
Drodzy Państwo, 
 
  
mam nadzieję, że niniejsza wiadomość ucieszy wszystkich fanów „Wierszowiska”: 
mimo pandemii i trwającej kwarantanny, nie rezygnujemy z naszego flagowego 
konkursu!  
  
 
Tegoroczne “Wierszowisko” po raz pierwszy w historii odbędzie się... wirtualnie. 
Polska Macierz Szkolna pragnie w ten sposób umożliwić młodym recytatorom 
ujawnienie swojego talentu aktorskiego. Uczestnicy konkursu będą mogli przesłać 
nagrania video swoich wystąpień do Macierzy za pomocą platformy WeTransfer. 
Nagrania te następnie prześlemy jurorom do oceny. Wszelkie szczegóły znajdą 
Państwo w załączonym regulaminie. 
  
 
Ogłosiliśmy już wprawdzie w lutym temat „Wierszowiska 2020”, ale nikt z nas nie 
mógł wtedy przewidzieć, co nastąpi za kilka tygodni... W związku z tym ogłaszamy 
nabór uczestników do 
 
 
  

„Wirtu@lnego Wierszowiska 2020”, które odbędzie 
się pod hasłem „Razem, młodzi przyjaciele!” 

  
 
 
Brzmi znajomo?  Ta wyjątkowa edycja jest odpowiedzią na wyjątkowe czasy, w 
których przyszło nam realizować nasz znany i lubiany konkurs. Hasło „Razem, młodzi 
przyjaciele!”, promuje idee przyjaźni, solidarności, tolerancji, wspólnej zabawy, 
współpracy i wzajemnej pomocy. Prosimy szukać wierszy i  - po raz pierwszy – 
fragmentów prozy poruszających wyżej wymienioną tematykę i korespondujących z 
hasłem tegorocznej edycji. Gorąco namawiamy również do pisania i deklamowania 
własnych wierszy, które zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku poetyckim 
i/lub na stronie internetowej (w zależności od liczby przesłanych utworów). 
  

 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 czerwca 2020. 
  
 
 
Wielki Finał „Wirtu@lnego Wierszowiska” odbędzie się 28 czerwca 
2020. 
  
 
 



UWAGA! Proszę o dokładne zapoznanie się z załączonym regulaminem przed 
wysłaniem zgłoszenia! Z uwagi na specyfikę tej edycji, w regulaminie, który 
znają Państwo z poprzednich lat, wprowadzono wiele zmian! 

  
Za zgłoszenia, które już Państwo do nas nadesłali na tradycyjne „Wierszowisko” 
serdecznie dziękujemy i liczymy na zrozumienie, że w sytuacji ogłoszenia konkursu 
w nowej formule nie możemy ich przyjąć. Zapraszamy do nagrywania dziecięcych 
występów i przesyłania ich do nas. 
  
W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji. 
  
  
Ze słonecznym, wierszowiskowym pozdrowieniem - 
  
Katarzyna Władyka 
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