W minionym tygodniu w Świeciechowie odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki DziecięcoMłodzieżowej „Siła głosu” , na który przybyli uczniowie z 13 szkół powiatu leszczyńskiego. Do
konkursu stanęło ponad 160 młodych wykonawców prezentując swoje talenty wokalne. W konkursie
udział wzięli soliści oraz zespoły wokalne. Przegląd podzielono na kilka kategorii wiekowych 7 -10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat i zespoły wokalne. Młodzi wykonawcy swoimi występami wprowadzili wszystkich
w świetny nastrój. Mogliśmy usłyszeć piękne piosenki dziecięce i młodzieżowe.
Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Olga Banach, Maria Wierzyk, Wojtek Wielogórski z
kl. IIb, Hanna Skorupka z kl. IIa, Mieszko Cwojda, z kl. IVa, Alan Sztyler IVb, Mikołaj Brodziak z klasy Vb
Zofia Klich, Oliwia Juszczak i Agnieszka Maćkowiak z klasy Vc, Bartosz Jabłoński z klasy VIIIb, Zespół
„Słoneczka” w składzie: Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wróblewska z klasy VIIIa,
przygotowani przez p. Elżbietę Cieślę . Wszyscy uczestnicy zaprezentowali świetne umiejętności
wokalne, zdobywając tytuły laureatów oraz nagrody specjalne.
W kategorii wiekowej 7-10 lat - III miejsce zdobyła Maria Wierzyk ,
Nagrodę Specjalną Wójta Gminy otrzymał Alan Sztyler
W kategorii wiekowej 11- 13 lat - I miejsce Agnieszka Maćkowiak , a II miejsce Oliwia Juszczak
W kategorii wiekowej 14- 16 lat III miejsce zdobyła Jagoda Andrzejczak
W kategorii zespoły wokalne - I miejsce zdobył zespół „KAPRYS” w składzie: Zofia Klich, Oliwia
Juszczak i Agnieszka Maćkowiak
Nagrodę Specjalną Sołtysa wsi Święciechowa zdobył zespół „KAMERTON” w składzie: Mikołaj
Brodziak, Mieszko Cwojda i Alan Sztyler
Nagrodę Specjalną Rady Rodziców otrzymał zespół „SŁONECZKA” w składzie Jagoda Andrzejczak,
Roksana Glapiak i Jagoda Wróblewska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a nagrodzeni i
wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i statuetki i nagrody rzeczowe.
Jak określiło jury , poziom prezentowany przez wykonawców biorących udział w przeglądzie był
wysoki, dlatego też cieszymy, że uczniowie naszej szkoły zostali zauważeni i docenieni.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

