
1 7 kwietnia w Szkole Muzycznej 

Zaśpiewają dla Miry 
W marcu w Szkole Podstawowej 

nr 12 w Płocku odbył się Mię
dzyszkolny Konkurs Muzyki Fil
mowej im. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Szkoła pod Brzo
zami". 

Jego pomysłodawcą i koordynato
rem był nauczyciel muzyki w SP nr 
12 Tomasz Sarniak. W trzech kate
goriach: szkół podstawowych, gim
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
wzięło udział 30 wykonawców śpie
wających polskie piosenki z filmów 
i seriali. 

Jury w składzie: dyrektor chóru 
Vox Singers Robert Majewski, pre
zes Stowarzyszenia Edukacji M u 
zycznej „Ingenium" Piotr Pakulski, 
dyrygent chóru Bosko Band i czło
nek kwartetu Positive Vibratiorts To
masz Jeżewski postanowiło wybrać 
dziewięcioro laureatów, a dodatko
wo wyróżnić trzy osoby. Wystąpią 
oni podczas galowego koncertu, któ
ry 17 kwietnia o godz. 17.00 odbę

dzie się na deskach sceny Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Płocku. 

W kategorii „szkoły podstawowe" 
widzowie usłyszą: Magdalenę Waś-
kiewicz z SP nr 12, której opieku
nem jest Tomasz Sarniak, Aleksan
drę Ners z SP nr" 20, przygotowaną 
przez Bogdana Marciniaka, oraz Ka
rolinę Kołodziejską z SP nr 12, rów
nież podopieczną T. Sarniaka. Wy
różnienie w tej kategorii otrzymał 
Bartłomiej Pisarski z II Prywatnej 
Szkoły Podstawowej Z O K „Profe
sor", którego do występu przygoto
wał Maciej Bieniek. 

Wśród uczniów gimnazjów jury 
postanowiło nagrodzić I miejscem 
Sarę Trafas z Gimnazjum nr 5 
w Płocku (podopieczną Gabriela 
Sieradzkiego), Daniele Woźnicką 
z Gimnazjum nr 13 (przygotowaną 
przez M. Bieńka) oraz Izę Bolczak 
z Gimnazjum nr 5 (z opiekunem Ga
brielem Sieradzkim). W tej kategorii 
wyróżnienie otrzymała uczennica 
Gimnazjum Z O K „Profesor" Marty

na Albrechczyńska (opiekun - M. 
Bieniek). 

W najstarszej kategorii wiekowej, 
wśród uczniów szkół ponadgimna
zjalnych, zwyciężyła Ewa Witkow
ska z III LO im. Mar i i Dąbrowskiej 
w Płocku, przygotowana przez M. 
Bieńka, II miejsce przyznano Eweli
nie Kierzkowskiej z IV LO im. Bo
lesława Krzywoustego i jej opieku
nowi Jackowi Ratkowskiemu, a III -
Julii Ciećwierz z III LO (opiekun -
M. Bieniek). Wyróżnienie otrzymała 
Adrianna Zielińska z III L O , przy
gotowana również przez M. Bieńka. 

Laureaci zaśpiewają z towarzy
szeniem zespołu utworzonego przez 
opiekunów, którzy przygotowali ich 
do występu. Stowarzyszenie „Szko
ła Pod Brzozami" zaprasza miesz
kańców, by oklaskiwali młodych 
wykonawców, dla których ogrom
nym przeżyciem będzie śpiewanie 
dla wymagającej widowni. W prze
rwie wystąpi chór Vox Singers z P O -
KiS-u. Jol. 


