
RZEŹBA 
Do najbardziej atrak-
cyjnych elementów 
współczesnego folklo-
ru pałuckiego należy 
rzeźbiarstwo. Tema-
tyka rzeźb wykony-
wanych przez miej-
scowych twórców naj-
częściej nawiązuje do 
wątków religijnych.

statusie przypominają niewielkie świątynie, 
często zbudowane z drewna. W wielu miej-
scowościach zachowały się dwory szlacheckie, 
a przy każdej drodze można zobaczyć przy-
drożne krzyże, kapliczki lub figury świętych. 
Wszystkie te elementy, a także relikty dawnej 
kultury ludowej, sprawiają, że Pałuki posia-
dają specyficzny klimat, do którego odwołuje 
się realizowany projekt: „Pałuki – nowoczesna 
formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego  
w działaniach i wydarzeniach kulturalnych 
promujących miasto Wągrowiec.”

KSIĄDZ JAKUB WUJEK 
Z WĄGROWCA
Jedną z najbardziej znanych postaci związa-
nych z regionem Pałuk jest ksiądz Jakub Wu-
jek z Wągrowca, który w XVI wieku przetłu-
maczył Biblię na język polski. Biblia wujkowa 
przez 350 lat uznawana była za podstawowy 
przekład obowiązujący w Polsce.

Po raz pierwszy nazwa „Pa-
łuki” została wymieniona w 
średniowieczu. Stosowano ją 
wówczas w odniesieniu do 
krainy, jak i członków rodu 
rycerskiego, którzy zamiesz-
kiwali ten obszar. Rycerstwo z 
rodu Pałuków posiadało herb 
z wizerunkiem topora.

Pałuki są regionem słabo zurbanizowanym. 
Największym miastem na Pałukach jest Wą-
growiec (ok. 25 tys. mieszkańców). Ważnymi 
ośrodkami, w których kultywowane są trady-
cje pałuckie są, m.in. Żnin, Szubin i Kcynia.

Prawa miejskie posiadało niegdyś więcej miej-
scowości niż dziś, jednak były to małe ośrod-
ki, które zeszły do rangi wsi. O dawnym ich 
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PAŁUKI to nazwa krainy w północnej Wielkopolsce. Pałuki obejmują obszar o powierzchni 
ok. 2000 km2, w zdecydowanej przewadze o charakterze rolniczym. Dużą powierzchnię zajmują również 
jeziora i lasy. Oprócz bogactwa krajobrazu naturalnego dużą wartość Pałuk stanowią relikty dawnej 
kultury ludowej.

STRÓJ PAŁUCKI
Jedną z cech odrębno-
ści Pałuk jest lokalny 
strój folklorystyczny. 
Charakterystycznym 
elementem tego stroju 
były czepce, noszone 
przez zamężne kobiety. 
Czepce pałuckie były 
bogato zdobione haf-
tem.

HAFT PAŁUCKI 
Regionalny haft pałucki był jednokolorowy  
i dominowały w nim wzory roślinne. Tradycje 
hafciarskie do dziś są kultywowane.

MUZYKA 
Współcześnie trady-
cyjną muzykę ludo-
wą można usłyszeć 
dzięki działającym 
na Pałukach zespo-
łom folklorystycz-
nym. Wśród daw-
nych melodii i przy-
śpiewek najwięcej zachowało się pieśni obrzę-
dowych, np. weselnych.

LEGENDY 
Już w XIX wieku o Pałukach pisano: „Mnó-
stwo rozsianych tu podań i legend, do któ-
rych należą, np. podania o kościołach i za-
mkach wraz z bezbożnym ludem pochłonię-
tych przez wody jezior, z głębi których sły-
chać dźwięki dzwonów i szepty pacierzy…”

ARCHITEKTURA 
Dawniej na Pałukach 
budowano głównie  
z drewna. Świątynia 
w Tarnowie Pałuckim 
jest uznawana za naj-
starszy zachowany 
kościół drewniany w 
Polsce. Drewno z któ-
rego budynek został 
zbudowany, zostało 
ścięte ponad 600 lat 
temu!

ZDOBNICTWO 
Popularną dziedziną 
sztuki ludowej jest zdob-
nictwo wnętrz miesz-
kalnych. Podstawowym 
materiałem wykorzy-
stywanym w tej dziedzi-
nie twórczości jest kolo-
rowy papier i słoma.

Opr. mapy: Magdalena Zawol i Paweł Hildebrant 

Kobiety w czepcach pałuckich (pocz. XX w.) Fragment haftu na halce - „piekielnicy”

Kościół w Tarnowie Pałuckim

Kapela  PAŁUKI ze Żnina

Pająk pałucki - ozdoba wnętrz mieszkalnych


