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PROTOKÓŁ 

 
27 kwietnia 2017r. 

 
 

Komisja w składzie: 

 Łukasz Witt-Michałowski – reżyser, aktor teatralny i filmowy, 

 Włodzimierz Kukawski – muzyk, kompozytor, 

 Renata Adamczewska – sekretarz, MDK „Pod Akacją w Lublinie 
po uważnym obejrzeniu w dniach 26 i 27 kwietnia 2017r. 11 spektakli zaprezentowanych  

na scenie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Chrobrego 18 postanowiła 
przyznać: 
 
I NAGRODA 

Teatr PUK PUK z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za autorską wizję konfliktu 
międzypokoleniowego oraz za polifoniczną energetyczność spektaklu połączoną  
z niezwykłą wrażliwością wykonawców na rytm oraz muzyczność przedstawienia pt. „Głusi”, 
scenariusz i reżyseria Katarzyna Marjasiewicz i zespołowe opracowanie muzyczne, 

 
II NAGRODA 

Teatr 5 ZŁOTYCH z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie  
za niekonwencjonalne rozwiązania sceniczne, pomysłowość i wielofunkcyjność scenografii 
oraz grę zespołową w spektaklu „My. Po prostu”, scenariusz i reżyseria Małgorzata 
Adamczyk, 

 
III NAGRODA 

Teatr KROPKA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za podjęcie tematu 
uzależnień cywilizacyjnych, z którymi zmaga się współczesna młodzież oraz wyjątkowo 
trafną diagnozę rzeczywistości w spektaklu „Jednokomórkowce”, scenariusz i reżyseria 
Katarzyna Kasprzycka. 
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Jury wyróżniło także następujące zespoły: 

 

 Teatr ARTERIA z Lubartowskiego Ośrodka Kultury za interesującą kompozycję przestrzeni 
scenicznej oraz wejście w interakcję z publicznością w spektaklu „Cafe Murder” w reżyserii 
Adriana Kracia, 

 Rafał Nurzyński z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie - Majoracie za podjęcie próby 
zmierzenia się z niezwykle wymagającym tekstem literackim w spektaklu pt „Pasja” w 
reżyserii Sławomira Żyłki, 

 Teatr NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za kompaktowość wizji scenicznej 
w spektaklu „Cisza” w reżyserii Moniki Nitkiewicz,  

 Teatr GDAŃSKA CZTERY z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach za udaną próbę 
przełożenia klasycznej bajki na współczesny język sceniczny w spektaklu „Kopciuszek” w 
reżyserii Huberta Domańskiego. 

 
Wyróżnienie specjalne otrzymał Karol Skwarczyński z Teatru PUK PUK za osobowość 

sceniczną w spektaklu „Głusi” w reżyserii Katarzyny Marjasiewicz. 
 
 

Komisja jest pod wrażeniem wysokiego poziomu wykonawców, ich wrażliwości teatralnej 
oraz odwagi w podejmowaniu problemów bliskich młodzieży. Komisja życzy młodym adeptom 
teatru sukcesów artystycznych oraz zachęca do dalszego doskonalenia warsztatu. 
 
 


