
 
 

PROTOKÓŁ 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

21 kwietnia 2016r. 

 

 

Komisja w składzie: 

 

 Mieczysław Wojtas - reżyser, pedagog, założyciel Teatru PANOPTICUM w MDK „Pod 

Akacją” w Lublinie 

 Janusz Bator - muzyk, kompozytor 

 Renata Adamczewska - sekretarz, MDK „Pod Akacją” w Lublinie 

 

po uważnym obejrzeniu w dniach 20 i 21 kwietnia 2016r. 16 spektakli zaprezentowanych 

na scenie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. B. Chrobrego 18 

postanowiła przyznać: 

 

Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty  
 

Teatrowi NOTOCO (grupa licealna) Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za wrażliwość  

w dostrzeganiu problemów młodzieży trudnej i odrzuconej przez środowisko oraz 

zastosowanie trafnych środków wyrazu scenicznego i sprawność w operowaniu słowem  

w autorskim spektaklu „Błąd” w reżyserii Moniki Nitkiewicz, scenariusz Monika Nitkiewicz, 

Ewa Sakłak. 

 

Komisja przyznała również cztery równorzędne nagrody: 
 

 Teatrowi AD HOC Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie za czystość stylistyczną 

wyrazistość postaci oraz kulturę słowa w spektaklu „Trio absurdalne z księżycem”  

E. Szumańskiej, w reżyserii i opracowaniu muzycznym Justyny Krenz i Ireny Babkiewicz 



 Teatrowi PUK PUK Miejskiego Domu Kultury w Świdniku za świadomą zbiorową kreację  

sceniczną oraz muzyczne walory spektaklu „Wnętrze”, scenariusz i reżyseria Katarzyna 

Marjasiewicz, muzyka Bartołomiej Abramowicz, Monika Kowalczyk 

 Grupie teatralnej Raz, dwa, trzy-My! z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie  

za ciekawą koncepcje dramatyczną wzbogaconą oryginalnymi efektami akustycznymi  

w spektaklu „Pięć dni w tygodniu” scenariusz Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek  

i zespół, reżyseria i opracowanie muzyczne Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek 

 Teatrowi Tańca PERFEKT Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” w Lublinie  

za oryginalną taneczną interpretację radiowego reportażu o wsi polskiej w 

spektaklu „Na jawie i we śnie” w reżyserii, choreografii i opracowaniu muzycznym 

Renaty Pyszniak 

 

 

Jury wyróżniło następujące zespoły: 
 

 NIEZALEŻNY TEATR SYSYTEM  w Lublinie za subtelną i nastrojową warstwę muzyczną  

w spektaklu  „Trala la la” i samodzielną reżyserię przez ucznia Mateusza Piłata, 

muzyka Mateusz Piłat, Wiktoria Młodnicka  

 Teatr KROPKA PO PROSTU IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za 

poszukiwanie wartości ważnych w relacjach międzypokoleniowych w autorskim 

spektaklu  „Próba”, scenariusz i reżyseria Katarzyna Kasprzycka 

 Grupę teatralną AD HOC  Pallotyńskiego Gimnazjum im. S. Batorego w Lublinie  

za trafną interpretację poezji M. Białoszewskiego w spektaklu „Wiersze 

antywiosenne” w reżyserii Małgorzaty Fronczek 

 Grupę teatralną SPONTAN Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju za pełną 

temperamentu grę zespołową w autorskim spektaklu „Poczekalnia”, scenariusz  

i reżyseria Joanna Łukaszczyk, muzyka Kamil Gulak  

 Teatr GDAŃSKA 4  Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach za podjęcie próby 

interpretacji tekstu dramatycznego w teatrze młodzieżowym w spektaklu „Szarlotka 

z herbatą”, scenariusz A. Dembończyk, reżyseria Hubert Domański  

 

Wyróżnienia indywidualne otrzymali: 

 
 Agata Korzeniowska za rolę kobiety w spektaklu „Trio absurdalne z księżycem” 

 Maciej Synowiec za rolę Darii w spektaklu „Szarlotka z herbatą”. 

 

 Jury z satysfakcją zauważa wsłuchiwanie się twórców młodego teatru w problemy  

i dylematy moralno-społeczne współczesnego pokolenia nastolatków oraz poszukiwanie 

nowego języka teatru, przy jednoczesnym  śmiałym nawiązywaniu do tradycji i klasyki 

teatralnej. 

 Jury dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział i prezentację zróżnicowanych  

pod względem stylistycznym oraz zastosowanej materii literackiej spektakli, doceniając  

również autorską twórczość teatralną młodzieży i nauczycieli.  

 Komisja dziękuje również organizatorom Prezentacji za trud w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu XXXIX już edycji tej imprezy. 

 

 

Podpisy komisji: 

 Mieczysław Wojtas ........................................................ 

 Janusz Bator ................................................................... 

 Renata Adamczewska ................................................. 


