PROTOKÓŁ
Komisji Artystycznej
36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Nowy Sącz, 15-17 czerwca 2021 r.
Komisja w składzie:
JANUSZ MICHALIK - aktor, specjalista ds. animacji kultury i teatru MCK SOKÓŁ - przewodniczący
ANNA LENCZEWSKA - aktorka
JACEK MILCZANOWSKI - aktor, reżyser, autor, scenograf
po obejrzeniu 15. widowisk teatralnych, postanowiła przyznać
•

GRAND PRIX FESTIWALU w wysokości 1000,00 złotych Grupie Teatralnej GALIMATIAS ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie, dziękując jednocześnie za wzruszające ożywienie
zjawiskowych lalek i najcelniejsze wykorzystanie magii teatru w spektaklu pt. „Inne kaczątko”

oraz specjalnie nagrodzić kwotami w wysokości 500,00 zł:
•

Grupę Teatralną TEATRAŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy za wiele barw
piękna plastycznego, muzycznego i aktorskiego w spektaklu pt. „Calineczka”,

•

Grupę Teatralną CUDOKI-SZUROKI z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za feerię barw
podwodnych przestrzeni, przedstawioną wielowymiarowo w spektaklu pt. „Mała Syrenka”,

•

Grupę Teatralną MISZMASZ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
za „bukowanie” pandemii teatralną metaforą w spektaklu pt. „Buka”,

•

Grupę Teatralną BEZ KURTYNY z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
za bezpretensjonalne zaproszenie widowni do wspólnej zabawy w przedstawieniu pt. „Dziwne opowieści
z kartek rozsypanych”,

•

Grupę Teatralną PRACOWNIA KATA z Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu za przejmująco aktualną wizję
zagrożonego zagładą świata w spektaklu pt. „Generał i bomba”,

a także podziękować /wg kolejności prezentacji/:
•

Grupie Teatralnej SZKLANA KULA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie
za pogodną zabawę w zamążpójście w spektaklu pt. „O Zuzannie, która nie chciała być panną”,

•

Grupie Teatralnej BAJTEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej
za abstrakcyjnie rymowaną szkolną współczesność w spektaklu pt. „Magiczny kufer”,

•

TEATROWI IM. KS. KARD. KAROLA WOJTYŁY z Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach
za jednowierszowe bogactwo świata teatralnego w spektaklu pt. „Królowa Bałaganiara”,

•

Grupie Teatralnej SKAŁKA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem za chrześcijańskie przesłanie w dziecięcej inscenizacji
pt. „Papierowe Królestwo”,

•

Grupie Teatralnej KONOPEUM z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach za elegancką podróż przez
meandry kobiecych rozterek w spektaklu pt. „Taka jakby Alicja, ale trochę nie taka”,

•

Grupie Teatralnej WESOŁE SKRZATY z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy
za świetną adaptację i mądre przesłanie oraz spójną plastyczną wizję spektaklu pt. „NOSkawery”,

•

Grupie Teatralnej GAGATKI ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach
za starannie opowiedzianą historię miłości nie tylko do kwiatów w spektaklu pt. „Jest taki kwiat”,

•

Grupie Teatralnej BERECIK z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za subtelne spotkanie przez szpitalny
parawan, oparte na dojrzałej aktorskiej interpretacji w spektaklu pt. „Wada serca”,

•

Grupie Teatralnej NIZIOŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach
za dotknięcie niezwykle trudnej materii dramaturgicznej Sławomira Mrożka w spektaklu pt. „Na pełnym
morzu”.

Z wielką radością i ulgą - po wielu miesiącach oczekiwań i niepewności - mogliśmy uczestniczyć „na żywo”
w kolejnym, już 36. finale BAJDURKA w sali nowosądeckiego SOKOŁA. Ze zrozumiałych organizacyjnologistycznych względów na scenie mogło zaprezentować się tylko 15 zespołów teatralnych. Ale wyrażamy
podziw dla wszystkich uczestników BAJDURKA - młodych aktorów oraz ich opiekunów, instruktorów
i twórców przedstawień - że mimo znacznych pandemicznych ograniczeń, zdołali przygotować swoje
prezentacje. Obejrzeliśmy je z satysfakcją i przyjemnością, a w niektórych przypadkach z zachwytem nad ich
urodą i artystyczną dojrzałością. To napawa optymizmem na przyszłość i kolejne edycje małopolskiego
festiwalu.
Gratulujemy organizatorom BAJDURKA - dyrekcji i pracownikom MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu - tego,
że w niełatwych czasach zrealizowali wzorcowo trzydniowe święto dziecięcego i młodzieżowego teatru,
w atrakcyjnej formule dla całej Rodziny Bajdurkowej.
Dziękujemy również sponsorowi nagród rzeczowych: Firmie GRAAL z Nowego Sącza (sklep Hobbity.pl).
Wszystkie zespoły, które brały udział w finale Festiwalu w Nowym Sączu otrzymują gwarantowane
regulaminem: statuetkę, dyplom, zestaw gier planszowych oraz nagrody finansowe w wysokości
1 700,00 zł każda.
Fundatorem nagród jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - instytucja kultury
województwa małopolskiego. Festiwal realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Na tym protokół zakończono i podpisano,
Nowy Sącz, 17 czerwca 2021 r.

