
Modlitwa Korczaka

• Scenariusz i reżyseria: Mieczysław Wojtas
• Muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz

Modlitwa Korczaka jest teatralną inscenizacją myśli 
Janusza Korczaka oraz tekstów współczesnych autorów 
polskich, ukazujących w groteskowej formie obraz szkoły i 
wychowania, zrealizowaną w ramach obchodów Roku Janusza 
Korczaka.

W spektaklu Korczakowska wizja wychowania i jego walka 
o prawa dziecka zostały skonfrontowane z obrazem szkoły, 
jakiej nie lubimy i do jakiej nie chcielibyśmy uczęszczać.

„Modlitwa Korczaka” powstała przy twórczym 
zaangażowaniu całej grupy debiutanckiej Panopticum, liczącej 
17 osób.

 

    55 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
     2012 - Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

Dom Kultury 
     Lubelskiej   Spółdzielni Mieszkaniowej  

Teatr Panopticum 
Młodzieżowego Domu Kultury 

„Pod Akacją”
i reżyser Mieczysław Wojtas 

zapraszają na spektakl teatralny

Modlitwa Korczaka

Dom Kultury LSM 
zaprasza



Teatr Panopticum  Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”
w Lublinie działa od 1985 roku. Skupia głównie młodzież licealną, ale także 
gimnazjalną oraz studencką. Prowadzi szeroko pojętą edukację teatralną; 
młodzież poznaje warsztat aktorski, uczy się kultury teatralnej i pogłębia wiedzę 
o teatrze. Przez Panopticum przewinęły się setki młodych ludzi, wielu z nich 
zostało zawodowymi aktorami, reżyserami bądź krytykami teatralnymi, pracują 
dzisiaj w różnych polskich teatrach, redakcjach i telewizji.

Teatr Panopticum jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodo-
wych nagród, w tym dwóch „Złotych Masek” zdobytych na Ogólnopolskim 
Forum Teatrów Młodzieżowych w Poznaniu. Wielokrotnie występował w 
Niemczech i Finlandii, stale współpracując z młodymi teatrami niezależnymi 
i ośrodkami polonijnymi. Uczestniczył w Światowym Kongresie Teatralnym 
i Europejskich Warsztatach Teatralnych w Ankarze i Münster, współdziałając 

z międzynarodową organizacją teatralną „ASSITEJ”.
O pracy Teatru Panopticum powstało kilka reportaży telewizyjnych 

zrealizowanych przez ośrodki regionalne, film dokumentalny TVP1 pt. „Szef”, 
którego bohaterem jest Mieczysław Wojtas. Przez TVP1 został również 
zarejestrowany spektakl „Realium Abstrakcji”, nagrodzony „Złotą Maską”, 
kilkukrotnie emitowany na antenie ogólnopolskiej.

Założycielem Teatru Panopticum, kierownikiem artystycznym, reżyserem, 
„Szefem” (tak nazywa go młodzież), od samego początku jest Mieczysław 
Wojtas.

Mieczysław Wojtas – polonista i historyk sztuki, długoletni 
instruktor teatralny, artysta plastyk. Od 1985 roku prowadzi w 
Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie znany 
nie tylko w regionie teatr. Jest dwukrotnym laureatem tytułu 
„Instruktor Roku” w skali ogólnopolskiej oraz kilku 
indywidualnych nagród Ministra Kultury, Ministra Edukacji 
Narodowej i TVP1. Najbardziej ceni sobie statuetkę przyznaną w 

2007 roku przez Radę Młodzieżową miasta Lublin za zasługi w dziedzinie 
twórczości artystycznej i pracę na rzecz młodzieży. Często bywa jurorem 
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów teatralnych oraz recytatorskich. Jest 
cenionym pedagogiem, posiada duże doświadczenie i osiągnięcia w edukacji 
teatralnej młodzieży i nauczycieli oraz w pracy artystycznej.
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Spektakl odbędzie się 
w piątek 28 września 2012 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny
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