
 

 

WERDYKT JURY  I  FESTIWALU TEATROTEKA FEST 

 

Jury w składzie: Agnieszka Glińska (przewodnicząca), Robert Gliński, Marcin Hycnar, 

Grzegorz Kędzierski, Wojciech Majcherek, Włodek Pawlik i Janusz Sosnowski, 

po obejrzeniu 25 spektakli TEATROTEKI, przyznało następujące nagrody regulaminowe: 

 

GRAND PRIX dla najlepszego spektaklu otrzymuje „Walizka” w reżyserii Wawrzyńca 

Kostrzewskiego. Nagrodę w wysokości 25 000 zł Jury przyznało: 

- Małgorzacie Sikorskiej-Miszczuk – za tekst sztuki (12 500 zł) 

- Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu – za reżyserię (12 500 zł) 

 

Nagroda za tekst dramatyczny (w wysokości 10 000 zł) – dla Szymona Bogacza za tekst 

sztuki „Zakład Doświadczalny Solidarność” w reżyserii Adama Sajnuka. 

 

Nagrody za reżyserię 

I nagroda (w wysokości 10 000 zł) – dla Anny Wieczur-Bluszcz za spektakl „Krzywy 

domek”, 

II nagroda (w wysokości 5 000 zł) – dla Mateusza Bednarkiewicza za spektakl 

„Feinweinblein” 

III nagroda (w wysokości 3 000 zł) – dla Wojciecha Pitali za spektakl „Tajny klient”. 

 

Nagrody za zdjęcia 

I nagroda (w wysokości 10 000 zł) – dla Witolda Płóciennika za zdjęcia do spektakli „Krzywy 

domek” w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz i „Walizka” w reżyserii Wawrzyńca 

Kostrzewskiego, 

II nagroda (w wysokości 5 000 zł) – dla Łukasza Gutta za zdjęcia do spektaklu „Dolce vita”  

w reżyserii Leny Frankiewicz, 

III nagroda (w wysokości 3 000 zł) – dla Krzysztofa Ptaka za zdjęcia do spektaklu 

„Feinweinblein” w reżyserii Mateusza Bednarkiewicza. 



 

Nagrody za scenografię 

I nagroda (w wysokości 10 000 zł) – dla Ewy Gdowiok za spektakle „Krzywy domek”  

w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz i „Walizka” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, 

II nagroda (w wysokości 5 000 zł) – dla Agnieszki Zawadowskiej za spektakl 

„Feinweinblein” w reżyserii Mateusza Bednarkiewicza, 

III nagroda (w wysokości 3 000 zł) – dla Katarzyny Adamczyk za spektakl „Zakład 

Doświadczalny Solidarność” w reżyserii Adama Sajnuka. 

 

Nagroda za muzykę oryginalną lub opracowanie muzyczne (w wysokości 10 000 zł) 

- dla Tomasza Łuca za muzykę do spektakli „Wizyta” w reżyserii Agnieszki Maskovic  

i „Nad” w reżyserii Mariusza Bielińskiego. 

 

Nagroda za montaż (w wysokości 10 000 zł) – dla Jakuba Motylewskiego za spektakl 

„Zakład Doświadczalny Solidarność” w reżyserii Adama Sajnuka. 

 

Nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą (w wysokości 10 000 zł) – dla Barbary Wypych 

za rolę w spektaklu „Krzywy domek” w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz, 

 

Nagroda za pierwszoplanową rolę męską (w wysokości 10 000 zł) – dla Krzysztofa 

Stroińskiego za rolę w spektaklu „Nad” w reżyserii Mariusza Bielińskiego. 

 

Nagroda za drugoplanową rolę kobiecą (w wysokości 5 000 zł) – dla Ewy Dałkowskiej  

za rolę w spektaklu „Feinweinblein” w reżyserii Mateusza Bednarkiewicza. 

 

Nagroda za drugoplanową rolę męską (w wysokości 5 000 zł) – dla Krzysztofa Globisza  

za rolę w spektaklu „Walizka” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. 

 

Nagroda Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  

za reżyserię dla absolwenta Wydziału Reżyserii tej uczelni (w wysokości 3 000 zł) – dla 

Agaty Puszcz za spektakl „Cukier Stanik”. 
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Warszawa, dnia 10 lutego 2017 

 


