
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej 

10. Jubileuszowe Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich 

POSIADY TEATRALNE na Orawie, 

które odbyły się w Jabłonce 

w dniach 17 - 19 marca 2023 r. 

Komisja Artystyczna w składzie: 

Karolina Fortuna – aktorka, dramatopisarka z Fundacji Sztuka Teatru w Nowym Sączu 

Kamil Urban – aktor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie 

Benedykt Kafel – etnograf z Nowego Sącza 

Janusz Michalik – specjalista ds. animacji kultury i teatru w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ  

w Nowym Sączu – przewodniczący Jury, 

po obejrzeniu 12 grup z 7 powiatów woj. małopolskiego, w tym: 6 z powiatu nowotarskiego oraz po 

jednej grupie z powiatów: nowosądeckiego, myślenickiego, tarnowskiego, limanowskiego, 

krakowskiego i chrzanowskiego, a także po analizie przedstawień i przeprowadzonych rozmowach 

warsztatowych z ich realizatorami, instruktorami oraz aktorami, postanowiła przyznać następujące 

miejsca i nagrody: 

GRAND PRIX 10. POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3.000,00 zł 

i pamiątkowy dyplom - 

Kołu Teatralnemu STASZIC we współpracy z Teatrem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie, 

pow. chrzanowski, za ukazanie lokalnej historii w artystyczny, świadomy i przejmujący sposób  

w spektaklu pt. „Podróż do krainy cieni, czyli Pocztówki ze starego Chrzanowa” w reż. Marcina 

Kobierskiego. 

➢ W KATEGORII – sztuki gwarowej i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych: 

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężną w kwocie 1.700,00 zł każda i pamiątkowe 

dyplomy - 

Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej, pow. myślenicki, 

za spektakl pt. „Miłość Hanusi” w reż. Członków zespołu 

i Zespołowi Regionalnemu WILKOWICANIE z Wilkowiska, pow. limanowski, za spektakl pt. „Zoraza 

we wsi” w reż. Joanny Łyszczarz; 

trzy równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie 1.200,00 zł każda i pamiątkowe 

dyplomy - 

Grupie Teatralnej FRYDMANIANIE z Frydmana, pow. nowotarski, za spektakl pt. „Downiyj to było 

downiyj” w reż. Bernadety Pawlik, 

Grupie Teatralnej ANTONÓWKA z Łącka, pow. nowosądecki, za spektakl pt. „Jak wieprzek babke 

uzdrowił” w reż. Sławomira Gałysy 



i Grupie Teatralnej MARUSYNIANKI z Maruszyny, pow. nowotarski, za spektakl pt. „Skoranie boskie  

z tymi chłopami”;  

trzy równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie 1.000,00 zł każda i pamiątkowe 

dyplomy - 

Zespołowi Folklorystycznemu OTFINOWIANIE z Otfinowa, pow. tarnowski, za spektakl pt. „Jak my się 

do Hameryki wybirali” w reż. Danuty Lizak-Prażuch, 

Grupie Teatralnej STARSI INO WIEKIYM z Krempach, pow. nowotarski, za spektakl pt. „Po sąsiedzku 

– kora za płotym” w reż. Marii Krzysztofek 

i Zespołowi Regionalnemu ŚWARNI z Nowego Targu, pow. nowotarski, za spektakl pt. „Jako Kuba do 

nieba poseł” w reż. Marina Kudasika. 

➢ W KATEGORII – inscenizacja tekstów literackich lub wystawienie nowonapisanej sztuki: 

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.700,00 zł i pamiątkowy dyplom przyznano - 

Grupie Teatralnej WRZĄSOWICE z Wrząsowic, pow. krakowski, za spektakl pt. „Dziady część II” w reż. 

Andrzeja Roga; 

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.200,00 zł i pamiątkowy dyplom przyznano - 

Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej, pow. nowotarski,                         

za spektakl pt. „Królowa Orawy”  w reż. Roberta Kowalczyka; 

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.000,00 zł i pamiątkowy dyplom przyznano - 

Kołu Teatralno-Filmowemu OBIEKTYWNI – REAKTYWACJA z Lipnicy Wielkiej, pow. nowotarski,                    

za spektakl pt. „Nie-Boska komedia” w reż. Aliny Kubackiej. 

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje do udziału w 38. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich 

Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (16 – 17 września br.) spektakle:  

- „Podróż do krainy cieni, czyli Pocztówki ze starego Chrzanowa” w reż. Marcina Kobierskiego,                     

w wykonaniu Koła Teatralnego STASZIC we współpracy z Teatrem Uniwersytetu Trzeciego Wieku                

w Chrzanowie, 

- „Miłość Hanusi” w reż. Zespołowej i wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Franciszka 

Macioła ze Skomielnej Białej, 

- „Zoraza we wsi” w reż. Joanny Łyszczarz i wykonaniu Zespołu Regionalnego WILKOWICANIE                           

z Wilkowiska, 

- „Dziady – część II” w reż. Andrzeja Roga i wykonaniu Grupy Teatralnej WRZĄSOWICE z Wrząsowic. 

 

Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska                

z Nowego Sącza. 

Fundatorem nagród rzeczowych i pieniężnych w ogólnej kwocie 16 900,00 jest Małopolskie Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 



Posiady Teatralne na Orawie, których Jubileuszowa 10. edycja jest już poza nami, to wydarzenie 

niecodzienne: wśród życzliwych orawskich (i nie tylko) dusz dzieliliśmy się radością, postrzeganiem 

świata, wspomnieniem tego, co minęło, ale o czym pamięć jeszcze wciąż jest żywa.                                    

Komisja Artystyczna składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestniczącym zespołom, za ich 

wysiłek, zaangażowanie i wytrwałą pracę, włożone w przygotowanie interesujących, oryginalnych                      

i różnorodnych przedstawień. Dziękujemy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu za trwanie przy organizacji 

orawskich Spotkań Teatralnych, ufundowanie nagród i upominków. Osobne podziękowanie należy się 

gospodarzom OCK w Jabłonce za stworzenie – jak zawsze - wspaniałych warunków dla prezentacji 

spektakli oraz za gościnne i serdeczne przyjęcie nas wszystkich. Gratulujemy pani Annie Olesińskiej 

sprawnego, dowcipnego i ciepłego prowadzenia imprezy. 

Liczymy na kolejne spotkanie z Teatrem na Orawie za rok. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Jabłonka, 19 marca 2023r. 


