
 

    

 
 
 
 
 
 
 
Październik 2019 
 
Dzień dobry wszystkim! 
 
Koniec roku to intensywny okres, wiele się dzieje dlatego wysyłamy jeszcze raz zestawienia 
wybranych wydarzeń, aby nic nie umknęło. Przypominamy, że można nam wysyłać szkolne 
wydarzenia i relacje z nich! Zamieścimy na stronie forum.  
 
Kalendarz wydarzeń jest na naszej stronie http://www.fpsn.nl/pl/ 
Ambasada prowadzi stronę z wydarzeniami http://polska-agenda.nl/ 
 
Na naszym profilu na Facebooku linkujemy ciekawe wydarzenia dla dzieci w Holandii, konkursy 
dla polonijnych dzieci oraz wydarzenia dla nauczycieli 
polonijnych https://www.facebook.com/fpsn.nl/ 
A na profilu Wierszowiska informacje o konkursie 2020, wskazówki i 
podpowiedzi: https://www.facebook.com/wierszowisko.festiwal/ 
 
KALENDARZ najważniejszych wydarzeń:  
 
Listopad 
 
22.11.2019 Narodowe Czytanie w Ambasadzie RP w Hadze http://polska-agenda.nl/narodowe-
czytanie-2019 
 
23.11.2019 Scena Polska w Holandii zaprasza do Rotterdamu na przedstawienie 
teatralne http://www.poolspodium.org/pl/news/news-holenderski/dobry-wieczor-panstwu-krzysztof-
materna-i-olga-boladz-w-rotterdamie-23-listopada.html 
 
Grudzień 
 
Jasełka i spotkania świąteczne w Polskich Szkołach w Holandii 7.12 oraz 14.12 
 
4.12.2019 Szkolenie "Być czy mieć" w Amsterdamie - współorganizowane przez FPSN  
(zostało jeszcze 10 miejsc) http://www.fpsn.nl/pl/warsztaty-byc-czy-miec-polska-frazeologia 
 
6-8.12.2019 Konferencja ewaluacyjno-programowa Wspólnoty Polskiej w Warszawie 
http://odnswp.pl/konferencja-ewaluacyjno-programowa-w-warszawie/   
 
7.12.2019 Scena Polska zaprasza na spektakl do 
Utrechtu http://www.poolspodium.org/pl/news/news-holenderski/spektakl-muzyczny-w-teatrze-
kikker-w-utrechcie-15-grudnia.html 
 
10.12.2019 Ambasada zaprasza na wieczór muzyczny (Bożena Kopczyńska z Lokomotywy z 
Amsterdamu będzie jedną z powadzących!)  
https://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/photos/a.136847439718345/2724048
390998224/?type=3&theater 
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11.12.2019 Ambasada zaprasza dzieci na świąteczne spotkanie do 
ambasady http://www.fpsn.nl/pl/zaproszenie-na-spotkanie-bozonarodzeniowe-dla-dzieci-w-
ambasadzie-2 
 
ROK 2020: 
 
Styczeń 
12.01.2020 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (sztab w Schiedamie ponownie zaprasza szkoły 
do wspólnej zbiórki w szkołach w ramach ich sztabu) https://www.facebook.com/sztabschiedam/ 
 
19.01.2020 TERMIN zgłoszeń uczestników na Wierszowisko 
2020 http://www.wierszowisko.com/ 
 
19.01.2020 
Spotkanie noworoczne oświaty polonijnej FPSN. Wydarzenie organizowane przez FPSN  w 
Klein Zakopane http://www.fpsn.nl/pl/zaproszenie-na-spotkanie-noworoczne 
 
30.01.2020 TERMIN wysyłania prac na wierszowiskowy konkurs 
plastyczny http://www.fpsn.nl/pl/zaproszenie-do-konkursu-plastycznego-2020 
 
Marzec 
22.3.2020  Jubileuszowe 20. Wierszowisko  www.wierszowisko.com 
 
Kwiecień 
19.04.2020 Walne Zebranie szkół członkowskich. Obecność przedstawiciela szkoły 
obowiązkowa.  
 
Październik 
4-6 października 2020 - weekendowe obchody 25-lecia Forum Polskich Szkół w Holandii. W 
planach konferencja dla nauczycieli, spotkanie okolicznościowe oraz rodzinny dzień  w niedzielę z 
występami szkół. Program w opracowaniu, ale zachęcamy do rezerwowania daty! 
 
Pozdrawiamy serdecznie, 
Zarząd FPSN 
 
Agnieszka Lonska 
Małgorzata Lubbers-Dabrowska 
Katarzyna Kiszkiel 
Marta van der Haagen 
 
 
Z poważaniem | Kind regards | Met vriendelijke groeten  
Forum Polskich Szkół w Holandii / Forum Poolse Scholen in Nederland 
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