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Szkoła i PrzedszkoleŚwierczyna
Zakończenie roku szkolnego to czas przysłowiowych cenzurek za ca-

łoroczną pracę. 
W gronie najlepszych znaleźli się następujący uczniowie:   
klasa I – Szymon Bartlewicz, Wojciech Biały, Jakub Kolańczyk, Krys-

tian Maćkowiak, Maja Strzelczyk, Marcin Strzelczyk;
klasa II – Weronika Homska, Marika Jankowiak, Daniel Kędziora, Eryk

Michalski;   
klasa III – Tobiasz Bartlewicz, Katarzyna Chuda, Weronika Homska,

Mikołaj Kaczmarek, Anna Laskowska;   
klasa IV – Bartosz Kolańczyk, Jacek Skowronek, Patrycja Wojcie-

chowska;   
klasa V – Kamil Mróz;   
klasa VI – Dominik Chudy, Aleksandra Chudzińska, Maria Chudzińska,

Weronika Konieczna, Paula Wojciechowska.   
Nagrodzono także osoby, które wykazały się stuprocentową frekwen-

cją:   
klasa I: Mateusz Kmieć, Jakub Kolańczyk, Maja Strzelczyk;  
klasa III – Katarzyna Chuda;   
klasa IV – Bartosz Kolańczyk;  
klasa V – Natalia Wawrzyniak;  
klasa VI – Aleksandra Chudzińska, Maria Chudzińska.   
Tytuł Czytelnika Roku otrzymał uczeń klasy III – Tobiasz Bartlewicz.

Uhonorowano także Paulę Wojciechowską, która została Absolwentką
Roku 2011/2012. Uczeń klasy IV – Jacek Skowronek za tytuł laureata XVI
edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce otrzymał nagrodę
pieniężną. W gronie stypendystów za wyniki w nauce znaleźli się: Ale-
ksandra Chudzińska, Bartosz Kolańczyk, Kamil Mróz.

Ostatni dzień roku szkolnego bywa dniem radości przed upragnionymi
wakacjami, ale jest i on dniem wzruszeń, bowiem na twarzach szóstokla-
sistów gości smutek, gdyż z żalem żegnają się z nauczycielami i młod-
szymi kolegami, by rozpocząć naukę w gimnazjum. Zapewniali, że nie
zapomną o latach spędzonych w świerczyńskiej szkole, o swoich pierw-
szych przewodnikach po arkanach nauki. Nie zapomną sympatycznych i
nierzadko surowych twarzy nauczycieli. Szczere słowo – dziękuję – za
wszystko, co wydarzyło się w szkolnych murach wywołało nostalgiczny
nastrój. Czwartoklasiści w swym występie w zabawny sposób przemie-
rzyli szkolną drogę, by przypomnieć absolwentom ich sześcioletnie zma-
gania w poszczególnych klasach. Wcielili się w role znanych szkolnych
typów (prymusów, leniuchów, samochwał, marzycielek), aby oddać sy-
tuacje, jakie zaistniały podczas nauki w podstawówce. 

Po raz kolejny już sołtys wraz z radą sołecką wsi Wojnowice zorganizował dla dzieci i dorosłych piknik rodzinny. Jak zawsze dopisała
pogoda, humory i dobra zabawa, co widać na powyżej zamieszczonych zdjęciach.


