
 

 

 

 

Komunikat Komisji Kwalifikacyjnej 
do spotkania finałowego 
36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 
Nowy Sącz, 15-17 czerwca 2021 r. 

 
Komisja w składzie: 

JANUSZ MICHALIK - specjalista ds. animacji kultury i teatru MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu - przewodniczący 

ANNA LENCZEWSKA - aktorka 

JACEK MILCZANOWSKI - aktor, reżyser, autor, scenograf 

ILONA STANASZEK - główny specjalista ds. teatru MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu 

 

po obejrzeniu on-line dwudziestu siedmiu nagrań spektakli teatralnych zgłoszonych do udziału w Festiwalu - 

postanowiła zakwalifikować do spotkania finałowego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 

Sączu w dniach 15-17 czerwca 2021 r. następujące grupy teatralne /za kolejnością alfabetyczną/: 

 

BAJTEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej za spektakl „Magiczny kufer” 

BERECIK z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za spektakl „Wada serca” 

BEZ KURTYNY z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu za spektakl „Dziwne opowieści z kartek 

rozsypanych” 

CUDOKI SZUROKI z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za spektakl „Mała Syrenka” 

GAGATAKI ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach za spektakl „Jest taki kwiat” 

GALIMATIAS ze Szkoły Podstawowej w Żabnie za spektakl „Inne kaczątko” 

KONOPEMUM z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach za spektakl „Taka jakby Alicja, ale trochę nie taka” 

MISZMASZ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku za spektakl „Buka” 

NIZIOŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach za spektakl „Na pełnym 

morzu” 

PRACOWNIA KATA z Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu za spektakl „Generał i Bomba” 

RAZ-DWA-TRZY z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach za spektakl „Chcemy jeść” 

SKAŁKA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

w Starem Bystrem za spektakl „Papierowe Królestwo” 

SZKLANA KULA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie za spektakl „O Zuzannie, 

która nie chciała być panną” 

TEATR IM. KS. KARD. KAROLA WOJTYŁY z Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach za spektakl 

„Królowa Bałaganiara” 

TEATRAŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy za spektakl „Calineczka” 

WESOŁE SKRZATY z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy za spektakl „NOSkawery”. 

 
Komisja Kwalifikacyjna z niekłamaną satysfakcją i nieskrywanym zaskoczeniem pragnie odnotować 
pojawienie się wielu bardzo wartościowych propozycji teatralnych, które zyskały najwyższe oceny  
u wszystkich oceniających. Pomimo skrajnie niekorzystnych warunków pracy nad przedstawieniami, a także 
ograniczonych środków rejestracji jej efektów - sztuka teatru obroniła się! Dzięki kreatywnemu myśleniu  



 

i wspólnej pracy dzieci, młodzieży i opiekunów, powstały spektakle warte obejrzenia i godne zapamiętania. 
Nie wszystkie jeszcze zdołały osiągnąć poziom najwyższy, ale tak było na eliminacjach do finału BAJDURKA 
zawsze… Jedni są dopiero na początku drogi, inni dopiero wspinają się na szczyt, a tylko niektórzy się na nim 
znajdują. To dopiero eliminacje, mamy nadzieję, że do spotkań finałowych pewne niedociągnięcia zostaną 
poprawione, a zamysły inscenizacyjne zrealizują się w pełni oraz że możliwość konfrontacji finałowej 
dodatkowo zmotywuje zespoły do pracy, która przecież w teatrze właściwie nigdy nie ma końca. 
 
Komisja gratuluje udziału wszystkim grupom, także tym, które jeszcze nie osiągnęły poziomu finałowego oraz 
dziękuje za włożony trud, poświęcenie i radość tworzenia, które towarzyszyły ich pracy. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano, 
 
Janusz Michalik 
Anna Lenczewska 
Jacek Milczanowski 
Ilona Stanaszek 
 
 
 
 
Nowy Sącz, 27 maja 2021 r. 


