Jury III Festiwalu Różnorodnych Form Artystycznych GROT-Art
Przewodnicząca:
Lucyna Jakubczyk – pedagog, instruktor teatralny, instruktor dramy. Absolwentka Pedagogiki
Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Instytutu Nauk Pedagogicznych
piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórca autorskich programów
kształcenia z przedmiotów: warsztaty teatralne, edukacja teatralna, teatrzyk dziecięcy, metodyka pracy
z teatrem amatorskim, drama w arteterapii, kultura żywego słowa. Podopieczni Lucyny Jakubczyk są
wielokrotnymi laureatami konkursów teatralnych, recytatorskich, kabaretowych i poezji śpiewanej.

Ewa Ciszewska-Bombska – ukończyla studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Brała udział w
wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. Polska, Czechy, Niemcy, Szwajcaria) oraz w
międzynarodowych (Wrocław) i polskich (Lubaczów) konkursach rysunku. Laureatka nagrod
Poznań, Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Twórczość w
dziedzinie rysunku i malarstwa.
Lidia Fałek - nauczycielka języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym, opiekun Koła
Recytatorskiego, autorka scenariuszy i reżyserka licznych programów artystycznych, członek
jury Konkursu Recytatorskiego "Rzeczpospolita Niepodległa". Wychowankowie p. Lidii
Fałek zdobywają nagrody na konkursach recytatorskich.
Józef Jakubczyk – artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Specjalizuje się w tkaninie artystycznej, uprawia malarstwo i fotografię. Swoje prace
wystawia w Polsce i poza granicami, szczególnie we Francji, gdzie rokrocznie jako gość
honorowy bierze udział w wielu wystawach i festiwalach sztuki.
Bożena Kwiatkowska - nauczycielka języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym,
opiekun Koła Teatralnego, twórca autorskich programów artystycznych. Pomysłodawca i
koordynator Festiwalu GROT-Art. Podopieczni p. Bożeny Kwiatkowskiej zdobywaja
nagrody na konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych.
Mariusz Michalik – ukończył studium fotografii ZPAF. Miłośnik szeroko rozumianej
komunikacji audiowizualnej. Fotografuje, realizuje materiały video, koordynuje realizacje
kampanii reklamowych. Prowadzi bloga: audiowizualny.com
Witold Stawski – Wicedyrektor Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie.
Absolwent szkoły muzycznej, gitarzysta, akordeonista, założyciel grupy poetycko-muzycznej
„Przeznaczenie”. Autor wierszy, piosenek, reportaży z podróży. Wielokrotny laureat
konkursów poetyckich. Społecznik. Niezaspokojony podróżnik, który ulotne chwile
zatrzymuje w kadrze. Autor wielu wystaw.
Zbigniew Włodarczyk – muzyk, instrumentalista (akordeon, skrzypce, saksofon, fortepian)
absolwent średniej szkoły muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim w klasie akordeonu,
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale wychowania muzycznego. Organizator
festiwali miejskich, wojewódzkich. Współorganizator festiwali ogólnopolskich. Kompozytor
i autor tekstu „Hymnu dla św. Jana Pawła II”.
Izabela Gandziarowska i Bartosz Niedziałkowski – studenci Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, członkowie grupy teatralnej „WYJŚCIE
EWAKUACYJNE”.

