


Agnieszka 
Pawlak

Urodziłam się 27 marca 1991r., czyli                                 
w Międzynarodowy Dzień Teatru. I wszystko się
zgadza. Pasjonuję się śpiewem i aktorstwem. 
Uwielbiam tańczyć. Jestem indywidualistką, ale 
uwielbiam pracę z ludźmi. Każdą napotkaną
osobę staram się zarazić moim wewnętrznym 
entuzjazmem. Inspiracji poszukuję w ludziach                                                     
i otaczającym świecie. Jestem perfekcjonistką. 
Wszystko co robię, staram się zrobić jak najlepiej.





Konferansjerka

Studio Piosenki
Występy

Nauka śpiewu

Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu
(wychowanka w latach 2005-2013)



Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

2006 2007 2008



2009



2007 2011

Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty



2011

Grand Prix wręcza Pani Ewa Uryga

Festiwal Piosenki w Złoczewie



Support przed…
(koncerty w Sieradzu)

Muniek Staszczyk
2006

Doda
2009

Majka Jeżowska
2011

Kombii
2011

Golec uOrkiestra
2006



OYE  MI  CANTO
Spotkanie noworoczne u Prezydenta miasta Sieradz Jacka Walczaka

(11.01.2013)



OYE  MI CANTO
Koncert Blues, Rock & Latino

(6.04.2013)



Koncert dyplomowy studentów kierunku Kulturoznawstwo Akademii Humanistyczno –
Ekonomicznej w Łodzi o specjalności: menedżer kultury mediów

Koncert zespołu OYE MI CANTO
(25.04.2014)



Koncert zespołu OYE MI CANTO    
w studiach filmowych „Arterion”

w Łodzi
(25.04.2014)

Relacja z koncertu:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3415617,ahe-w-
lodzi-koncert-dyplomowy-studentow-kulturoznawstwa-
zdjeciafilm,1,2,id,t,sm,sg.html#galeria-material 

Relacja z koncertu:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3415617,ahe-w-
lodzi-koncert-dyplomowy-studentow-kulturoznawstwa-
zdjeciafilm,1,2,id,t,sm,sg.html#galeria-material 



Sieradz w centrum uwagi
Program kręcony przez Telewizję Polską Program 3 (TVP Łódź)

(emisja 4.05.2014)

8. odcinek cyklu poświęconego Sieradzowi 
prezentuje: efekty rewitalizacji na wieży 
sieradzkiej kolegiaty, pokazy, walki i zabawy 
rycerskie w ramach imprezy Wrota czasu                        
i zespół OYE MI CANTO z Sieradzkiego Centrum 
Kultury grający muzykę latynoamerykańską.

Adres strony, 
gdzie można 

obejrzeć
odcinek:

http://www.tvp.p
l/lodz/reportaze/

sieradz-w-
centrum-

uwagi/15062499





Młodzieżowa Grupa Poszukiwań Teatralnych
(członkini grupy w latach 2007-2013)

Spektakl 
„W cieniu miłości”

(2009)



Działalność MGPT:
-liczne występy,

- etiudy teatralne,
- spotkania z aktorami,

- uczestnictwo w warsztatach teatralnych,
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich;



Monodram 
„Trzy kobiety”

(2011)



Studio aktorskie Joanna Beatrycze Łukaszewskie
w Warszawie



Studia w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
Kierunek: Kulturoznawstwo

Specjalność: Menedżer kultury mediów



Praktyki 
w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu

9-30.09.2013

W trakcie praktyk starannie 
opracowałam programy artystyczne dla 
dzieci i młodzieży, które miały na celu 
rozwój wyobraźni i postrzegania. Dzięki 
ćwiczeniom, uczestnicy zajęć mogli zgłębić
tajniki aktorstwa, interpretacji tekstów, 
prawidłowego oddychania oraz zadbać
o poprawną dykcję i rozgrzanie mięśni 
ciała. Ćwiczenia pobudzały wyobraźnię, 
koncentrowały uwagę na poprawnym 
wykonaniu zadania. Wszystkie miały na 
celu zainteresować aktorstwem i zachęcić
do „zabawy               w teatr”.




