
WYNIKI

KONKURSU TEATRALNEGO
ORGANIZOWANEGO W RAMACH

 ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW 2020/2021
„UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ, CO POTRAFISZ”

Jury w składzie:
 Aleksandra Radwan (aktorka serialowa, filmowa, teatralna i dubbingowa; absolwentka 

Akademii Teatralnej w Warszawie; aktualnie w zespole Teatru Kwadrat w Warszawie, gra 
w popularnych serialach "Na Wspólnej" i "Zakochani po uszy")

 Łukasz Borkowski (aktor, asystent reżysera, absolwent Akademii Teatralnej                     
w Warszawie, współpracował z wieloma teatrami, obecnie związany z Teatrem Narodowym
i Teatrem Ochoty, współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, asystent na Wydziale 
Aktorskim Akademii Teatralnej) 

 Joanna Oleś   (animator kultury, pedagog teatru, reżyser, nauczyciel w MDK „Muranów”;
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego /Wydział Pedagogiczny i Wydział Zarządzania/ 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu)

przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

klasy 0-3 szkoły podstawowej

                                                      
                                                      „Złota Wena”

grupa teatralna „Klasa 3c”
ze Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

za spektakl „Pożegnanie zimy, powitanie wiosny”

                                 „Srebrna Wena”:
„Teatrzyk Niecały”

ze Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej
za spektakl „Wiersz o panu Tralalińskim”

 „Brązowa Wena”
grupa teatralna „Świetliczaki 210”

ze Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
za spektakl „Szkoła w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”

Podziękowanie 
za udział w konkursie dla Bogny Białeckiej, Natalii Pacheckiej 

oraz Anny Zacharczuk ze Szkoły Podstawowej nr 203 im. Jana i Antoniny Żabińskich.



klasy 4-6 szkoły podstawowej

 
„Złota Wena”

Teatr „Nienażarty”
ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca

za spektakl „Morowe dzieciaki”

                                „Srebrna Wena”
„Koło teatralne”

ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois
za słuchowisko „Chatka zapomnienia”

Podziękowanie 
dla Marianny Tryc ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca 

za edycję video, która wspomogła przekaz spektaklu „Morowe dzieciaki”.

klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
brak zgłoszeń

szkoły ponadpodstawowe

„Złota Wena”:
 „Teatr Nie-Na-Żarty”

z XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
 za „Koncert piosenek o nadziei na czas pandemii”

                                „Srebrna Wena”
grupa teatralna „Wóz Tespisa”

z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 1
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

za animację  „Lilie”

 
„Brązowa Wena”

grupa teatralna „Gryf”
z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego 

za spektakl „The Noir Crime”



Wyróżnienie
dla Mateusza Michewicza

z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego 
za monodram „Przesłanie Pana Cogito”

Podziękowanie 
za udział w konkursie dla Malwiny Maśny i Kacpra Amerek 

z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 1

Jury dziękuje za wszystkie zgłoszenia, które dają nadzieję i pokazują, 
że nawet w tak trudnych czasach możliwe i potrzebne są działania teatralne.
Zróżnicowane formy pokazują, że jeszcze wiele jest do odkrycia za pomocą 

tzw. nowych mediów, do czego zachęcamy w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów
do siedziby MDK „Muranów” (ul. Stawki 10)

od dnia 4 maja 2021r.
 (od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-17.00)


