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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH 

pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „POD AKACJĄ” W LUBLINIE, UL. B. CHROBREGO 18 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

18, 19 maja 2016r. 

 
 

Komisja w składzie: 

Mieczysław Wojtas – reżyser, pedagog, założyciel Teatru Panopticum w Młodzieżowym  

Domu Kultury MDK „Pod Akacją” w Lublinie 

Janusz Bator – muzyk, kompozytor 

Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

 

po uważnym obejrzeniu w dniach 18 i 19 maja 2016 r. 20 przedstawień teatralnych  

ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego województwa 

lubelskiego postanowiła przyznać: 

 

PUCHAR Lubelskiego Kuratora Oświaty 
 

Teatrowi Tańca AURUM Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” w Lublinie za pełną 

teatralnej urody, wirtuozerii i humoru baśń o „Muchach króla Apsika” opowiedzianą 

językiem tańca i ruchu z trafnie dobraną warstwą muzyczno-dźwiękową w reżyserii, 

choreografii i opracowaniu muzycznym Renaty Pyszniak  

 

 

NAGRODY RÓWNORZĘDNE 
 

 Grupa teatralna DEDEKA Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" w Lublinie za kulturę  

słowa oraz oryginalny przekład na język teatru i interpretację popularnego utworu  

J. Tuwima „Ptasie radio” w reżyserii Bogusława Byrskiego i Wioletty Tomicy 

 

 Teatr MARIONETKA Szkoły Podstawowej w Palikijach za ukazanie problemu mądrego 

korzystania z czasu i zastosowanie pomysłowych środków wyrazu scenicznego w 

spektaklu „Wyspa czasu” w reżyserii Renaty Walczak 
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Ponadto komisja wyróżniła (w kolejności występowania): 
 

 Teatr GRATKA Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” w Lublinie za  prostotę  

i czystość scenicznej formy  w przedstawieniu  „Historia królewskiego zęba”  

- reżyseria Grażyna Przysucha, opracowanie muzyczne Mariusz Deleś  

 Teatr szkolny BEZ PRZERWY Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim za ciekawą i 

funkcjonalną scenografię do spektaklu „Pomidorowa” w reżyserii Jolanty Arska-Świder, 

opracowaniu plastycznym Wojciecha  Świdra 

 Teatr Lalek MUCHOMOR Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” za dynamikę ruchu 

scenicznego w spektaklu „W krainie czekoladowej rzeki” - reżyseria i scenografia Grażyna 

Idzik-Dominiak, muzyka Zbigniew Jonak 

 Grupa teatralna MASKA Publicznej Szkoły Podstawowej w Maszkach za podjęcie 

problemu braku zrozumienia potrzeb psychicznych dzieci chorych na autyzm w rodzinie i 

środowisku rówieśniczym  

 Teatr SKARPA Domu Kultury „Skarpa” w Lublinie za stworzenie dystansu do granych 

postaci w spektaklu „Baśń o rycerzu bez konia” w reżyserii Michała Zgieta 

 Teatr czarny NERO Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za spójność obrazu 

scenicznego i ścieżki muzycznej w budowaniu dramaturgii spektaklu „Szafa” w reżyserii 

Arkadiusza Jurka 

 Teatr V ZŁOTYCH Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie za  kreatywne 

poszukiwanie nowych znaków teatralnych w przedstawieniu „Bzdurki, czyli baśnie dla 

dzieci i innych” w reżyserii Małgorzaty Adamczyk 

 Teatr dziecięcy KAPRYSEK Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach za  stworzenie  

poetyckiej aury w przedstawieniu „Calineczka” w reżyserii, scenografii i opracowaniu 

muzycznym Barbary Gąbki, projekt lalek Szczepan Kasiura  

 

Jury dziękuje wszystkim zespołom teatralnym za udział w „Inscenizacjach 2016”,  

a nauczycielom i instruktorom za rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości teatralnej dzieci. 

Jednocześnie  komisja zachęca do dalszych poszukiwań nowego języka teatru i tematów 

bliskich współczesnemu dziecku. 

 

 

Podpisy komisji: 

- Mieczysław Wojtas .......................................... 

- Janusz Bator ........................................... 

- Renata Adamczewska ............................ 


