
Protokół  
z pierwszego Przeglądu Teatrów Małych Form  

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

w ramach projektu  

„Tomaszowskie Teatralia” – czyli artystyczne zdarzenia sceniczne  

 

 
Przegląd Teatrów Małych Form zorganizowany został w dniu 29 listopada 2006 r. w sali 

widowiskowo – kinowej „Włókniarz” w Tomaszowie Maz. Uczestniczyły w nim zespoły teatralne 

reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazja i ośrodki kultury z Tomaszowa Maz. oraz 

miejscowości z terenu powiatu tomaszowskiego. 

W przeglądzie wzięło udział 20 zespołów teatrów małych form w tym: 

w kategorii „szkół podstawowych” - 8 zespołów teatralnych,  

w kategorii „szkół gimnazjalnych” - zaprezentowało się 11 zespołów. 

 

Celem przeglądu było: 

 

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

- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, 

- promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży, 

- edukacja teatralna dzieci i ich artystycznych opiekunów. 

 

Przegląd miał charakter konkursu. 

 

Komisja artystyczna w składzie: 

 

Elżbieta Kmieć   – pedagog, reżyser - Łódź 

Jerzy Kaszuba   – reżyser, przedstawiciel Towarzystwa Kultury Teatralnej 

   oddział w Sieradzu 

Jędrzej Zdziarski  – aktor – przedstawiciel Towarzystwa Kultury  

   Teatralnej oddział w Warszawie 

Sławomira Mrozowicz  – teatrolog – Miejski Ośrodek Kultury  

   w Tomaszowie Maz. 

 
po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych dokonała oceny i przyznała następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

 

w kategorii szkół podstawowych: 

 

Złota Maska  - Teatrzyk kukiełkowy „Gałganek”  

  z Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Maz.  

  Spektakl „Czerwony Kapturek” 

 

Złota Maska  - Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej nr 1 

     Spektakl „Z wierszami bawimy się w teatr”   

 

 



Srebrna Maska - Zespół Teatralny „Heca” ze Szkoły Podstawowej nr 13  

     Spektakl „Rady nie od parady” 

 

Srebrna Maska - Teatr żywego aktora „To ci dopiero” ze Szkoły Podstawowej  

  nr 13 

  Spektakl „Eko – Kapturek” 

 

Brązowa Maska  - Grupa praktyk teatralnych „TOMY”  z Centrum    

  Chrześcijańskiego „TOMY” 

     Spektakl „Punchinello” 

 

Brązowa Maska  - Teatr dramatyczny „Gadające Papugi” ze Szkoły Podstawowej  

  Nr 14 

  Spektakl „Pampilio” 

 

Wyróżnienie - Zespół teatralny „Grom” ze Szkoły Podstawowej nr 14 

     Spektakl „Przeciw agresji” 

 

Wyróżnienie  - Teatrzyk dziecięcy „Siódemka” ze Szkoły Podstawowej nr 7 

     Spektakl „Ja coś mam” 

 

Komisja artystyczna nagrodziła także poszczególnych uczestników przeglądu za 

„indywidualne role”: 

 

- za rolę Wilka w spektaklu „Czerwony Kapturek”  

  – Teatrzyk kukiełkowy „Gałganek” 

- za rolę Tygryska i rolę Króla w spektaklu „Pampilio”  

  - Teatr dramatyczny „Gadające Papugi” 

- za rolę Jeżyka w spektaklu „Ja coś mam”  

  - Teatrzyk dziecięcy „Siódemka” 

- za rolę Papugi w spektaklu „Z wierszami bawimy się w teatr” 

  - Zespół teatralny przy Szkole Podstawowej nr 1 

- za rolę Kapturka w spektaklu „Eko – Kapturek” 

  - Teatr żywego aktora „To ci dopiero” 

- za rolę Ojca w spektaklu „Rady nie od parady” 

  - Zespół Teatralny „Heca”



W kategorii szkół gimnazjalnych 

 

Złota Maska - Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego w Lubochni  

  z Publicznego Gimnazjum w Lubochni 

  Spektakl „Wesele Boryny – oczepiny” 

 

Złota Maska  - Zespół teatralny „Oksymoron” z Gimnazjum nr 4 

     Spektakl „Z zabaw i gier dziecięcych” 

 

 

Srebrna Maska - Teatr żywego planu „Smyki” z Dzielnicowego Ośrodka Kultury  

     w Tomaszowie Maz. 

     Spektakl „Brzydkie Kaczątko” 

 

Brązowa Maska  - Zespół teatralny „Szkolna scena” z Publicznego Gimnazjum  

  w Rzeczycy 

  Spektakl „Romeo i Julia”  

 

Brązowa Maska - Teatr dramatyczny „ARS CAMERALIS” z Gimnazjum nr 7  

     Spektakl „Ja” Story 

 

Wyróżnienie - Zespół teatralny „Arlekin” z Publicznego Gimnazjum  

  w Lubochni 

  Spektakl „Samotni są wśród nas” 

 

Wyróżnienie  - Amatorski Teatr Młodzieżowy z Gimnazjum nr 6 

     Spektakl „Mały Książe” 

 

Wyróżnienie  - Teatr awangardowy „RO – ZU – MI?” z Gimnazjum nr 7 

      Spektakl „Coś zupełnie innego…” 

 

Wyróżnienie - Zespól teatralny „M jak młodzi” z Gimnazjum nr 3 

     Spektakl „Ugodzeni strzałą Amora” 

 

Wyróżnienie  - Zespół teatralny „CICHO – SZA”  z Publicznego Gimnazjum  

  w Niewiadowie 

  Spektakl „Baśń o współczesnej śpiącej królewnie” 

 

Wyróżnienie  - Teatr dramatyczny „itd.” z Gimnazjum nr 2 

     Spektakl  - Parodia „Balladyny” 

   

 

 

 

 



Uwagi Komisji Artystycznej : 

 
Komisja artystyczna wyraża zadowolenie z tak dużej ilości uczestniczących zespołów                     

w przeglądzie. Tak wielka grupa młodych, odważnych ludzi chcących zajmować się działalnością 

teatralną jest optymistycznym zjawiskiem w obecnych czasach, gdzie panuje zanik zainteresowań 

sztuką mówienia i aktywnością twórczą. 

Dlatego też Komisja postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim zespołom teatralnym. 

Mamy nadzieję, że przegląd ten wejdzie na stałe do kalendarza imprez artystycznych, stając się 

kuźnią młodych talentów. 

 

 

Zorganizowanie Pierwszego Przeglądu Teatrów Małych Form oraz imprez towarzyszących             

w ramach „Tomaszowskich Teatraliów”, stało się możliwe dzięki środkom finansowym 

przeznaczonym i pozyskanym na ten cel przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

 

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

Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.: - Wydział Promocji, Kultury i Sportu  

     - Wydział Edukacji 

Starostwo Powiatowe: - Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej i Strategii Rozwoju 

Firma „TOMPOL” Ewa i Sławomir Burianowie s.j. 

Firma „Inter Vion” 

Firma Mc’Donalds 

Księgarnia p. Barbary Goździk 

Dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Maz. 

Kierownictwo i pracownicy kina „Włókniarz.” 

Wszystkim wyżej wymienionym, organizatorzy składają serdeczne podziękowania. 

 

        

Podpisy Komisji Artystycznej: 
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