
Protokół z Przeglądu Teatrów Amatorskich, 
zorganizowanego po raz piąty  

przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

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

 
Przegląd Teatrów Amatorskich zorganizowany został w dniu 23 i 24 listopada 2010 r. w sali widowiskowo – 

kinowej „Włókniarz” w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczyły w nim zespoły teatralne reprezentujące 

szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury i szkoły średnie z Tomaszowa Mazowieckiego oraz 

miejscowości z terenu powiatu tomaszowskiego. 

W przeglądzie wzięły udział 23 zespoły teatralne w tym: 

14 - w kategorii „szkół podstawowych”,  

7 - w kategorii „szkół gimnazjalnych”, 

2 - 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   - instruktorka teatralna, reżyser, wykładowczyni na Uniwersytecie   

       Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego  

       Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Emilia Adamiszyn             - instruktorka teatralna, recenzentka, doktorantka z Zakładzie Teatru, Dramatu 

i Filmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Tartak”  

w Toruniu 

Mariusz Pilawski  - aktor teatralny i filmowy, reżyser, poeta, felietonista, dyrektor Teatru Małego 

w Manufakturze w Łodzi 

 

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

 

w kategorii szkół podstawowych: 
 

GRAND PRIX i Złota Maska  

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

w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Złota Maska  - SIÓDEMKA  Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota Maska  - TO CI DOPIERO Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota Maska  - CZARY MARY  Dzielnicowy Ośrodek Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Srebrna Maska - Teatrzyk szkolny 

                                 NA MAŁEJ SCENIE Publiczna Szkoła Podstawowa w Królowej Woli 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz


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

w Tomaszowie Mazowieckim 

Brązowa Maska - HORROREK  Dzielnicowy Ośrodek Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Brązowa Maska - TEATRZYK CHŁOPIĘCY „SIEDMIU” 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Brązowa Maska  - CZARY MARY  Zespół Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Wyróżnienie  - SITOWIE   Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu 

 

W kategorii szkół podstawowych komisja artystyczna przyznała także wyróżnienia 

aktorskie  
 

- dla „pięciu sów” ze spektaklu „Prawo jazdy” zespołu SITOWIE 
 

- dla „Czerwonego Kapturka” ze spektaklu „Czerwony Kapturek szuka księcia” zespołu   

  CZARY MARY   ZS nr 8 
 

- dla „Kukułki Wieśki, Wrony i Gołębia” ze spektaklu „Gniazdo” zespołu BRZDĄCE 
 

- dla „Księżniczki Leny i dla robotów” ze spektaklu „Epidemia nicnierobienia” zespołu   

  CZARY MARY    DOK 
 

- dla „Murzynka Bambo” ze spektaklu „Nowy kolega” zespołu „TO CI DOPIERO” 
 

w kategorii szkół gimnazjalnych: 

Srebrna Maska - POD SŁOŃCEM  Publiczne Gimnazjum w Popielawach 
 

Srebrna Maska - OKSYMORON  Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Brązowa Maska - Grupa Teatralna INNI Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Wyróżnienie - TRAKT   Publiczne Gimnazjum w Będkowie  

 

Wyróżnienie  - ARTISTIC SQAD Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 
 

W kategorii szkół gimnazjalnych komisja artystyczna przyznała wyróżnienia aktorskie  
 

- dla „kierowniczki banku” ze spektaklu „Druga szansa” zespołu POD SŁOŃCEM 

- dla „zespołu sekretarek” ze spektaklu „Druga szansa” zespołu POD SŁOŃCEM 

 

w kategorii szkół średnich: 

Wyróżnienie  - Szkolny Amatorski Teatr TRZCINA 
       II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

w Tomaszowie Mazowieckim 

W tej kategorii komisja artystyczna przyznała wyróżnienia aktorskie 

  

- dla „trzech kotów” ze spektaklu „Ballada o chorym księżycu” SAT TRZCINA 
 

 



Uwagi Komisji Artystycznej: 

 
Jury dziękuje opiekunom i wykonawcom za wkład pracy oraz organizatorom za sprawne przygotowanie 

przeglądu. 

Z radością informuje, że poziom artystyczny zaprezentowanych spektakli był dobry. 

Jury zwraca uwagę i prosi o podjęcie starań i pieczołowite dbanie o podstawy techniki mówienia w ogóle, 

emisji i artykulacji. Jednocześnie w sferze dużego zainteresowania jury, co jest uwaga na przyszłość, leży 

podejmowanie ważkich społecznie tematów. Również dobór literatury jest istotny, jak i sens, wymowa         

i prostota w dobieraniu odpowiednich, czystych środków wyrazu. To wszystko kształtuje poczucie smaku, 

wyrabia gust i przygotowuje młodzież do świadomego uczestnictwa w kulturze. 

 

Przegląd Teatrów Amatorskich oraz wydarzenia towarzyszące „V 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 Ceramika Paradyż Spółka z o.o. oraz firma Rembor. 

 

 

       Podpisała Komisja Artystyczna 

 

 

 
 


