Edycja 2013
„Świerszczykowe wierszyki” to konkurs, który uwrażliwia dzieci na piękno polskiej mowy, rozwija
zainteresowanie najmłodszych żywym słowem, propaguje czytelnictwo, wzbogaca poprawną
wymowę i rozwija umiejętności posługiwania się językiem literackim. Organizowany od 1971 r. jest
jednym z najstarszych konkursów recytatorskich dla dzieci w Polsce. W tegorocznym finale
Konkursu udział wzięło blisko 150 dzieci z województwa łódzkiego. Dzieci prezentowały
przygotowane wiersze przed 5 komisjami, z których każda z nich przyznała 2 Grand Prix i tym
samym wyłoniła 2 Mistrzów Słowa.
W tym roku Grand Prix i tytuł Mistrza Słowa zdobyli:
Natasza Bartłomiejczyk (Przygłów), Mikołaj Błażejewski (Łódź), Tatiana Dąbrowska
(Konstantynów Łódzki), Matylda Gajdzis (Łódź), Wiktor Idziński (Bełchatów), Iga Kamińska
(Zgierz), Szymon Maciejewski (Łódź), Ada Sikora (Łódź), Wiktor Szeliga (Popów Głowieński) i
Julia Zając (Bełchatów).
W odróżnieniu od dotychczasowych realizacji, po raz pierwszy był to konkurs o tematyce
przyrodniczej. Najmłodsi nie zapomnieli, że 2013 r. jest ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima, sięgając
często po wiersze tego poety. Finał konkursu rozpoczął spektakl Teatru Króla pt. „W lesie”. Dzieci
biorące udział w konkursie, czekając na wyniki, obejrzały film o tematyce ekologicznej, a następnie
wzięły udział w Świerszczykowym Balu, w czasie którego wyśmienicie się bawiły. Tegoroczna edycja
została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nad Regionalnym Finałem Konkursu Honorowe Patronaty objęli
Marszałek Województwa, Pan Witold Stępień oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli Marszałek Województwa,
Witold Stępień, Prezes WFOŚiGW w Łodzi, Tomasz Łysek oraz Dyrektor ŁDK, Jacek Sokalski.
Podczas podsumowania Konkursu Marszałek Województwa, Witold Stępień, pogratulował
Dyrektorowi ŁDK, Jackowi Sokalskiemu, rozszerzenia formuły Konkursu na całe województwo, z
kolei Dyrektor Jacek Sokalski zadeklarował utrzymanie takiej formuły w przyszłych latach. Głos
zabrał także Prezes WFOŚiGW w Łodzi, Tomasz Łysek, który entuzjastycznie przyjął pomysł
podkreślania wartości przyrody poprzez poezję wśród najmłodszych.
Tegoroczny finał „Świerszczykowych wierszyków” obfitował w imprezy towarzyszące, poprzez który
organizator Konkursu podkreślił bliskie sąsiedztwo finału z Międzynarodowym Dniem Dziecka.
Wszystkie zdjęcia wykonał pan Dariusz Śmigielski.
Zapraszamy w przyszłym roku!!!

