Uczniowie ZS nr 2 w Sierpcu wyśpiewali
sukces !
Szkolny zespół RYTM wziął udział w eliminacjach konkursowych w Kategorii
Piosenka XVI Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA.
W eliminacjach udział wzięli również soliści reprezentujący nasza placówkę:
Jakub Waliszewski i Monika Walter. Konkurs przebiegał z podziałem na solistów
i zespoły oraz kategorie wiekowe. Zarówno zespół jak i soliści mieli za
zadanie przygotować dwa utwory śpiewane w języku polskim.
Najpierw wzięliśmy udział w eliminacjach wstępnych które odbyły się 10 marca
2017 roku w Warszawie w Domu Kultury „Włochy”. Jury w składzie Kamil Jaros,
Edyta Kiesewetter, Edyta Ciechomska, Wiesława Sadowska do II etapu konkursu
zakwalifikowało 116 podmiotów artystycznych ( 90 solistów, 9 zespołów
wokalnych, 10 zespołów wokalno-instrumentalnych, 2 zespoły instrumentalne, 4
chóry i duet) w tym również zespół Rytm i Jakuba Waliszewskiego z
sierpeckiego Ekonomika.
Etap II odbył się dnia 17 marca 2017 r. w Warszawie, gdzie po wysłuchaniu 114
prezentacji jury w składzie:
Katarzyna Sokołowska – chórmistrz i pedagog, nauczyciel akademicki (profesor
zwyczajny) na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 1 w Warszawie.
Barbara Dziekan-Vajda – aktorka, reżyser i nauczyciel akademicki (profesor
zwyczajny) w Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi.
Marek Błaszczyk – kompozytor, klawiszowiec, aranżer, producent muzyczny,
przyznało uczniom naszej szkoły następujące nagrody i wyróżnienia:
– I miejsce zespół RYTM z Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
(IV kategoria wiekowa 17-19 lat) -Wyróżnienie dla Jakuba Waliszewskiego (IV
kategoria wiekowa 17-19 lat).
Nasi wokaliści zostali zaproszeni do udziału w koncercie galowym ASTERIADY,
który odbył się w Okęckiej Sali Widowiskowej dnia 01.04.2017 r. O GODZINIE
17.00. Po koncercie galowym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i odczytanie
werdyktu jury. Radość naszych wokalistów i instruktora grupy była ogromna.
Zespół RYTM wystąpił w składzie :
Klaudia Gozdur, Magdalena
Jackowska, Natalia Kosobucka, Kuba Waliszewski, Paulina Rakowiecka, Patrycja
Krusińska, Alicja Krajewska, Agnieszka Krajewska, Mateusz Kołodziejski,
Weronika Wiktoria Pomorska , Monika Walter.
Szkolny zespół przygotowywał się pod czujnym i profesjonalnym okiem Pani Anny
Stahlke – opiekuna grupy, która od lat prowadzi zajęcia wokalne z młodzieżą.

