
Protokół z posiedzenia Jury  XXI Festiwalu Teatrów Przedszkolnych  

im. Henryka Ryla 

odbywającego się w dniach: 24.05. -17.06. 2021 r. w  

Centrum Edukacji Kulturowej  „Na Żubardzkiej” w Łodzi 
 

 

 

W finale XXI  edycji Festiwalu Teatrów Przedszkolnych wzięło udział 12  zespołów 

teatralnych z łódzkich przedszkoli. 

 

Jury w składzie: 

 
 
Katarzyna Żuk– aktorka Teatru Nowego w Łodzi, instruktor teatralny, nauczyciel. Członek 

Teatru  Improwizacji Ta Dam.  

 

Jolanta Jackowska – aktorka Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka  w Łodzi,  

 

Monika Kamieńska – absolwentka Filologii polskiej UŁ, menager kultury, wokalistka 

Łódzkiego Teatru Piosenki, wykładowca akademicki, dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury 

 

 

oceniała spektakle zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w regulaminie: 

 

- określone zadanie aktorskie dla każdego dziecka 

- spontaniczność dziecka 

- konsekwencja w działaniu, spektakl przygotowany w określonej konwencji 

- nauczyciel na scenie – jeżeli jest to w nadanej roli  

- preferowana żywa muzyka w spektaklu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych 

instrumentów i                                                                                                                                                                                                    

źródeł  dźwięku 

- kształtowanie postaw prospołecznych 

 

 

 

Po obejrzeniu  przedstawień postanowiło przyznać następujące nagrody: 

 

GRAND PRIX  

dla Zespołu  „MOTYLKI” z PM nr 200 za spektakl „Alicja w krainie czarów” 

 

I nagroda 

dla Zespół „Jabłuszko Rumiane” z PM nr 5  za spektakl pt:”Smok Wawelski - legendy 

zaczarowane wierszem pisane” 

 

II nagroda 

dla Zespołu „Gumisie” z PM nr 200 za spektakl „Brzydkie kaczątko” 

 

III nagroda 

dla Zespołu  „ Sówki” z PM nr 200 za spektakl „Na majowej łączce”  

 

dla Zespołu „Przedszkolaczek” z PM nr 17 za spektakl pt:”Zamieszanie w krainie 

bajek” 

 

dla   Zespołu „Kotki” z PM nr 149 za spektakl „ Przedszkolaki Tuwimowi” 



Wszystkie spektakle, w których muzyka, scenografia, ruch sceniczny i jakość słowa są na 

wysokim poziomie, mają szansę na sukces. Dbałość o podstawowe elementy teatralności 

widowiska decyduje o jakości przedstawienia, ale jeszcze bardziej decyduje o niej stopień 

rozwoju młodych aktorów podczas pracy nad przedstawieniem. Odpowiednio uruchamiana 

energia i wykorzystanie spontaniczność dzieci sprawiają, że spektakl jest żywy, ciekawy i 

organiczny. Poprawne zapamiętanie tekstu i synchroniczne wykonanie choreografii to nie 

wszystko. Liczy się to czy młodzi twórcy stali się wrażliwsi, czy poznali nowe relacje 

międzyludzkie, czy współdziałali w grupie, czy zetknęli się z nieznanymi dotąd emocjami i 

czy praca nad przedstawieniem sprawiała im przyjemność. Pozytywne podejście dzieci do 

wykonywania zadań reżyserskich, stopień aktorskiej otwartości i naturalności jest efektem 

ciekawej pracy na próbach, co w rezultacie przenosi się na jakość przedstawienia, 

zadowolenie i brak lęku u aktorów. Teatr jest miejscem, które stworzone jest do niesienia 

radości zarówno twórcom jak i widzom. Teatr jest miejscem poszukiwań, eksperymentów, 

improwizacji, metafory, symbolu, przesłania. Miejscem kształtowania świadomości i 

światopoglądu. Miejscem, w którym buduje się postawy przyszłego twórcy i odbiorcy sztuki. 

Wszystkim realizatorom, którzy o tym nie zapomnieli serdecznie dziękujemy. Tym, którzy 

szukają teatralnej drogi życzymy wytrwałości i powodzenia.  

 

 

 

 


