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Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu kabaretowego 9. Festiwalu Komedii SZPAK został Antoni 
Gorgoń Grucha, który otrzymał nagrodę główną - 3000 zł oraz nagrodę publiczności.  
 
Antoni Gorgoń Grucha to patriota, anarchista, samotny lider bez partii, swojski mąż stanu, polityk, 
a zarazem działacz społeczny, który nie szczędzi mocnych słów na polu polityki, życia publicznego, 
kultury i sztuki. Zaskakujący, kontrowersyjny do bólu, wytyka błędy i mówi to, co każdy chciałby 
usłyszeć, ale boi się głośno mówić. 
Jedyny słuszny kandydat na prezydenta, startujący w wyborach parlamentarnych, mimo że już się 
odbyły. Lider bez partii, głos Zagłębiaków Antoni Gorgoń Grucha to postać, w którą wciela się 
dąbrowski stand-upowiec Damian Kubik. 
Kolejne nagrody konkursu kabaretowego otrzymali Kabaret Inaczej - 2000 zł oraz Kabaret Dabz – 
1000 zł. 
 
Nagrody przyznało jury w składzie: Tomasz Jachimek, Bartosz Kasperkowicz i Leszek Jenek. 
 
Drugi dzień SZPAKA kończy monodram "Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży 
rozrywkowej” w wykonaniu Wojtka Tremiszewskiego, trójmiejskiego aktora i reżysera związanego 
z niegdysiejszym Kabaretem LIMO.  
 
Cały 9. Festiwal Komedii SZPAK zakończymy w niedzielę o godz. 19 w Teatrze Lalek Pleciuga 
spektaklem “Kwartet dla czterech aktorów” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego i z topowymi 
gwiazdami polskiej sceny: Janem Fryczem, Janem Peszkiem i Andrzejem Grabowskim. 
 
Festiwal Komedii SZPAK to konkurs dla zespołów i solistów, a także pokazy pozakonkursowe w których udział 
biorą gwiazdy, znani konferansjerzy i uznane autorytety polskiej estrady, których różnorodność sprawia, że 
SZPAK to festiwal prezentacji nie tylko sztuki stricte kabaretowej, ale też działań z pogranicza teatru, 
pantomimy, muzyki. Przez osiem lat realizacji festiwal SZPAK stał się największym wydarzeniem związanym ze 
sztuką kabaretu i komedii w regionie Pomorza Zachodniego i jednym z ważniejszych punktów na festiwalowej 
mapie Polski. W myśl nieustannego rozwoju form i środków wyrazu w 2014 roku zapadła decyzja o rozwinięciu 
formuły festiwalu do interdyscyplinarnego festiwalu sztuk związanych z szeroko rozumianą komedią. Od tego 
momentu linia programowa festiwalu otwarta została na nowe formy: spektakle teatralne, improwizacje, stand 
up, monodramy, film, rysunek, sztuki audiowizualne, literaturę, etc. poszerzając tym samym grono 
potencjalnych odbiorców. SZPAK ma być swoistym kolażem różnych środków wyrazu, którym przyświeca 
wspólny cel – uśmiech odbiorcy. 9. edycja Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się w dniach 27-29.11 
w Szczecinie. 
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