
 

„INSCENIZACJE 2019” 
WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH 

pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 24 maja 2019 r. 
 

PROTOKÓŁ 

 
Komisja w składzie: 

 Michał Zgiet – aktor i reżyser teatralny, 

 Włodzimierz Kukawski – muzyk, kompozytor, 

 Renata Adamczewska – sekretarz, MDK „Pod Akacją” 
 
po uważnym obejrzeniu w dniach 22 - 23 maja 2019 r. 30 spektakli teatralnych ze szkół 
podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego postanowiła 
przyznać: 
 
 
I NAGRODĘ 

Teatrowi Lalek MUCHOMOR Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” za wspaniałą 

zabawę teatralną z żywą autorską muzyką w spektaklu „Skarpety rakiety”, scenariusz G. 
Śmiałek, reżyseria i scenografia Grażyna Idzik-Dominiak, muzyka Zbigniew Jonak. 
 

II NAGRODĘ 
Teatrowi KOCIAKI Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach za scenografię, kostiumy   

i przejrzystość formy w spektaklu „Brzydkie kaczątko” wg scenariusza Z. Wójcik, reżyseria 
Joanna Zakrzewska, opracowanie muzyczne Michał Miłosz 

 
III NAGRODĘ  

Teatrowi BAJKA Szkoły Podstawowej w Święcicy za innowacyjne połączenie niemego 
kina z żywym planem teatralnym oraz ciekawe rozwiązania choreograficzne w spektaklu 
„Zebra w kratkę” scenariusz na podstawie tekstów poetów polskich, reżyseria i opracowanie  
muzyczne Iwona Baran 

 
 
Ponadto komisja wyróżniła w kolejności występowania: 
 

 Teatr MASKA Publicznej Szkoły Podstawowej w Maszkach za umuzykalnienie  

i pomysłowość w zmianach scen teatralnych w przedstawieniu „Jaś i Małgosia, czyli 
gliniane serce”, reżyseria Sylwia Popiołek, opracowanie muzyczne Leszek Iwaniak, 
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 Teatr KARRYSEK Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach za wykorzystanie 

multimediów w teatrze oraz sceny lalkowe w przedstawieniu „Mały Książę”, reżyseria, 
scenografia i opracowanie muzyczne Barbara Gąbka, 

 Grupę teatralną Raz-dwa-trzy-MY Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie  

za zrytmizowanie i pracę nad słowem w przedstawieniu „Loookomotywa”, scenariusz  
i reżyseria Katarzyna Wieczorek i Grażyna Wójtowicz, 

 Teatr MAŁE STRASZYDEŁKA Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie za spójność 

formy teatralnej w spektaklu „Malarz snów”, scenariusz i reżyseria Barbara Michalczuk  
i Sławomir Żyłka, 

 Grupę teatralną MAŁA TREMA Szkoły Podstawowej w Wojciechowie za stworzenie 
specyficznego nastroju w przedstawieniu „Strachy na lachy” w reżyserii Agnieszka Bardzel 

 Grupę teatralną MARIONETKA Szkoły Podstawowej w Palikijach za grę zespołową  

w przedstawieniu „Sen Alicji”, reżyseria Renata Walczak, 

 Teatr STONOGA Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za interesującą grę słów teatru 

absurdu w spektaklu „Po drugiej stronie” z autorskim scenariuszem i w reżyserii Magdaleny 
Mazurek-Chlebuś, 

 Grupę teatralną DYNKS Dzielnicowego Domu Kultury w Lublinie za profesjonalną formę 

teatru przedmiotu w spektaklu „Krzesiwo” w reżyserii Bartosza Siwka i Katarzyny 
Staniewskiej. 

 
 
Komisja przyznała również wyróżnienia indywidualne. Otrzymali je: 
 

 ANNA LIPIŃSKA - za opracowanie muzyczne i grę na skrzypcach w spektaklu „Malarz 

snów” Teatru MAŁE STRASZYDEŁKA Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, 

 OLIWIA KORPYSA - za zaangażowanie w grę aktorską w przedstawieniu „Po drugiej 

stronie” Teatru STONOGA Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. 
 
 Komisja stwierdza, że konkurs przebiegał na średnim wyrównanym poziomie artystycznym.                
Komisja zachęca do poszukiwań repertuaru oraz intensywnej pracy nad żywym słowem. 
Jednocześnie jury apeluje o przestrzeganie limitu czasu prezentowanych spektakli.  
 Komisja dziękuje nauczycielom i instruktorom za bardzo liczny udział w przeglądzie, 
przygotowanie wielu ciekawych przedstawień oraz rozwijanie zainteresowań teatralnych  
w środowisku szkolnym.  
 


