
Warszawa, dnia 21 marca 2018r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA KOMISJI  

KONKURSU TEATRALNEGO 
ORGANIZOWANEGO W RAMACH 

 ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW 2017/2018 
„UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ, CO POTRAFISZ” 

 

 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie napłynęły z następujących szkół:  

klasy 0-3 szkół podstawowych:  

         SP nr 12,  SP nr 34, SP nr 41, SP nr 210,  Prywatna SP nr 41  

W kategorii klas 0-3 SP podczas prezentacji konkursowych wystąpiły 3 zespoły teatralne               

(52 uczniów). 

 

klasy 4-7 szkół podstawowych: 

SP nr 12,  Prywatna SP nr 41 (2 grupy), SP nr 203, SP nr 210  

W kategorii klas 4-7 SP podczas przeglądu wystąpiło 5 zespołów teatralnych  (69 uczniów). 

 

                   klasy gimnazjalne: 

SP nr 32 i SP nr 211                                                                                                                        

W kategorii klas gimnazjalnych wystąpiły 2 zespoły teatralne  (43 uczniów). 

 

                   szkoły średnie: 

XXXVII liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 

W kategorii szkół średnich wystąpił 1 zespół teatralny (10 uczniów). 

 
 

OGÓŁEM W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ 11 ZESPOŁÓW TEATRALNYCH  

 ( 174 uczniów) 

 

 

Jury w składzie: 

 Jolanta Żółkowska 

 Józef Mika 

 Alicja Kuszewska (MDK „Muranów”) 

 Joanna Oleś   (MDK „Muranów”) 

 

przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 



              kategoria  –  klasy 0-3 szkół podstawowych 

 

                                                       

                                                      „Złota Wena”: 

-   „Teatr bez Suflera” 

ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois 

za spektakl „Człowiek jaki jest, każdy widzi” 

 

                                 „Srebrna Wena”: 

- grupa teatralna                                                                                                                                                                

z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr  41 

za spektakl „Świąteczny harmider” 

 

„Brązowa Wena” 

- grupa teatralna „Kraina Fantazji” 

ze Szkoły Podstawowej nr 41 im. Stanisława Staszica 

za spektakl „Smutna królewna” 

 

 

kategoria – klasy 4-7 szkół podstawowych 

 

 

„Złota Wena”: 

- grupa teatralna „Maskarada” 

z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 41 

za spektakl „System” 

 

                                „Srebrna Wena”: 

- zespół teatralny „Grupa Szekspira” 

z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 41 

za spektakl „Dom otwarty” 

 

 

                               „Brązowa Wena”: 

- grupa teatralna „Skorupki w masce” 

ze Szkoły Podstawowej nr 203 

za spektakl „Z wizytą na Zielonym Wzgórzu” 

 

wyróżnienie: 

- „Teatrzyk bez kurtyny” 

ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich 

za spektakl „Walentynki” 
 

 



                 Podziękowanie za udział w konkursie 

               dla teatru profilaktycznego „Kropka.pl” 

   ze Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka 

     za prezentację spektaklu „Zamieszanie wśród bajek” 

 

 

kategoria – klasy gimnazjalne 

 

„Złota Wena”: 

- „Teatr Nienażarty” 

ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca 

za spektakl „Terminathron” 

 

                     Podziękowanie za udział w konkursie 

                       dla grupy teatralnej  „Mamma Mia” 

        ze Szkoły Podstawowej nr 211 im. Janusza Korczaka 

                    za prezentację spektaklu „Mamma Mia” 

 

 

kategoria – szkoły średnie 

 

„Złota Wena”: 

- „Teatr Nie-Na-Żarty” 

z XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego 

 za spektakl „Rybka canero” 

 
 

ŁĄCZNIE PRZYZNANO 8 NAGRÓD  i 1 WYRÓŻNIENIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość podsumowująca konkurs odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018 roku 

(poniedziałek) o godz. 11.00 w sali widowiskowej  Młodzieżowego Domu 

Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida ul. Stawki 10. 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z przedstawicielami zespołów 

teatralnych. 


