Zespól wokalny "Acoustica" powstał w kwietniu 2004 r.
Pierwszy występ i zarazem pierwszy sukces zespołu to udział w „V Festiwalu
Piosenki Gimnazjalnej w Stargardzie Szczecińskim” – dziewczęta zajęły III miejsce.
Zaśpiewały dwie wymagane konkursem piosenki: „Daylight” i „Chłopaki nie płaczą”.
Bardzo liczne występy zespołu uświetniły i nadal uświetniają uroczystości w
naszej szkole, na terenie miasta i powiatu stargardzkiego. Występy w szkole to
udział w uroczystościach ujętych w kalendarzu imprez szkolnych. Do nich
należą min.:
uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych,
część artystyczna z okazji : „Dni otwartych” w naszej szkole, „Święta szkoły”,
„Dnia Wiosny”,
konkurs międzyszkolny „Taniec – aktywna forma wypoczynku”,
apele ekologiczne „Ziemia w twoich rękach”,
coroczne koncerty „Mam talent”,
oprawa muzyczna sesji naukowych, podsumowujących międzynarodowe
projekty: „Śmieci – problemy XXI wieku” /marzec 2012r./ oraz „Woda źródłem
życia” /marzec 2011r. i 2015r./, zorganizowanych przez szkolne koło
chemiczne „Wulkan” i młodzież z Londynu,
oprawa muzyczna konkursu szkolnego „Gimnazjalny nobel”,
oprawa muzyczna Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego „Świat Fizyki”,
zakończenie roku szkolnego.
Zespołu ma na swoim koncie liczne koncerty dla miasta Stargardu
Szczecińskiego oraz powiatu stargardzkiego. Wystąpił podczas:
festynu z okazji „Dnia Dziecka” na lotnisku w Kluczewie, gdzie zespół został
zaproszony przez organizatorów tj. Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie
Szczecińskim /czerwiec 2004r. i 2005r./,
festynu rodzinnego w Przedszkolu nr 3 w Stargardzie Szczecińskim /maj
2005r./,
„Dni Stargardu” na „Magicznej Ulicy” – corocznie w czerwcu,
X Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim
/17.09.2005r./,

uroczystości otwierających „Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem” /co roku w
maju/,
uroczystości otwarcia XII i XIII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki o Puchar
Marszałka Sejmu RP /grudzień 2005r. i czerwiec 2006r./,
obchodów jubileuszu 60-lecia szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach
/maj 2005r./,
obchodów „Wiosny Chociwelskiej” /maj 2006r./,
uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 i 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Stargardzie Szczecińskim,
uroczystości otwarcia hali widowiskowo-sportowej z Zespole Szkół w
Dobrzanach /11.10.2007r./,
uroczystości jubileuszowych /5 rocznica funkcjonowania/ świetlicy „Promyk”
przy naszym gimnazjum na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim
/09.2008r./,
obchodów Dnia Kobiet w Domu Kultury Kolejarza z udziałem ZNP, Ligi Kobiet,
Związku Niewidomych, władz miasta /10.03.2009r./,
uroczystości otwierających „Targi Edukacyjne” w ZS nr 2 w Stargardzie
Szczecińskim/kwiecień 2009r./,
Miejsko-Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012 /01.09.2011r./,
uroczystości podsumowującej całoroczne współzawodnictwo sportowe szkół
powiatu stargardzkiego za rok szkolny 2010/2011 w sali konferencyjnej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim /07.10.2011r./,
spotkania karnawałowo-noworocznego dla przedsiębiorców gminy Dobrzany
w pensjonacie „Granit” k/Dobrzan z udziałem władz tej gminy /04.02.2012r./,
obchodów Dnia Wiosny na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim
/21.03.2012r./,
uroczystości przekazania naszej szkole specjalistycznego sprzętu ratującego
życie

w

ramach

projektu

„Zachodniopomorska

Sieć

Defibrylatorów”

/04,10.2012r./,
Dni integracji i tolerancji pn. „Musicalowa jazda bez trzymanki” w Galerii
Handlowej „Starówka” /13.04.2013r./,
konferencji metodycznej zorganizowanej dla nauczycieli przez PODN ze
Stargardu Szczecińskiego w Zespole Szkół nr 1 /17.04.2015r./.

Zespół uczestniczył w konkursach piosenki :
IV Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej /11.05.2004r./ - III miejsce,
V Powiatowym Międzygimnazjalnym Festiwalu Piosenki ”Kto z naturą jest na
czasie” /25.05.2006r./ - wyróżnienie,
III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o zdrowiu – etap powiatowy w
Stargardzie Szczecińskim /16.04.2008r./ - I miejsce,
III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o zdrowiu – etap wojewódzki w
Szczecinie /15.05.2008r./ - II miejsce,
III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o zdrowiu – etap centralny w
Warszawie

/11.06.2008r./

-

wyróżnienie

kuratora

województwa

mazowieckiego i Radia dla Ciebie,
IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o zdrowiu – etap powiatowy w
Stargardzie Szczecińskim /maj 2009r./ - I miejsce.

