
 

   P R O T O K Ó Ł 
z Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych 

INSCENIZACJE 2018 

pod honorowym patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

 

 

 

Komisja w składzie: 

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

 Włodzimierz Kukawski – muzyk, kompozytor, 

 Renata Adamczewska – sekretarz, MDK „Pod Akacją” 

 

po uważnym obejrzeniu w dniach 24 - 25 maja 2018r. 22 spektakli teatralnych ze szkół podstawowych  

i placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego postanowiła przyznać: 

 

 

I NAGRODĘ 

Teatrowi dziecięcemu KAPRYSEK z Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach za kostiumy, 

scenografię, umuzykalnienie spektaklu i aktorstwo przedstawieniu „Biedulka”  

wg A. Świrszczyńskiej, reżyseria i opracowanie muzyczne Barbara Gąbka,  

scenografia Barbara Gąbka i Szczepan Kasiura, 

 

 

II NAGRODĘ 

Teatrowi STONOGA z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za najbardziej spójną 

inscenizacyjnie narrację teatralną oraz autorski scenariusz w przedstawieniu ”Fotobudka”,  

scenariusz i reżyseria Magdalena Mazurek-Chlebuś, 

 

 

III NAGRODĘ  

Teatrowi KOCIAKI z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach za wielofunkcyjność  

i wielowymiarowość scenografii i rekwizytów oraz pomysłowe rozwiązania sceniczne w spektaklu 

„Egzamin na królewnę” na podstawie scenariusza B. Eysmont, reżyseria Joanna Zakrzewska,  

muzyka W Pawlik 
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Ponadto komisja wyróżniła w kolejności występowania: 

 

 LILIANĘ DRZEWIECKĄ z Teatru  GRATKA  Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”  

w Lublinie za rolę Czerwonego Kapturka w spektaklu  „Kapturkowy galimatias” wg Z. Wójcik, 

reżyseria Grażyna Przysucha, 

 FILIPA FILIPOWICZA z Teatru CHOCHLIKI Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku za rolę 

narratora w przedstawieniu „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, scenariusz i reżyseria 

Katarzyna Mankiewicz, Agnieszka Zmokła, 

 MICHAŁA SZYMANOWSKIEGO z Teatru SKARPA Domu Kultury „Skarpa” w Lublinie  

za rolę Herolda w przedstawieniu „Kopciuszek z plecaka” wg J. Brzechwy,  

reżyseria Magdalena Mazurek-Chlebuś, 

 LENKĘ MURAT za rolę Szaraczka i MATEUSZA GAŁUSA za rolę Śniegu w przedstawieniu 

„Przygody ogrodowych strachów” na podstawie scenariusza I. Burzawy-Leśnej w wykonaniu Teatru 

dziecięcego KARRYSEK II Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, reżyseria, scenografia  

i opracowanie muzyczne Barbara Gąbka, 

 Grupę Teatralną OTTO Szkoły Podstawowej nr 54 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Lublinie za niezwykłą dbałość o kulturę słowa w przedstawieniu „Przypowieść”, 

scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne Renata Łęczyńska, 

 Teatr Lalek MUCHOMOR Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” za ogólny wyraz 

artystyczny oraz NATALIĘ WYRWICH za rolę Muchy i MAGDĘ MADEJCZYK za rolę Konia  

w przedstawieniu „Czarodziejski imbryk” wg M. Guśniowskiej, reżyseria, lalki i scenografia 

Grażyna Idzik-Dominiak, muzyka Zbigniew Jonak. 

 

 

 Komisja z zadowoleniem podkreśla duże zaangażowanie nauczycieli i młodych wykonawców  

w przygotowanie spektakli teatralnych. Jednocześnie komisja zachęca do poszukiwań repertuaru oraz 

intensywnej pracy nad żywym słowem. Komisja dziękuje nauczycielom za przygotowanie do tegorocznego 

przeglądu wielu ciekawych przedstawień oraz rozwijanie zainteresowań teatralnych w środowisku 

szkolnym. 


