
*** 

Jueves, 5 de marzo de 2020 

 

09:45-10:35 — XXII Liceum Ogólnokształcące im. José 

Martí de Varsovia:  Don Juan versión 8.0 de David Llorente 

 

10:50-11:40 — II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Ko-

nopnickiej de Katowice: Metro de Luis Jaraquemada Bueno 

 

11:50-12:50 — PAUSA PARA ALMORZAR  

 

13:00:13:50 — Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 

Ks. Prof. Józefa Tischnera de Poznań: R. o como una casa se 

cayó de la luna, obra original.  

 

14:05-14:55 — XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi de Szczecin: Crisis y castigo de Jean-Pierre 

Martínez 

*** 

Viernes, 6 de marzo de 2020 

 

09:40-10:30 — VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza de Cracovia: Títeres de Cachiporra.  Tragico-

media de don Cristóbal y la señá Rosita de Federico García 

Lorca 

 

10:45-11:35 — XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoc-

zonej Europy de Gdańsk: La casa de Bernarda Alba de Fede-

rico García Lorca 

 

11:45-12:50— PAUSA PARA ALMORZAR 

 

13:00-13:50 — XXXIV Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, de 

Varsovia: Bodas de sangre de Federico García Lorca 

 

 

14:10 — ENTREGA DE DIPLOMAS — 

CLAUSURA 

*** 

XV CONCURSO DE TEATRO ESCOLAR Con la colaboración del 

Centro Cultural de Bielany 
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej  

im. Jonasza Kofty 
ul. Szegedyńska  9a 

01-957 Varsovia 
tel. (22) 834 52 59    

 Desde Centrum: Metro Centrum  
hasta Metro Wawrzyszew,  

   de allí 12 min. caminando, unos 500 m 

Consejería de Educación en 

Polonia  
Fabryczna 16/22, lokal 22 

teléfono 022-626 98 11 

educacionyfp.gob.es/polonia 

facebook: ConsejeriaEducacionPolonia 

Consejería de Educación  

Embajada de España 

http://wyszukiwarka.ztm.waw.pl/bin/stboard.exe/pn?seqnr=2&ident=ez.023679101.1326972959&input=605599&boardType=dep&time=12:50&date=19.01.12&showRouteOfStationQuerySQ=no&disableEquivs=yes&ignoreMasts=yes&productsFilter=1111110111&start=yes&
https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=5kgq3cEK-UFh-1cFS4uyKXZ2ETGrJmlvTzTdMFlHjo7qupI8CzrUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fConsejeriaEducacionPolonia%2f


Don Juan versión 8.0 de David Llorente Tres corazones rotos.  Dos mujeres que quieren encontrar la 

verdad. Un deseo incumplido que a todos les conecta.  

¿Quien resolverá el misterio? 

Trzy złamane serca. Dwie kobiety w poszukiwaniu prawdy. 

Niespełnione marzenie, które wszystkich łączy.  

Kto rozwiąże zagadkę? 

Metro de Luis Jaraquemada Bueno 

En Metro nos metemos en la mente de cuatro pasajeros de 
metro, en lo que pasa por sus cabezas durante esos soporífe-
ros minutos de viaje rutinario. Transforman la realidad 
según sus sueños, ilusiones, o frustraciones, pero cuando el 

vagón frena al llegar a la siguiente estación despiertan y 
vuelven a sus prosaicas vidas. A lo largo de sus cuatro actos 
se hacen homenajes a algunos de los géneros del cine actual: 
las películas de acción “a lo Tarantino”, las comedias 

románticas, los musicales y los thriller psicológicos. 

W przedstawieniu "Metro" wchodzimy w umysł czterech 
pasażerów metra. Przygladamy się temu co się dzieje w ich 
głowach w ciągu nudnych minut rutynowej podróży. 
Zamieniają rzeczywistość na wzór ich snów, nadziei i frus-

tracji, jednak kiedy wagon się zatrzymuje na kolejnej stacji, 
budzą się i powracają do ich prozaicznego życia. Podczas 
tych czterech aktów oddajemy hołd niektórym gatunkom 
współczesnego kina, takich jak: filmy akcji "a lo Tarantino", 

komedie romantyczne, musicale i thrillery psychologiczne. 

Bodas de sangre de Federico García Lorca 

El novio pide permiso a su madre para casarse. Ella es reacia 
al casamiento, ya que ha perdido recientemente a su marido y 
a su otro hijo -ambos asesinados-, y no quiere quedarse sola 
en casa. Cuando por fin accede, descubre que la novia ha 

tenido relaciones con un miembro de la familia de los asesi-
nos.  Durante la boda saldrá a relucir este oscuro pasado, pro-

duciéndose una huida pasional que acabará en tragedia.   

Narzeczony prosi matkę o pozwolenie na wziecie ślubu. Ona 
jest przeciwna zaślubinom, jako że straciła niedawno swojego 
męża i drugiego syna –obaj zostali zabici– i nie chce zostać 
sama w domu. Kiedy w końcu się zgadza odkrywa ,że narzec-
zona miała relacje z jednym z członkiów rodziny morderców. 
Podczas ślubu wyjdzie na światło dzienne ta ciemna 

przeszłość, który doprowadzi do ucieczki kończącej się 

Títeres de Cachiporra.   

Tragicomedia de don Cristóbal y la 

señá Rosita de Federico García Lorca  

La casa de Bernarda Alba de  Federico 

García Lorca 

Crisis y castigo de Jean-Pierre Martínez 

La historia cuenta la anécdota de un actor en paro que es con-
tratado por un banco en quiebra para servir de chivo expiatorio. 
La pesadilla tan solo acaba de comenzar ¿Cómo terminará el 

pobre Jerónimo? ¡Pasen y vean! 

Anegdota opowiadająca o bezrobotnym aktorze, który zostaje 

zatrudniony przez bank zagrożony bankructwem na stanowisku 
„kozła ofiarnego”. Koszmar dopiero się zaczyna, jak skończy 

Jeronimo? Przyjdźcie i sprawdźcie sami! 
Bernarda  Alba  ha enviudado y ha  declarado luto en su casa 
para sus cinco hijas y su servicio. Angustias, su hija mayor se 
va  a casar con el apuesto Pepe el Romano y a heredar  todo 
pero Adela, la hermosa hija menor vive un romance secreto 

con el prometido de Angustias. 

Bernarda Alba zostaje wdową i ogłasza w domu żałobę dla 
swoich pięciu córek oraz służby. Jej najstarsza córka ma 
poślubić przystojnego Pepe el Romano i wszystko 
odziedziczyć, ale Adela, pięknej urody młodsza córka, ma w 

tajemnicy romans z chłopakiem swojej siostry Angustias. 

La trama de esta obra se desarrolla en un pequeño pueblo 
donde los protagonistas, como en un culebrón, buscan el 
amor, la comprensión y un rumbo en la vida. El Don Juan 
del pueblo emana su encanto... encontrará amor o será venci-

do por la banalidad del día a día. 

Akcja sztuki rozgrywa się w małym miasteczku, gdzie 
splatają się losy bohaterów, którzy niczym w 
latynoamerykańskiej telenoweli poszukują miłości, zrozu-
mienia i swojej drogi życiowej. Miejscowy Don Juan rozta-
cza swój urok… odnajdzie miłość, czy zostanie pokonany 

przez prozę życia? 

Don Cristóbal es un hombre rico y autoritario, que ha logrado 
casi todo en la vida. Su seña de identidad es la gran cachiporra 
que lleva en la mano, símbolo de fuerza y crueldad. Para la 
felicidad le falta solo una mujer joven y guapa. El destino le 

pone en el camino a la madre de Rosita, que está buscando un 
hombre adinerado para su hermosa hija, que saque a la familia 
de la miseria. Los planes de la madre rompen el corazón de 

Doña Rosita y sus pretendientes. 

Don Cristóbal to bogaty i władczy mężczyzna, który w życiu 
osiągnął już niemal wszystko. Jego znakiem rozpoznawczym 
jest potężna maczuga w dłoni, symbol siły i bezwzględności. Do 
szczęścia brakuje mu młodej i pięknej żony. Los stawia my na 
drodze matkę Rosity. Kobieta poszukuje dla swojej dorodnej 

córki majętnego konkurenta, który wyciągnie rodzinę z biedy. 

Plany matki łamią serce Dony Rosity i jej zalotników. 

R. o como una casa se cayó de la 

luna, obra original 
PROGRAMA 2020 


