Pałuki
Dziedzictwo / Zabytki / Wydarzenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operację dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał został opracowany przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Dziedzictwo / Zabytki / Wydarzenia

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, jej
członkami są partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i jednostki publiczne. W latach 2009-2013 LGD
realizowała Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na obszarze 5 gmin w województwie kujawsko-pomorskim, a od roku 2015 wdraża Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze 6 gmin. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 za pośrednictwem LGD zostało zrealizowanych 100 projektów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 na kwotę przeszło 6,5 mln
złotych.
Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, którego
członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski (10.06.2015), Rogowo i Żnin. Członkiem LGD jest także powiat żniński. Wszystkie gminy położone są w powiecie
żnińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. O spójności przestrzennej obszaru świadczy
fakt, iż wszystkie gminy tworzące obszar partnerstwa leżą w obrębie krainy historyczno-etnograficznej zwanej Pałukami. Obszar Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa składa
się z gmin o niezwykle atrakcyjnych walorach przyrodniczych. Znajduje się tu 48 jezior, które
stanowią cenny, lecz nie w pełni wykorzystany teren potencjalnego rozwoju turystyki i agroturystyki. Wszystkie gminy tworzące partnerstwo stanowią jeden z najciekawszych odcinków
Szlaku Piastowskiego. Przyroda i obiekty obszaru podlegają wielu formom ochrony przyrody.
Aktualnie najwyższą formą jest obszar chronionego krajobrazu. Na terenie objętym LSR znajdują
się 3 obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, Obszar Chronionego
Krajobrazu Jezior Żędowskich oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Niewątpliwym atutem obszaru objętego LSR jest bliskość takich atrakcji turystycznych, jak Rezerwat
i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie, Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia
w Rogowie, Zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, Miasteczko westernowe Silverado City
w Bożejewiczkach, kamieniołom w Piechcinie, kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie.
LGD na lata 2014-2020 opracowała Lokalną Strategię Rozwoju, w której zostały wyznaczone 3
cele ogólne: wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r., wzrost konkurencyjności
obszaru LSR do 2023 r., wsparcie włączenia społecznego i aktywizacji mieszkańców obszaru LSR
do 2023 r. Jest ona kontynuacją działań podjętych od 2007 r. Lokalna Strategia Rozwoju na lata
2014-2020 jest strategią wielofunduszową, finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Budżet przeznaczony na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2014-2020 wynosi blisko 20 mln zł.

oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest podsumowaniem projektu pn. „Stworzenie profesjonalnego stoiska regionalnego w celu promocji Pałuk oraz aktywizacji społeczności lokalnej
zajmującej się kultywowaniem tradycji lokalnej”, na którego realizację Lokalna Grupa Działania
Pałuki – Wspólna Sprawa pozyskała w 2016 r. środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawnictwo jest podzielone na dwie części: dziedzictwo oraz zabytki i wydarzenia.
Pierwsza część zawiera przykładowe produkty/wyroby i ich wytwórców z terenu Pałuk, z powiatu żnińskiego, które były prezentowane na naszym stoisku promocyjnym, podczas festynów,
dożynek, targów. Druga część poświęcona jest prezentacji gmin z terenu powiatu żnińskiego
i cyklicznym wydarzeniom organizowanym w tychże gminach. Publikację kończy kalendarium
wybranych wydarzeń z terenu powiatu żnińskiego, podczas których będą mogły być prezentowane produkty lokalne.
Broszurę kierujemy do turystów, którzy odwiedzają nasz region i oprócz pięknych krajobrazów,
przyrody i historii chcą poznać jeszcze coś więcej. Wydawnictwo kierowane jest również do
przedsiębiorców prowadzących hotele, pensjonaty, którym najłatwiej jest dotrzeć z lokalnymi
produktami do gości. Mamy nadzieję, że hotele i restauracje nawiążą współpracę z producentami lokalnymi i tym samym wzbogacą swoją ofertę. Adresatami są również instytucje z branży
turystycznej, które mają największą moc w dotarciu do turystów.
Jako Lokalna Grupa Działania – Pałuki Wspólna Sprawa inicjujemy oraz wspieramy organizacyjnie i finansowo działania przyczyniające się do zachowania dziedzictwa lokalnego (organizujemy wyjazdy studyjne, festyny, spotkania, szkolenia, itp.).
Bardzo nam zależało, aby stworzyć profesjonale stoisko, które byłoby esencją Pałuk, które byłoby
spójne tematycznie i kolorowe. Dzięki naszym lokalnym producentom udało się to nam osiągnąć, czego dowodem są liczne nagrody, które zdobyliśmy podczas wyjazdów. Sierpień i wrzesień 2016 był dla nas pracowitym okresem. Uczestniczyliśmy w różnych festynach, wydarzeniach
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, promując Pałuki poprzez prezentację produktów lokalnych, wytwarzanych z pasją i sercem. Byliśmy świadkami, jak z wyjazdu na wyjazd nasze stoisko
się rozwijało, a lokalni producenci nabywali przekonania, że to, co robią ma sens.
Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji, prezentujemy tylko kilkanaście produktów/usług.
Mamy nadzieję, że dobra atmosfera, która towarzyszyła nam podczas naszych wyjazdów pojawi
się również w kolejnych naszych przedsięwzięciach, związanych z promocją produktów/usług
lokalnych i zachęci innych do podzielenia się swoją pasją.
Ryszard Ulatowski
Prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
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Pałuckie Targi
Rolne w Żninie
Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie nad
Jeziorem Czaple. Gromadzi ona corocznie firmy z całej Polski, które reprezentują różne branże związane z rolnictwem. W targach bierze udział
ok. 500 wystawców. Imprezie towarzyszą pokazy sprzętu rolniczego, prac
polowych, a także konkursy.
W tym samym terminie odbywa się Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ma nieco krótszą historię, bo organizowana jest od roku 2003. Jest
to jedna z największych w kraju wystaw skupiających hodowców trzody
i drobnego inwentarza.
Imprezom towarzyszą występy zespołów ludowych oraz prezentacja
lokalnych wytwórców i producentów rękodzieła. Tradycyjnie zwieńczeniem imprezy jest wręczenie nagród za najlepsze stoiska i najciekawsze
oferty.



Chleb i przetwory
z Pałuk– Hanna Bryl
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasi Ogród”
– Mięcierzyn
Ptasi Ogród to egzotyczne ptaki, bujny zielony ogród, szemrzące kaskady
wodne i rodzinna atmosfera. Gospodarstwo znajduje się w Mięcierzynie,
małej pałuckiej wsi. Gospodyni – Hanna Bryl – pielęgnuje tradycje lokalnej,
ekologicznej kuchni. Chleby, soki, dżemy, wędliny, słodkie wypieki cieszą się
sławą daleko poza granicami Pałuk. Szczególnie znany jest pieczony przez
nią chleb. Pani Bryl przepis dostała od znajomej starszej pani ze wsi, w której
mieszka. Chleb jest robiony na zakwasie z trzech rodzajów mąki oraz płatków
owsianych, otrębów pszennych i siemienia lnianego.



W skrócie
Kto: Hanna Bryl
Gdzie: Mięcierzyn
Co: gospodarstwo agroturystyczne
i ekologiczna żywność
Osiągnięcia: liczne nagrody branżowe,
w tym nagroda Rolnik Roku 2010
Kontakt: Mięcierzyn 35, tel. 516 611 615,
hannabryl@wp.pl, www.ptasiogrod.pl
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Sery z Pałuk
– Marlena Janik
Zalesie Barcińskie
Produkcją przetworów z mleka krowiego pani Janik zajmuje się stosunkowo
krótko, bo od dwóch lat. Mimo to, ma już za sobą spore osiągnięcia. Jej sery,
masła, twarogi, jogurty wytwarzane są tradycyjną metodą bez konserwantów. Wiele tajników produkcji podpatrzyła w domu rodzinnym. Wiedzę uzupełniała też podczas licznych kursów. Ekologiczne przetwory mleczne z Zalesia Barcińskiego można kupić na targowiskach, festynach, a także skosztować
ich w kilku hotelach i restauracjach w regionie.
Masło wiejskie produkcji pani Janik w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” otrzymało nagrodę Perła
2016 – produkt regionalny.



W skrócie
Kto: Marlena Janik
Gdzie: Zalesie Barcińskie
Co: sery ekologiczne
Osiągnięcia: nagrody w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo
Smaki Regionów”
Kontakt: Zalesie Barcińskie 11
tel. 662 155 873



Pasieka pałucka
– Henryk Adamczyk
Żnin
Pan Henryk Adamczyk od ponad 20 lat prowadzi pasiekę liczącą 30 uli. Jest
dla niego przede wszystkim hobby, sposobem na relaks i wypoczynek. Ze
względu na specyfikę regionu produkuje głównie miód rzepakowy i z kwiatów drzew owocowych. Miód rzepakowy ma charakterystyczny zapach kwitnącego rzepaku. Bogaty jest w glukozę, inne cukry proste, niewielką ilość
fruktozy, aminokwasy, enzymy oraz olejki eteryczne. Jest bardzo zdrowy i łatwo się przyswaja.
Wyroby pana Adamczyka można skosztować na lokalnych festynach i w jego
domu w Żninie



W skrócie
Kto: Henryk Adamczyk
Gdzie: Żnin
Co: miody
Kontakt: Żnin, ul. Lipowa 10
tel. 501 096 740
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Tradycja dożynek
Dożynki to tradycyjne święto ludowe, którego historia sięga czasów
przedchrześcijańskich. Już wtedy, w okolicy równonocy jesiennej, były
świętem plonów. Z tamtych czasów pochodzi prawdopodobnie zwyczaj
plecenia wieńców. Przez lata dożynki zachowały swój główny motyw, jakim jest dziękczynienie wieńczące całoroczny trud pracy na roli.
Co roku kujawsko-pomorskie dożynki odbywają się w innej miejscowości. W 2016 roku gospodarzem był Piotrków Kujawski. Całodniowa
impreza rozpoczęła się rozstrzygnięciem konkursu wieńców dożynkowych. Następnie przemarsz korowodu zainaugurował oficjalne otwarcie
obchodów. Na licznych stoiskach rozstawionych na terenie, na którym
odbywały się dożynki prezentowano lokalne produkty, żywność, promowano osiągnięcia gmin i lokalnych grup działania.
Komisja oceniająca przyznała LGD Pałuki – Wspólna Sprawa III miejsce
za „Najciekawsze stoisko powiatu/Lokalnej Grupy Działania” w konkursie
zorganizowanym w ramach dożynek. Oceniano m.in. produkty tradycyjne i lokalne jako elementy dziedzictwa kulturowego, aranżację i kompozycję stoiska, stroje, tańce i pieśni.



Garncarstwo
– Magdalena Stawniak
Żnin
Tworzenie wyrobów z gliny wymaga cierpliwości, umiejętności manualnych
i znajomości materiału. Pani Magdalena Stawniak ze Żnina, jak sama pisze,
uwielbia ten surowiec, bo daje ogromne możliwości, a obserwowanie jak
z nieforemnej bryły powstaje coś użytecznego i ładnego jest satysfakcjonujące. Odbyła kurs ceramiki artystycznej I stopnia, który pozwala na samodzielne
wykonywanie naczyń, figurek i kontynuowanie eksperymentów z gliną. Pani
Stawniak dzieli się swoimi umiejętnościami podczas warsztatów ceramiki pradziejowej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.



W skrócie
Kto: Magdalena Stawniak
Gdzie: Jarmarki i kiermasze
Co: Wyroby z gliny
Osiągnięcia: Ukończenie kursu
ceramiki artystycznej
Kontakt: Żnin
www.geek-woman.blogspot.com
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Festiwal Barwy Lata,
Dary Jesieni w Przysieku



Krawiectwo historyczne
– Danuta Wesołowska
Złotowo
Pani Danuta Wesołowska od ponad 15 lat zajmuje się ręcznym wytwarzaniem
strojów historycznych, głównie z okresu wczesnego średniowiecza. Spod jej
ręki wychodzą również regionalne stroje pałuckie. Swoje wyroby sprzedaje
przede wszystkim na turniejach rycerskich, rekonstrukcjach historycznych
i festynach w całej Europie. Sama też bierze w nich udział jako łuczniczka.
Tematyką tą zainteresowała się dzięki córce – również łuczniczce. To dla niej
szyła pierwsze stroje.
Pania Wesołowska działa też lokalnie, promuje Pałuki, angażuje się w inscenizacje historyczne w Barcinie, jest założycielką stowarzyszenia Strażnicy
Kurhanu w Złotowie.



W skrócie

Impreza tradycyjnie organizowana na przełomie lata i jesieni. W związku z czasem wykopek jej motywem przewodnim są ziemniaki. Podczas
festiwalu odbywa się degustacja potraw z ziemniaków połączona z konkursem „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”, a także prezentacja odmian ziemniaka połączona z testem konsumenckim. W 2016 roku
ważną częścią imprezy był kiermasz lokalnych i regionalnych produktów
kulinarnych, miodów, rękodzieła, krzewów ozdobnych, materiałów szkółkarskich i innych. Prowadzone były konsultacje dla mieszkańców obszarów wiejskich. Występowały też zespoły folklorystyczne. Podczas festiwalu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wzięła udział w dwóch konkursach.
Zdobyła pierwsze miejsce w kategorii: „Najbardziej atrakcyjne stoisko
LGD z produktami regionalnymi i rękodziełem ludowym”. Komisja konkursowa oceniała ogólny wygląd stoiska, różnorodność prezentowanych
produktów regionalnych i lokalnych oraz rękodzieła ludowego, prezentację różnych form przedsiębiorczości służących wykorzystaniu lokalnych
zasobów, w tym atrakcyjność, inicjatywy związane z tradycją i kulturą regionu oraz pokazy na żywo z udziałem publiczności. Komisja podkreśliła
autentyczność stoiska i dobrą atmosferę wśród wystawców.
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa do konkursu kulinarnego pt. „Ziemniak
w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” zgłosiła pana Krzysztofa Leśniewskiego – kucharza, pasjonata kuchni pałuckiej oraz nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich Obudno. Potrawa Krzysztofa Leśniewskiego „Szare kluchy
na kwaśno” zajęła III miejsce. Komisja oceniała m.in. walory smakowe i zapachowe, estetykę i sposób podania potrawy, sposób zaprezentowania
oraz związek z historią i tradycją regionalną.

Kto: Danuta Wesołowska
Gdzie: Złotowo
Co: stroje historyczne
Osiągnięcia: stroje pani
Wesołowskiej można spotkać na
rekonstrukcjach w całej Europie
Kontakt: tel. 721 449 398
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Smaki Koła
Gospodyń
Wiejskich
Obudno



Nieformalne koło gospodyń w Obudnie
działa od 2 lat. Panie zajmują się przede
wszystkim przygotowywaniem potraw
na różne imprezy. W okolicy znane są
między innymi z wyśmienitych klusek
z kapustą. Brały udział w konkursie na
danie z ziemniaka podczas Festiwalu
Barwy Lata, Dary Jesieni w Przysieku.

Kuchnia pałucka
– Krzysztof Leśniewski
Dąbrówka Barcińska
Krzysztof Leśniewski jest kucharzem – pasjonatem, miłośnikiem wszystkiego,
co regionalne i pałuckie. Od 2010 roku zajmuje się promowaniem i odtwarzaniem przepisów lokalnej kuchni. Owoce jego pracy można podziwiać i smakować podczas różnego rodzaju jarmarków i kiermaszy. Niedawno opublikował
książkę z przepisami kuchni pałuckiej, która została wyróżniona w konkursie
im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 roku o puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Pan Leśniewski jest również laureatem nagród kulinarnych, w 2014 r. wyróżniony statuetką Century w kategorii Pasjonat Roku.



W skrócie
Kto: Krzysztof Leśniewski
Gdzie: jarmarki i kiermasze
Co: tradycyjne potrawy kuchni
pałuckiej
Osiągnięcia: nagrody kulinarne,
publikacja książki z przepisami
Kontakt: Dąbrowa Barcińska
tel. 725 669 309
www.kuchniapalucka.pl



Rzeźba w owocach
– Anna Daroszewska,
Dorota Zwolińska



W skrócie

Kto: koło gospodyń w Obudnie
Gdzie: Obudno
Co: tradycyjne potrawy
Osiągnięcia: nagroda za
najładniejsze stoisko na targach
rolniczych w Mokrem
Kontakt: pani Elżbieta Krakowska
tel. 785 642 922

Łabiszyn Wieś, Żnin
Carving jest pochodzącą z Tajlandii kulinarną
sztuką zdobienia potraw. Owocowy Ogród funkcjonuje od dwóch lat. Wszystko zaczęło się od
szukania sposobu na zachęcenie dzieci do jedzenia warzyw. Panie chętnie biorą udział w festynach, przygotowują dekoracje dostosowane do
tematu, organizują warsztaty.



W skrócie
Kto: Owocowy ogród
Gdzie: Łabiszyn Wieś, Żnin
Kontakt: Anna Daroszewska, tel. 570 555 413
Dorota Zwolińska, tel. 608 171 811
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Jesień na Pałukach
w Żninie



Pierogi z farszem z kaczki
– Katarzyna Przybylska
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem” –
Józefinka
Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lasem specjalizuje się w potrawach
lokalnej kuchni pałuckiej. Szczególnie znane są tutejsze pierogi z farszem
z kaczki oraz czernina. Gospodarze organizują tutaj „Kacze Święto”, podczas
którego odbywają się pokazy kulinarne oraz prelekcje związane z kaczką.
W 2016 roku gospodarstwo zwyciężyło w konkursie „O chochlę burmistrza
Żnina”, a tutejsza czernina otrzymała III miejsce na Festiwalu Kuchni Kujawskiej w Lubrańcu.



W skrócie
Kto: Gospodarstwo Agroturystycze
„Pod Lasem”
Gdzie: Józefinka
Co: pierogi z farszem z kaczki
Osiągnięcia: zwycięstwo
w konkursie „O chochlę burmistrza
Żnina”, III miejsce w konkursie na
Festiwalu Kuchni Kujawskiej
Kontakt: Katarzyna Przybylska
tel. 608 631 044
www.podlasemjozefinka.aq.pl

Jest to najstarsza i największa tego typu impreza w Polsce Północnej –
w 2016 roku odbyła się już jej 41. edycja. To dwudniowe święto folkloru
podzielone na Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Kapel i Gawędziarzy Ludowych. Ściągają one na Pałuki twórców
z wszystkich sąsiednich regionów etnograficznych, dając przestrzeń do
dyskusji, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim prezentacji swojej
twórczości.
Również na tej imprezie prezentowała się LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.
Na stoisku można było degustować kuchnię pałucką – kluchy na pyrach,
żurek, chleb ze smalcem i miody. Nowością były produkty mleczne, w tym
pyszne sery dojrzewające, twaróg, jogurt i śmietana. Odwiedzający mieli
okazję wziąć udział w pokazach ginących rzemiosł: kowalstwa, garncarstwa i haftu pałuckiego oraz pokazach carvingu i zdobnictwa z bibuły.
Ponadto można było posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w konkursach z nagrodami.



Haft pałucki – Krystyna Ługiewicz,
Alicja Starchanowska-Ptak
Bożejewiczki, Rogowo
Nieodłącznym elementem tradycyjnego stroju pałuckiego jest haft. Jest on
zwykle jednokolorowy, biały. Występuje na czepcach, kryzach, halkach i fartuchach. Jest on nadal rozwijany, często przenoszony na przedmioty użytku
codziennego, serwetki, obrusy, bieliznę pościelową.
Haftem pałuckim zajmuje się obecnie kilkadziesiąt hafciarek. Są wśród nich
panie Krystyna Ługiewicz i Alicja Starchanowska-Ptak. Panie odnoszą sukcesy
w konkursach, organizują wystawy, udzielają się podczas warsztatów w Domach Kultury w Rogowie i Żninie. Pani Ługiewicz jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, laureatką licznych konkursów, w tym
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Działalność na rzecz kultywowania sztuki
ludowej przez panią Starchanowską-Ptak została
doceniona przez ministra kultury oraz marszałka
województwa kujawsko-pomorskiego.



W skrócie
Kto: Krystyna Ługiewicz, Alicja
Starchanowska-Ptak
Gdzie: jarmarki i kiermasze
Co: haft pałucki
Osiągnięcia: nagrody w konkursach,
wyróżnienia ministerialne



Kwiaty z bibuły
– Eugenia Szymańska
Białożewin
Pani Eugenia Szymańska z Białożewina od wielu lat zajmuje się propagowaniem lokalnej kultury pałuckiej. Jest założycielką Zespołu Śpiewaczego „Pałuczanki”. Przez lata swojej działalności zespół uczestniczył w licznych festiwalach, przeglądach, konkursach i imprezach na terenie kraju i za granicą,
brał udział w audycjach telewizyjnych i radiowych. Pani Szymańska zajmuje
się wyrobem unikatowych kwiatów z bibuły, które prezentuje na festynach.



W skrócie
Kto: Eugenia Szymańska
Gdzie: Białożewin
Co: kwiaty z bibuły
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Gmina Żnin
Miasto położone jest nad rzeką Gąsawką, pomiędzy jeziorami Dużym
i Małym Żnińskim. Jego historia sięga średniowiecza, kiedy to pełniło
funkcję ośrodka handlowego i obronnego.
Najbardziej charakterystycznym zabytkiem Żnina jest XV-wieczna wieża
ratuszowa, w której znajduje się obecnie Muzeum Ziemi Pałuckiej. W Żnine warto jeszcze zobaczyć gotycki kościół św. Floriana, poewangelicki kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej z początku XX w.,
eklektyczny magistrat, budynek dawnej sufraganii oraz gotycki kościół
św. Marcina przebudowany w XIV w. W Żninie znajduje się początkowa
stacja Żnińskiej Kolei Powiatowej.
Żnin jest centrum sportu motorowodnego w Polsce. Na Jeziorze Żnińskim Małym rozgrywane były tu motorowodne mistrzostwa Polski, Europy i świata. Na placu Wolności w centrum miasta powstała jedyna na
świecie aleja Sław Sportu Motorowodnego.



Muzeum Ziemi
Pałuckiej
Posiada ono kolekcję eksponatów,
pamiątek i dokumentów świadczących o bogatej historii Żnina i Pałuk.
W wieży ratuszowej odtworzono
skarbiec oraz salę narad rajców miejskich. W magistracie znajduje się
ekspozycja poświęcona etnografii,
historii żnińskiego drukarstwa, a także wyjątkowe Muzeum Sportów Motorowodnych. Oddziałami Muzeum
Ziemi Pałuckiej są też Żnińska Kolej
Powiatowa, Zamek Diabła Weneckiego oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Wenecji.



Żnińska Kolej
Powiatowa
Kolej wąskotorowa z historią Pałuk związana jest od blisko 120 lat. Niegdyś stanowiła
podstawowy środek transportu zarówno
towarowego, jak i pasażerskiego. Obecnie
przejazd składem Żnińskiej Kolei Powiatowej na trasie Żnin – Wenecja – Biskupin
– Gąsawa jest popularną atrakcją turystyczną. W Wenecji funkcjonuje Muzeum Kolei
Wąskotorowej, w którym można zobaczyć
m.in. 17 zabytkowych parowozów, z których najstarszy pochodzi z 1899 r. Znajdują
się tutaj też rogatki z domkiem dróżnika,
obrotnica z 1908 r., żuraw wodny, zwrotnice
itp.
źródło: znin.pl
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Pałucki
Festyn
Ludowy
Impreza odbywa się na początku lata od 2013 roku. To wyjątkowe święto
artystów i twórców ludowych. Organizatorem Pałuckiego Festynu Ludowego jest Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Głównym celem
wydarzenia jest propagowanie kultury pałuckiej m.in. wśród najmłodszych
mieszkańców regionu. Podczas festynu organizowane są liczne konkursy,
np. muzyczny skierowany do przedszkoli, gwary pałuckiej i sprawnościowe
a także warsztaty haftu pałuckiego, ceramiczne oraz pokazy ginących rzemiosł. Forma imprezy ma zachęcać do czynnego udziału. Można tu również
posmakować lokalnego jadła.
Gdzie: powiat żniński
Kiedy: co roku w czerwcu
Organizator: LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

Wenecka Noc
z Parowozami
Kłęby buchającej pary, reflektory parowozów rozpraszające noc, nieco tajemnicza
atmosfera. To wszystko sprawia, że Wenecka Noc z Parowozami od kilku lat przyciąga tłumy do Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Wenecji. W tych niezwykłych okolicznościach można zobaczyć kilkanaście parowozów, wagony i elementy infrastruktury
kolejowej.
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Gdzie: Wenecja
Kiedy: od maja do września w drugą sobotę miesiąca
Organizator: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

Zlot Samochodów
Amerykańskich i Zabytkowych
Trudno znaleźć lepsze miejsce na organizację zlotu pojazdów z USA. Wyjątkowy klimat miasteczka westernowego Silverado City stanowi świetną oprawę
dla lśniących krążowników szos. Imprezę urozmaicają liczne pokazy, zawody
i konkursy.
Gdzie: Bożejowiczki
Kiedy: maj-czerwiec
Organizator: Miasteczko westernowe Silverado City

Festyn rycerski w Wenecji
Od niemal 10 lat pod murami ruin weneckiego zamku spotykają się średniowieczne grupy rekonstrukcyjne. Te spotkania z historią, które mają charakter
festynów rycersko-plebejskich, gromadzą odtwórców oraz tysiące widzów.
Wielką atrakcją jest obozowisko rycerskie, kramy rzemieślników prezentujących dawne metody wytwórcze oraz zabawy o średniowiecznym rodowodzie
Olbrzymią popularnością cieszą się również wieczorne pokazy tańca ognia
– fire-show.
Gdzie: Żnin
Kiedy: sierpień
Organizator:
Muzeum Ziemi
Pałuckiej w Żninie

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Gmina Barcin
Gmina leży na styku Pojezierza Gnieźnieńskiego i Równiny Inowrocławskiej. Przecina ją Dolina Noteci, tworząc łagodnie pofałdowany krajobraz,
obniżający się w kierunku rzeki. Długiej historii osadnictwa na tych terenach dowodzi odkrycie kurhanów sprzed ok. 5000 lat. Jednak rozwój
gminy jest ściśle związany z występowaniem pokładów wapienia i margli
jurajskich, których eksploatację w kamieniołomach rozpoczęto w drugiej
połowie XIX w. Pozostałością po funkcjonującym niegdyś w Piechcinie
kamieniołomie jest tzw. „turkusowe jeziorko”. Przejrzystość wody sięgająca 12 m sprawia, że jest to świetne miejsce do ćwiczenia dla nurków.
Barcin jest kameralnym nadnoteckim miastem z niewielkim rynkiem i kilkoma zabytkami, z których najważniejsze to neoromański kościół pw. św.
Jakuba z początku XX w., klasycystyczny dwór z XIX w. Ważnym obiektem
na mapie gminy jest przystań w Barcinie, która powstała w ramach szerszego projektu mającego na celu przygotowanie Noteci i jej infrastruktury do przyjmowania turystów – wodniaków.



Góra
św. Wojciecha

Jest ona związana z początkami miejscowości, rozwojem chrześcijaństwa i Kościoła. Legenda głosi, że św. Wojciech jadąc
z misją z Gniezna do Gdańska odpoczywał
na pagórku nad Notecią. Powrotny orszak
wiozący ciało męczennika niespodziewanie zatrzymał się w tym miejscu, nie mogąc
kontynuować podróży. Konie ruszyły w dalszą drogę dopiero, gdy na szczycie wzniesienia postawiono krzyż. Wedle tradycji to
tutaj miał stać pierwszy barciński kościół.
Na szczycie znajduje się odbudowana figura
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbywają
się tu inscenizacje, które upamiętniają legendę o św. Wojciechu.

Święty Wojciech w Barcinie
(Sanctus Adalbertus in Barthcino)
Od 4 lat w Barcinie organizowane są widowiska historyczno-religijne, inscenizacje nawiązujące do początków państwa piastowskiego
i chrześcijaństwa. Odbywają się one przy Górze
św. Wojciecha i nawiązują do legendy o pobycie świętego męczennika w tym miejscu. Dotychczas były one poświęcone legendzie o św.
Wojciechu, uroczystościom odpustowym związanym z przywiezieniem do Barcina relikwii
męczennika, a także chrztowi księcia Mieszka I,
utworzeniu parafii pod wezwaniem św. Wojciecha i budowie pierwszego kościoła w Barcinie.
Foto: Grzegorz Smoliński
W wydarzeniu aktywnie uczestniczą mieszkańcy miasta i gminy – przygotowują scenariusz, stroje, rekwizyty i scenografię
oraz stoiska z jadłem i rzemiosłem. Inscenizacji towarzyszą zwykle pokazy
walk, rzemiosł, koncerty muzyki dawnej, gry i zabawy plebejskie.
Gdzie: Góra św. Wojciecha w Barcinie
Kiedy: druga połowa września
Organizator: gmina Barcin, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, parafia
pw. św. Jakuba Większego, Miejski Dom Kultury i Środowiskowy Dom Samopomocy

Festiwal Form Barcin
Barcińska Forma, czyli Festiwal Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej to jedna
ze sztandarowych pozycji w kalendarzu kulturalnym Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Od siedmiu lat przyjeżdżają tu wokaliści z całej Polski, aby
wyśpiewać sobie przepustkę do, być może, ogólnopolskiej kariery. Festiwal
kończy występ gwiazdy – na Formie
Foto: Barłomiej Uszko
śpiewali już m.in. Lubelska Federacja Bardów, Katarzyna Groniec, Piotr
Machalica, Joanna Trzepiecińska,
a w roku 2016 Stanisława Celińska.
Gdzie: Barcin
Kiedy: maj / czerwiec
Organizator: Miejski Dom Kultury
w Barcinie

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Gmina Gąsawa
Obszar gminy w całości mieści się w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego. Krajobraz urozmaicają tu pozostałości po działalności lodowca, rynny
jezior i otaczające je zbiorowiska leśne.
Najważniejszą atrakcją gminy jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
Powstało ono w miejscu bezcennego odkrycia archeologicznego z roku
1933, które dało początek badaniom prowadzonym do dnia dzisiejszego.
Turystów przyciąga przede wszystkim zrekonstruowana obronna osada
kultury łużyckiej. Odtworzony wał obronny, bramy, ulice i budynki mieszkalne pozwalają dotknąć historii i przenieść się w czasie.
W Marcinkowie Górnym pod Gąsawą znajduje się niezwykły pomnik
przedstawiający Leszka Białego na koniu, ugodzonego strzałą podczas
ucieczki przed zamachowcami. Upamiętnia on tzw „zbrodnię gąsawską”
z 1227 roku, która odcisnęła ważne piętno na dziejach Polski.



Kościół pw.
św. Mikołaja
w Gąsawie

Biegi Gąsawskie
im. Gustawa
Mądroszyka
Organizowana od 2009 roku gąsawska impreza biegowa na stałe wpisała się do kalendarza podobnych zawodów w Polsce. Odbywa się na dystansach 10 (dystans główny)
i 5 km (młodzież i Nordic Walking). Od 2015
roku towarzyszy jej również Bieg Policjanta.
Gdzie: Gąsawa
Kiedy: przełom lipca i sierpnia
Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy

Festyn archeologiczny w Biskupinie
Podczas trwającego około tygodnia festynu Biskupin staje się europejskim
centrum archeologii doświadczalnej. Festyn przyciąga co roku tysiące odwiedzających. Pokazy, inscenizacje, warsztaty, konkursy i wykłady prezentują różne aspekty życia w przeszłości. Polska Piastów, zawód archeologa, rzemiosło,
a nawet takie aspekty życia codziennego, jak dawna moda czy kuchnia, tworzą kanwę do kolejnych edycji imprezy, którym patronuje zawsze inny temat
przewodni.
Gdzie: Biskupin
Kiedy: druga połowa września
Organizator: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Modrzewiowy,
barokowy
kościół
z XVII w. jest bezcennym zabytkiem architektury drewnianej. Niepozorna bryła kryje niezwykle bogate malowidła
ścienne, które pokrywają powierzchnię ok. 700 m2. Warto zwrócić uwagę
również na gotycką grupę ukrzyżowania na belce tęczowej oraz drewnianą
dzwonnicę z XVIII w.
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Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Gmina Janowiec
Wielkopolski
Gmina leży na pograniczu Pojezierzy Gnieźnieńskiego i Chodzieskiego,
Wielkopolski i Pałuk. Ze wschodu graniczy z pasem jezior rynnowych,
z zachodu ze zwartym kompleksem lasów.
Lokalizacja miasta związana jest z opływającą je od północy rzeką Wełną.
Średniowiecznej historii dowodzi układ urbanistyczny z prostokątnym
rynkiem. Zabytkowa zabudowa centrum miasta pochodzi z przełomu XIX
i XX w., podobnie jak kościół pw. św. Mikołaja, ratusz i inne budynki użyteczności publicznej. Najstarszym zachowanym zabytkiem jest późnoklasycystyczny kościół z 1840 r., w którego wnętrzach można znaleźć starsze,
bo barokowe elementy wyposażenia.



Kościół
w Świątkowie

Drewniana świątynia została
wzniesiona w połowie XVIII
w. We wnętrzu zachowało się
wyposażenie klasycystyczne
z początku XIX w. Szczególnie
warte uwagi są zabytkowe organy oraz XVI-wieczne figury
i kropielnica.

Ogólnopolskie
Biegi im.
Tomasza
Hopfera
To impreza biegowa z naprawdę długą historią. Pierwsza edycja odbyła się
28 maja 1989 r. Inspiracją do organizacji biegów w Janowcu WIelkopolskim
były programy telewizyjne prowadzone przez Tomasza Hopfera: „Bieg po
zdrowie” i „Biegaj razem z nami”. Od początku miały na celu zachęcenie do
systematycznego biegania mieszkańców gminy. Bieg główny odbywa się na
dystansie 10 km.
Gdzie: Janowiec Wielkopolski
Kiedy: wiosna
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Dragon z Janowca Wielkopolskiego

Rajdy piesze / spływy kajakowe
Rajdy piesze w okolicy Janowca Wielkopolskiego organizowane są kilka razy
w roku. Trasa rajdów liczy od 10 - 15 km i umożliwia poznanie lokalnych zabytków i atrakcji przyrodniczych. Kolejne imprezy przyciągają nawet 150 entuzjastów wędrówek pieszych i Nordic Walking. W sezonie organizowane są
też spływy kajakowe rzeką Wełną.
Gdzie: okolice Janowca Wielkopolskiego
Kiedy: kilka razy w roku
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski, Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Janowcu Wielkopolskim, PTTK Oddział Janowiec Wielkopolski

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Gmina Łabiszyn
Obszar gminy dzielą na trzy niemal równe części granice mezoregionów:
Pojezierza Gnieźnieńskiego, Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej. Przecina ją również przebiegająca z północy na południe dolina
Noteci. Łabiszyn jest kameralnym miasteczkiem, którego centrum opływają wody rozwidlonej Noteci. Najważniejszym zabytkiem miasta jest zespół poklasztorny reformatorów z końca XVII w z kościołem św. Mikołaja.
Obok świątyni stoi rzeźba św. Jana Nepomucena oraz okazały dąb. Zgodnie z legendą drzewo zasadził sam Władysław Jagiełło.



Pałac w Lubostroniu
Lubostroński pałac jest jedną z najciekawszych perełek archtektonicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Powstał w latach 1795-1800
zgodnie z projektem wybitnego architekta Stanisława Zawadzkiego. Pałac nawiązuje w swym kształcie do Villa Rotonda z Vicenzy autorstwa Palladia. Szczególnie charakterystyczna jest kopuła, którą wieńczy rzeźba
Atlasa. W zabytkowych wnętrzach pałacu odbywają się liczne imprezy,
cykliczne koncerty kameralne i wystawy. Co roku pałac i otaczający go
park stają się tłem niezwykłych zawodów – Konkursu Pojazdów Konnych.
To niecodzienna okazja do podziwiania zabytkowych i współczesnych
powozów, atrakcyjnie przystrojonych koni i pięknych ubiorów.

Koncerty na Wyspie Łabiszyńskiej
Cykl koncertów odbywających się w łabiszyńskim amfiteatrze nad Notecią
w centrum miasta. Organizowane są one od 2012 roku. Różnorodność prezentowanych gatunków muzycznych sprawia, że każdy może tu znaleźć coś
dla siebie.
Gdzie: Łabiszyńska Wyspa
Kiedy: co niedzielę od maja do września
Organizator: Łabiszyński Dom Kultury

Łabiszyńskie Spotkania z historią
Realizowane z rozmachem rekonstrukcje historycznych bitew, podczas których Łabiszyn i okolice stają się wiarygodnym tłem działań z czasów II wojny
światowej. W wydarzenie angażują się mieszkańcy miasta, którzy przebierają
się w stroje historyczne, maskują współczesne elementy budynków i uczestniczą w samej inscenizacji. Kilkudniową imprezę
uzupełniają prezentacje
interaktywne i konkursy
wiedzy historycznej.
Gdzie: Łabiszyn i okolica
Kiedy: przełom maja
i czerwca
Organizator: Urząd Miejski
w Łabiszynie

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Gmina Rogowo
Gmina położona jest w większości na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego. To okolica bogata w jeziora, a na południu i wschodzie również w lasy.
Rogowo jest duża wsią gminną. O utraconych w 1934 r. prawach miejskich przypomina układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem. Najważniejszym zabytkiem wsi jest kościół św. Doroty z początku XIX w. Łączy on
style klasyczny, neogotycki i neobarokowy. Zabytkowy jest też przykościelny cmentarz, na którym warto zwrócić uwagę na charakterystyczne
mauzoleum rodziny Schedlin-Czarlińskich.
Nad Jeziorem Rogowskim funkcjonuje duży park dinozaurów, Rodzinny
Park Rozrywki – Zaurolandia. Podczas spaceru dwukilometrową ścieżką
edukacyjną można tu zobaczyć kilkadziesiąt modeli gadów naturalnej
wielkości oraz innych stworzeń, które żyły kiedyś na Ziemi. Park oferuje
również możliwość noclegu, skorzystania z kilku obiektów gastronomicznych i wiele atrakcji dla dzieci w różnym wieku.



Dwór w Grochowiskach
Szlacheckich
Najbardziej interesującym zabytkiem na terenie gminy jest klasycystyczny
dwór w Grochowiskach Szlacheckich otoczony niewielkim parkiem krajobrazowym. Budynek powstał w końcu XVIII w. w miejscu dawnego dworu drewnianego. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych i funkcjonuje jako
obiekt hotelowo-konferencyjny.

Gminny przegląd piosenki
dla dzieci i młodzieży
Konkurs dla utalentowanych młodych mieszkańców gminy, podczas którego
rywalizują w kilku kategoriach wiekowych. Najmłodsze są muzykujące przedszkolaki. Ostatni występują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Imprezę
wieńczy koncert gwiazdy.
Gdzie: Rogowo
Kiedy: kwiecień
Organizator: Gminny
Dom Kultury w Rogowie

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia
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Kalendarium wybranych
wydarzeń – 2017 r.
Styczeń / Luty / Marzec
14 styczeń

Koncert bożonarodzeniowy w kościele
pw. św. Mikołaja

Łabiszyn

15 styczeń

25 finał WOŚP

Rogowo

28 styczeń

Premiera spektaklu „Dzień Seniora”

Rogowo

26 luty

Bieg żołnierzy wyklętych im. Zygmunta
Góralskiego

Gąsawa

8 marzec

Dzień Kobiet

Rogowo

3 maj

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

19 - 21 maj

Zlot Samochodów Amerykańskich
i Zabytkowych / Wieczorny pokaz FIRESHOW

Maj - Wrzesień

Wenecka Noc z Parowozami

27 - 28 maj

Regaty o Puchar SAFEGE w klasie
OPTIMIST i ISA 407

Maj / Czerwiec

Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej
„Forma”

Maj

Street Art

Łabiszyn

Maj - Wrzesień
(w każdą niedzielę)

„Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie”
cykl koncertów

Łabiszyn

Maj - Czerwiec

Łabiszyński Bieg Świętojański

Łabiszyn

Rogowo

Bożejewiczki

Wenecja

Żnin

Barcin

Czerwiec / Lipiec
Kwiecień / Maj

3 4

Czerwiec

Pałucki Festyn Ludowy

Janowiec
Wielkopolski

10 - 11 czerwiec

Dni Janowca Wielkopolskiego

Janowiec
Wielkopolski

Kwiecień

Rozpoczęcie sezonu turystycznego

8 kwiecień

Baba Wielkanocna

Rogowo

16-18 czerwiec

Łabiszyńskie Spotkania z Historią

21 kwiecień

Gminny Przegląd Piosenki dla Dzieci i Młodzieży

Rogowo

23 -25 czerwiec

Motorowodne Mistrzostwa Europy
w klasie OSY 400

29 kwiecień

Biegi im. Tomasza Hopfera

30 czerwiec
- 1 lipiec

Dni Barcina

1 -3 maj

Dni Żnina

Lipiec

Dni Gminy Rogowo

Żnin

Janowiec
Wielkopolski
Żnin

Łabiszyn

Żnin

Barcin
Rogowo
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Lipiec

Biesiada Pałucka

Lipiec

Ogólnopolski Plener Artystyczny

29 lipiec

Biegi im. Gustawa Mądroszczyka wraz
z piknikiem

Pałuki – dziedzictwo, zabytki, wydarzenia

Żnin

Łabiszyn

Gąsawa

Październik / Listopad /Grudzień
12 - 15 październik

27. Międzynarodowy Zlot Kolei Wąskotorowych

Żnin

Październik

Rajd pieszy Pieczonej Pyry

11 Listopad

Bieg Niepodległości

Gąsawa

11 listopad

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

Rogowo

Grudzień

Łabiszyński Kiermasz Świąteczny

Łabiszyn

16 grudzień

Impreza Bożonarodzeniowa

Rogowo

Grudzień

Jarmark świąteczny i Żnińska Wigilia

Janowiec
Wielkopolski

Sierpień / Wrzesień
12 -14 sierpień

13 sierpień

19 -20 sierpień

Festyn Rycerski

Festyn Rodzinny „BAWMY SIĘ RAZEM”

Pałuckie Targi Rolne

26 sierpień

Dożynki Gminne i Powiatowe

Sierpień

Turniej Rodzinny Wymiatacze, Stadion Miejski

2 -3 wrzesień

Regaty o Puchar Burmistrza Żnina w klasie OPTIMIST
i ISA 407/Regaty liczone do cyklu Regat o Puchar Polski

3 wrzesień

Rejs na Łabiszyn – impreza promująca walory
turystyczne rzeki Noteć

Wenecja

Rogowo

Żnin
Żnin

powiat żniński

Łabiszyn

Żnin

Łabiszyn
Wydano na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

3 wrzesień

Wyścig kolarski „Pałuki Tour 2017”

powiat żniński

Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, tel. 609 996 155, lgd-paluki@wp.pl, www.lgd-paluki.pl
Wydawca – Firma Floks Wojciech Zdunek, 86-005 Zielonka, ul. Długa 22

16 wrzesień

Zjazd Twórców Ludowych

Żnin

Projekt i DTP – Michał Stróż (prograffic)
Fotografie – Wojciech Zdunek, archiwim LGD Pałuki oraz gmin powiatu żnińskiego

17 wrzesień

Jesień na Pałukach

Żnin

Konsultacje – Anita Woźniak
Teksty – Marcin Wasilewski, Mikołaj Radzikowski (Festyn rycerski)

16 - 24 wrzesień

Festyn Archeologiczny

Biskupin

ISBN 978-83-942697-5-3
Wszelkie prawa zastrzeżone
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ISBN 978-83-942697-5-3

