
W dniu 13.05.2014 r. Komisja Konkursowa w składzie: 

 
 Karolina Burdyło-Getka – aktorka, instruktor warsztatów teatralnych i dramy, 

psycholog i arteterapeuta, 

 Urszula Bartos-Gęsikowska –  aktorka i scenograf, absolwentka Wydziału Aktorskiego 

Szkoły Filmowej w Łodzi, oraz Katedry Scenografii Akademii Sztuk Pięknych                                

w Warszawie, 

 Wojciech Medyński – aktor filmowy, teatralny, telewizyjny, ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. 

 

spośród wystawionych przedstawień, wytypowała następujących laureatów: 

 

 

kategoria: przedszkola i klasy „0”: 

 

 I miejsce: 

grupa „KLEKSIKI” – spektakl „Urodzinowy smok”, Przedszkole Niepubliczne „Kleksik”                       

w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Aneta Ciszkowska, Aleksandra Kołak 

- za radość, energię i ekspresję autorską oraz pozytywne przesłanie 

 

  II miejsce ex.: 

grupa „Starszaki” – spektakl „Kopciuszek”, Przedszkole nr 6 w Mińsku Mazowieckim, 

opiekun: Anna Kowalczyk, Teresa Wielmowiec 

- za wspaniałe kreacje aktorskie i świadomość sceniczną 

 

grupa „Nutki RE” – spektakl „Rzepka” Przedszkole Niepubliczne „DO-RE-MI”  

w Chrośli, opiekun: Magdalena Szwajkowska, Paulina Rzewuska-Korycińska 

- za bogactwo środków i spójny wyraz artystyczny 

 

 III miejsce: 

grupa „Misiulek” – spektakl „Cudowny smok Abelot”, Przedszkole nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Irena Wielgo-Kulbacka, Anna Dąbrowska 

- za wzruszającą historię i pozytywne przesłanie 

 

 

 

 



 wyróżnienia: 

Teatr Muzyczny „Delfinek” – spektakl „Cyrk”, Niepubliczne Przedszkole „Delfinek”                          

w Sulejówku, opiekun: Renata i Tomasz Struzik 

- za energię, żywiołowość i efektowne wykorzystanie koloru 

 

grupa „Biedronki” – spektakl „Bałwan i inni”, Niepubliczne Przedszkole 

„U cioci Ewy” w Rudzie, opiekun: Ewa Rucińska 

- za współpracę grupową i odnajdywanie się w nieoczekiwanych sytuacjach na scenie 

 

 wyróżnienia aktorskie: 

Mikołaj Kazimierczak – za rolę „Zielonego Wędrowca” (za naturalność i prawdę 

sceniczną), Przedszkole Niepubliczne „Funny Kids” w Mińsku Mazowieckim, opiekun: 

Marzena Białek 

 

Karol Truszewski – za rolę wnuczka w „Rzepce” ( za osobowość sceniczną), Przedszkole 

Niepubliczne „DO-RE-MI” w Chrośli, opiekun: Magdalena Szwajkowska, Paulina 

Rzewuska-Korycińska 

 

 Mateusz Wojewódzki – za rolę dziadka w „Familiadzie” (za energię i swobodę ekspresji), 

Szkoła Podstawowa w Mariance, opiekun: Sylwia Matasek 

 

Dominik Antosiewicz – za rolę rycerza w „Cudownym smoku Abelocie” (za osobowość 

sceniczną i wiarygodność postaci) 

 

 

kategoria: szkoły podstawowe: 

 

 I miejsce: 

grupa „Idea” – spektakl „Krzywa bajka”, Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce, 

opiekun: Urszula Mastalerz 

- za oryginalny pomysł i ciekawą historię 

 

 II miejsce: 

grupa „Fantazja” – spektakl „Wiejskie klimaty”, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 

Stanach, opiekun: Monika Poślada 

- za dowcip, pomysłowość i eksplozję autorskiej energii 

 

 



 III miejsce ex.: 

grupa „Teatrzyk Supełek” – spektakl: „Kominiarskie szczęście”, Szkoła Podstawowa 

 nr 6 w Siedlcach, opiekun: Mariola Strus 

- za pozytywne przesłanie 

 

grupa „BIS” – spektakl: „Tekturowe miasteczko”, Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, 

opiekun: Edyta Malewicz 

- za pomysł i ciekawe rozwiązania scenograficzne 

 

 wyróżnienia: 

Julia Karwowska – spektakl „Para butów” (za odwagę i łatwość wchodzenia  

w postaci), Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Renata 

Miszczak 

 

Urszula Danielska – za kreatywność i poszukiwania artystyczne w pracy z dziećmi 

 

„Dziecięca Grupa Teatralna” – spektakl „Calineczka”, Ośrodek Kultury w Serocku, 

opiekun: Anna Kutkowska 

- za współczesne ujęcie znanej bajki 

 

Anna Wojciechowska-Trych 

- za elastyczność aktorską i odnajdywanie się w wielu postaciach 

 

kategoria: gimnazja: 

 

 I miejsce: 

grupa „Judap” – spektakl „Krzesło”, Zespół Szkół w Mrozach, opiekun: Jolanta  

Koba-Grochalska, Jagna Sekular 

- za autorski scenariusz i dojrzałość przekazu 

 

 II miejsce: 

grupa „Obok siebie” – spektakl „Nasz wspólny świat”, Zespół Szkół Specjalnych                           

w Ignacowie, opiekun: Iwona Kowalczyk, Beata Szczepańska 

- za poruszający przekaz, czystą formę i siłę przekazu 

 

 

 

 



 III miejsce ex.: 

grupa „Bez Sensu” – spektakl: „Aspekty kulturowe w dziejach…”, Gminne Centrum 

Kultury w Mrozach, opiekun:  Ireneusz Popiel 

- za błyskotliwy, autorski tekst i wyczucie improwizacyjne 

 

grupa „Teraz my!” – spektakl „Belfer” ,Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Anna Lubieniecka 

 

 wyróżnienia: 

Patryk Budkowski  

- za wiarygodność postaci, prawdę sceniczną i świadomość aktorską 

 

rola Pani Profesor w spektaklu „Lekcja” (gr. Skruda) 

- za konsekwentne budowanie postaci 

 

grupa „Kryształki” – spektakl „Długa podróż”, grupa działa przy Szkole Podstawowej 

nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Małgorzata Szczygielska-Kluska 

- za przekazywane wartości i wplątanie współczesnych odniesień 

 

 

kategoria: szkoły ponadgimnazjanlne: 

 

 I miejsce:  nie przyznano 

 II miejsce: 

grupa: „Mechanik Dance Show” – spektakl: „Wędrówka przez życie”, Zespół Szkół 

Zawodowych w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Sebastian Książek 

- za wybór formy, plastykę ciał oraz wrażenia wizualne 

 

 III miejsce: 

grupa:  „Bakcyl” – spektakl: „Policja”, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Robert Łubkowski 

- za dojrzałość aktorską i spójność emocjonalną oraz świadomość sceniczną 

 

 Wyróżnienia: 

grupa „Igraszki” – spektakl: „Miłość niejedno ma imię”, Zakład Poprawczy                                     

i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, opiekun: Katarzyna Grasiak 

- za humor, swobodę sceniczną i autorski tekst 

 



grupa „Patotki” – spektakl: „Bluszcz”, Zespół Szkół w Siennicy, opiekun: Marta Patoka 

- za ciekawą formę przy silnym udziale muzyki na żywo 

 
 

kategoria: dorośli: 

 

 nagroda: 

„Teatromaniak po godzinach” dla spektaklu „Gdzie jest Kopciuszek” – grupa „Duże 

Smyki z Teatralnej Fabryki”, Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka w Siennicy, 

opiekun: Ewelina Osica, Magdalena Wróblewska 

- za błyskotliwy tekst, piękne kostiumy i zaangażowanie 

 

 Wyróżnienie: 

Grupa Międzypokoleniowy Zespół „Razem” – spektakl „Autobus czerwony”, Dom 

Kultury w Kałuszynie, opiekun: Teresa Kowalska 

- za spotkanie pokoleń, pozytywną energię i urok osobisty seniorek 

 

 
 

Statuetkę KULTUROMANIAKA przyznano: 

grupie „Obok siebie” – spektakl „Nasz wspólny świat”, Zespół Szkół Specjalnych                        

w Ignacowie, opiekun: Iwona Kowalczyk, Beata Szczepańska 

 

Nagrodę Burmistrza Mrozów otrzymuje: 

grupa „Judap” – spektakl „Krzesło”, ZS w Mrozach, opiekun: Jolanta Koba-Grochalska, 

Jagna Sekular 

                 

 

 

 


