Serwus, madonna
12 kwietnia w LO im. K.I. Gałczyńskiego dla społeczności uczniowskiej był dniem
niezwykłym. W naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Serwus,
madonna” imienia patrona szkoły. W jego piątej już edycji wzięli udział uczniowie otwockich
szkół średnich (Zespołu Szkół nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół
Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica, Liceum Ogólnokształcącego nr III im. J.
Słowackiego, Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K.I. Gałczyńskiego) oraz gimnazjów
(Publicznego Gimnazjum w Karczewie i Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku).
Uroczystość otworzyła dyrektor Joanna Michalczyk, gorąco witając młodzież,
opiekunów oraz honorowego gościa, aktorkę teatralną i telewizyjną, Justynę Sieńczyłło.
W jury zasiadały także Weronika Kietla z gimnazjum nr 4 w Otwocki i Jadwiga Gołaszewska,
nauczycielka języka polskiego z Gałczyna. Recytacje wzbudziły duży entuzjazm wśród
publiczności z uwagi na doskonałą interpretację utworów, świetną dykcję oraz perfekcyjne
zaprezentowanie się na scenie uczestników.
Jury podjęło decyzję jednogłośnie. W kategorii licea pierwsze miejsce zajęła Agata
Kociszewska z LO im. K.I. Gałczyńskiego, drugie uczeń LO im. J. Słowackiego Patryk
Florczak, zaś trzecie miejsce przypadło Łukaszowi Masnemu z Zespołu Szkół nr 2 im Marii
Skłodowskiej-Curie.
W kategorii gimnazja zwyciężyła Ewa Sawska z Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w
Otwocku. Drugie miejsce zajęła Paulina Chudek, również z otwockiej czwórki, a trzecie
przyznano Małgorzacie Trzaskowskiej z Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
Wręczając nagrody i dyplomy Justyna Sieńczyłło wyraziła żal, że zawsze miejsc na
podium jest tak mało. Gorąco zachęcała uczestników do dalszej przygody z poezją: czytania
utworów zarówno dawnych, jak i współczesnych twórców, próby mierzenia się z nimi, i ich
interpretacją. Nakłaniała wszystkich do udziału w konkursach recytatorskich, gdyż są one
najlepszym sposobem na to, aby utwory poetyckie, tak niechętnie czytane przez młodzież,
zyskały na atrakcyjności.
W imieniu organizatorów, wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych
edycjach konkursu, a także gratulujemy talentu i odwagi.
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