
 

 

 

Szanowni Państwo! 

Przyjaciele Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego!  

Drodzy Laureaci 

 

 W uznaniu wielu zasług oraz wybitne zaangażowanie i ofiarność 

w upowszechnianiu kultury teatralnej i literackiej, pragniemy uhonorować 

Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu, Statuetką Teatralną 2020. 

Czynimy to, z dużą przyjemnością i satysfakcją ze względu na szacunek i przyjaźń 

jaką żywimy do Laureata. Od początku swojego istnienia czyli od dnia 19 października 

2004 roku, Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich” konsekwentnie realizuje trzy 

główne cele statutowe: wspiera rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

upowszechnia kulturę i sztukę oraz organizuje pomoc społeczną na rzecz młodzieży 

i ich rodzin. Zatem od 17 już lat Stowarzyszenie konsekwentnie promuje kulturę 

teatralną, poprzez wspieranie pracy olkuskich placówek społeczno-opiekuńczych. 

Wielkim uznaniem obdarzamy Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”, które 

w sposób doskonały krzewi ideę teatru wśród dzieci, młodzieży i seniorów, traktując 

teatr jako niezwykle ważny element integracyjny, wychowawczy i kulturotwórczy. Nie 

sposób wymienić w laudacji wszystkich działań stanowiących dotychczasowy dorobek 

Stowarzyszenia, pragniemy jednak przypomnieć te działania, których podstawę 

stanowią teatr i literatura: 

 Wydawanie Tomików Twórczości Młodzieży Szkolnej. 

 Współudział i organizacja  Przeglądów Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 

Scena Teatru w Walizce. 

 Organizacja Poranków Teatralnych dla dzieci i młodzieży w wykonaniu 

szkolnych teatrów i Grupy Teatralnej z MOK w Olkuszu. 

 Od 2009 roku realizowanie Projektu Teatr Niepełnosprawnych poprzez 

warsztaty interaktywne, warsztaty teatralne, spektakle premierowe. 



 

 

 Od 2012 roku  Teatr Seniora w integracji z młodzieżą. 

 W latach 2013-2017 zrealizowanie przez Grupę Teatralną spektakli: Chuligański 

Hamlet, Niebiańska Kobieta, Tępa strzała, Rybolin, Czy my musimy się kłócić?, 

Zazdrość i medycyna, i wielu innych spektakli, w ramach projektu „Popołudnie 

z Teatrem”. 

 Wydanie książki z bajkami pt. Bajkonur czyli nura w bajkę. 

 Organizowanie licznych Wieczorów autorskich z poetami i literatami olkuskimi. 

 Zorganizowanie 14 koncertów charytatywnych, także w ramach realizowania 

projektu Teatru z Udziałem Osób z Niepełnosprawnościami, z których dochód 

przekazano na rehabilitację dzieci i młodzieży. 

 Składamy serdeczne gratulacje. Dziękujemy za liczne przeżycia i wzruszenia 

teatralne oraz za upowszechnianie edukacji i kultury teatralnej, twórczości literackiej 

i scenicznej, w różnorodnych formach artystycznych i organizacyjnych w środowisku 

Olkusza. Życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych, w których 

teatr będzie nadal stanowił  syntezę wszystkich sztuk tworzących kulturę. 

 

 

Na podstawie Uchwały nr 1/2019 z dnia 03.12.2019r. 

Zarząd Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego 

przyznaje 

Stowarzyszeniu na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej  

„Wszyscy dla Wszystkich” 

Statuetkę Teatralną 2020 


