqce w roku. Koniecznym wydaje siq tez zwiqkszenie zasobow
kadrowych instytucji a takZe zmiana struktury organizacyjnej teatru. Zmieniajqce sig
warunki funkcjonowania instytucji zmuszajq nas do rozszerzenia zespolu technicznego i

obslugi budynku, zespolu artystycznego a takhe uporzqdkowanie pracy i zwiqkszenia
zasobow dzialu merytorycznego teatru. Dzial promocji, spefniajqcy obecnie wiele
funkcji, wymaga zatrudnienia kierownika porzqdkujqcego i stymulujqcego prace
zespofu. Koniecznym jest poloZenie nacisku na zwiqkszenie sprzeda?y i organizacji
widowni a takZe wzmocnienie dzialu o specjalistg do spraw literackich i edukacji
teatralnej. W zakres zadan takiej osoby wchodziloby redagowanie wszelkich tekstow
uzywanych w dzialalnoSci teatru, prowadzenie zajqc Klubu recenzenta, warsztatow
dramaturgicznych, lekcji teatralnych w siedzibie teatru i w placowkach edukacyjnych,
opracowywanie materialow edukacyjnych, programow i innych publikacji teatru,
redakcja gazety teatralnej a takhe tworzenie archiwum instytucji. Dostosowujqc



strukturg zatrudnienia do istniejqcych warunk6w i posiadanych zdsob6w kadrowych

nalezaloby rozwazye wyodrqbnienie prac( wni plastycznej z dzialu technicznego'

podzielenie pracownikow obilugi sceny na mniejsze brygady ptzy jednoczesnym

wydzieleniu osoby odpowiedzialnej za kaZdq z nich' Proponowany nowy schemat

oiganizacyjny teatru stanowi zalqcznik do niniejszego dokumentu.

FINANSOWANIE

W zwiqzku z Planowanym na Poczqtek
utrzymanie obecnego poziomu dotacji po

zwiqzanych z przeniesieniem do nowego

obsluga budynku) sq trudne do oszacowan

tysigcy zlotych rocznie. Koszty pochodne

roznoiodno5ci repertuaru i ilo6ci granych

konieczne do utrzymania nowej siedziby' Z

partnerami o podobnym poziomie i pt

instytucjami wspoNpracujqcymi z Nowym Teatrem obecnie, odwrocenie czqSci widowni

od oferty instytucji itd" 
In ztotych rocznie pozwoli

Y PowYzej Plan kadencYjnY,

i okoloteatralnq, zwigkszY6

trudnienie konieczne do obsNugi nowego

budynku oraz obsNugi szerszego repertuaru a takZe do pozyskania wiqkszej ilosci

widzow w siedzibie teatru. przy iakin finansowaniu teatr bqdzie realizowal 5

takli lekturowych i rozrywkowych pojawiq sig

tiwalowe, eksplorujqce lokalnq tozsamoSc

wydarzen w teatrze do 300 rocznie' przy

siedzibie teatru - na nowej scenie' obecnie



\
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eksploatowanej mafej scenie (ktorej remont planujg jeszcze w tym roku) oraz w innych
przestrzeniach na terenie Sfupska (np. spektakle plenerowe, imprezy w
niestandardowych miejscach). Utrzymam frekwencjq na poziomie powyzej 70o/o,
podniosg te? iloS6 wydanych rocznie biletow oraz przychody wlasne instytucji.
Zwiqkszenie zatrudnienia w dziale promocji i organizacji widowni pozwoli mi na sprawnE
organizacje trzech duzych impr.ez rocznie (festiwal "Scena wolnoSci", przeglqd sezonu
oraz projekt "Lato z komediq") - przy zaloheniu wspoffinansowania ich przez miasto oraz
inne podmioty. Finansowanie teatru na poziomie 2,5 miliona zlotych rocznie,
pozostawiajqc nas ciqgle najnizej dotowanym teatrem dramatycznym w kraju, jest
konieczne nie tylko dla rozwoju instytucji, ale do podstawowego funkcjonowania i

spelniania swoich statutowych powinnoSci przez Nowy Teatr im. Witkacego w Slupsku.

Dominik Nowak
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
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