
Protokół z IX 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 21 i 22 listopada 2014 roku w sali 

widowiskowo – kinowej „Włókniarz” w Tomaszowie Mazowieckim.  

Uczestniczyło w nim 17 teatrów reprezentując szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i instytucje 

kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz z terenu powiatu tomaszowskiego 

w tym:  7 - w kategorii „szkół podstawowych” 

2 - w kategorii „szkół gimnazjalnych” 

4 - w kategorii „szkół ponadgimnazjalnych” 

4 – 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: 

 

Anna Nowak – animatorka kultury, instruktorka teatralna, arteterapeutka, realizatorka projektów społeczno –  

                          kulturalnych 

 

Andrzej Czerny – reżyser teatralny, scenarzysta, pedagog, twórca grupy teatralnej Dziewięćsił 

 

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

 

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

i wyróżnienia: 

 

w kategorii - szkoły podstawowe: 

 

Złota Maska  - Grupa teatralna „ULINKI”  za spektakl „Ciąg dalszy nastąpi…”  

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Złota Maska  - „MISZ – MASZ”   za spektakl „O smoku, który zmienił jadłospis” 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Srebrna Maska  - „TO CI DOPIERO”   za spektakl „Sposób na nudę” 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim 

    

Brązowa Maska - Teatrzyk Dziecięcy „SIÓDEMKA” za spektakl „Czerwone Kapturki” 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

    

w tej kategorii Komisja Artystyczna przyznała również:  

 

wyróżnienie  - dla teatru „SITOWE”- za grę zespołową w spektaklu „Pobawmy się w teatr” 

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu 

wyróżnienie  - dla „TEATRU NIEFRASOBLIWEGO”- za radość tworzenia teatru w „Wariacjach o Śpiącej 

Królewnie”   Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

wyróżnienie  - dla Teatrzyku Dziecięcego „SIÓDEMKA”  

za sugestywne opracowanie warstwy dźwiękowej drugiego planu w spektaklu „Czerwone 

kapturki”    Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 



w kategorii: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i teatry dorosłych: 

 

Złota Maska  - KLAUDIA KOŚCISTA  za spektakl „Wielki piątek, czyli kobieta demon” 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” 

Złota Maska   - „POD SŁOŃCEM”   za spektakl „Zdzisiek i kobiety”  

Publiczne Gimnazjum w Popielawach 

Srebrna Maska   - Grupa Teatralna „INNI”  za spektakl „Na początku była rozpacz…”  

„Jestem tutaj! Krzyczę”  

Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

Brązowa Maska  - MIĘDZYPOKOLENIOWA GRUPA TEATRALNA 

     za spektakl „Jeż”  

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

w tej kategorii Komisja Artystyczna przyznała również:  

 

wyróżnienie  - dla ELŻBIETY OŁUBEK z Teatru Jednego Aktora „eol” - za podjęcie trudnego tematu  

w spektaklu „Sońka”  

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

wyróżnienie  - dla KATARZYNY BORKOWSKIEJ z Teatru „Szept”  

- za scenariusz do spektaklu „Drugi świat” I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 

wyróżnienie - dla „psychoterapeutki” za kreację aktorską w spektaklu „Zdzisiek i kobiety”  

- „POD SŁOŃCEM” Publiczne Gimnazjum w Popielawach 

wyróżnienie – dla zespołu „RÓŻA” za wdzięk sceniczny  

Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach 

wyróżnienie – dla BARBARY SKAWIŃSKIEJ – za wkład pracy w przygotowanie spektaklu 

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

wyróżnienie – dla „MŁODZIEŻOWEGO TEATRU DO SPRAW CIĘŻKICH” za grę zespołową 

Stowarzyszenie Abstynenckie „ALA” 

wyróżnienie – dla KLAUDII KOŚCISTEJ za kreację aktorską w spektaklu „Wielki piątek, czyli kobieta  

demon” Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” 

wyróżnienie – dla KARINY GÓRY - za reżyserię spektaklu „Wielki piątek, czyli kobieta demon”  

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” 

 

W ocenie publiczności w pierwszym dniu przeglądu najwięcej głosów uzyskał: 

- „HORROREK” - Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

W drugim dniu przeglądu publiczność wyróżniła: 

- Teatr Jednego Aktora „eol” - ELŻBIETA OŁUBEK - Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim  

- Grupę Teatralną „INNI”- Gimnazjum nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

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

zrealizowane ze środków: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

- dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” – zadanie 

„Galeria wyobraźni 3” 

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

Sponsorem przeglądu była firma Eurobox Polska Sp. z o.o. 

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Opieka medialna:  

Tomaszowski Informator Tygodniowy, Dziennik Łódzki Tygodnik 7 Dni, Radio Fama, TV Tomaszów, 

Telewizja Amaizing, portal NASZ TOMASZÓW. 

 

 

 

 

 

 

 



Uwagi: 

 

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

w składzie: Anna Nowak, Andrzej Czerny oraz Ireneusz Maciejewski składa podziękowania wszystkim 

wykonawcom, instruktorom i opiekunom, a także organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie 

przeglądu. 

Podobnie jak w roku ubiegłym podkreślamy wysoki poziom prezentacji w kategorii dziecięcej. Zespoły chętnie 

i z powodzeniem sięgały po nowe formy teatralne przełamując schematy, co w efekcie przełożyło się na 

powstanie spektakli nowoczesnych a jednocześnie bliskich dziecięcemu postrzeganiu świata. 

Na uwagę zasługują prezentacje w kategorii dorosłych. To 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 kolejnej, cennej karty historii tomaszowskiego 

święta teatru. 

 

       Podpisy członków Komisji Artystycznej 

 

Anna Nowak 

 

Andrzej Czerny   

 

       Ireneusz Maciejewski 

 

 

 


