
Melpomena w Szkolnej Ławce  29-30 listopada 2010 

W środę, 1 grudnia, odbyła się Gala Finałowa Przeglądu Dziecięcych Zespołów 

Teatralnych „Melpomena w szkolnej ławce”. Z sześciu zakwalifikowanych do finału 

zespołów w konkursie wystąpiły jedynie cztery, z uwagi na problemy z dojazdem 

spowodowane bardzo złymi warunkami atmosferycznymi. Spośród finalistów Jury 

wyłoniło dwóch laureatów. Złotego Ikara otrzymał zespół „Bajkoludki” z Instytutu 

Głuchoniemych w Warszawie za spektakl pt.: „Moje-nie moje”. Srebrny Ikar przypadł 

w udziale zespołowi „Teatr GLAN” za przedstawienie pt: „Sorry”. Trzeciego miejsca 

oraz Wyróżnień nie przyznano. Pozostałe dwa zespoły otrzymały dyplomy za udział  

w finale Konkursu. Wyróżniono także opiekunów nagrodzonych grup. 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję Przeglądu,  

która odbędzie się wiosną. 

 

Poniżej prezentujemy pełny Werdykt Jury. 

     

PROTOKÓŁ 

z dnia 30 listopada 2010  r. 

 

z konkursu Melpomena w Szkolnej Ławce, 

który odbył się w dniach 29-30 listopada 2010 roku 

na Scenie Staromiejskiej  

Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. 

 

 

Jury w składzie: 

 

1. Bożena Robakowska - przewodnicząca  

2. Katarzyna Podurgiel, reżyser teatrów młodzieżowych i dziecięcych 

3. Tomasz Daszczuk, pedagog teatru, reżyser spektakli młodzieżowych, aktor 

4. Andrzej Chudy, aktor     



 1. Jury po obejrzeniu 4  spektakli  postanowiło przyznać nagrody:  

 

I miejsce – Złoty Ikar, oraz nagroda rzeczowa: American DJ Profile Panel LED + 

Statyw oświetleniowy +sterownik do świateł + kabel 1m XLR-XLR 
 

Dla zespołu: „Bajkoludki” z Instytutu Głuchoniemych  w Warszawie 

za spektakl pt.: „Moje-nie moje”    

 

II miejsce – Srebrny Ikar, oraz nagroda rzeczowa: DTS Scena 300/500W FRESNEL 

+ Statyw oświetleniowy + żarówka + gniazdo TS-1 + filtr PAR64 
 

Dla zespołu:  „Teatr Glan” z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie 

za spektakl pt.: „Sorry” 

 

III miejsce – Brązowy Ikar , oraz nagroda rzeczowa: American DJ Profile Panel 

LED + Statyw oświetleniowy + gniazdo TS-1 – nagrody nie przyznano 

 

2. Jury nie przyznało wyróżnień 

 

3. Jury przyznało 2 dyplomy za udział w finale: 

Dla zespołu „Szczęśliwa 13” ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie 

Dla zespołu „HOP-SA” ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie 

 

4.  Jury postanowiło przyznać dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia w 

dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży dla: 

 

1. Paniom: Agnieszce Bednarskiej i Małgorzacie Gomolińskiej, opiekunom zespołu 

„Bajkoludki” z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. 

2. Pani Julii Kotarskiej-Rekosz, opiekunowi zespołu „Teatr Glan” z Prywatnej 

Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie. 

 


