Szanowne aktorki! Szanowni aktorzy!
Niech trema na scenie was dzisiaj nie zmorzy,
publiczność was nie zje, nie uśpi jej nuda,
niech będzie wspaniale i wszystko się uda!
Byliśmy już u was i drapiąc się w czoło
nie raz wspominamy jak było wesoło,
te miny, te gesty zabawne szalenie
i te dekoracje stawiane na scenie.
Myślimy też czasem (najczęściej we wtorki)
że będą z was kiedyś wspaniałe aktorki
i wielcy aktorzy, bo tak się zaczyna.
I Robert de Niro i Janda Krystyna
jak wy, pierwsze kroki stawiali w karierze
rymując wierszyki. Więc powiem wam szczerze
że każdy wasz występ to występ zwycięski!
Trzymajcie się!
Ania i Pan Łukasz Dębski.

Inspiracją do pomysłu zorganizowania festiwalu były dostępne
wówczas w Polsce dwa cd-rom’y z zabawami komputerowymi
w oparciu o wiersze Brzechwy i Tuwima. Przygotowania do
festiwalów rozpoczynały się tuż po wakacjach letnich. Przed
wakacjami, jeśli pamięć mnie nie myli, decydowaliśmy o autorze
lub autorach, których twórczość stanowiła temat kolejnego
festiwalu.
Rodzice, którzy chcieli przygotować młodych aktorów,
stopniowo angażowali się także w przygotowanie scenografii i
oprawy dźwiękowej oraz transportu tych inscenizacji do
Eindhoven. Przed występami narastało napięcie oraz integracja
uczestników. Festiwale obfitowały później we wspomnienia,
cenne doświadczenia przekazywane nowym “pokoleniom”
młodych aktorów oraz wzruszające po latach, także dla samych
aktorów, domowe archiwum zdjęciowe i filmowe.

“Podobało mi się, że mogłam nosić strój krakowianki i
zapowiadać występujące dzieci. Z naszej szkoły (Polska Szkoła

w Tilburgu) były przygotowane bardzo fajne wiersze. Pamiętam
Marysię Loots i Paulę (siostra Oleńki) jak przedstawiały “Pana
Hilarego”. To było wspaniałe, aby wiersze znane z książek
oglądać, jako mini-przedstawienia w wykonaniu nas samych.
Dostaliśmy wtedy też fajne nagrody: polskie filmy DVD.”
Obecnym organizatorom tej wierszowiskowej zabawy, którą
uczy nie tylko pięknych słów, ale także wdzięku polskiej mowy,
życzę wielkiej satysfakcji z przekonania, że przyczyniają się do
ubogacenia wychowywanych polskojęzycznie dzieci.

Co sprawia, że już po raz kolejny zajmujesz się
przygotowaniem Wierszowiska? Co takiego jest w tym
festiwalu że wracasz, co roku wkładając coraz więcej serca
i pracy w jego sukces?
Scena to jest jedyne miejsce, gdzie może się wszystko wydarzyć.
Szczerość, napięcie, trema a przede wszystkim radość i dzika
satysfakcja, że mogę zrobić coś dla innych. Wierszowisko to
taka moja odskocznia od pracy i obowiązków. Na te kilka
godzin wcielam się w postać prowadzącego. Patrzeć na te
wszystkie małe oczęta, skupione, napięte które niecierpliwią się
kiedy nadejdzie ich ta wyjątkowa chwila. Ich wielki występ.
Kiedyś wzruszyła mnie moja już 9-cio letnia córka Emilka,
która tak z przejęciem mówiła wiersz, że zapomniała słowa. Jej
wzrok szukający, który był wymowny: tatusiu, gdzie jesteś! -

przypomniał mi jaka jest między nami silna więź emocjonalna.
Wierszowisko towarzyszy mi, od samego początku życia w
Holandii i dlatego wkładam w jego organizacje tyle serca.
Najważniejsze w tym wszystkim nie są dyplomy, nagrody i
wyróżnienia ale świetna zabawa i wyjątkowość tego dnia.
Czy jest coś, co chciałbyś przekazać dzisiaj wszystkim
uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom i nauczycielom?
Tak, jedno zdanie: Wierszowisko to nie Grunwald a jedynie
takie malutkie "wesołe miasteczko".

“Wiersze były trudne, ale się opłacało” - Celine Lagarde do tej
pory wspomina fajne nagrody, polskie książki, płyty z muzyką i
filmami, które dostała za
zajęcie 1. i dwukrotnie 2.
miejsca na Wierszowisku.
Pamięta
też
atmosferę
występów w prawdziwym
teatrze i to, że jej starania
były doceniane zarówno
przez jury, jak i przez
publiczność.
Życzę
wszystkim,
aby
Wierszowisko pozostało jako
stały punkt programu roku
szkolnego. To jest impreza,
która pozostanie w pamięci
uczestników, jestem tego
pewna. Okazało się, że nauka polskiego może być zupełnie
znośna, a oprócz ortografii i deklinacji istnieją jeszcze całkiem
fajne wiersze, których mimo wszystko można się nauczyć dodała na koniec absolwentka szkoły w Tilburgu.
Marysia Loots: Pamiętam jeszcze moje pierwsze przygotowania
do wierszowiska. Moja mama, nauczycielka Polskiej Szkoły w
Tilburgu, ćwiczyła ze mną i z Paulą wiersz pt: “Pan Hilary”.
Wtedy po raz pierwszy stanęłam na podium w prawdziwym
teatrze. Już wtedy jako przedstawiciele z Polskiej Szkoły w
Tilburgu zdobyliśmy nagrodę. W Wierszowisku brałam udział
siedem razy. Była zawsze miła atmosfera i czuło się prawdziwy
konkurs. Polska Szkoła w Tilburgu zdobywała regularnie
nagrody. Najbardziej podobały mi się przedstawienia
zespołowe. Zawsze wspominam nasze przedstawienie „Ale
cyrk“. Dla mnie to były miłe przeżycia. Nigdy nie byłam
zdenerwowana, ponieważ nasze panie nauczycielki zawsze nas
dobrze przygotowały. Czasami były dzieci, które były
zdenerwowane i zapominały tekstu, ale publiczność /nasi
rodzice/ byli wyrozumiali. Ze mną byli też zawsze rodzice; tatuś
zawsze nam kibicował. Podobało mi się to jak wprowadzono
do regulaminu, że każde dziecko dostanie medal i drobną

nagrodę za wzięcie udziału. Nie zapomnijmy, że Wierszowisko
to również zabawa. Szkoda, że teraz mam już 16 lat i nie mogę
brać udziału w tej miłej imprezie. Mój pierwszy wiersz, “Pan
Hilary”, pamiętam do teraz.

Który z Festiwali zapamiętałeś najbardziej i dlaczego?
Na Wierszowisko pojechałem pierwszy raz w listopadzie 2003
roku do Eindhoven. Jadąc do teatru przejeżdżaliśmy koło
stadionu PSV Eindhoven, z czego byłem bardzo zadowolony.
Mówiłem wiersz o Jasiu, który nie chciał się podzielić swoimi
zabawkami, a w zbiorówce grałem chłopca z koparką, a moja
siostra (która miała zaledwie trzy lata!) była wtedy moją ciocią, z
czego wszyscy się śmiali.
Mnie
najbardziej
rozśmieszyło
to,
że
publiczność zaczęła mi bić
brawo już po pierwszej
zwrotce, a ja nauczyłem się
aż trzech! To Wierszowisko
pamiętam chyba najbardziej
ze wszystkich. Fajne jest też
to, że już od tego
Wierszowiska razem ze mną
w zbiorówce występują
zawsze: Nathalie, Eva i
moja siostra Natalka. To
taka stara i stała ekipa, do
której szybko na stałe dołączyli: Jakub, Kaja, Emilka i mój brat
Piotr.
Gdybyś miał zachęcić uczniów innych polskich szkół do
wzięcia udziału w Wierszowisku - co byś im powiedział?
W jaki sposób przekonałbyś ich, że warto wystąpić na tym
Festiwalu?
Uważam, że każdy mały polski Holender i mały Polak
mieszkający w Holandii (oczywiście też Polka i polska
Holenderka) powinien brać udział w Wierszowisku, bo poznaje
się polskie wiersze w ciekawy sposób, wszyscy dostają medale i
dyplomy i można wygrać fajne nagrody (np. książki, filmy albo
płyty). Czasami też przyjeżdżają interesujący ludzie, tak jak
pisarze (poznałem w ten sposób Łukasza Dębskiego) i piłkarze
(Arek Radomski z NEC Nijmegen).
Jaka jest twoja propozycja tematu kolejnego festiwalu w
2011 roku?
Ponieważ w 2011 roku nie ma żadnej dużej sportowej imprezy,
uważam, że chociaż Wierszowisko powinno mieć sportowy
temat np. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Kiedyś ktoś już to
proponował. Może w 2011 roku się uda.

I m-ce w kat. wiek. 3-5 lat. Marta van den Broek, Groningen

I m-ce w kat. wiekowej 6-8 lat. Emilia Siwy, Haga

I m-ce w kat. wiekowej 9-13 lat. Marta Obuchowicz, Haga

Copyright (c) 2010 Forum Polskich Szkół w Holandii (www.fpsn.nl)
Redakcja Gazety Wierszowiskowej 2010:
Elżbieta Rodenburg, Małgorzata Evertse-Smółka,
Skład:
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze
(www.spk-haga.nl)

