
 

Szanowni Państwo, 

Forum Polskich Szkół w Holandii to stowarzyszenie, które działa 22 lat na rzecz oświaty polonijnej w Holandii. 

FPSN zrzesza i wspiera działalność 19 szkół społecznych z Holandii, w których uczy się blisko 850 uczniów. 

Organizujewydarzenia dla dzieci takie jak Wierszowisko, Polonijny Dzień Dwujęzyczności, konkursy m.in. 

plastyczny i fotograficzny oraz szkolenia doskonalące i spotkania dla nauczycieli polonijnych. Pracujemy na 

zasadzie wolontariatu. 

XVIII Festwial poezji polskiej dla dzieci Wierszowisko odbędzie się 18 marca 2018 roku w teatrze ‘t Mozaïek 

w Wijchen.  Jest to największe polonijne wydarzenie kulturalne dla dzieci z Holandii. Na scenie wystąpi ponad 120 

dzieci z całego kraju.  

Wydarzenie wspierane jest przez organizacje i media polonijne, a także polskie. W jury Wierszowiska obok 

przedstawicieli ambasady i konsulatu zasiądą osoby znane w kręgach oświatowo-kulturalnych w Holandii. 

 

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności oraz do współpracy. Na naszej stronie znajdują się pakiety 

sponsorskie http://www.fpsn.nl/pl/wesprzyj-forum. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ewentualny kontakt poprzez 

info@fpsn.nl . Również w razie jakichkolwiek pytań. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inne warunki 

współpracy. 

 

W oczekiwaniu na pozytywną reakcję. 

 

 

w imieniu zarządu, 

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska 

Wiceprzewodnicząca FPSN PR i organizacja imprez 

Tel. 06-39195302 
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Geachte mevrouw/mijnheer, 

Forum Poolse Scholen in Nederland bestaat 22 jaar. 19 poolse zaterdag scholen in Nederland met 

totaal ongeveer 850 kinderen zijn lid van FPSN.  Forum steunt scholen maar ook organiseert 

evenementen voor de kinderen zoals Wierszowisko, Poolse dag van Tweetaligheid, tekenwedstrijd, 

zomer fotowedstrijd. We verzorgen scholingen voor de leraren. We werken op  vrijwilligers basis. 

Wierszowisko, poëzie festival voor de kinderen  is de grootste Poolse evenement voor de 

kinderen in Nederland. Dit jaar voor de 18e keer op 18 maart 2018 in het theater ’t Mozaïek in Wijchen 

verwachten we meer dan 100 kinderen van scholen uit hele land op het podium.  

Wierszowisko wordt mediaal en organisatorisch gesteund door de Pools-Nederlandse Media. Vanaf de 

eerste editie is dit evenement gesteund ook door de Poolse Ambassade in Den Haag. 

Vertegenwoordiger van de ambassade neemt ook plaats in de jury. 

We nodigen u van harte uit tot samenwerking. Onze sponsorpakketten kunt u vinden op  

http://www.fpsn.nl/pl/wesprzyj-forum Geeft u vragen erover of een ander voorstel van samenwerking 

neem contact met ons op via info@fpsn.nl 

 

Hopend op positieve antwoord 

Met vriendelijke groeten,  

Małgorzata Lubbers–Dąbrowska 

Vicevoorzitter FPSN PR en organisatie 

Tel. 06-39195302 
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