
Protokół z VIII Przeglądu Teatrów Amatorskich, 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

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

 

Przegląd Teatrów Amatorskich zorganizowany został w dniu 25 i 26 listopada 2013 roku w sali 

widowiskowo – kinowej „Włókniarz” w Tomaszowie Mazowieckim.  

Uczestniczyło w nim 16 zespołów teatralnych reprezentując szkoły podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne i instytucje kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz z terenu powiatu tomaszowskiego 

w tym:  6 - w kategorii „szkół podstawowych”. 

3 - w kategorii „szkół gimnazjalnych”, 

4 - w kategorii „szkół ponadgimnazjalnych”, 

3 – w kategorii „teatrów dorosłych”, 

 

Celem przeglądu było: 

- prezentowanie i popularyzacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich 

- konfrontacja dokonań artystycznych, 

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

- edukacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych 

- wykazanie zasady równych szans, 

- integracja środowisk twórczych regionu. 

 

Przegląd miał charakter konkursu i oceniony został przez Komisję Artystyczną w składzie: 

 

Lucyna Jakubczyk  - wykładowczyni na Uniwersytecie  Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana  

Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, instruktorka teatralna, reżyser 

 

Ireneusz Maciejewski  - aktor, reżyser teatralny, performer, twórca niezależny 

 

Paweł Pawlik – aktor, reżyser teatralny, muzyk, scenograf, autor sztuk, animator kultury 

 

Komisja Artystyczna po obejrzeniu prezentacji konkursowych dokonała oceny i przyznała następujące nagrody 

i wyróżnienia: 

 

w kategorii szkół podstawowych: 

 

Złota Maska  - ULINKI  za spektakl „Samotny Jędruś”  

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota Maska  - HORROREK za spektakl „Nadąsana gąsienica” 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Srebrna Maska  - TO CI DOPIERO za spektakl „Bal dla Sierot” 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim 

    

Srebrna Maska - SITOWE  za spektakl „Pudło” 

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu 

    

Brązowa maska - GRUPA DZIECIĘCA  za spektakl „Strasznie fajnie” 

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

    

Brązowa Maska - MUSIC SHOW za spektakl „Wielkie Łapy” 

Ośrodek Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim 

 

W tej kategorii komisja artystyczna przyznała wyróżnienia indywidualne 

dla Hani Karazim – za rolę Czerwonego Kapturka ze spektaklu „Wielkie Łapy”                                                        

dla Zuzanny Badury – za rolę dziewczynki w kolorowej spódniczce ze spektaklu „Pudło”  



w kategorii szkół gimnazjalnych: 

 

Brązowa Maska - Grupa Teatralna INNI        za spektakl „Świteź i Anka, czyli zdrada zły koniec miewa” 

Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Wyróżnienie  - SZERY MERY  za spektakl „Kim jesteś człowieku i dokąd zmierzasz?” 

Gimnazjum nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych komisja artystyczna przyznała wyróżnienie indywidualne  

 

dla Damiana Pieczyńskiego z zespołu POTWORY z Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

 

Srebrna Maska -  Nieformalna Grupa „MIG-AWKA"  

       za spektakl „Bajek ze współczesnością potyczka …” 

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego  

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Brązowa Maska - Teatr szkolny MECHANIK  za spektakl „Wariacje na temat RYBKI” 

       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych komisja artystyczna przyznała nagrody aktorskie 

 

- dla Martyny Plichty za rolę „Dilerki” ze spektaklu „Bajek ze współczesnością potyczka …”  

   i za rolę „Dilerki” ze spektaklu „Kopciuszek – historia prawdziwa” 

 

- dla Damiana Zawadzkiego za rolę „Księcia” ze spektaklu „Bajek ze współczesnością potyczka …” 

 

- dla Zuzanny Pełki za rolę „Macochy” ze spektaklu „Kopciuszek – historia prawdziwa” 

 

w kategorii teatrów dorosłych: 

Złota Maska  - MIĘDZYPOKOLENIOWA  GRUPA TEATRALNA  

       za spektakl „Wizyta”    

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota Maska  - MIĘDZYPOKOLENIOWA  GRUPA TEATRALNA  p. Elżbieta Ołubek    

za spektakl „Shirley-ka”        

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota maska  - TEATR MŁODYCH im. Wojciecha Bogusławskiego w Lubochni  

       za spektakl „Jasio się żyni”   

Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni 

 

W tej kategorii komisja artystyczna przyznała indywidualną nagrodę aktorską 

 

- dla p. Barbary Skawińskiej za rolę „Starszej Pani” ze spektaklu „Wizyta” 

 

 

 

 

 

 



Przegląd Teatrów Amatorskich oraz wydarzenia towarzyszące „VIII Tomaszowskim Teatraliom” zostały 

sfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim  

i pozyskanych przez Ośrodek. 

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Starosta Tomaszowski. 

Sponsorem przeglądu była firma Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i firma Eurobox Polska Sp. z o.o. 

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Opieka medialna:  

Dziennik Łódzki Tygodnik 7 Dni, Tomaszowski Informator Tygodniowy, Nasz Tomaszów.pl codzienna 

gazeta internetowa, Radio Fama.  

 

 

Uwagi: 

 

Komisja artystyczna „VIII TOMASZOWSKICH TEATRALIÓW – czyli artystycznych zdarzeń scenicznych” 

w składzie: Lucyna Jakubczyk, Ireneusz Maciejewski oraz Paweł Pawlik pragnie gorąco podziękować 

wszystkim wykonawcom, instruktorom i opiekunom, a także organizatorom za zaangażowanie                        

w przygotowaniu przeglądu. 

 

Chcemy podkreślić wysoki poziom prezentacji w kategorii dziecięcej. Zespoły chętnie i z powodzeniem 

sięgały po nowe formy teatralne przełamując schematy. W efekcie powstały spektakle nowoczesne                    

a jednocześnie bliskie dziecięcemu postrzeganiu świata. 

 

Na szczególna uwagę zasługują prezentacje w kategorii dorosłych. To wielka wartość zarówno w wymiarze 

artystycznym jak i społecznym. 

 

Zachęcamy zespoły w kategoriach młodzieżowych do głębszej refleksji nad problematyką i poszukiwania form 

wyrazu adekwatnych do wieku.  

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom zapisania pięknej i cennej karty historii tomaszowskiego 

święta teatru. 

 

 

       Podpisy członków Komisji Artystycznej 

 

Lucyna Jakubczyk   

 

       Ireneusz Maciejewski 

 

       Paweł Pawlik 

 

 


