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41. SCENA MŁODYCH 
MŁODY TEATR – Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów 

11-13 kwietnia 2019 r. 

 

Protokół z obrad komisji jurorskiej 

 

 

Jury w składzie: 
- Hanka Brulińska – aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa 
- Urszula Lewartowicz – animator kultury, pedagog, reżyser, autorka książek dla dzieci 
- Konrad Biel – aktor teatralny, aktor-lalkarz, animator kulturalno-społeczny 

 

po obejrzeniu 18 prezentacji teatralnych, postanowiło przyznać: 

 

dwie równorzędne I NAGRODY 

- Teatr NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – za poruszającą, autorską             
i dojrzałą wypowiedź zespołu w spektaklu „Solitude”, w reżyserii Moniki Nitkiewicz 

- Teatr Satyry ZIELONA MRÓWA z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie – za precyzję 
wykonawczą, inteligentne poczucie humoru i kompletną formę spektaklu „Nuda czyli 
może by tak coś zrobić”, w reżyserii Roberta Kaczorowskiego, przygotowanego pod 
opieką muzyczną Andrzeja Kisiela 

 

II NAGRODA 

Teatr PUK-PUK z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku – za wielopłaszczyznowość           
i różnorodność środków teatralnych, tworzących spójną i wymowną opowieść w spektaklu 
„Łódeczka”, w reżyserii Katarzyny Marjasiewicz, przygotowanym pod opiekę Leny 
Różańskiej 

 

III NAGRODY nie przyznano 

 

WYRÓŻNIENIA: 

- Grupa Teatralna A TO WŁAŚNIE JEST TEATR z Akademii Teatralno-Wokalnej 
Jerzego Turowicza w Lublinie – za zespołową energię oraz ekspresję w budowaniu 
dramaturgii spektaklu „Poobiednie igraszki”, w reżyserii Magdy Stec Turowicz 

- Teatr STRASZYDEŁKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulan-Majoracie – za niebanalne 
poczucie humoru oraz lekkość wypowiedzi scenicznej w spektaklu „Być albo nie być”,          
w reżyserii Sławomira Żyłki, przygotowanym pod opieką Barbary Michalczuk 

- Teatr KROPKA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika       
w Lublinie – za po prostu oryginalny styl spektaklu „Bajka o słowie na „te”, w reżyserii 
Katarzyny Kasprzyckiej 



- Teatr RAZ-DWA-TRZY-MY! z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie –               
za odwagę w poszukiwaniu własnej formuły scenicznej w spektaklu 
„Nonkonformistycznie”, w reżyserii Grażyny Wójtowicz i Katarzyny Wieczorek 

- Teatr Tańca PERFEKT z Dzielnicowego Domu Kultury S.M. Czechów w Lublinie –             
za wysoki poziom artystyczny oraz pokazanie problemu bezdomności poprzez teatr tańca 
w spektaklu „Zapiski bezdomnego”, w reżyserii i choreografii Renaty Pyszniak 

 

 

WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE otrzymują: 

- ZOFIA GOŁAJ z Teatru PUK-PUK z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku –             
za naturalność, wrażliwość i subtelność bycia na scenie – rola Zosi w spektaklu 
„Łódeczka” 

- URSZULA GRUDZIEŃ z Teatru NIC KONKRETNEGO z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie –  za autorski scenariusz spektaklu 
„(W)inny?” 

- SEBASTIAN JAKIMIUK, reżyser spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu” Teatru 
KONTAKT z Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie –                     
za osobowość, która sprawia, że młodzi aktorzy czerpią autentyczną radość z tworzenia 
teatru 

- KATARZYNA KASPRZYCKA, reżyserka spektaklu „Bajka o słowie na „te” Teatru 
KROPKA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie – 
za otwartość na dialog w pracy z młodzieżą 

- MATEUSZ PIELAK z Teatru KONTAKT z Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara 
Kolberga we Włodawie – za stworzenie roli komediowej wychodzącej poza wszelkie 
schematy – rola Księciunia w spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu” 

- KRZYSZTOF WĄSIK z Grupy Teatralnej A TO WŁAŚNIE JEST TEATR z Akademii 
Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie – za wyrazistość sceniczną                       
i temperament – rola Andresa w spektaklu „Poobiednie igraszki”  

 

 

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za możliwość spotkania się z różnorodnością 

form teatralnych oraz za odwagę podejmowania ważnych tematów opowiedzianych 

„własnym głosem”.  Było to dla nas pozytywne i bogate przeżycie artystyczne, które                

z przyjemnością będziemy wspominać. Zwracamy także uwagę na zapis w regulaminie, 

który zobowiązuje uczestników do obecności podczas bloku wykonawczego – słowa                

te kierujemy przede wszystkim do opiekunów grup. Wzajemne oglądanie prezentacji 

teatralnych to najlepsza nauka i wielka korzyść dla młodych adeptów sztuki aktorskiej.  

 


