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W dniach 11-14. czerwca 2009r. już po raz trzeci odbył się w Szczecinie ogólnopolski festiwal teatral-
ny SOFFT. Organizatorami festiwalu są Teatr ABANOIA, Centrum Kultury MANUARTEFAKTURA 
oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Tegoroczną edycję objęli patronatami 
m.in.  Prezydent Miasta Szczecina oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Patronami 
medialnymi imprezy byli TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński oraz portale: 
wszczecinie.pl, bosko.pl i portal młodych Ichtis.info. Festiwal został dofinansowany przez Miasto 
Szczecin i wsparł jego starania o tytuł Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016. 

W tym roku wprowadziliśmy festiwalowe wydarzenia w przestrzeń miasta. SOFFT zyskał w ten sposób 
nową publiczność a spektakle mogły zaistnieć w szczecińskim kontekście. 

Tegoroczny SOFFT był imprezą towarzyszącą Dniom Morza w Szczecinie. Spektakle były prezento-
wane na sali teatralnej Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego i znajdującej się 
na Wałach Chrobrego scenie kameralnej Teatru Współczesnego – Malarni, a także w sali teatralnej 
Szkoły Podstawowej nr 51, Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego i kościele p.w. św. Jana Bosko. 
W części konkursowej wystąpiło 13 zespołów z całej Polski. Zaprezentowały się także cztery specjal-
nie zaproszone teatry: szczeciński Teatr Nie Ma, Teatr Krzyk z Maszewa, Teatr Sakralno-
Dramatyczny z Sandomierza i Teatr Droga z Poznania. Podczas festiwalu uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w warsztatach, koncertach i wernisażach wystaw fotograficznych. Przyjechało blisko 
dwustu młodych artystów. 

Jury III SOFFT 2009 w składzie: prof. Mirosława Kozłowska - przewodnicząca, ks. Mariusz Lach SDB, 
Małgorzata Maciejewska i Maria Piórkowska przyznało następujące nagrody: 

• trzy równorzędne nagrody zespołowe w wysokości 1000 zł dla Teatru UHURU z Gryfina za 

spektakl „Pierogi”, Teatru Scene z Radomia za spektakl „Burza w teatrze Gogo”, Teatru Avis 

z Nowej Soli za spektakl „Usta pełne chleba”; 

• cztery równorzędne rzeczowe nagrody aktorskie dla: Pawła Petermana i Kuby Sałka za role 

w spektaklu „Burza w teatrze Gogo”, Katarzyny Łopatki za rolę w spektaklu „Na mocy dekre-

tu”, Łukasza Ziemskiego za rolę w spektaklu „Pierogi”; 

• trzy równorzędne rzeczowe nagrody instruktorskie dla: Roberta Cyrty za spektakl „Znaki cza-

su”, Agnieszki Grewling-Stolc za spektakl „Kula”, Sylwii Gajewskiej za pracę instruktora szkol-

nego. 

Jury Młodych, złożone z przedstawicieli wszystkich prezentujących się w części konkursowej teatrów, 
przyznało Nagrodę Publiczności Teatrowi UHURU z Gryfina za spektakl „Pierogi”. 



Nagrodę Inspektora Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego przyznano teatrowi Grupa Litki 
z Piły za spektakl „Przystanek”. 

Fotoreporterzy akredytowani przy III SOFFT 2009, reprezentowani przez fotografików skupionych 
w grupie FotoManu, przyznali swoje nagrody Teatrowi Scene z Radomia oraz Teatrowi Bezpośredni-
kuff z Gdańska. 

Tegoroczny SOFFT cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów. W Malarni zabrakło miejsca dla 
wszystkich zainteresowanych wydarzeniami festiwalowymi, a Sala Admiralska Akademickiego Cen-
trum Kultury pękała w szwach. Różnorodność tematyki, form i języka scenicznych wypowiedzi dała 
każdemu z widzów szansę na doświadczenie tego, co go w teatrze najbardziej porusza i interesuje. 
Młodzi artyści rozmawiali z publicznością o istotnych dla nich sprawach, posługując się własnym, ory-
ginalnym językiem artystycznego przekazu. Nie unikali trudnych tematów, mówili często od siebie, 
czyniąc spektakl bardzo osobistym. Posługiwali się własną estetyką, czerpiąc inspirację z teatru sło-
wa, poezji, muzyki i otaczającej ich rzeczywistości. Ta ogromna różnorodność tematyki i formy, różni-
ce w poziomie artystycznej dojrzałości i biegłości warsztatowej oraz atmosfera spotkania i dialogu 
stanowiły największe bogactwo tegorocznego SOFFT. Stanowią one także punkt wyjścia do dyskusji 
o artystycznym kierunku rozwoju szybko dojrzewającego festiwalu, który swoją otwartością przekonuje 
do siebie coraz ciekawsze młode teatry z całej Polski. 

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji festiwalu p. Mirosławowi Gawędzie – Dyrektorowi 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, p. Piotrowi Klimkowi – Dyrektorowi Akademickiego Centrum 
Kultury, p. Irenie Lewandowskiej – Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 51, ks. Zbigniewowi Hulowi 
SDB – Proboszczowi parafii p.w. św. Jana Bosko, ks. Markowi Zaborowskiemu SDB – Dyrektorowi 
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Mariuszowi Słomińskiemu SDB – Dy-
rektorowi Bursy Towarzystwa Salezjańskiego, firmie TAST Jana Tabińskiego, zespołowi BADFOLK, 
Jurorom, instruktorom prowadzącym warsztaty, akredytowanym przy festiwalu dziennikarzom i fotore-
porterom, przedstawicielom Salezjańskiej Grupy Medialnej „Art. 43” oraz wszystkim Wolontariuszom. 
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