
W dniu 14 maja 2014 r. Komisja Konkursowa w składzie: 

 

 Marta Czyż –  tancerka, instruktorka tańca, studentka Choreografii i Teorii Tańca na 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, absolwentka 

Contemporary Dance School w Hamburgu, 

  Anna Matlewska – tancerka, finalistka You Can Dance, absolwentka Wyższej Szkoły 

Filmowej w Warszawie na wydziale aktorstwa, 

 Marcin Furga  – tancerz, choreograf, instruktor tańca, absolwent kursu instruktorskiego 

nowoczesnych form tanecznych ze specjalizacją: Dancehall, współpracuje                          

z warszawskim Teatrem Muzycznym "Tintilo", 

  
spośród obejrzanych występów tanecznych, wytypowała następujących laureatów: 

 

 

kategoria: przedszkola i klasy „0”: 

 

 I miejsce: 

grupa „Kubusie 2”,Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach, 

opiekun: Elżbieta Trojecka 

- za ogólny wyraz artystyczny 

 

  II miejsce: 

grupa „Przedszkolaki z Klubu Malucha”, Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha”                  

w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Honorata Grudzień 

- za przemyślane wykorzystanie rekwizytów oraz rysunków przestrzennych 

 

 III miejsce: 

grupa „Kubusie”, Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach, opiekun: 

Elżbieta Trojecka 

- za pomysł, świadome wykorzystanie rekwizytów, grę aktorską tancerzy i klamrę 

kompozycyjną 

 

 wyróżnienia: 

grupa „Tęczowe Misie”, Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” w Mrozach, 

opiekun: Agata Wielechowska 

 

grupa „Domowe Skrzaty”, Domowe Przedszkole Alicji Rycielskiej w Mińsku Mazowieckim, 

opiekun: Małgorzata Gierdal 

 

 



grupa „Piuecik”, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, opiekun: Małgorzata Dzbuk 

 

Agnieszka Kot – za pomysły choreograficzne 

 

 

kategoria: szkoły podstawowe: 

 

 I miejsce: 

grupa „Arabesqa”, Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, opiekun: Małgorzata 

Dzbuk  

- za czystość elementów technicznych i rysunki przestrzenne 

 

 II miejsce: 

Zespół Ludowy  „Ożarowiacy”, Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 

opiekun: Małgorzata Wojciechowska 

- za czystość elementów technicznych, energię oraz wykorzystanie muzyki na żywo 

 

 III miejsce: 

grupa „Pas De Chat”,  Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, opiekun: Małgorzata 

Dzbuk 

- za wykorzystanie rekwizytów, ekspresję oraz elementy techniczne 

 

 wyróżnienia: 

grupa „Avocado Move Center”, Węgrowski Ośrodek Kultury, opiekun: Marcin 

Tempczyk 

 

grupa „Sokołowianie” Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim, opiekun: 

Iwona Kopiwoda 

 

Paweł Pasztor  

- za pomysły choreograficzne i stroje 

 

grupa „Tańczące nutki”, Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach, opiekun:  Hanna 

Sobieszuk  

 

 

 

 

 



kategoria: gimnazja: 

 

 I miejsce: 

grupa „Sokołowianie” Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim, opiekun: 

Iwona Kopiwoda 

- za czystość elementów technicznych, dopracowanie szczegółów, grę aktorską 

 

 

 II miejsce: 

grupa „Avocado Move Center”, Węgrowski Ośrodek Kultury, opiekun: Marcin 

Tempczyk 

- za czystość elementów, wykorzystanie przestrzeni scenicznej i wyraz artystyczny 

 

 

 III miejsce: 

Angelika Roguska, Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun:  Aldona 

Szewczyk 

- za wyraz artystyczny, przekaz emocji i wykorzystanie trudnych elementów 

technicznych 

 

 wyróżnienia: 

grupa „La Flaca Junior”, Studio Tańca La Flaca w Mińsku Mazowieckim, opiekun:  

Jakub Chocholski 

- za wyraz artystyczny i stroje 

 

 

kategoria: szkoły ponadgimnazjanlne: 

 

 I miejsce:   

grupa „Akademia Dance & Voice Palace”, Miejski Dom Kultury w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Marcin Kozioł 

- za dojrzałość ruchu i wyraz artystyczny  

 

 II miejsce: 

grupa: „Indigo Dance Art Kotuń”, Świetlica Wiejska w Kotuniu, opiekun: Kaja Łuczak 

- za poprawność elementów technicznych 

 

 

 



 III miejsce: 

grupa „La Flaca”, Studio Tańca La Flaca w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Jakub 

Chocholski 

- za kompozycję taneczną i choreograficzną oraz wykorzystanie elementów 

technicznych 

 

 
 

kategoria: dorośli: 

 

 I miejsce:   

grupa „Flesz”, Dom Kultury Śródmieście, opiekun: Izabella Borkowska  

- za płynność i dojrzałość ruchu oraz wyraz artystyczny 

 

 II miejsce:   

Maja Lipiec i Zofia Rychłowska, Dom Kultury Dorożkarnia, opiekun: Izabella 

Borkowska  

- za wyraz artystyczny i świadomą pracę z partnerem 

 

 III miejsce: 

grupa „Indigo Dance Art Mrozy”, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, opiekun: 

Wioletta Pałdyna 

- za energię i wyraz artystyczny 

 

 
 

Statuetki KULTUROMANIAKA nie przyznano: biorąc pod uwagę 3 kryteria oceny: 

technikę, choreografię, wyraz artystyczny – żaden z zespołów biorących udział                     

w konkursie nie spełnił jednocześnie wszystkich wymagań. 

 

Nagrodę Burmistrza Mrozów otrzymuje: 

grupa „Indigo Dance Art Mrozy”, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, opiekun: Wioletta 

Pałdyna 

                 

 

 


