
25 czerwca 2021 roku to dzień, który na długo zapadnie w pamięci społeczności 

Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach i przybyłych gości.  

5 listopada 2020 r. nasza szkoła dostąpiła niezwykłego zaszczytu, otrzymała imię 

Anny Wajcowicz- uczestniczki Powstania Warszawskiego urodzonej w Śmiłowicach, córki 

Tadeusza i Natalii z domu Gajkiewicz.  

25 czerwca 2021r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz                                  

w Śmiłowicach otrzymała sztandar - uosobienie wychowania w duchu patriotyzmu, znak więzi 

integrujący szkołę i jej najbliższe środowisko, symbol Polski, Narodu, Małej Ojczyzny.  

 

Społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście, zebrali 

się przed budynkiem szkoły. Po uformowaniu paradnego szyku, z pocztami sztandarowymi 

szkoły, OSP Śmiłowice i OSP Wilkowice przemaszerowano do miejscowego kościoła Św. 

Bartłomieja w Śmiłowicach. Mszę Świętą odprawił ks. Ksiądz Krzysztof Kujawa- Proboszcz 

Parafii, w trakcie której dokonano uroczystego poświęcenia nowego sztandaru. 

Po Mszy Świętej odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, którą poprowadziła                    

P. Anna Kamińska - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz                                  

w Śmiłowicach wraz z P. Sławomirem Gwardeckim- Dyrektorem Szkoły Podstawowej                       

w Śmiłowicach w latach 1999-2019r.  

Na początku uroczystości odśpiewano Hymn Państwowy, po czym  Dyrektor Szkoły   

P. Wioletta Krysztoforska powitała przybyłych gości i całą społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.  

W kolejnej części P.Sławomir Gwardecki- odkrywca wielu wybitnych postaci 

historycznych pochodzących ze Śmiłowic, zaprezentował sylwetkę patronki szkoły: ,, Anna 

Wajcowicz ps. „Hanka Kołczanka” urodziła się w 5 lipca 1924 roku w Śmiłowicach, w rodzinie 

Tadeusza i Natalii z domu Gajkiewicz. Tadeusz od 1920 roku pełnił funkcje pierwszego 

kierownika Szkoły Powszechnej w Śmiłowicach. Anna urodziła się w mieszkaniu Kierownika 

Szkoły Powszechnej w Śmiłowicach. Swoje dzieciństwo spędziła w istniejącej do dziś 

najstarszej części budynku śmiłowickiej szkoły…”. 

 



Następnie  zaproszono dostojnych gości do wbicia honorowych gwoździ i wpisania się do 

Księgi Pamiątkowej.  

 

W trakcie uroczystości głos zabrała Dyrektor Biura Poselskiego dr Joanny Borowiak          

dr inż. Irena Vuković-Kwiatkowska, która odczytała w imieniu Pani Poseł list od Pana Ministra 

Przemysława Czarnka.  

Przemówienia wygłosili również : 

P. Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

P. Sławomir Kopyść- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

P. Roman Nowakowski –Wójt Gminy Choceń, 

P. Mariusz Kierzkowski- Naczelnik Starostwa Powiatu Włocławskiego, 

P. Dawid Dalmann – Radny Powiatu Włocławskiego, 

P. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszcz,  

P. Barbara Andrzejewska -  Starszy Wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  

P. Jadwiga Bińkowska- matka chrzestna sztandaru, 

P. Tadeusz Wajcowicz- ojciec chrzestny sztandaru. 

Wysłuchaliśmy przemówień, w których padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń . 

Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez rodziców szkoły na 

ręce pani dyrektor, która uklęknąwszy na prawe kolano, ucałowała go, a następnie przekazała 

szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Następnie nadeszła kolej na ślubowanie, złożone przez 

przedstawicieli uczniów i odśpiewanie hymnu szkoły, do którego muzykę skomponował 

nauczyciel muzyki P. Miłosz Kierzkowski, zaś słowa napisał nauczyciel języka polskiego          

P. Radosław Babiński. W kościele rozległa się muzyka i donośny, uroczysty śpiew dzieci: 

,,Weźmiemy w dłonie naszą przyszłość/Będziemy mocno starać się…”. 

 

https://www.facebook.com/biuroposelskie.joannyborowiak?__cft__%5b0%5d=AZUTdvz1duFZ0syXXkT7bJDtfWu-YmIW1Ro_LT81LdW0gHxG8_LTAoOLmTKcX4R4mYnrPUUleoVy8y4qhONGRqzGUvZeaPFS_Any2TKDJ6FUZFQw_OmdpoyXCY5AoSR7cU8&__tn__=-%5dK-R


Po ślubowaniu odbyła się prezentacja sztandaru:  

,, Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru biało-czerwonego. Na tym tle                     

w części centralnej umieszczony jest srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą 

w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do 

pokonywania przeszkód i trudności. Wokół Niego widnieje złoty napis: BÓG, 

HONOR,OJCZYZNA,NAUKA. 

 Awers jest w kolorze kremowym. W środkowej części, po prawej stronie umieszczony 

jest czarno-biały wizerunek naszej młodej Patronki, a po stronie lewej biało-czerwony symbol 

Polski Walczącej, znak Batalionu „Zośka”, którego harcerką była nasza „Hanka Kołczanka”. 

W czterech rogach sztandaru umieszczony jest haft kujawski będący repliką haftu znajdującego 

się na starym sztandarze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z 1920 roku. 

W górnej części awersu znajduje się nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Anny 

Wajcowicz ps. „Hanka Kołczanka”, a w dolnej napis „w Śmiłowicach 2020”. Sztandar ma 

wymiary 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2m 20cm 

zakończony jest okuciem z metalowym orłem”.  Projektantką sztandaru jest Barbara Bińkowska 

absolwentka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach- scenografka z zawodu. 

  

W części oficjalnej uroczystości znalazło się też miejsce na wręczenie nagród 

najlepszym uczniom. Za uzyskanie najwyższej średniej ocen, ciężką pracę i wzorowe 

zachowanie uczennica klasy VIII - Oliwia Przekwas otrzymała z rąk Wójta Gminy Choceń -  

P. Romana Nowakowskiego nagrodę specjalną w postaci tabletu.  

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiła część artystyczna w wykonaniu 

uczniów szkoły. Jej treść nawiązywała do życia Anny Wajcowicz oraz walki patronki i innych 

powstańców o ojczyznę. W tej wzruszającej inscenizacji przeplatanej pieśniami patriotycznymi 

uczniowie popisali się wspaniałym talentem aktorskim, możliwościami wokalnymi                                 

i umiejętnościami gry na instrumentach. Część artystyczną uroczystości przygotowali 

nauczyciele szkoły: P. Elżbieta Lachendrowcz i P. Miłosz Kierzkowski.   

Uroczystość dopełniły występy Orkiestry Dętej OSP Śmiłowice oraz Zespołu 

Folklorystycznego ,,Śmiłowiónki”. 



Na koniec uroczystości P.Wioletta Krysztoforska-Dyrektor Szkoły Podstawowej                 

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach wygłosiła mowę.  Podziękowała wszystkim, którzy 

przyczynili się do nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, 

a wśród nich znaleźli się m.in.: P. Roman Nowakowski-Wójt Gminy Choceń, P. Agnieszka 

Świątkowska-Sekretarz Gminy Choceń, P. Barbara Andrzejewska-Starszy Wizytator 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, P. Sławomir Gwardecki - wieloletni dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Śmiłowicach, P. Jadwiga Bińkowska z rodziną, P. Tadeusz Wajcowicz.                            

Wyrazy wdzięczności skierowała do nauczycieli, którzy włożyli ogrom pracy w organizację 

uroczystości i działania związane z procedurą nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru,            

a wśród nich byli: P. Anna Kamińska, P. Elżbieta Lachendrowicz, P. Sławomir Gwardecki,              

P. Radosław Babiński,  P. Miłosz Kierzkowski, P. Janusz Przywitowski. 

Serdecznie podziękowała rodzicom szkoły, oraz przewodniczącym Rady Rodziców pełniącym 

swoje funkcje na przełomie lat 2019-2021: P. Anecie Klonowskiej i P. Anecie Ujazdowskiej. 

Podziękowania skierowała również do rodziców szkoły, darczyńców, instytucji, firm, 

prywatnych osób, których wpłaty umożliwiły zakup gabloty, sztandaru, drzewca, pamiątkowej 

tablicy, oraz organizację uroczystości. 

Dyrekcja szkoły wyraziła również wdzięczność za życzliwość i pomoc w organizacji 

uroczystości: 

P. Annie Pawłowskiej- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu  

P. Arielowi Malinowskiemu- Dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury i Biblioteka 

P. Radosławowi Chełminiakowi- Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji                      

w Choceniu. 

P. Danucie Kaczmarek- założycielce zespołu folklorystycznego ,,Śmiłowiónki” 

P. Michałowi Bagińskiemu- Kapelmistrzowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

 

 



Po ceremonii nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły przez 

P.Romana Nowakowskiego-Wójta Gminy Choceń, P.Mirosława Wajcowicza i P.Andrzeja 

Bińkowskiego,  po czym zaproszono gości do zwiedzenia szkoły i okolicznościowej wystawy 

poświęconej życiu patronki Anny Wajcowicz i jej rodzinie. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi:  

P. Irena Vuković-Kwiatkowska - Dyrektor Biura Poselskiego Joanny Borowiak  

P. Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

P. Sławomir Kopyść- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

P. Roman Nowakowski –Wójt Gminy Choceń 

P. Józef Dąbrowski -Przewodniczący Rady Gminy Choceń 

P. Agnieszka Świątkowska- Sekretarz Gminy Choceń 

P. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek-Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy  

P. Barbara Andrzejewska-  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  

P. Mariusz Kierzkowski- Naczelnik Starostwa Powiatu Włocławskiego 

P. Dawid Dalmann – Radny Powiatu Włocławskiego 

Wśród wymienionych gości znaleźli się też Radni Gminy Choceń,  poczty sztandarowe 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły                  

I stopnia w Choceniu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych., emerytowani nauczyciele, absolwenci i pracownicy Szkoły 

Podstawowej  w Śmiłowicach, mieszkańcy Śmiłowic i okolic. 

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 

była dla całej społeczności niezwykłym wydarzeniem. Sztandar, będzie dla szkoły symbolem 

wartości i już na stałe wpisze się w  ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się 

będą z jego udziałem. 

https://www.facebook.com/biuroposelskie.joannyborowiak?__cft__%5b0%5d=AZUTdvz1duFZ0syXXkT7bJDtfWu-YmIW1Ro_LT81LdW0gHxG8_LTAoOLmTKcX4R4mYnrPUUleoVy8y4qhONGRqzGUvZeaPFS_Any2TKDJ6FUZFQw_OmdpoyXCY5AoSR7cU8&__tn__=-%5dK-R


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach -P.Wioletta Krysztoforska 

dziękuję Wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili Uroczystość Wręczenia Sztandaru 

oraz za życzliwość i pomoc w jej organizacji.  

 


