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– Natalia Matuszek –

Uczyła się w Zamoyu, studiowała aktorstwo
na prywatnej uczelni warszawskiej, a aktualnie
pisze doktorat w Łódzkiej Szkole Filmowej.
Pracowała trzy lata jako pedagog teatru,
obecnie podejmuje pracę scenarzysty oraz
prowadzi zajęcia o tematyce teatralnej.
Jak sama wspomina, jej zainteresowanie sce-
ną wzięło się z miłości do opowiadania historii,
które wywołują emocje wśród publiczności.
Zadebiutowała w Teatrze Enigmatic w Lub-
linie biorąc udział w spektaklu „Lekcja
Polskiego”, zagrała w spektaklu „Boeing
Boeing” oraz filmach „Oberlangen” i „Warsaw
Dream”.

– Paweł Passini –

Reżyser teatralny, dramatopisarz, kompozytor,
aktor, a także twórca i dyrektor lubelskiego
neTTheatre, pierwszego na świecie teatru
internetowego.
Zazwyczaj sięga po teksty trudne, należące
do klasyki światowej literatury, jednak, jak sam
mówi, „dokonuje ich recyklingu’’. W 2005 roku
przygotował oparty na Alicji w krainie czarów
spektakl oryginalny, utrzymany w poetyce snu,
odwołujący się do motywu cyrku.
Zdobył nagrodę im. Konrada Świnarskiego dla
najlepszego reżysera ze spektakl „Morrison/
Śmiercisyn”.

– Mieczysław Wojtas –

Reżyser, autor scenariuszy, kierownik artysty-
czny i założyciel Teatru Panopticum działają-
cego przy MDK „Pod Akacją” w Lublinie.
Sztukę opiera na poezji, którą często wyko-
rzystuje w swoich spektaklach. Jest twórcą
takich przedstawień jak: „Modlitwa Korczaka”,
„Ugryź się w język”, „Zwycięstwo kobiet” czy
„Escape”. Laureat konkursów o tematyce
teatralnej, między innymi dwukrotnie uzyskał
tytułu Instruktora Roku. Najbardziej ceni sobie
tytuł przyznany w 2007 roku przez Młodzie-
żową Radę Miasta Lublin za zasługi w dzie-
dzinie twórczości artystycznej i pracę na rzecz
młodzieży.

– Paulina Iwan –

Uczennica III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
od 6 lat działa w młodzieżowym teatrze Pa-
nopticum w Lublinie.

– Sebastian Jóźwik –

Uczeń II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
na co dzień również gra w teatrze Panop-
ticum, gdzie szkoli swój warsztat.

– Kacper Siwiak –

Uczeń XXI LO im. Stanisława Kostki, od 2 lat
jest aktorem młodzieżowego teatru Panop-
ticum w Lublinie.

Jury XVII edycji17

Jury profesjonalne

Jury młodzieżowe
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Więzienie, wiara, rozpacz, a co dalej?

Na stole otoczonym jasnymi światłami leży wyg-
lądający na martwego mężczyzna. Panuje podniosła
atmosfera oczekiwania. Jego towarzysze z zapartym
tchem czekają na rozwój wydarzeń. Po chwili bohater
zaczyna intonować piosenkę, która przeradza się
w skandowanie haseł propowstańczych: Zemsta, zem-
sta, zemsta na wroga! Z Bogiem i choćby mimo Boga!
Grupa teatralna HUMUS przedstawiła sztukę opartą

na „Dziadów” części III Adama Mickiewicza oraz frag-
mentach „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Akcja roz-
grywa się w więzieniu. Na scenie jest mało dekoracji,
światło zostało przygaszone. W połączeniu z muzyką na
żywo buduje to nastrój, który sprawia, że uwaga widzów
zwrócona jest ku aktorom. Młodzi ludzie wygłaszają
monologi i wymieniają między sobą krótkie kwestie.
Powodem zamieszania i niepokoju jest areszt oraz

okrucieństwo carskiej władzy. Bohaterowie opowiadają
o swoich emocjach, przeżyciach oraz lękach. Nastrój
powstańczy wzbudza w nich chęć do walki, patriotyzm
i nadzieję na lepsze jutro. Patrząc na aktorów automa-

tycznie utożsamiamy się z bohaterami, odczuwamy ich
strach i gniew.
Nazywam się Milijon − bo za miliony kocham i cierpię

katusze. Naród jest zraniony, pragnie wolności, lecz
wciąż kocha Ojczyznę w okupacji i gotów jest poświęcić
się krajowi. Każda postać jest ważna, ma swoją nie-
powtarzalną historię.
Obecność spektaklu „Rzecz o wolności” na Zwiercia-

dłach świadczy o tym, że twórczość artystów roma-
ntyzmu stanowi źródło inspiracji dla młodego pokolenia
Polaków. Gra aktorska, organizacja oraz tematyka spe-
ktaklu zasługują na podziw. Nie obyło się bez drobnych
potknięć, lecz to właśnie na błędach się uczymy. Życzę
powodzenia i dalszych sukcesów.

Julia Pakhomenko

Nagroda za reżyserię

dla Olgi Łukasik z II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie za wybitną reżyserię.

II LO w Lublinie
Opieka: Grażyna Jaroszyńska
Reżyseria: Olga Łukasik
Scecografia: Ola Ćwirta
Obsada:

Dawid Bara
Michał Bojarski
Tomasz Dubrowski
Michał Hałas
Rafał Kalisz
Wojciech Nizio
Jakub Piech
Grzegorz Rogowski
Filip Surdacki
Bartłomiej Wertel
Bartosz Zinczuk

„Rzecz o wolności” | HUMUS
K. KrupaK. Sieger K. Sieger



Młodzi o życiu

Na środku sceny, między dwoma częściami kurtyny
siedzi spowity w czerń chłopak. Nie słychać nic. Po
chwili, ku zdziwieniu widzów, zaczyna się odliczanie.
Nagle spośród czerni wyjawiają się różnobarwne kształ-
ty – misie…
Amatorska grupa teatralna „Kropka po prostu” z IX LO

w Lublinie zachwyciła oraz zaskoczyła widownię swoją
pomysłowością. Uczniowie przedstawili spektakl pod
tytułem „Ale że co?”.
Spektakl miał na celu ukazanie wagi wpajania samo-

dzielności oraz odpowiedniego kształtowania młodych
ludzi. Został poruszony problem niewłaściwego wycho-
wywania dzieci przez rodziców. Ciągłe usprawied-
liwianie, brak zachęcania młodych do jakiejkolwiek
samorealizacji lub oskarżanie innych o porażki własnych
wychowanków sprawiają, że młodzież nie jest w stanie
przetrawić jakichkolwiek informacji.
Wielka dawka komizmu sprawia, że widz jest coraz

bardziej zainteresowany spektaklem. Z zabawnych,
pełnych ironii i wyśmiewających ułomność piosenek

płynie dosyć łatwy w odbiorze przekaz. Ciekawym po-
mysłem okazało się wykorzystanie pluszaków w wystę-
pie. Chcieliśmy urozmaicić nasz spektakl. Myślę, że to
dobra alegoria do dzieci – powiedział jeden z występ-
ujących. Światło wspomagało odbiór spektaklu. Aktorzy
emanowali energią, byli przekonujący, a ich gra prak-
tycznie bez zarzutów, jedynie czasami brakowało jej
realizmu. Dla niektórych początkowa część spektaklu
była niełatwa w odbiorze, dopiero późniejsze sceny
w pełni ujawniały sens przedstawienia.
Osobiście uważam, że spektakl jest wart obejrzenia.

Posiada jasny, wartościowy przekaz oraz zawiera atrak-
cyjne elementy komizmu. Idealny dla młodzieży i doros-
łych. Niezwykle interesujące były przeróbki starych
polskich piosenek, które śpiewano podczas spektaklu.

Zuzanna Golema

Pierwsza nagroda

za lekkość formy, mądrość przesłania i zespołową
kreację aktorską w spektaklu.

IX LO w Lublinie
Opieka i reżyseria:

Katarzyna Kasprzycka
Obsada:

Agata Borwińska
Klaudia Biedacha
Kamila Cios
Basia Gawrońska
Olga Grabowska
Zuzanna Gryz
Kamila Hendyk
Anna Januszek
Michał Kowalski
Kamil Krzos
Jakub Patyk

„Ale że co?” | Teatr „Kropka po prostu”
K. KrupaK. Krupa K. Krupa



Cztery urody ciał

W dzisiejszych czasach istnieje wyidealizowany mo-
del sylwetki człowieka. Mężczyzna powinien być wysoki
i umięśniony, a kobieta powinna być długonogą, szczu-
płą, niebieskooką blondynką o dużych piersiach, wąskiej
talii i szerokich biodrach. Lecz czy oznacza to, że osoby
nieprzystające do tych wzorców mają czuć się gorzej?
Ten problem porusza spektakl „Ciała” Teatru NOTOCO,
wywodzącego się z CKiP w Kraśniku.
Przedstawienie zaczyna się od wyjścia na środek

sceny czterech dziewczyn ubranych na czarno. Przed
nimi stoi pudełko, które każda z nich pragnie zdobyć.
Walczą o jego zawartość: rajstopy, białe sukienki oraz
szybę, pełniącą rolę lustra.
Pierwszymi słowami wypowiedzianymi podczas spek-

taklu, są pytania typu Czy jestem dla ciebie wys-
tarczająco piękna? bądź stwierdzenia, takie jak Zredu-
kowałam swoje ciało do estetyki. Pokazuje to, jak bar-
dzo każdy z nas chce spełnić oczekiwania społe-
czeństwa, jak bardzo każdy pragnie akceptacji. Najbar-
dziej podobała mi się jednak scena, w której dwóm

dziewczynom nałożono rajstopy na głowę, a nogawki
przeciągnięto pod pachami tak, aby przypominały
smycze. Dziewczyny zaczęły udawać psy. Były pos-
łuszne i starały się, by ich ciała były „idealne”.
W spektaklu użyto bardzo niewielu słów, lecz nie jest

to zarzut, wręcz przeciwnie. Prawie cały przekaz został
ujęty za pomocą ruchu ciała. Choreografia zapierała
dech w piersiach, a gesty aktorek odsłaniały wyraziście
wszystkie ich uczucia. Nie dało się wyczuć w tym co
robiły ani odrobiny fałszu, wszystko były przejrzyste.
Muzyka była idealnie dopasowana. Niestety scena z ra-
pem, odrobinę wybiła widzów z rytmu całego prze-
dstawienia, a śpiew: dupa, nogi, dupa, nogi wydawał
się odrobinę zbyt mocny. Mimo tego, jest to spektakl
naprawdę wartościowy i bardzo zachęcam wszystkich
do obejrzenia go.

Daria Pyda

Grand Prix

Statuetka „Zwierciadło” oraz nominacja do Ogólno-
polskich Spotkań Teatralnych Zwierciadła.

Centrum Kultury i Promocji
w Kraśniku
Opieka, reżyseria, scenariusz,
scenografia:

Monika Nitkiewicz-Mitrut
Choreografia: zespół
Obsada:

Zuzanna Gajewska
Wiktoria Kocjan
Wiktoria Michalczyk
Olga Nitkiewicz

„Ciała” | Teatr NOTOCO
E. WójcikK. KrupaK. Sieger



Strata, która łączy

Głównym celem Zwierciadeł jest poruszanie tematów
ważnych dla młodych ludzi; takich, o których mogą
opowiedzieć z własnego doświadczenia. Spektakl po-
dejmuje bolesny temat straty rodzica, której doświad-
czyli niektórzy z nas.
Teatr waŻywny pod opieką pani Justyny Malik w spe-

ktaklu „Korespondencja pośmiertna”, do którego scen-
ariusz napisała Wiktoria Hejno, wrzuca nas w sam
środek rutyny artystycznego życia. Główna bohaterka,
którą jest matka, zmusza dwójkę swoich dzieci do ro-
zwijania się w dziedzinach artystycznych. Tę rutynę
przełamuje bunt córki i płacz syna. W następnej scenie
matka umiera. Jej syn reaguje na to płaczem. Scena nie
znosi fałszu, więc od razu widać, że emocje są uda-
wane. Nie ma w tym winy aktora, bo musiał odegrać
rolę, z którą w żaden sposób nie potrafił się utożsamić.
Postawiony przed zadaniem przepłakania praktycznie
całego spektaklu, nie był w stanie tego zrobić. Jednak
moment złości chłopaka na uczestników stypy został
zagrany naturalnie, bo aktor przeżył tę emocję.

Warto pochwalić grupę za realizm sceny odrzucenia
córki. Nazywana „pasożytem”, dziewczyna zbuntowała
się przeciwko matce i temu, czego ta od niej oczeki-
wała. Pomimo początkowej kłótni, rodzeństwo ostate-
cznie łączy się w bólu i wybacza sobie. Choć uczucia
córki nie są do końca prawdziwe, a przynajmniej takie
sprawiają wrażenie, to relacja jaką tworzą z bratem
przez tę krótką chwilę jest dobra. To właśnie małych
gestów i prostych rozmów chciałabym zobaczyć więcej
w tym spektaklu.
Z tego, co usłyszałam od aktorów, chcieli oni ukazać

bunt, który rodzi się w młodych ludziach zmuszonych do
wyborów życiowych sprzecznych z ich preferencjami.
Tymczasem obejrzałam pełną rozpaczy sztukę o śmierci
matki. Aktor grając, czerpie ze swojego doświadczenia.
Aby dobrze zbudować postać trzeba się z nią w jakiś
sposób utożsamić lub ją zrozumieć. Dlatego warto
przemyśleć, czy temat śmierci rodzica nie jest zbyt tru-
dny do realistycznego odegrania dla niektórych człon-
ków grupy?

Joanna Kozieł

III LO w Lublinie
Opieka: Justyna Malicka
Scenariusz i reżyseria:

Wiktoria Hejno
Obsada:

Bartosz Domański
Wiktoria Hejno
Maciej Hetman
Natalia Koba
Aleksandra Mularczyk
Marcel Paprzycki
Olga Piróg
Maja Radecka
Jonasz Rzucidło
Alicja Wierzbicka
Karolina Zdziarska
Ewa Celina Zwodzińska

„Korespondencja pośmiertna” | teatr waŻywny
K. KrupaK. Krupa K. Krupa



Wąsik, ach ten wąsik...

Monodram to forma wymagająca od aktora naj-
więcej. Jeden człowiek musi zaciekawić swoją historią
widzów i do końca tę ciekawość podtrzymać, w po-
jedynkę zapełnić zarówno ruchem, jak i osobowością
całą przestrzeń, nie mogąc liczyć na pomoc partnera.
Zatem na barkach aktora spoczywa ogromna odpo-
wiedzialność. Jak poradził sobie z tym wyzwaniem
Kamil Żebrowski z Teatru trupa w spektaklu „Kochany
panie Ludwiku” wg autobiografii Ludwika Sempoliń-
skiego?
Dobrze, a nawet bardzo dobrze. Stworzył postać, stał

się nią i ani na moment nie wyszedł z roli. Żaden ruch, ani
gest nie był przypadkowy bądź wymuszony. Widz miał
okazję usłyszeć szczerą, opowiedzianą z pasją i zaan-
gażowaniem historię życia bohatera, która, mimo
iż przez II wojnę światową nie była prosta, nie była też
pozbawiona humoru. Całość ‒ zarówno stroje, rekwizyty,
kostiumy, jak i wreszcie sam sposób gry utrzymane były
w klimacie starego kina i kabaretu współczesnego
Sempolińskiemu. Warto też zwrócić uwagę na wykona-

nie piosenek. Aktor świetnie wykorzystał przy tym ota-
czającą go scenografię i rekwizyty, poruszając się na
różnych płaszczyznach. Niech pierwszy rzuci kamieniem,
kto nie nucił pod nosem Ten wąsik, ach ten wąsik….
Poszukiwania wad tego monodramu „niestety” nie

przyniosły owoców.

Natalia Dudziak

Nagroda indywidualna

roczny staż w Laboratorium Lublin im. Antonina Artauda
dla Kamila Żebrowskiego z Teatru „Trupa” Młodzie-
żowego Domu Kultury w Lubartowie za kunszt aktorski
monodramu.

Małodzieżowy Dom Kultury
w Lubartowie
Opieka i reżyseria:

Jolanta Tomasiewicz
Scenariusz i scenografia:

Jolanta Tomasiewicz,
Kamil Żebrowski

Obsada:
Kamil Żebrowski

„Kochany panie Ludwiku” | Teatr trupa
K. KrupaK. Krupa E. Wójcik



„Nie manifest” głosem współczesności

Głośna muzyka. Ubrani na czarno aktorzy skaczą
i siadają na ustawionych w dwóch kolumnach ławkach
i krzesłach przed sceną. Muzyka gwałtownie cichnie.
Znajdujemy się teraz w świecie współczesnej młodzieży.
W świecie, w którym to właśnie oni robią „nie manifest”.
„Nie manifest” to spektakl teatru ToNiePrzejdzie2.0

z Międzynarodowego LO Paderewski w Lublinie.
Wszystko, co działo się podczas przedstawienia, od-

bywało się przed sceną, w scenografii przypominającej
klasę, dzięki temu zmniejszony został dystans pomiędzy
aktorami a widzami. Każdy z nich mówił swoją kwestię
wyraźnie i poprawnie, natomiast brakowało mi emocji
i wzajemnej interakcji aktorów.
Moją uwagę przykuł chłopak, który opowiadał o ulu-

bionych rzeczach dziewczyny, którą chciał poznać.
Jego sposób przekazywania tego, co mówił był bardzo
wiarygodny. Ten młody aktor zapadł mi w pamięć,
niestety jako jedyny, bo nie podobała mi się gra aktor-
ska pozostałych członków grupy – wydawała mi się
sztuczna i pozbawiona emocji.

W spektaklu bardzo mało operowano światłem.
A szkoda, ponieważ mogłoby ono dodać wiele dyna-
miki w sposobie przekazania treści. Muzyka pojawiała
się w niewielu momentach, każdorazowo głośna, wpro-
wadzała chaos.
Pomysł na spektakl uważam za bardzo dobry i intere-

sujący. Aktorzy przedstawiali „nie manifest” o tym, że
„nie jesteśmy pokoleniem, które burzy mury, ale tym, któ-
re je stawia”; że nie da się być buntownikiem w świecie,
w którym wszystko wolno. Spektakl pokazał jak trudno
w naszych czasach naprawdę poznać drugą osobę.
Padło wiele mocnych pytań i prawdziwych stwierdzeń
wartych głębszego przemyślenia. Spektakl pozostawia
duże pole do refleksji, jest też określeniem tego, kim jest
i co robi dzisiejsza młodzież. Uważam, że pomimo wy-
konania zarówno pomysł jak i aktorzy mają potencjał.

Olga Siudaj
Trzecia nagroda ex aequo

za świadomość, szczerość przekazu oraz aktualność
tematu spektaklu.

Międzynarodowe LO Paderewski
Opieka i reżyseria:

Cezary Potapczuk
Obsada:

Agata Bechta
Kuba Brus
Mikołaj Ciubara
Judyta Idzikowska
Lena Ignatiuk
Julia Kowalczuk
Wiktoria Krysa
Ada Kusyk
Zosia Ostrowska
Weronika Szubiela
Kacper Warda
Hania Wasilewska
Hanna Wiejak

„Nie manifest” | ToNiePrzejdzie2.0
K. Krupa K. Krupa K. Krupa



A czy ty „grasz w zielone?”

Kurtyna opada, na środku stoi postać ubrana na
zielono, wokół niej aktorzy grają płomienie. Na scenie
pojawiają się dwie postacie rozpoczynając sztukę dia-
logiem: Grasz w zielone? ‒ Gram. ‒ Masz zielone? ‒
Mam.
Sztukę pt. „Gra w zielone” grupy Imponderabilia, którą

mieliśmy okazję oglądać na Zwierciadłach wyreży-
serowała Olga Paździór. Odpowiadała ona również za
scenografię. Myślą przewodnią była ochrona środo-
wiska oraz recykling.
Niestety spektakl skupia się tylko na kwestiach. Same

w sobie nie są one złe, jednak z czasem, przy niedo-
pracowanej grze aktorskiej (chociaż występującym nie
można odmówić entuzjazmu i starań), stają się dla wi-
dza męczące i nieatrakcyjne. Przez większość czasu na
scenie niewiele się dzieje. Scenariuszowi brakuje finezji,
chociaż sam pomysł na niego był trafny. Jako, że nie da
się ze słabego tekstu stworzyć arcydzieła grą na scenie,
nie należałoby obwiniać aktorów za niedociągnięcia
podczas spektaklu.

Warto zwrócić też uwagę na zalety spektaklu. Jedną
z nich jest scena końcowa, która przerywa monotonne
powtarzanie wspomnianego wcześniej dialogu. Na de-
ski sceny wychodzi jedna z aktorek i śpiewa piosenkę
Darii Zawiałow „Jeszcze w zielone gramy”. Uważam to
za plus dla sztuki ze względu na świetne wykonanie
piosenki.
Po obejrzeniu spektaklu długo zastanawiałam się, jak

go ocenić. Doszłam do wniosku, że zbytnia krytyka nie
jest w tym wypadku konieczna. Reżyserka stawia do-
piero swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce teatralnej,
jest więc oczywiste, iż niektóre pomysły będą nie do ko-
ńca udane czy dopracowane. Jako, że to początek
obiecującej kariery, ma prawo do błędów. Uważam, że
jeśli reżyserka wyciągnie wnioski z rozmów z Jury i po-
pracuje nad tymi elementami, które były słabsze, w na-
stępnej edycji Zwierciadeł, zachwyci nas swoją nastę-
pną sztuką.

Magdalena Świeca

II LO w Lublinie
Opieka: Justyna Skórska-Wicha
Reżyseria: Olga Paździór
Obsada:

Joanna Adamek
Martyna Beksiak
Michał Chojęcki
Olga Cieślik
Amelia Gałązka
Marek Gogół
Patrycja Kaczmarek
Kamila Karczewska
Luiza Karpińska
Wiktoria Kossak
Katarzyna Kostek
Brygida Łuszczew
Klara Matuszewska
Martyna Oleniak
Aleksandra Rydz
Aaron Samborski
Dominika Sugier
Gabriela Szczepaniuk
Adrian Szepiela
Maja Sztymelska
Julia Śpiewak
Ewelina Talaga
Natalia Zams

„Gra w zielone” | Imponderabilia
K. Krupa K. KrupaK. Krupa K. Krupa



Wspomnienia, ach wspomnienia

Lata 30. XX wieku. Starzy znajomi Józefa Czechowicza
siedzą w kawiarni i wspominają go, paląc papierosy.
Taką sytuację ukazują nam aktorzy z teatru Lirycznie
Roz-memłani w swoim spektaklu.
Na scenie znajduje się stół, a wokół niego cztery

krzesła. W środkowej części tła stoi sztaluga, a z prawej
strony duży obraz przedstawiający miasto Lublin.
Wystrój i charakteryzacje bohaterów są stylizowane na
lata 30. Główny aktor – przyjaciel Józefa Czechowicza
– siedzi przy stole i pali papierosa. Jego wypowiedzi na
początku skierowane są bezpośrednio do widzów,
natomiast po pojawieniu się pozostałych członków
grupy podejmuje on interakcję już tylko z nimi.
Historia zaprezentowana w spektaklu, mimo swojego

ogromnego potencjału i zaangażowania ze strony
aktorów, nie została przedstawiona idealnie. Osobiście
odniosłam wrażenie, że niektóre fragmenty były prze-
ciągane zbyt długo.

Muzyka była nastrojowa, rodem z lat 30., ale czasem
swoją głośnością zagłuszała rozmowy bohaterów. Gra
aktorska postaci przyjaciela Czechowicza bardzo mi się
podobała, sposób w jaki opowiadał był przekonujący.
Znaczną rolę w spektaklu odgrywało światło – oddzie-
lało siedzących w kawiarni znajomych Czechowicza od
wizualizacji wspomnień, o których rozmawiali, co wpro-
wadzało ciekawą dynamikę. Natomiast w całym spek-
taklu brakowało mi tego „czegoś”. Czegoś, co by
pociągnęło, zainteresowało, porwało w świat przed-
stawiony, czegoś wyjątkowego, odmiennego.

Spektakl nie wzbudził we mnie wielkich refleksji. Nie
miał niebywale interesującej strony wizualnej, ale uwa-
żam, że miał swój urok i gdyby historia została przedsta-
wiona w nieco ciekawszy sposób, byłaby to bardzo
dobra propozycja.

Olga Siudaj

Zespół Szkół Plastycznych
w Lublinie
Opieka i reżyseria:

Agnieszka Aleksandrowicz
Scenografia:

Małgorzata Przygrodzka
Scenariusz: zespół
Obsada:

Oliwia Duda
Jagoda Frąckiewicz
Weronika Hoinacka
Julia Kawa
Wiktoria Matysiewicz
Miłosz Mazurek
Mateusz Prokop
Oskar Regec
Adrian Sulowski
Magdalena Wasil

„Czechowicz znany i mniej znany”
Lirycznie rozmemłani

E. Wójcik K. Krupa K. Krupa



Eksperyment, który zapadnie Ci w pamięć

Spośród wszystkich spektakli tegorocznych Zwiercia-
deł, na szczególną uwagę zasługuje występ grupy
SCENA44 z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubar-
towie. Spektakl „Przypadki Dariusza N.” Zagwarantował
publiczności dużą dawkę śmiechu, jednocześnie przed-
stawiając poważny problem poszukiwania siebie.
Na początku występu na scenie pojawia się kobieta

ubrana w biały garnitur, która oświadcza publiczności,
że wystawiany spektakl będzie trwał trzydzieści minut
i ma on charakter eksperymentalny. Nawiązując do jej
słów, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ekspe-
ryment uważam za udany, a trzydzieści minut spektaklu
spędziłam nie odrywając wzroku od sceny.
„Kim jestem?” uznałam za pytanie, na którym można

oprzeć całą problematykę sztuki. To właśnie pytanie
zadaje sobie tytułowy Dariusz ‒ dorastający chłopak,
który mierzy się z problemami rodzinnymi, doświadcza
popędu seksualnego i buntuje się wewnętrznie przeci-
wko otoczeniu. Na scenie widzimy Darka w kilku sytu-
acjach, które raczej nie są obce większości społeczeń-

stwa. Dariusz rozmawia z rodzicami; pali papierosy
z kolegami, za co zostaje zbity przez ojca; zaleca się do
dziewczyny, która później odrzuca go na rzecz chło-
paka z samochodem; na koniec odwraca się od ojca,
który porzucił rodzinę oraz od matki, która go broni.
Wszystkiemu towarzyszą nawiązania do mitologii

greckiej, chwytliwa muzyka i ujmująca recytacja wiersza
Juliana Tuwima „Lokomotywa”, dzięki której aktorzy wy-
kreowali obraz człowieka obładowywanego przez życie
ogromnymi ciężarami, które musi za sobą ciągnąć i co-
raz szybciej iść przed siebie. W kwestii gry aktorskiej,
nietrudno zauważyć, jak bardzo młodzi aktorzy zaan-
gażowali się w organizację spektaklu i jak najlepsze
zagranie swoich ról. Myślę, że w głównym bohaterze
każdy widz mógł odnaleźć cząstkę samego siebie
a sam spektakl zmusił każdego do głębszej refleksji.

Alicja Seyffert
Druga nagroda

za bogactwo emocji i wyobraźnię teatralną w kształ-
towaniu historii bohatera spektaklu.

II LO w Lubartowie
Opieka i reżyseria:

Rafał Wrotkowski
Scenariusz:

Jagoda Wach,
Albert Kornacki

Obsada:
Mateusz Budzyński
Patryk Budzyński
Agnieszka Guz
Wiktoria Hunek
Albert Kornacki
Agnieszka Kozieł
Arkadiusz Malesa
Szymon Oniszczuk
Jagoda Wach
Alicja Waśkowicz

„Przypadki Dariusza N.” | SCENA44
K. Sieger K. Sieger K. Sieger K. Sieger



Nie taki, jak wszyscy

W czwartek 5 marca grupa teatralna Signum z I LO
w Lublinie pod opieką Ewy Chmielnickiej-Połczyńskiej
przedstawiła na zwierciadlanej scenie spektakl pt.
„Inny”. Sztuka mówiła o przemocy wobec osób homo-
seksualnych oraz o panującej wśród dzisiejszej młodzie-
ży homofobii. Konteksty te zostały odwzorowane nie-
zwykle przekonująco.
Aktorzy ubrani byli w czarne skóry i mieli mocny maki-

jaż, co dodawało inscenizacji mroku. Osoby grające
poszczególne role były dobrze dobrane pod kątem
wyglądu, co potęgowało wrażenie autentyczności,
powstałe wskutek znakomitego wcielenia się w prezen-
towane postaci. Czasami w oglądaniu spektaklu
przeszkadzało to, że aktorzy stali tyłem do widowni.
Rozpraszać mógł też język, w którym raziło zbyt częste
sięganie po slang młodzieżowy. Warto jednak zaz-
naczyć, że w tekście nie pojawiły się żadne wulgaryzmy:
aktorzy potrafili przekazać widzom silne emocje które
odczuwali bohaterzybez naruszania ustalonych norm
zachowań językowych.

Grupa Signum podjęła się poruszenia trudnego
i aktualnego problemu, z jakim stykamy się w spo-
łeczeństwie. Należą im się gratulacje oraz podziw za
odwagę i podejście do tematu, jakim jest homofobia,
skłaniając tym samym widza do wyjścia ze świata
schematów i podjęcia się własnej refleksji, która w przy-
szłości zrodzi odpowiedzialne postawy i działania.

Aleksandra Kukuryk

I LO w Lublinie
Opieka:
Ewa Połczyńska-Chmielnicka
Reżyseria:

Michał Bielawski,
Jan Porębski

Scenografia: zespół
Obsada:

Michał Bielawski
Klaudia Janczarek
Jan Porębski
Szymon Rycerz
Barbara Stojek
Bernard Wojciechowski

„Inny” | Signum
K. KrupaE. Wójcik E. Wójcik K. Krupa



„Ewka, śpisz? Ewka, masz kaca? Ewka, a pamiętasz coś
w ogóle? Ewka, pamiętasz coś?”

Teatr SPUT² po 10 latach postanowił wrócić do swoje-
go dawnego repertuaru. Spektakl „Różowa skarpeta”
na podstawie scenariusza Natalii Fijewskiej-Zdano-
wskiej opowiada o koleżeństwie, przyjaźni i nastoletnich
imprezach. Grają w nim dwie aktorki.
Akcja rozgrywa się rankiem, w pokoju jednej z dziew-

czyn. Formuła spektaklu oparta jest na rozmowie po-
między koleżankami. Tematem rozmowy są wydarzenia
poprzedniej nocy. Aktorki powoli odkrywają karty i ujaw-
niają widzom wstydliwe szczegóły imprezy. Wzajemne
zaufanie dziewczyn zostało wystawione na próbę, gdy
jedna z nich stała się niechlubną bohaterką nagry-
wanego ukradkiem przez innych uczestników imprezy
filmu. Działo się to za niemym przyzwoleniem przyja-
ciółki.
Spektakl jest ciekawy, pełen zwrotów akcji, utrzymuje

widza w napięciu dzięki narastającej powoli drama-
turgii. Forma opierająca się na ciągłym dialogu pomię-
dzy postaciami jest niełatwa do wykonania, szczególnie

dla młodych aktorów-amatorów. Być może dlatego
miejscami spektakl przywodził na myśl skojarzenia z ser-
ialem paradokumentalnym, podczas gdy był sztuką
teatralną dotykającą trudnej i ważnej tematyki.
Dziewczyny zdecydowanie przykuły moją uwagę,

choć nie mogę powiedzieć, aby spektakl zapadł mi
w pamięć na dłużej. Aktorkom udało się podołać cię-
żarowi tego scenariusza. Może nie idealnie, nie perfek-
cyjnie, ale stawiły czoła temu zadaniu.

Paulina Szyszka

Wyróżnienie zespołowe

za oszczędność formy i bogactwo treści oraz umiejętne
budowanie napięcia emocjonalnego w relacjach
bohaterek spektaklu.

Puławski Ośrodek Kultury
Opieka i reżyseria:

Katarzyna Grudzień
Scenariusz:

Natalia Fijewska Zdanowska
Obsada:

Zofia Karamon
Gabriela Pikuła

„Różowa skarpeta” | Teatr SPUT²
K Krupa E. WójcikP. Suduł



Sztuka miłości
Rozsuwa się kurtyna, naszym oczom ukazują się żywe

obrazy pełne ekspresji. Każdy opowiada inną, romanty-
czną historię. Gdy człowiek dostaje możliwość działania
na własną rękę tworzy się chaos.
Spektakl pt. „Homo Deus, czyli krótka historia jutra”

przedstawia różne rodzaje miłości zamkniętej w ramach
obrazów oraz ukazuje, jak sposoby wyrażania uczuć
ulegają zmianie na przestrzeni wieków.
Główną osią sztuki są rozważania na temat tego „Co

dzieje się w momencie, gdy człowiek otrzymuje nieo-
graniczoną wolność oraz jak to wpływa na strukturę
istniejącego świata?”. Dzieło mówi nam o tym, że czas-
ami czło-wiek kreuje się na miano „człowieka-boga”
w przenośnym i nie do końca dobrym znaczeniu. Nie
dostrzega zła, które panuje na świecie i nie robi nic, aby
je zwalczyć. Momentami myśli, że jest bezsilny i bezra-
dny, jednak w istocie zawsze jest jakieś rozwiązanie. Po-
nadto, jeśli mocno czegoś pragniemy, powinniśmy sta-
rać się przerodzić to w działanie i czynić dobro.

Kwestie wypowiadane przez aktorów były płynne
i zrozumiałe. Scenografia, kostiumy oraz rekwizyty były
bardzo ciekawe i oryginalne, a muzyka i efekty świetlne
wprowadzały odpowiedni nastrój, nie tworząc przy tym
wrażenia przesytu. Można było dostrzec elementy hu-
morystyczne, które trafiały w gust publiczności.
Widowisko wywarło na mnie dobre wrażenie, było

starannie dopracowane i pomysłowe. Zakończyło się
happy endem, ponieważ usłyszeliśmy piosenkę „Dziś
późno pójdę spać” Kwiatu Jabłoni. Sugeruje ona, że jest
nadzieja oraz, że możemy zmieniać świat nawet wtedy,
gdy jest dziwny lub niezrozumiały. Zdecydowanie warto
zobaczyć tę inscenizację. Aktorzy zostali docenieni
przez widownię gromkimi brawami na stojąco.

Klaudia Drozd
Trzecia nagroda ex aequo

za sprawne posługiwanie się językiem poezji autorskiej
i plastykę obrazu scenicznego w spektaklu.

T.E.A.M. Teatrikon
Opieka i reżyseria:

Urszula Grudzień
Obsada:

Piotr Auvray
Dominika Dobosz
Urszula Grudzień
Kacper Ilczuk
Joanna Kozieł
Zofia Kozłowska
Natalia Krzykała
Jowita Kwiatkowska
Tomasz Matysek
Barbara Micek
Karolina Mitura
Bartek Pokrzywa
Daria Pyda
Weronika Romaniuk
Emilia Rumińska
Aneta Sitarz
Bartosz Słotwiński
Agnieszka Wójcik
Gabriela Wysocka
Oskar Ziembrowicz

„Homo Deus, czyli krótka historia jutra”
Nic konkretnego

K. Sieger K. Sieger K Krupa E. Wójcik



Za czym kolejka ta stoi?

Musical uczniów z I LO im. Stanisława Staszica w Lub-
linie wyreżyserowany został przez Magdalenę Palinkę,
a inspiracją do niego była piosenka „Psalm stojących
w kolejce”, do której słowa napisał Ernest Bryll.
Akcja spektaklu rozgrywała się w tytułowej kolejce,

w którą wcielali się wszyscy aktorzy oprócz jednego. Ten
właśnie wyróżniający się niebieskim ubiorem spośród
pozostałych, odzianych monochromatycznie, za pomo-
cą pstryknięcia palcami wyrywa z zamyślenia poszcze-
gólne części składowe kolejki, po czym prezentują one
swoją historię.
Spektakl był oszczędny w formie. Aktorzy w „Kolejce”

prezentowali krótkie kwestie, a następnie wykonywali
piosenki. Samą grą na scenie nie zdobyli mojej sympatii,
ponieważ była ona nieco niezdarna i wymagająca po-
prawy w przyszłości. Jednak, jako że był to musical,
ważną rolę odgrywały w nim partie śpiewane. Na
pewno nie można odmówić młodym aktorom zaan-
gażowania, jednak zalecałabym reżyserce uważniejszy
dobór osób mających śpiewać.

W czasie trwania spektaklu widz na pewno nie miał
okazji do nudy. Oszczędna scenografia składająca się
zaledwie z drzwi i stołka, sprzyjała ciągłemu skupieniu
uwagi na aktorach, którzy prezentowali coraz to nowe
piosenki.
Uważam, że sztuka Magdaleny Palinki pt. „Kolejka”

była dobra, jednak nie porywająca. Mam nadzieję, że
reżyserka w następnej edycji Zwierciadeł zaprezentuje
nową, lepszą sztukę, być może także o charakterze
musicalu. Warto również popracować z aktorami, aby
wydobyć z nich szczyt ich możliwości.

Magdalena Świeca

I LO w Lublinie
Opieka: Bogna Zagórska
Scenariusz, reżyseria,
scenografia:

Magdalena Palinka
Obsada:

Katarzyna Adamczyk
Angelina Behrens
Zuzanna Dorota
Michał Gałan
Magdalena Hołowiecka
Andrzej Mozgawa
Magdalena Palinka
Nikola Parcheta
Zofia Płaza
Błażej Wilkoławski

„Kolejka” | Dzieło sztuki żywej
P. Suduł P. SudułP. Suduł



Kłamstwa, zdrady i uzależnienia

Zazdrość podsycana pożądaniem. Domino prze-
mocy, którego każdy wcześniej czy później doświadczy.
Tak wygląda smutna wizja miłości przedstawiona przez
grupę teatralną „Bez didaskaliów” z XXIX LO w Lublinie
w spek-taklu „Lombard złudzeń” w reżyserii Martyny
Chodowskiej. Młodzi ludzie pokazują nam wizje toksy-
cznej miłości, która zarówno przeraża jak i… fascynuje?

Aktorzy w swojej sztuce dotykają chyba wszystkich
możliwych aspektów toksycznej relacji. Możemy zoba-
czyć młodych kochanków bez przyszłości, zdradza-
jącego męża alkoholika, czy niechcianą ciążę będącą
pamiątką po burzliwym romansie, jak i problem braku
wsparcia w związku. Zagadnienia te są najczęściej te-
matami tabu, tym bardziej powinniśmy o nich rozma-
wiać, aby przełamywać barierę milczenia. Chociażby za
to aktorom należą się wielkie brawa, jednak odnoszę
wrażenie, że tematów ciężkich i ‒ jakby nie patrzeć ‒
trudnych było zbyt dużo. Przygniotły one w jakiś sposób
początkujących artystów, a tematyka ‒ chcąc nie
chcąc ‒ lekko się rozpływa w chaosie emocji.

Jednak skupmy się na pozytywach.
Na uwagę zasłużyły kostiumy, oparte na zasadzie

kontrastów. Cała obsada oprócz jednej aktorki ubrana
jest na czarno; wyróżniająca się dziewczyna ma biały
strój, przez co widz bardziej skupia się na treści niż na
elementach wizualnych. Mówiąc o nich nie można nie
wspomnieć o przepięknym ruchu scenicznym jednej
z aktorek podczas sceny ślubnej. Poruszała się jak kot:
nieskrępowana, subtelna, delikatna. W moim odczuciu
był to najbardziej emocjonalny element sztuki ‒ sprawił,
że miałam łzy w oczach.

Grupa teatralna „Bez didaskaliów” pokazała swój
doskonały warsztat. Z przyjemnością zobaczę ich na
kolejnych Zwierciadłach.

Anastazja Krusińska

XXIX LO w Lublinie
Opieka: Martyna Chodowska
Reżyseria:

Martyna Chodowska,
Witalij Liubota

Scenografia:
Martyna Chodowska

Obsada:
Patrycja Adamczuk
Zofia Bartnik
Sylwia Brzyska
Ignacy Chodowski
Bartek Chojnacki
Robert Chojnacki
Dorian Dolina
Marta Gorzel
Julia Kotowicz
Maks Marek
Michał Mazuś
Mikołaj Oleszczuk
Amelia Zięba

„Lombard złudzeń” | Bez didaskaliów
K. SiegerK. Sieger K. Sieger



Widząc więcej

Teatr Actum z IV LO w Lublinie był bardzo dobrym ak-
centem na koniec Zwierciadeł. Świetny spektakl, przede
wszystkim pod względem wizualnym. Chłonie się go nie
tylko wzrokiem, ale i słuchem. Sztukę „Światła nocy” na-
pisał zespół teatru pod opieką Adriana Kracia.
Wszystko rozpoczyna się od wejścia tłumu z latarkami

i promocyjnymi gazetkami. Powtarzane w kółko ceny
produktów w promocji stają się symbolem konsump-
cyjnej ludzkości, dla której ważne jest tylko mieć i to jak
najwięcej. Światła z ekranów telefonów iluminowały
twarze aktorów wyrazistymi barwami, dlatego w tym
przypadku wymyślne kostiumy i scenografia nie były
potrzebne. Wszystkie pożądane obrazy zostały uzys-
kane dzięki przemyślanej grze świateł. W kolejnych sce-
nach widzimy, jak technologia odbiera nam czas, który
moglibyśmy spędzić z bliskimi. Nasze życie zostało
przedstawione jako ucieczka przed samym sobą oraz
innymi ludźmi. Łatwiej nam funkcjonować w świecie
sensacji, głupich filmików i zdjęć, niż nawiązać z kimś
relacje, bo to zmusza, żeby „być” zamiast „mieć”.

„Świat milczy, gdy trzeba krzyknąć”, więc aktorzy
mówili i krzyczeli o tym, co świat woli przemilczeć. W tym
momencie trzeba pochwalić ich dykcję i słyszalność,
poza nielicznymi momentami, kiedy spektakl był nieco
przekrzyczany. Po kilku monologach powracamy do ga-
zetek, tak jak na co dzień powracamy do konsumpcyj-
nego życia. Przez ciągłe zapatrzenie w telefony zapo-
minamy o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia
i obecności. Najbardziej przerażającą i zapadającą
w pamięć sceną jest uścisk, który jest tylko płytkim kon-
taktem fizycznym, bo każdy jest zapatrzony w urzą-
dzenie, którego staję się więźniem.
Spektakl trzeba po prostu zobaczyć, słowa nie opiszą

dobrze wrażeń, które przynoszą kolejne minuty sztuki.
Muzyka i światło idealnie spełniły swoją rolę. Warto zob-
aczyć ten ruchomy krajobraz współczesnego świata.
Obyście nie odnaleźli w tym konsumpcjonizmie siebie.

Joanna Kozieł
Wyróżnienie zespołowe

za stworzenie w spektaklu atmosfery wirtualnego
świata współczesności

IV LO w Lublinie
Opieka i reżyseria:

Adrian Krać
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Po całym dniu pracy i oglądania sztuk teatralnych przyszła pora na Klub Festiwalowy.
Zdecydowanie jest to najbardziej lubiany przez uczniów punkt programu Zwierciadeł.
Wchodząc do Próba Cafe i widząc znajome twarze nie można się nie uśmiechnąć. Ogromu
pozytywnej energii od wspaniałych uczestników nie da się nie zauważyć. Dobra muzyka,
idealna atmosfera i wygodna sofa to nie jedyne atuty klubu. Utalentowane osoby, które
występowały dodały uroku tamtym chwilom. Natomiast jeżeli ktoś niekoniecznie przepada
za muzyką, też odnalazłby się w tamtym towarzystwie przykładowo krzycząc „UNO!” przy
stoliku z planszówkami. Ewidentnie każdy znajdzie tam coś dla siebie. Gdy nadchodzi
koniec występów wokalnych (i nie tylko!) zaczyna się prawdziwa zabawa. Wszyscy tańczą
i śmieją się do utraty tchu śpiewając stare polskie piosenki. Na samo wspomnienie tych
cudownych chwil robi mi się ciepło na sercu. Myślę, że to właśnie wtedy Zwierciadła
najbardziej zbliżają do siebie ludzi, a osoby, które przeżywają je po raz pierwszy zakochują
się w nich.

Zuzanna Golema

6 marca zakończyły się XVII Lubelskie Spotkania Teatralne Zwierciadła. Uroczysta gala
odbyła się w TEATRZE IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, a poprowadzili ją Amelia Karaś oraz
Kajetan Weremczuk. Finał rozpoczął się wywiadem przeprowadzonym przez Marię Nazar-
kiewicz oraz Dawida Kuchtę z przedstawicielką GOŚCIA SPECJALNEGO – FUNDACJI SZTUKMISTRZE

Urszulę Motykę. Następnie zgromadzeni na finale mogli zobaczyć show przedstawione
przez BRACI BRWI ‒ znany duet żonglerski. Po zapierającym dech w piersiach pokazie
przyszła pora na następny emocjonujący moment ‒ ogłoszenie werdyktu Jury XVII Lubel-
skich Spotkań Teatralnych Zwierciadła*. Jako pierwsze swoje decyzje przedstawiło Jury
młodzieżowe ‒ nagradzając grupy teatralne NOTOCO, KROPKA PO PROSTU oraz SCENA44.
Następnie Jury profesjonalne ogłosiło swój werdykt - GRAND PRIX ZA SZTUKĘ PT. „CIAŁA” TEATRU

NOTOCO oraz kolejne miejsca na podium: KROPKA PO PROSTU, SCENA44 oraz ex aequo NIC

KONKRETNEGO I TONIEPRZEJDZIE2.0. Po ogłoszeniu wyników podsumowali cały festiwal swoim
posłowiem. Na sam koniec głos zabrali organizatorzyi koordynatorzy festiwalu i podzię-
kowali wszystkim zaangażowanym w Zwierciadła.

Emilia Wójcik
*Pełny protokół wraz z posłowiem Jury dostępny na stronie Zwierciadeł.

Finał

K. Sieger





Warsztaty sztuki cyrkowej
5 marca 2020

Warszaty z Fundacją Sztukmistrze będącą
gościem specjalnym, których występy może-
my zobaczyć rokrocznie w wakacje na Carna-
valu Sztukmistrzów. Uczestnicy mogli nauczyć
się podstawowych technik związanych z róż-
nymi rekwizytami cyrkowymi oraz sztuczek
cyrkowych takich jak żonglowanie. Wykony-
wali także ćwiczenia na poprawę koordynacji
ruchowej. Warsztatom towarzyszył śmiech
i dobra zabawa. Sztuczki, z którymi uczestnicy
zapoznali się podczas warsztatów, mogli
później oglądać na żywo na pokazie Braci
Brwi (należących do Fundacji) podczas finału
Zwierciadeł w Centrum Spotkania Kultur oraz
wywiad z przedstawicielką fundacji.

Prowadzący: Artur Perskawiec, Fundacja Sztukmistrze

Warsztaty teatralne
5 marca 2020

Gdy emocje po czwartkowych spektaklach
jeszcze nie do końca ostygły amatorzy teatru
mieli okazję poszerzyć swoje sceniczne cv.
Uczestnicy uczyli się jak przekazywać emocje
na scenie teatralnej. Pracowali również nad
odpowiednim skupieniem, pracą z partnerem
i łapaniem z nim kontaktu. Mogli również do-
wiedzieć się, jak przekazywać partnerom na
scenie odpowiednie impulsy, przydatne pod-
czas gry w teatrze. Prowadzący warsztaty
Michał Jóźwik przyjechał do nas aż z Łodzi.
Jest on aktorem po studiach w Łódzkiej Szko-
le Filmowej oraz regularnie występuje w fil-
mach.

Prowadzący: Michał Jóźwik

Warsztaty teatralne
6 marca 2020

Tematyką drugich warsztatów teatralnych
była interpretacja tekstu. Uczestnicy otrzymali
teksty, które następnie musieli zinterpretować.
Kolejnym zadaniem było zagranie otrzyma-
nych tekstów, uwzględniające odpowiednie
emocje, ruch oraz inne aspekty, na które może
zwrócić uwagę widz. Prowadząca warsztaty
Pani Natalia Matuszek podzieliła się z uczest-
nikami warsztatów swoim doświadczeniem
zdobytym w pracy pedagoga teatru oraz
scenarzysty. Dzięki tym warsztatom uczestnicy
otrzymali sporą dawkę wiedzy na temat emo-
cji i ruchu na scenie, która pozwoliła doszkolić
warsztat teatralny aktorom sceny Zwiercia-
dlanej.

Prowadząca: Natalia Matuszek
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