
Obchody 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Powidz miały bardzo szeroki 

zakres. W przygotowanie różnorodnych inicjatyw zaangażowane były wszystkie instytucje oraz organizacje 

z terenu gminy.  

1. 1 luty 2018 r. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. odbyła się inauguracja  Roku dla 

Niepodległej. Uroczystość połączona była z wręczeniem przez Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita stypendiów 

dla najlepszych uczniów. Młodzież szkolna wykonała wyjątkowy program artystyczny ph.”Polska 

Niepodległa”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu: 

Sławomiry Grześkowiak, Danuty Kubów i Magdaleny Lauer. 

Organizatorzy: ZSP Powidz i Gmina Powidz 

2. 16 luty 2018 r. 

W Urzędzie Gminy Powidz odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. 100. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu. Na zaproszenie Wójta Gminy 

Powidz – Jakuba Gwita przybyli: Anna Wiatr – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Powidzu, Katarzyna 

Kaźmierczak – dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Wiktor Somerfeld – Prezes Klubu Sportowego 

Libero, Ewa Rutkowska – powidzkie koło ZERiI, Halina Ganińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Powidza, st. chor. Piotr Kijewski – 33. Baza LTr w Powidzu, Filip Muszyński – radny Rady Gminy 

Powidz i prezes klubu HDK PCK Krwinka, Lucyna Kasprzyk- wiceprzewodnicząca Rady Gminy Powidz, 

ks. Krzysztof Stawski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pan Wójt powitał zebranych i 

przedstawił cel spotkania, którym jest organizacja wydarzeń kulturalnych w 100. Rocznicę 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poinformował, że 

gmina Powidz wchodzi w skład Komitetu Honorowego jaki zawiązał się na terenie powiatu 

Słupeckiego oraz w skład Komitetu Honorowego powstałego na Ziemi Gnieźnieńskiej. Sekretarz 

Gminy – Beata Kwitowska w związku z przynależnością do komitetów organizacyjnych obchodów 

narodowych rocznic przedstawiła dotychczasowe działania podjęte przez gminę w roku minionym i 

bieżącym. W oparciu o informacje z instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy powstał gminny kalendarz imprez, który 

stanowi element dwóch bogatych w wydarzenia rocznicowe kalendarzy, tak ze strony powiatu 

słupeckiego, jak i gnieźnieńskiego. Powiat słupecki w ramach postepowania konkursowego na logo 

obchodów wybrał znak, którym sygnowane będą wszystkie imprezy organizowane na terenie 

powiatu. Powiat gnieźnieński również opracował logo związane z 100. Rocznicą wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Sekretarz przypomniała o całym cyklu wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce 

w minionym roku, a które pod przewodnictwem Biblioteki Publicznej w Powidzu, dzięki uzyskanemu 

dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Powidz dla Niepodległej”  odbyły się w 

listopadzie (Festiwal Chóralny Pieśni Patriotycznej, cykl wykładów  Haliny Ganińskiej – Prezesa 

Towarzystwa Przyjaciół Powidza na temat „Powstańcy Wielkopolscy – Powidzanie walczący 

o Niepodległą” i spotkania integracyjne mieszkańców gminy Powidz z historią w tle, wystawa 

fotografii „Powidzanie w Powstaniu Wielkopolskim”, przedstawienie teatralne pt. ”Polska 

Niepodległa” w reżyserii nauczycieli języka polskiego ZSP w Powidzu –  Danuty Kubów i Sławomiry 

Grześkowiak i scenografią autorstwa Magdalena Lauer, ponadto zrealizowano 2 tablice edukacyjne 

nt. Powstania Wielkopolskiego i Kompanii Powidzkiej oraz opracowano Powstańczy Quest 

Rowerowy „Śladami Kompanii Powidzkiej” (autor - Anna Wiatr,)). Podczas spotkania omówiono 

przygotowania do imprezy o zasięgu regionalnym, która planowana jest na 16 grudnia 2018 r. – a 

dotyczyć będzie rekonstrukcji historycznej walk powstańczych w Anastazewie                



(przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gminą Ostrowite) oraz organizacji rajdu szlakiem Kompanii 

Powidzkiej 1918 r. Uczestnicy spotkania zgłosili dodatkowe inicjatywy i przedsięwzięcia, które 

mogłyby mieć miejsce lub będą miały miejsce w roku bieżącym w ramach obchodów. To cykl 

wycieczek historyczno-patriotycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej przez grono 

pedagogiczne ZSP w Powidzu, znakowanie grobów powstańców,  prace nad repliką obelisku z Góry 

Zamkowej poświęconego pamięci poległych powstańców, uzupełnienie tablic z nazwiskami 

powstańców na Skwerze 770-lecia Powidza – inicjatywy TPP, dodatkowe konkursy i opracowanie 

tabliczek informacyjnych o miejscach akcji powstańców powidzkich – inspiracje gminy i radnych; 

wpisanie w kalendarz Mszy św. z udziałem abp Wojciecha Polaka – Prymasa Polski w 775. rocznice 

lokacji Powidza, 150. rocznicę konsekracji kościoła i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości – prośba Caritas A.G. o ujęcie w kalendarzu; obchody w dniu 29 grudnia - w dacie 

rocznicy zrywu niepodległościowego Powidzan z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i 

zadbanie o zmianę wizerunku ulicy 29 Grudnia w związku z wydarzeniami rocznicowymi – wspólna 

inicjatywa zespołu roboczego. W oparciu o informacje z instytucji kultury, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy powstał gminny 

kalendarz imprez, który stanowił element dwóch obszernych w wydarzenia rocznicowe kalendarzy: 

powiatu słupeckiego i gnieźnieńskiego.  

Organizator: Urząd Gminy Powidz 

3. 22 luty 2018 r. 

Na XLII sesji Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę nr XLII/267/18  w sprawie ustanowienia roku 2018 

„Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

w Gminie Powidz”. 

4. marzec/kwiecień  2018 r. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. odbyły się zaplanowane na 

początku roku wydarzenia związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Dzieci wzięły udział 

w konkursie  plastycznym „Mój bohater XX wieku”, zapoznały się z wystawą zdjęć i publikacji 

dotyczących przebiegu powstania wielkopolskiego, a także pisały rozprawkę „Patriotyzm wczoraj i 

dziś”. W przedszkolu natomiast  dzieci zostały zapoznane z symbolami narodowymi. 

Organizator: ZSP w Powidzu 

5. 10 marca 2018 r. 

Na zaproszenie Domu Kultury w Powidzu, swój recital miała Barbara Kalinowska przy 

akompaniamencie Marka i Pawła Tomaszewskich. Koncert polskich szlagierów z lat 20. i 30. pt. „Co 

bez miłości wart jest świat” poświęcony był Niepodległej. 

Organizator: Dom Kultury w Powidzu 

6. 12 maja 2018 r. 

Kolejnym wydarzeniem w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości  był rajd 

rowerowy „Dla Niepodległej. W rajdzie wzięli udział rowerzyści z Powidza, Konina, Orchowa, Nekli, 

Strzałkowa, Wrześni, Witkowa, Słupcy, Swarzędza oraz grupy rowerowe z Pobiedzisk i Wilczyna. 

Trasę liczącą 30 kilometrów pokonało 77 osób. Uczestnicy odcinek Powidz - Anastazewo pokonali z 

questem rowerowym "Śladami Kompanii Powidzkiej". Dalej trasa biegła przez Szydłówiec, Gruby 

Dąb, Wylatkowo do Gościńca Maroszówka w Powidzu. 

Organizatorzy: Dom Kultury w Powidzu , Biblioteka Publiczna w Powidzu 

7. 16 maja 2018 r. 

Tego dnia  uczniowie ZSP w Powidzu z klas VI SP i II Gimnazjum, pod opieką wychowawców w 

ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, udali się do Miłosławia - odwiedzili liceum 



w Miłosławiu, w którym podziwiali malowidła ścienne o tematyce patriotycznej, zobaczyli pomnik 

Juliusza Słowackiego, cmentarz gdzie znajduje się grób Józefa Bilskiego – przywódcy Powstania 

Wielkopolskiego na terenie Gminy Powidz. Odwiedzili również Winną Górę, gdzie w kościele pw. 

św. Michała Archanioła znajduje się kaplica grobowa Jana Henryka Dąbrowskiego z zabytkowym 

sarkofagiem. Zwiedzili również Izbę Pamięci poświęconą wybitnemu generałowi i patriocie. 

Młodzieży towarzyszył Wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit oraz Przewodniczący Rady Gminy Powidz, 

Bogdan Piotrowski. 

Organizator: ZSP w Powidzu  

8. 28 maja 2018 r. 

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Powidzu spotkał się z czytelnikami Roman Pankiewicz - 

Krakowianin, którego ponad 10-letni pobyt poza granicami kraju zaowocował tryptykiem Trzy 

żywioły, opowieści o Islandii, Rosji i Niemczech. Najnowsza książka, "Polski żywioł", powstała 

inspirowana 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości.  

Organizator: Biblioteka Publiczna w Powidzu 

9. 2 czerwca 2018 r. 

Kolejnym wydarzeniem był Piknik  Seniora, zorganizowany pod hasłem „Dla Niepodległej” przez 

Dom Kultury w Powidzu i Klub Seniora „Złota Jesień”. W pikniku uczestniczyły kluby seniora z 

Gniezna, Słupcy, Orchowa, Budzisławia Kościelnego, Kleczewa, Skulska, Niechanowa i  Powidza, 

łącznie ponad 100 osób. Kluby prezentowały swój program artystyczny nawiązujący patriotycznie 

do hasła imprezy. 

Organizator: Dom Kultury w Powidzu, Klub Seniora ”Złota Jesień” 

10. 15 czerwca 2018 r. 

Kolejna odsłona Festiwalu Życia, pod hasłem "Patriotyzm mam we krwi", którym to wydarzenie 

wpisało się w kalendarz obchodów rocznicowych. Na FŻ promowane jest nie tylko krwiodawstwo, 

ale również możliwość zarejestrowania się jako dawca szpiku dla chorych na białaczkę, dzieci i 

młodzież uczą się bezpieczeństwa w trakcie wakacji, młodzi ludzie uczulani są na niebezpieczne 

skutki alkoholu i narkotyków, prowadzone były pokazy pierwszej pomocy. W Festiwalu Życia udział 

brały szkoły z powiatu słupeckiego. 

Organizator: Klub HDK „Krwinka”, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, Dom Kultury w Powidzu, 

Gmina Powidz 

11. 28 czerwca 2018 r. 

Z okazji jubileuszy powidzkich: 775 lat od lokacji Powidza, 150 lat od konsekracji kościoła 

parafialnego oraz 100 lat od odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

odbyło się w Domu Kultury sympozjum zorganizowane przez księdza prałata Krzysztofa Stawskiego. 

Podczas wykładu pana Jerzego Łojko usłyszeliśmy o dziejach Powidza na przestrzeni wieków m.in. o 

ważnym położeniu Powidza na szlaku Toruń - Wrocław, wpływie wczesnej lokacji miejskiej na 

powstanie osadnictwa w wioskach, takich jak Polanowo czy Wylatkowo, rozwoju gospodarczym 

XVIII w. (huta szkła, produkty drzewne, manufaktura jedwabiu), znaczeniu rybactwa. Ks. Krzysztof 

Stawski przedstawił historię budowy kościoła w Powidzu, prezentując też okoliczności historyczne 

istnienia wcześniejszej drewnianej świątyni, dzwonnicy czy kaplicy, która przed powstaniem 

obecnego kościoła służyła wiernym przez kilkanaście lat (w miejscu współczesnego parkingu przy 

Bazarze). Pani Halina Ganińska mówiła o udziale Powidzan w Powstaniu Wielkopolskim, a dyrektor 

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. dr Jarosław Bogacz o Madonnie Powidzkiej na lwie, rzeźbie 

z XIV w., wpisującej się w styl gotyckich tzw. pięknych madonn. Powidzka rzeźba (jej oryginał 



znajduje się w Muzeum Archidiecezji), jest rzeźbą ołtarzową, która przez pewien czas umieszczona 

była też na powidzkim rynku.  

Organizator: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

12. 1 lipca 2018 r. 

W kościele w Powidzu odbyły się uroczystości jubileuszowe dotyczące Ziemi Powidzkiej, z udziałem 

Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Tego dnia wspominano 775 lat od lokacji Powidza, 150 lat 

od konsekracji kościoła parafialnego oraz 100 lat od odzyskania Niepodległości i wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Prymasa 

poświęcono też ołtarz w powidzkim kościele oraz wprowadzono do świątyni relikwie jej patrona 

św. Mikołaja biskupa, przywiezione z włoskiego Bari. Msza Święta transmitowana była przez TV 

Polonia.  W godzinach wieczornych w kościele odbył się koncert Chóru Prymasowskiego z Gniezna 

pod kierunkiem ks. kan. Dariusza Sobczaka. Z okazji uroczystości jubileuszowych w domu Caritasu 

przy rynku, zorganizowana została wystawa: malarstwa dotyczącego historii Powidza, reprodukcji 

obrazów autorstwa powidzkiego malarza Jana Kantego Szwedkowskiego, oraz wystawa o znanych 

Powidzanach.  

13. 6-8 lipca 2018 r. 

Podczas XXIV Dni Powidza wśród ponad 40 różnorakich imprez nie zabrakło akcentu patriotycznego, 

poświęconego powstańcom wielkopolskim z Kompanii Powidzkiej. W tych dniach również pamiętaliśmy o 

100. Rocznicy odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu. W tym czasie w 

Domu Kultury w Powidzu miała miejsce wystawa fotografii i pamiątek powstańczych ze 

zbiorów biblioteki oraz Towarzystwa Przyjaciół  Powidza, prelekcja Haliny Ganińskiej - Prezesa Towarzystwa 

Przyjaciół Powidza nt. "Powstańcy Wielkopolscy  POWIDZANIE walczący o Niepodległą" połączona ze 

spotkaniem autorskim i promocją  książki autorstwa Haliny Ganińskiej "Powstańcy wielkopolscy Ziemi 

Powidzkiej, oraz spotkanie autorskie z  Tomaszem Szeszyckim, autorem książki “Zwycięzcy spod Gniezna”. 

Organizatorzy: Gmina Powidz, TPP, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 

14. 6-8 lipca 2018 r. 

W czasie Dni Powidza powstawał także mural poświęcony Niepodległej. Korzystając z pomocy 

artystów uczniowie wraz z dyrekcją uczestniczyli przy tworzeniu muralu na ścianie sali sportowej 

ZSP w Powidzu. Mural zajął ok. 70 m 2. Dzieło wykonała ekipa Dominika Dziedziny, znanego z 

realizacji słynnego muralu na poznańskiej Śródce. Mural powstał na podstawie prac plastycznych 

wykonanych przez uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w 

ramach konkursu „Wspomnienie bohaterstwa Powidzan - Powstańców Wielkopolskich pędzlem 

malowane”. Z racji tego, iż projekt muralu powstawał na podstawie prac uczniów powidzkiej szkoły, 

artyści postanowili zaadoptować poszczególne postaci i ujednolicić je tak, by nie zatraciły swej 

pierwotnej, dziecięcej stylistyki. Na muralu znalazły się również symbole narodowe oraz 

powstańcze- flagi i charakterystyczne elementy strojów. Tło zostało ujęte w sposób bardziej 

malarski. Sceneria nawiązuje do powidzkich okolic, chłodne kolory – do zimowej pory, w której 

rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie. Grupa osób na muralu symbolizuje Powstańców 

Wielkopolskich, również tych z Kompanii Powidzkiej – mieszkańców Powidza i okolic, którzy na 

wieść o wybuchu powstania w Poznaniu, zmobilizowali się i ruszyli w kierunku Anastazewa i 

Szydłówca wyzwolić Ziemię Powidzką. Następnie wyzwolili z powstańcami inne miejsca: Gniezno, 

Nakło, Szubin, Margonin.  
Przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu “Pędzlem, pieśnią, teatrem o Powstaniu Wielkopolskim – Powidzanie w hołdzie 

Ojcom naszym” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu 

dotacyjnego “Niepodległa”. 

Organizatorzy: Gmina Powidz, Dom Kultury w Powidzu, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 



15. 26-29 lipca 2018 r. 

W lipcu, w czasie Powidz Jam Festiwalu powstał również mural poświęcony Józefowi Bilskiemu, 

przywódcy Kompanii Powidzkiej w 1918 roku. Mural z jego podobizną powstał na ulicy Bilskiego, 

prowadzącej w stronę powidzkich Łazienek. 

Organizator: Gmina Powidz 

16. sierpień 2018 r. 

Sierpniowy Nocny Turniej Streetbasketball i Nocny Turniej piłki nożnej zorganizowany przez KS 

Libero na Orliku również poświęcone zostały Niepodległej. Ponad 250 zawodników z 26 drużyn 

stanęło do rywalizacji w nocnym turnieju piłki nożnej w Powidzu. Cztery mocne drużyny do turnieju 

zgłosili amerykańscy żołnierze. Piłkarski maraton trwał prawie 10 godzin. W festiwalu ulicznej 

koszykówki udział wzięło 17 zespołów z całego regionu. Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy i 

nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Powidz. 

Organizatorzy: KS Libero Powidz, Gmina Powidz 

17.  25 sierpnia 2018 r. 

Rowerzyści z Powidza oraz ze Stowarzyszenia Rowerowy Wilczyn pokonali „Dla Niepodległej” trasę z 

Wilczyna, przez Wójcin, Przyjezierze, Suszewo, Anastazewo, do Ostrowa, do hotelu Moran. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rowerowy Wilczyn, Dom Kultury w Powidzu, Związek Gmin 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

18. 14 września 2018 r.   

Powidzka Ochotnicza Straż Pożarna w hołdzie Niepodległej zorganizowała na powidzkich Łazienkach pokazy 

ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. W wydarzeniu uczestniczyli rowerzyści z XI 

Ogólnopolskiego Zlotu Rowerowego PRZYJEZIERZE 14 – 16 września 2018 r. zorganizowanego przez PTTK. 

Organizator: OSP Powidz  

19. wrzesień 2018 r. 

Gmina Powidz wraz z Domem Kultury w Powidzu zaprosiła do udziału w konkursie ,,Śladami moich 

przodków Powstańców Wielkopolskich”, którego przedmiotem było napisanie pracy o Powstaniu 

Wielkopolskim na terenie Ziemi Powidzkiej oraz udziale Kompanii Powidzkiej w innych miejscach 

działań powstańczych. Dzięki przeprowadzeniu konkursu lokalne archiwum wzbogaciło się o nowe 

informacje na temat Powstania i osób z nim związanych, a zaprezentowanych w nagrodzonych 

pracach: „Szydłówiec na trasie Kompanii Powidzkiej” Janusza Pawlaczyka z Orchowa, „Śladami 

moich przodków Powstańców Wielkopolskich” Romana Wójcickiego z Witkowa oraz „Śladami 

Kompanii Powidzkiej” Stanisława Kownackiego z Powidza.  
Przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu “Pędzlem, pieśnią, teatrem o Powstaniu Wielkopolskim – Powidzanie w hołdzie 

Ojcom naszym” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu 

dotacyjnego “Niepodległa”. 

Organizatorzy: Dom Kultury w Powidzu, Gmina Powidz 
20. 22 września 2018 r. 

W ramach projektu „Dla Niepodległej” w powidzkim Domu Kultury miała miejsce wieczornica pod 

nazwą „Rozkwitały pąki białych róż”. Podczas wieczornicy odbył się koncert znanego barda Macieja 

Wróblewskiego, który kilka lat swojej młodości spędził w Powidzu. Przed koncertem wręczone 

zostały nagrody i wyróżnienia uczniom w konkursie rysunkowym na projekt muralu na ścianie sali 

sportowej w Powidzu. Nagrody wręczali wójt Jakub Gwit, senator RP Robert Gaweł, członek Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, oraz lider grupy Murall Dominik Dziedzina. Spotkanie 

zakończył poczęstunek przy jadle powstańczym i wspólna biesiada przy śpiewie pieśni 

patriotycznych. W biesiadzie uczestniczył chór Sonata, Powidzka Orkiestra Dęta i zespół 

„Powidzanie”.  



Przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu “Pędzlem, pieśnią, teatrem o Powstaniu Wielkopolskim – Powidzanie w hołdzie 

Ojcom naszym” Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu 

dotacyjnego “Niepodległa”. 

Organizatorzy: Dom Kultury w Powidzu, Gmina Powidz 
 

21. 6 października 2018 r.  

W Domu Katolickim odbył się III Powidzki Festiwal Pieśni Chóralnej pod hasłem Śpiewnik 

Wielkopolski. Zaproszono chóry: Dzwon z Gniezna, Cantabile z Zagórowa, Camerata z Wrześni i 

Kanon ze Słupcy. Gospodarzem wydarzenia był powidzki chór Sonata. Wszystkie chóry wykonywały 

pieśni o tematyce patriotycznej, religijnej i pieśni kompozytorów wielkopolskich.  

Organizatorzy: Dom Kultury w Powidzu, Chór Sonata z Powidza 

22. 16 października 2018 r.  

W tym dniu delegacja gminy Powidz w składzie: Wójt Gminy Jakub Gwit, dyrektor ZSP Grażyna 

Niedzielska, wicedyrektor Sławomir Skudzawski, dyrektor Biblioteki Publicznej Anna Wiatr, prezes 

OSP Jerzy Szczepaniak oraz uczennice szkoły Karolina Miczyńska i Agata Pietruszewska udała się z 

wizytą do Kórnika. Celem wizyty było złożenie wiązanki kwiatów w miejscu, w którym 20 

październiku 1939 roku rozstrzelano 16 obywateli miasta. Wśród rozstrzelanych był Teofil 

Wolniewicz, burmistrz Kórnika a wcześniejszy burmistrz Powidza. Teofil Wolniewicz piastował 

funkcję burmistrza Powidza w latach 1923- 1925. W uroczystości przy pamiątkowej płycie oraz na 

cmentarzu parafialnym, gdzie zostali pochowani zabici Polacy wziął udział burmistrz Kórnika Jerzy 

Lechnerowski. Odwiedzono również mogiły Powstańców Wielkopolskich. Minutą ciszy uczciliśmy 

pamięć bohaterów.  

Organizator: ZSP w Powidzu  

23. 17 października 2018 r.  

Uczniowie klas piątych z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości wybrali się na wycieczkę do 

pierwszej stolicy Polski do Gniezna. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej wzięli udział w 

warsztatach muzealnych POLSKA NIEPODLEGŁA – 100 LAT WOLNOŚCI, a następnie zobaczyli figurę 

Matki Bożej na lwie pochodzącą z powidzkiej parafii. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie 

katedry, zabytkowych Drzwi Gnieźnieńskich, podziemi  i wejście na wieżę z której rozciągał się 

piękny widok na Gniezno i okolice.  

Organizator: ZSP Powidz 

24. 30 października 2018 r.  

W szkole odbyło się spotkanie z  senatorem Robertem Gawłem - członkiem Zarządu Głównego 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oraz z rekonstruktorem historycznym z grupy 

Dragoner Gniezno Maciejem Elantkowskim. Wizyta była związana z obchodami 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości oraz rocznicą 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prelegenci 

w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli młodzieży o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi 

Gnieźnieńskiej oraz walkach w Powidzu. Uczniowie mogli również zobaczyć jak wyglądał mundur 

powstańczy i jaką bronią dysponowali żołnierze z Wielkopolski. 

Organizator: ZSP Powidz  

25. Listopad - grudzień  2018 r. 

W tym okresie w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz można było obejrzeć wystawę zdjęć z 

Cyfrowego Archiwum Ziemi Powidzkiej i publikacji poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu z 

okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 

 



26. listopad 2018 r. 

W  Urzędzie Gminy Powidz odbyło się spotkanie dotyczące organizacji rekonstrukcji historycznej 

planowanej w Anastazewie na 16 grudnia. Przedsięwzięcie wpisane jest w kalendarium wydarzeń 

rocznicowych w Powiecie Słupeckim i na Ziemi Gnieźnieńskiej. Tego dnia odbędzie się też 21. Rajd 

Szlakiem Kompanii Powidzkiej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele współorganizatora 

przedsięwzięcia- Gminy Ostrowite na czele z wójtem elektem Mateuszem Wojciechowskim. 

27. 11 listopada 2018 r. 

Powidzanie czcili Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęto mszą św. pod 

przewodnictwem proboszcza parafii ks. Alfreda Lewicza odprawioną w intencji Ojczyzny. Uroczystą 

oprawę zapewnił Chór Sonata, Orkiestra Dęta oraz poczty sztandarowe. Młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Powidzu przygotowała przedstawienie teatralne będące lekcją historii 

upamiętniającą zryw niepodległościowy Polaków 1918 r. Twórcami scenariusza i scenografii byli 

pedagodzy powidzkiej szkoły: Sławomira Grześkowiak i Magdalena Lauer. Dzień 11 listopada był 

również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu literackiego „Śladami moich przodków 

Powstańców Wielkopolskich”. Nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca – Janusz Pawlaczyk 

z Orchowa, drugie miejsce - Roman Wójcicki z Witkowa, trzecie miejsce - Stanisław Kownacki z 

Powidza. Po uroczystości w Domu Kultury delegacje i pozostali uczestnicy prowadzeni przez 

Powidzką orkiestrę udali się na skwer 770-lecia Powidza by złożyć wiązanki kwiatów w hołdzie 

powstańcom. Na zakończenie wspólnie odśpiewano hymn Polski. 
Przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu “Pędzlem, pieśnią, teatrem o Powstaniu Wielkopolskim – Powidzanie w hołdzie 

Ojcom naszym” Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu 

dotacyjnego “Niepodległa”. 

Organizatorzy: Dom Kultury w Powidzu, Gmina Powidz 

28. 7 grudnia 2018 r. 

W restauracji Jabłona zorganizowany został Wielki Test „100-lecie Odzyskania Niepodległości”.  Test 

obejmował historię Polski od 1918 do 2018 roku i zawierał pytania z zakresu polityki, gospodarki, 

sportu i kultury. Organizatorzy Sławomir Skudzawski – Wicedyrektor ZSP w Powidzu i Bogumił 

Pietruszewski – właściciel restauracji co roku zapraszają do udziału w konkursie, który organizowany 

jest już od kilku lat, a odbywa się na początku grudnia. 

29. 16 grudnia 2018 r.  

Odbył się XXI Rajd Szlakiem Kompanii Powidzkie Powidz – Anastazewo z udziałem 280 osób  , jak co 

roku, organizowany przez wicedyrektora ZSP w Powidzu Sławomira Skudzawskiego przy współpracy 

z gminą Powidz i gminą Ostrowite, oraz rekonstrukcja historyczna walk powstańczych w 

Anastazewie. Mieliśmy okazję być świadkami wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu, w 

Anastazewie – historycznego zdobycia posterunku Grenzschuztu. Spektakularnych wrażeń 

dostarczyli rekonstruktorzy oraz młodzież powidzka – kibice Lecha Poznań, która z okrzykiem „Cześć 

i chwała powstańcom” odpaliła race świetlne i tym samym oddała hołd Kompanii Powidzkiej. 

Podczas uroczystości z inicjatywy Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita i Senatora RP Roberta Gawła 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego postanowiło wyróżnić odznaką honorową „Wierni 

Tradycji” dwie osoby, które mają niewątpliwy wkład w pielęgnowanie pamięci o powstańcach 

Wielkopolskich – Kompanii Powidzkiej. Pani Halina Ganińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Powidza oraz pan Sławomir Skudzawski – nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego 

w Powidzu dostąpili tego wyróżnienia. Halina Ganińska to autorka wielu publikacji, a na szczególne 

wyróżnienie i zaznaczenie zasługuje najnowsza publikacja z 2017 r. jej  autorstwa pt.: „Powstańcy 

Wielkopolscy Ziemi Powidzkiej. Powidzanom w 100. rocznicę”. Nie boi się łączyć historii z nowymi 

inicjatywami kulturalnymi, dlatego TPP pod jej kierunkiem jest jednym z organizatorów Powidz Jam 



Festiwal. Sławomir Skudzawski  włączył się w odkrywanie historii Ziemi Powidzkiej, zwłaszcza w 

okresie międzywojennym. Zorganizował 21 rajdów pieszych szlakiem Kompanii Powidzkiej. To autor 

scenariusza rekonstrukcji historycznej. Koordynatorem wydarzeń 16 grudnia była p. Beata 

Kwitowska – Sekretarz gminy Powidz. 

Organizatorzy: Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, ZSP Powidz 

30. 28 grudnia 2018 r.  

Gmina Powidz, radni i włodarze dziesięciu gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz radni i władze 

powiatowe wzięli udział w Sejmiku Ziemi Gnieźnieńskiej z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zorganizowanym 

z inicjatywy Senatora RP Roberta Gawła. Sejmik odbył się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego 

w Gnieźnie. Istotnym punktem wydarzenia było przyjęcie uroczystego laudum oddającego hołd 

przodkom, którzy 100 lat temu chwycili za broń i sprawili, że ziemia będąca kolebką państwa 

polskiego mogła znów cieszyć się wolnością. Przyrzeczono także dbać o pamięć zwycięskich 

Powstańców Wielkopolskich. Odczyt laudum przypadł w udziale Przewodniczącemu Rady Gminy 

Powidz – Filipowi Muszyńskiemu, najmłodszemu z przewodniczących rad przybyłych na Sejmik. 

Senator RP Robert Gaweł przedstawił prezentację ukazującą działania, wydarzenia związane 

z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego, jakie miały miejsce 

w trakcie całego roku w poszczególnych gminach. Wspomniano tu m.in. o powidzkim muralu, 

wieczornicy, konkursie literackim, 21. Rajdzie Kompanii Powidzkiej Powidz – Anastazewo 

oraz rekonstrukcji walk powstańczych w Anastazewie. W imieniu wszystkich samorządowców głos 

zabrał Starosta Gnieźnieński – Piotr Gruszczyński. Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak podziękował 

natomiast za świadectwo jedności samorządowców. 

31. 29 grudnia 2018 r.  

W Powidzu odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

w Powidzu i odsłonięciem obelisku poświęconego pamięci Kompani Powidzkiej 1918/1919 r. mszę 

św. w intencji Ojczyzny, z udziałem chóru Sonata i powidzkiej orkiestry dętej odprawił ks. Alfred 

Lewicz – proboszcz powidzkiej parafii. Po mszy św. poczty sztandarowe, delegacje i wszyscy 

uczestnicy udali się na Skwer 770-lecia Powidza, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Obchody 

uświetniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz pododdział honorowy z pocztem 

sztandarowym i posterunek honorowy z 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odczytano 

apel poległych, wystrzelono salwę honorową na cześć poległych powstańców. Głos zabrał wójt 

Jakub Gwit i Senator RP Robert Gaweł. Liczne delegacje, w tym przybyłe rodziny 

powstańców,  złożyły w hołdzie wiązanki kwiatów. Uroczystości kontynuowano przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu, gdzie odsłonięto replikę obelisku z 1921 r. poświęconego 

pamięci poległych powstańców z Kompanii Powidzkiej 1918/1919 r. Obelisk powstał z inicjatywy 

Towarzystwa Przyjaciół Powidza, ze środków  darczyńców TPP i Gminy Powidz. Odsłonięcia dokonali 

Halina Ganińska – Prezes TPP, Robert Gaweł Senator RP i Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz. Obelisk 

poświęcił ks. Alfred Lewicz – proboszcz powidzkiej parafii. Na zakończenie uczestnicy udali się 

do Domu Kultury na poczęstunek i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Organizatorzy: Gmina Powidz, Towarzystwo Przyjaciół Powidza, Dom Kultury w Powidzu 

32. W roku 2018, w roku wyjątkowym, kiedy szczególnie oddawaliśmy hołd i pamięć tym, którzy tą 

wolność dla nas wywalczyli, ukazało się kilka publikacji, które są kompendium historycznym 

Powstania Wielkopolskiego. Są to książki autorstwa: Marka Rezlera „Nasze Powstanie. W 100 

rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” oraz Janusza Karwata „Ziemia Gnieźnieńska w 

Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”. Dla dzieci ukazała się ilustrowana książeczka, której autorem 



jest Jarosław Gryguć „Jak Wielkopolanie wywalczyli niepodległość?”. We wszystkich publikacjach 

zawarte są informacje o udziale Kompanii Powidzkiej w Powstaniu Wielkopolskim. 

 


