
RELACJA Z XVII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW 

OBCOJĘZYCZNYCH 

zajawka 1 
 

„MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” – pod takim hasłem odbyła się  

w dniu 09 marca 2015 roku w auli Zespołu Szkół z O. I. w Opolu, przy ul. Hubala 2 

XVII edycja WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW 

OBCOJĘZYCZNYCH. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęły po raz 

kolejny dwie bardzo ważne instytucje: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz 

Opolski Teatr Lalki i Aktora. Ponadto tegoroczna impreza po raz pierwszy została 

zorganizowana w ramach tzw. Wiosny Austriackiej i zainaugurowała cały program 15. 

Wiosny Austriackiej w Opolu. 

 

zdjęcia 1a, 2, 3, 4 

W tym roku do konkursu zgłoszono 12 przedstawień przygotowanych przez 17 

nauczycieli i ok. 96 uczniów. Na scenie zaprezentowano przedstawienia w trzech 

językach obcych: angielskim, niemieckim i francuskim, których tematyka dotyczyła 

szeroko pojętego pojęcia miłości. Pojawiły się zatem nowoczesne interpretacje znanych 

utworów W. Shaekspera, takich jak „Romeo i Julia” w tradycyjnej aranżacji, baśniowe 

scenerie z motywem miłosnym oraz sztuki napisane specjalnie na przegląd przez 

członków szkolnych grup teatralnych. 

 

zdjęcia 5, 6 

Przedstawienia zostały ocenione przez komisję w składzie: 

 p. Joanna Waleska – lektor języka niemieckiego, pracownik naukowy Biblioteki 

Austriackiej w Opolu 

 p. Jolanta Jankowska – wykładowca języka angielskiego i rosyjskiego ze 

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej 

 Izabela Szczepańska – nauczyciel – konsultant z Regionalnego Centrum Rozwoju 

Edukacji w Opolu, koordynator Programu Niwki 



Niestety nadmiar obowiązków służbowych oraz problemy zdrowotne nie pozwoliły 

dotrzeć jeszcze dwóm jurorom zaproszonym na przegląd, czego ogromnie żałują. Jury, 

podobnie jak w latach ubiegłych, oceniało kompetencje językowe uczestników, 

scenografię, kostiumy oraz ogólny wyraz artystyczny tzw. prezentację teatralną.  

Decyzją Jury, wyniki przeglądu przedstawiają się następująco: 

 
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE 
  
I miejsce – nie przyznano 
 
II miejsce – exequo  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 z Opola za przedstawienie: „A first day at 
school” 
Dziewczynka o imieniu Debbi w pierwszym dniu w swojej nowej szkole spotyka chłopca o imieniu 
Dave, który odkrywa przed nią szczegóły szkolnego życia (m. in. lekcję z niezbyt lubianym 
nauczycielem). Z czasem Dave zakochuje się w Debbie. 
zdjęcia 7, 8 

 
ZS Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Prudnika za przedstawienie: Giovani`s 
Cafe” 
Małżeństwo z Polski zdecydowało się spędzić swój miesiąc miodowy w Londynie. Podczas 
zwiedzania Londynu zatrzymują się w uroczej włoskiej knajpce i od tego momentu zaczynają się ich 
perypetie... 
zdjęcia 9, 10 

               
KATEGORIA: GIMNAZJA 
 
I miejsce – exequo  
Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „The shoe for two” 
Historia Kopciuszka, który mieszka z siostrami i macochą, zajmuje się domem i jest nieszczęśliwa. 
Sytuacja się zmienia, gdy pojawia się książę z Kataru, poszukujący żony. Organizuje on bal, na 
którym pojawiają się wszystkie panny z okolicy. Udaje się to również Kopciuszkowi. Dziewczyna od 
razu przypada do gustu księciu i, jak w tradycyjnym zakończeniu, gubi bucik. Jak się okazało, 
pantofelek pasował dwóm pannom. Ale kogo wybrał książę? 
zdjęcia 11, 12, 13, 14 
 
ZS Publiczne Gimnazjum nr 1 z Opola za przedstawienie „Internationale blind 
date” 
Sztuka nawiązuje do, znanego niegdyś wszystkim, programu telewizyjnego „Randka w ciemno”. 
Przed wyborem staje Rafał, który lubi dobrze zjeść. Do programu zgłosiły się Giselle z Francji, Helga 
z Niemiec oraz Cindy z Anglii. Którą wybierze Rafał i dlaczego? Odpowiedź nie jest prosta. 
W drugiej części programu występuje Martyna, która marzy o tym, aby zwiedzić świat z ukochanym. 
Czy będzie to Leone z Włoch, Manuel z Hiszpanii czy też Grek Zorba? Niestety, miłość jest ślepa.  
zdjęcia 15, 16, 17, 18 



II miejsce –exequo  
Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Five shades of love” 
Szykanowany przez żonę mąż wybiera się na ryby z kolegą. Szczęście sprzyja rybakom – łowią złotą 
rybkę. Rybka pomaga głównemu bohaterowi przejść przez miłosne tarapaty. Główny bohater John 
odnajduje w końcu prawdziwą miłość.  
zdjęcia 19, 20, 21, 22 
 
ZS Publiczne Gimnazjum nr 1 z Opola za przedstawienie „And so they did” 
Jest to historia trzech sióstr – księżniczek, którym wypadałoby już wyjść za mąż. Niestety w całym 
królestwie brakuje książąt. Jak potoczą się ich losy, czy staną na ślubnym kobiercu, czy los będzie dla 
nich łaskawy? – Czas pokaże! 
zdjęcia 23, 24, 25, 26 
                   
III miejsce –  
Gimnazjum Publiczne z Rudnik za przedstawienie „Next ex” 
Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla swojej „królewny”. Żaden z przyprowadzanych przez 
nią chłopców nie jest, w jego oczach, odpowiednim kandydatem do jej ręki i dlatego każdy, prędzej 
czy później, staje się tytułowym „next ex”. To podsuwa córce pewien pomysł .... Przeprowadzona 
przez nią mistyfikacja ujawnia, jak zgubne mogą okazać się nadmierne ambicje. Decydująca musi być 
miłość, a nie zdanie innych. 
zdjęcia 27, 28 
                  
IV miejsce – 
ZS Publiczne Gimnazjum nr 6 z Opola za przedstawienie „Snow White with a 
difference” 
Przedstawienie opowiada o losach “biednej”, acz zadufanej w sobie księżniczce, którą zawiść 
macochy o jej urodę zmusza do ucieczki z domu rodzinnego. Księżniczka ukrywa się w chatce dwóch 
krasnoludków, gdzie przeżywa niebezpieczne przygody. W historii pojawia się także postać 
samolubnego, egoistycznego i oceniającego wszystkich przez pryzmat posiadania, księcia. Ten 
zakochuje się w księżniczce, ale bez wzajemności. To nie on jednak przywraca ją do życia, gdyż sam 
pada ofiarą czarów macochy i umiera u boku księżniczki, niczym z opowieści o Romeo i Julii. Kto 
budzi pogrążonych w śmiertelnym śnie dowiecie się oglądając to przedstawienie.  
zdjęcia 29, 30 
 
V miejsce – 
Gimnazjum nr 1 z Nysy za przedstawienie „The adventure of the dying detective” 
Inscenizacja jednego z opowiadań Arthura Conana Doyle`a o słynnym detektywie Sherlocku 
Holmesie, który po raz kolejny wykorzystuje swoje niesamowite zdolności do złapania mordercy. 
zdjęcia 31, 32 

 
VI miejsce – 
Publiczne Gimnazjum nr 8 z Opola za przedstawienie „Romeo i Julia” 
Scena balkonowa z powieści Szekspira pod tym samym tytułem. Romeo i Julia wyznają sobie miłość  
i planują potajemny ślub. 
zdjęcia 33, 34 

 



Jako organizatorzy pragniemy gorąco podziękować sponsorom oraz tym, którzy 

przyczynili się do pozyskania nagród dla wszystkich uczestników. A są to: 

 Instytut Goethego z Krakowa 

 Prywatna Szkoła Językowa Helen Doron z Opola 

 Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą główną w Warszawie,  

        oddział w Opolu 

 Wydawnictwa Językowe: Pearson, Macmillan i Nowa Era z Warszawy  

 Biuro Podróży Vero Travel z Opola 

 Biblioteka Austriacka z Opola 

 Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 1 z O. I. w Opolu 

zdjęcia 35, 36 

 

Gorące podziękowania składamy:  

-uroczym asystentkom, które zapowiadały kolejność występujących grup: Sandrze 

Ligendzie z kl. 3c oraz Agacie Muszyńskiej z kl. 3d 

-dziewczętom z klasy 2d: Ola Wójcik, Maja Jackowiak, Luiza Sierociuk oraz z kl. 2a: 

Ola Czyżkowska i Iza Kokoszka 

-chłopcom z kl. 2d: Dominik Ofczorz i 2c: Nikodem Sękowski 

-panu Bogumiłowi oraz szkolnej miłośniczce fotografii Oli Jarosz z kl. 1d 

-nieocenionemu naszemu absolwentowi Jarkowi Kmieć i panu Marcinowi, którzy 

czuwali nad dźwiękiem i oświetleniem, a w przerwie zorganizowali dla wszystkich 

uczestników niezapomnianą dyskotekę. 

zdjęcia 37, 38, 39, 40 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe wrażenia podczas oglądania 

przygotowanych przez nich przedstawień oraz ich opiekunom za ogromne 

zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczniów do przeglądu.  

 
Organizatorzy: Grażyna Dudek i Iwona Jakimów – nauczyciele języków obcych w PG 1 w Opolu 


