
Protokół z Przeglądu Teatrów  
zorganizowanego po raz czwarty przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

w ramach projektu „Tomaszowskie Teatralia – czyli artystyczne zdarzenia sceniczne”  

 
Przegląd Teatrów zorganizowany został w dniu 17 i 18 listopada 2009 r. w sali widowiskowo – kinowej 

„Włókniarz” w Tomaszowie Maz. Uczestniczyły w nim zespoły teatralne reprezentujące szkoły 

podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury i szkoły średnie z Tomaszowa Maz. oraz miejscowości z terenu 

powiatu tomaszowskiego. 

W przeglądzie wzięło udział 16 zespołów teatralnych w tym: 

9 - w kategorii „szkół podstawowych”,  

6 - w kategorii „szkół gimnazjalnych”, 

1 - w kategorii „szkół średnich”. 

 

Celem przeglądu było: 

- prezentowanie i popularyzacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych 

- konfrontacja dokonań artystycznych 

- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole 

- edukacja teatralna dzieci, młodzieży i ich artystycznych opiekunów poprzez udział w zajęciach   

  warsztatowych 

- zainteresowanie dorosłych ekspresją twórczą dzieci i młodzieży 

- integracja środowisk twórczych regionu 

Przegląd miał charakter konkursu. 

 

Komisja artystyczna w składzie: 

 

Lucyna Jakubczyk  - instruktor teatralny, reżyser, wykładowca kultury słowa – Uniwersytet   

   Humanistyczno – Przyrodniczy Filia w Piotrkowie Tryb. ,  

Monika Krawul   - teatrolog, kustosz w Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego  

im. Zbigniewa Raszewskiego, redaktorka wortalu e-teatr.pl i wydawnictw   

Biblioteki Instytutu Teatralnego, autorka publikacji na temat teatru 

Grzegorz Kwieciński  -  reżyser teatralny specjalizujący się w przedstawieniach lalkarskich, dyrektor   

  kilku teatrów  lalkarskich w Polsce, twórca autorskiego Teatru Ognia  

  i Papieru, artysta plastyk, twórca plakatów teatralnych i scenografii 

 

po obejrzeniu prezentacji konkursowych dokonała oceny i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

w kategorii szkół podstawowych: 

 

Złota Maska  - SIÓDEMKA  Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz. 

Złota Maska  - HORROREK  Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

Złota Maska  - GADAJĄCE PAPUGI Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. 

 

Srebrna Maska - GADU – GADU    Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II  

w Tomaszowie Maz. 

Srebrna Maska - SITOWIE   Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu  

Srebrna Maska - SUFLERZY   Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. 

Srebrna Maska - Studio Tańca „Reflex” Ośrodek Kultury Tkacz w Tomaszowie Maz. 
 

Brązowa Maska - CZARY MARAY  Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

Brązowa Maska  - SZCZĘŚLIWA PIĘTNASTKA  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Królowej Woli 

 

 

 



W tej kategorii komisja artystyczna przyznała także nagrody aktorskie  
 

- dla „Kapturka afrykańskiego ”  

  ze  spektaklu „Czerwone Kapturki” teatru GADAJĄCE PAPUGI 
 

- dla „Księżniczki”  

  ze spektaklu „Jest taki kwiat” teatru  SUFLERZY 
 

- wyróżnienie aktorskie dla zespołu GADAJĄCE PAPUGI 
 

w kategorii szkół gimnazjalnych: 

 

Brązowa Maska - AMATORSKI TEATR MŁODZIEŻOWY  
Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Tomaszowie Maz, 

Brązowa Maska  - METAFORA  Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

 

Wyróżnienie - TRAKT   Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie  

Wyróżnienie  - PRÓBA   Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Maz. 

Wyróżnienie - TRAGOS   Zespół Szkół w Budziszewicach  

Wyróżnienie - POD SŁOŃCEM  Publiczne Gimnazjum w Popielawach   

  

w kategorii szkół średnich: 

Złota Maska  - SZEPT   I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz. 
 

Komisja artystyczna przyznała także:  
 

- nagrodę aktorską  za rolę urzędniczki i samobójczyni ze spektaklu „Stres” zespołu 

„SZEPT”  

- nagrodę Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dla Patrycji 

Maciejec za scenariusz i reżyserię spektaklu „Stres”  

- wyróżnienie specjalne  dla pani Elżbiety Wilczyńskiej z Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie 

Maz. za odwagę podejmowania trudnych tematów w teatrze.  
 

Uwagi Komisji Artystycznej : 
Jury wyraża satysfakcję z tak prężnego ruchu teatralnego, który udało się wykreować w Tomaszowie Maz., 

czego efektem były IV Tomaszowskie Teatralia, w których wystąpiło aż 17 grup teatralnych. Mamy 

nadzieję, że tendencja ta dzięki patronatowi Gminy Miasto Tomaszów i Starostwa Powiatowego oraz 

działalności Miejskiego Ośrodka Kultury będzie kontynuowana z jeszcze większym efektem, co pozwoli 

rozwój ruchu artystycznego w mieście. 

Dziękujemy instruktorom, aktorom, organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu 

tegorocznych teatraliów. 

 

Przegląd Teatrów Małych Form oraz imprezy towarzyszące „IV Tomaszowskim Teatraliom” zostały 

sfinansowane ze środków własnych i pozyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

Wydarzenie wsparły finansowo, rzeczowo i organizacyjnie następujące urzędy, firmy i instytucje: 

Gmina Miasto Tomaszowów Mazowiecki, 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, 

Firma Frito Lay i EUROBOX Polska Spółka z o.o. 

 

Organizatorzy składają także podziękowania pani Ewie Adamskiej dyrektorce Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i Kierownictwu Kina Włókniarz za wynajem sali na Tomaszowskie Teatralia. 

 

       Podpisała Komisja Artystyczna 


