
RELACJA Z XIX PRZEGLĄDU TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH 

 
„W MAGICZNYM ŚWIECIE BAŚNI I BAJEK RÓŻNYCH NARODÓW” – 

pod takim hasłem odbyła się w dniu 03 marca 2017 roku w auli Zespołu Szkół z O. I. w 

Opolu XIX edycja 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 zainaugurowała program 17. Wiosny Austriackiej w Opolu. 

 

W tym roku do konkursu zgłoszono 14 przedstawień przygotowanych przez 17 

nauczycieli i ok. 100 uczniów. Na scenie zaprezentowano przedstawienia w trzech 

językach obcych: angielskim, niemieckim i hiszpańskim, których tematyka 

koncentrowała się wokół różnorodnych baśni i bajek. Pojawiły się zatem baśniowe 

scenerie, fantastyczne scenografie oraz mnóstwo bajecznych postaci. Część 

przedstawień stanowiły klasyczne interpretacje znanych bajek (jak np. Czerwony 

Kapturek, Kopciuszek, Alicja w Krainie Czarów itp.), część z nich w nowej aranżacji, 

wykorzystującej inwencję własną nauczycieli i kreatywność uczniów. Były także sztuki 

autorskie napisane specjalnie na przegląd przez członków szkolnych grup teatralnych.  

 

Przedstawienia zostały ocenione przez komisję w składzie: 

 p. Jolanta Jankowska – wykładowca języka angielskiego i rosyjskiego Studium 

Języków Obcych Opolskiej Politechniki 

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

Austriackiej w Opolu 

 p. Izabela Szczepańska – nauczyciel – konsultant Regionalnego Centrum 

Rozwoju Edukacji w Opolu, koordynator Programu Niwki 

 p. Aldona Król – wieloletni nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole 

Szkół z O. I. w Opolu. 

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 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 z Opola za przedstawienie: „A 
Christmas Carol”. Opiekunem grupy była pani Izabela Fricker. 

 
KATEGORIA: GIMNAZJA 
 
I miejsce –  
Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Die Liebe hat gewonnen”. 
Opiekunem grupy była pani Natalia Hojeńska. 
 
II miejsce –exequo  
 
Publiczne Gimnazjum nr 1 z O. I. z Opola za przedstawienie: „Little Red Riding 
Hood contemporary story”. Opiekunem grupy były panie Samanta Haczkiewicz  
i Iwona Jakimów. 
 
Publiczne Gimnazjum nr 10 Dwujęzyczne z Opola za sztukę: „Rotkäppchen”. 
Opiekunem grupy była pani Bożena Owczar. 
  
Gimnazjum Publiczne z Rudnik za przedstawienie: „Piękna i Bestia”. Opiekunami 
grupy byli: panie Anna Kokot, Maria Bejm i pan Wojciech Matuszczyk.                 
 
III miejsce – exequo  
 
Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Red Riding Hood`s Vlog”. 
Opiekunem grupy była pani Agata Hojeńska. 
                  

Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Support Group”. 
Opiekunem grupy była również pani Agata Hojeńska. 
 
Publiczne Gimnazjum nr 10 Dwujęzyczne z Opola za przedstawienie „ Alicia en el 
Pais de las Maravillas”. Opiekunem grupy była pani Anna Andrzejewska. 
 
IV miejsce – exequo  
 
Publiczne Gimnazjum nr 10 Dwujęzyczne z Opola za przedstawienie 
„Aschenputtel – Kopciuszek”. Opiekunem grupy była pani Bożena Owczar. 
 
Gimnazjum nr 1 z Nysy za przedstawienie „Etain i Midir”. Opiekunem grupy była 
pani Joanna Krzak. 
 



Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Who will be the best 
partner for the ball”. Opiekunem grupy była pani Aneta Kramarczyk. 

 
V miejsce – exequo  
 
Publiczne Gimnazjum nr 1 z O.I. z Opola za przedstawienie: „Die Bremer 
Stadtmusikanten”. Opiekunem grupy była pani Ewa Świercz. 
 
Publiczne Gimnazjum nr 1 z O.I. z Opola za przedstawienie „Cinderella Bigfoot”. 
Opiekunem grupy była pani Kamila Wujkowska. 
 
 
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. Zapraszamy za 

rok. 

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

 

 

 


