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Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie i nauczyciele, 

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w XXI Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci 

Wierszowisko. Festiwal zaplanowany jest na 27 marca 2022 roku, przenosimy na 5 czerwca 2022 

Mamy nadzieję, że nowa data będzie oznaczała mniej obostrzeń! Zapraszamy do teatru ‘t Mozaiek w 

Wijchen. 

Obowiązują nas wszystkie zasady krajowe związane z pandemią – proszę brać pod uwagę, że mogą 

być wymagane certyfikaty szczepień czy testów przy wejściu do teatru lub, że będą obowiązywać 

inne ograniczenia 

Jeśli okaże się, że musimy zmienić formułę – dostosujemy się do okoliczności.  

Temat, uczestnicy i cel Wierszowiska 

Temat kolejnego Wierszowiska brzmi: Wiersze, wierszyki z odrobiną matematyki. Wybór jest spory, 

ale wcale nie łatwy! Proszę zwrócić uwagę na jakość tekstów, szukać odpowiednich wierszy, znanych/ 

uznanych autorów. Teksty wyszukane na szybko w internecie, zwłaszcza w temacie tegorocznego 

konkursu - mogą być często słabymi językowo rymowankami (uczącymi matematyki a nie języka). 

Do udziału w Wierszowisku 2022 zapraszamy jak co roku wszystkie szkoły członkowskie Forum 

Polskich Szkół w Holandii, czyli 20 szkół z całej Holandii.  

Wierszowisko to jedno z naszych największych wydarzeń. Celem festiwalu jest przede wszystkim 

dobra zabawa, możliwość zaprezentowania się na prawdziwej scenie, udoskonalenie zdolności 

recytatorskich i aktorskich, poznanie polskiej poezji dla dzieci.  Konkursowi towarzyszą często duże 

emocje, warto jednak samemu o tym pamiętać i mówić dzieciom, że nie nagrody są najważniejsze, a 

sam udział. To ma być przede wszystkim dobra zabawa dla dzieci, szansa na zaangażowanie całej 

społeczności szkolnej w wydarzenie międzyszkolne.  

Festiwal to konkurs polskiej poezji dla dzieci, konkurs recytatorski gdzie słowo i tekst są 

najważniejsze. Zasady występów określa regulamin. Nowy regulamin, ustalony po Wierszowisku 

2019, jest dosyć szczegółowy. Prosimy o zapoznanie się  z nim i zastosowanie się do jego wymogów. 
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Występy – kategorie, zasady 

Występy jak co roku odbywają się w dwóch kategoriach- indywidualna i zbiorowa.  

Występy indywidualne polegają na recytacji wybranego przez dziecko wiersza. Indywidualnie – nie 

przewidujemy duetów. Zgodnie z regulaminem rekwizyty, stroje NIE są dodatkowo punktowane- 

choć naturalnie wpływają w jakimś stopniu na tzw ogólne wrażenie jurorów. Wybrany wiersz 

powinien spełniać kilka kryteriów: być wierszem polskiego autora, napisanym i recytowanym po 

polsku, powinien być dostosowany do wieku dziecka.  Wiersz musi być zgodny z tegorocznym 

tematem.  

Kategoria zbiorowa to występ grupy maksymalnie 25 osobowej, ale nie mniejszej niż 5 osób. 

Występy grupowe to również konkurs recytatorski, gdzie słowo i tekst są najważniejsze. Szkoły 

decydują o tym jak będzie wyglądał występ,  ale musi spełniać wymogi regulaminu. Występ grupowy 

może być recytacją jednego wiersza wykonaną przez kilkoro dzieci, jak również  przedstawieniem 

według  scenariusza zbudowanego na wielu wierszach. Autorskie scenariusze nie są dodatkowo 

punktowane. Dopuszczalne są gotowe scenariusze przedstawień znalezione w internecie.  

Przez lata występy grupowe urosły do małych form teatralnych często ze scenografią, choreografią, 

muzyką, efektami specjalnymi. Regulaminowo również dodatkowe efekty NIE są punktowane i 

dlatego prosimy zachować umiar.  Tekst i wiersze są najważniejsze, pozostałe elementy to tylko 

dodatek. W odróżnieniu od poprzednich lat, regulamin tegorocznego konkursu nie dopuszcza 

wyświetlania w czasie występów prezentacji. Rezygnujemy z tego z kilku powodów – jest to konkurs 

recytatorski, a nie widowisko multimedialne,  każda prezentacja odwraca uwagę widzów od dzieci na 

scenie (a przecież to one są najważniejsze), prezentacje zazwyczaj przedłużyły występy z powodów 

technicznych.  

Można wykorzystać muzykę, piosenki. Występy typy playback – czyli gdy dzieci tańczą, czy grają rolę 

a muzyka wraz z tekstem jest gotowa puszczona z odtwarzacza są nieregulaminowe. Teksty 

recytowane mają stanowić podstawę występu a muzyka może być dodatkiem.  

Niedopuszczalny jest udział osób dorosłych w przedstawieniu w innej roli jak pomoc przy 

rozstawianiu rekwizytów i scenografii.  

Prosimy o przestrzeganie czasu występu (10 minut maksymalnie na występ grupowy) oraz po 5 minut 

na przygotowanie i posprzątanie dekoracji. Wierszowisko jest długim dniem dla wszystkich – jeśli 

zachowamy dyscyplinę czasową pójdzie sprawniej. 

Zgłoszenia: termin, formularze, wkład własny 

Na NOWE zgłoszenia uczestników (uwzględniając nową datę!) czekamy do 15.02.2022. Bardzo 

prosimy o dotrzymanie tego terminu.  

W załączniku dwa formularze zgłoszeniowe. Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych – 

podane nazwiska dokładnie w takiej formie znajdą się w scenariuszu i na dyplomach. Jeśli szkoła 

zgłosi Jozefa, Jasia czy Elzbiete to tak wpiszemy na dyplomie (a nie Józef, Jan czy Elżbieta). Gotowe 

listy wysyłamy zawsze do szkół z prośbą o sprawdzenie.  
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Jeden z formularzy wypełnia i wysyła do nas w ustalonym terminie szkoła. Jest to lista wszystkich 

uczestników ze szkoły.  

Kolejny formularz jest dla rodziców – jest to zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku dziecka w 

relacjach z Wierszowiska.  Każdy rodzic wypełnia formularz dla swojego/ swoich dzieci (jeden 

formularz dla każdego dziecka). Zapisanie dziecka na Wierszowisko jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu i zasad oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie danych oraz wizerunku dziecka. 

Formularze rodziców przechowuje szkoła, my prosimy o skany. Prosimy o dopełnienie tej formalności 

przez szkoły. Zgody rodziców można dosłać później, ale prosimy zebrać je od rodziców.  

Jak co roku prosimy o opłatę za udział w wysokości 5 euro za występującego ucznia (bez względu na 

to czy występuje tylko w jednej czy w dwóch kategoriach, za dziecko płaci się tylko raz). Uczestnicy 

otrzymają medal, dyplom, upominek. Co roku pozyskujemy fundusze na wydarzenie, jednak nie 

wszystkie koszty jesteśmy w stanie pokryć z dotacji.  

Regulamin Wierszowiska 

Regulamin Wierszowiska w załączniku. Zwracamy uwagę na zmiany w regulaminie.  

Najważniejszą jest uściślenie kryteriów występów. Powołana zostanie dodatkowa komisja 

regulaminowa, składająca się z przedstawicieli szkół, która za regulaminowy występ przyznawać 

będzie punkty. Ta punktacja będzie podstawą dalszej oceny przez jurorów, co w praktyce oznacza że 

nieregulaminowy występ, nawet jeśli wysoko zostanie oceniony przez jury – nie ma szans na 

wygraną. Zakładamy, że wszystkie szkoły będą trzymać się zasad dzięki czemu każda szkoła otrzyma 

taką samą ilość punktów na starcie. Jury będzie oceniać występy jak zwykle.  

Konkurs plastyczny 

Tradycyjnie Festiwalowi towarzyszy wierszowiskowy konkurs plastyczny, który tym razem organizuje 

Polska Szkoła z Groningen. (DZIĘKUJEMY SZKOLE ZA ZGŁOSZENIE SIĘ)  

Informacje na temat konkursu znajdą się wkrótce na naszej stronie internetowej. Temat 

tegorocznego konkursu to: Matematyka w plastyce.  

Darczyńcy, sponsorzy 

Jak co roku poszukujemy także darczyńców. Osoby lub firmy, które chciałyby wesprzeć darowizną 

nasze wydarzenie mogą skontaktować się:  

reklama@wierszowisko.com  lub na info@wierszowisko.com. 

 Prosimy o Państwa pomoc w tej sprawie.  

Wolontariusze, komitet organizacyjny 

Szukamy także osób do pomocy przy organizacji Festiwalu jak i w dniu Wierszowiska.  

Będą potrzebne osoby do pilnowania porządku, rejestracji uczestników i gości, pomocy za kulisami, 

zajmujące się sponsorami i gośćmi itp. Chętnych prosimy o kontakt: info@wierszowisko.com 

mailto:reklama@wierszowisko.com
mailto:info@wierszowisko.com
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Promocja Wierszowiska 

Zachęcamy także do śledzenia aktualności na temat Wierszowiska 2022 na naszej stronie 

poświęconej festiwalowi www.wierszowisko.com oraz na profilu na facebooku. Każde kliknięcie w 

posty to dodatkowa zachęta dla sponsorów wydarzenia, dla których oglądalność naszych stron ma 

duży wpływ na decyzje o sponsorowaniu Wierszowiska. 

 

Organizatorzy Wierszowiska:  

Agnieszka Lonska, Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, Katarzyna Kiszkiel, Marta van der Haagen, Renata 

Truś.  

 

Informacje, pytania: info@wierszowisko.com lub info@fpsn.nl  

Lub telefonicznie: Agnieszka Lonska, + 31 645568100 
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