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SPOTKANIE  PODSUMOWUJĄCE  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PN.: 
„CUDZE CHWALICIE - PAŁUK NIE ZNACIE – CYKL WARSZTATÓW 
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 45 + W POWIEICE 

WĄGROWIECKIM” 
 

W dniu 15 lipca 2011 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie 

podsumowujące projekt pn.: „Cudze chwalicie - Pałuk nie znacie – cykl warsztatów 

aktywizujących społeczności lokalne 45+ w powiecie wągrowieckim.” Celem projektu 

było podniesienie świadomości oraz odpowiedzialności 70 mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego w wieku 45-64 lata, w dziedzinie krzewienia kultury i tradycji Pałuk w 

połączeniu z zwiększeniem w oparciu o zdobyta wiedzę ich aktywności społeczno – 

zawodowej w okresie od marca do sierpnia 2011 roku. Ostatecznie w projekcie 

wzięło udział 76 osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 45 – 64 lata 

zamieszkujących następujące miejscowości powiatu wągrowieckiego: Podolin, 

Mieścisko, Niemczyn, Wągrowiec, Potulice oraz Runowo. Uczestnicy projektu 

zapoznali się z najważniejszymi elementami dotyczącymi tradycji i zwyczajów 

charakterystycznych dla Pałuk. Wśród nich znalazły się: gwara i przyśpiewki, haft i 

stroje pałuckie, obrzędy i legendy pałuckie, kuchnia pałucka, wystrój wnętrz, a także 

garncarstwo, archeologia i ochrona zabytków.  Każde warsztaty w ramach projektu 

zostały poprzedzone zajęciami na temat historii i geografii regionu etnograficznego 

jakim są Pałuki. Osoby biorące udział w projekcie mogły spróbować m.in. wylepić 

naczynie z gliny, wyhaftować serwetkę czy przygotować pałucką potrawę. W trakcie 

projektu w każdej miejscowości, w której odbywały się zajęcia warsztatowe 

zorganizowano spotkania dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu. 

Uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować swoim rodzinom i przyjaciołom, 

umiejętności i wiedzę nabytą podczas zajęć warsztatowo – szkoleniowych z zakresu 

historii i kultury Pałuk. W ramach projektu odbyło się również uroczyste spotkanie 

podsumowujące w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Celem spotkania była 

wymiana doświadczeń, uwag na temat zrealizowanego projektu oraz wręczenie 

certyfikatów uczestnikom projektu. Pan Wicestarosta Tomasz Kranc wręczył 

uczestnikom projektu certyfikaty poświadczające udział w projekcie oraz 
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popularyzację wiedzy na temat historii i kultury Pałuk wśród mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego. Kolejnym etapem projektu będzie zebranie wszystkich zdjęć i 

informacji z warsztatów, spotkań w gminach, a także uwag i wniosków z ostatniego 

spotkania podsumowującego, które w połączeniu z dostępną wiedzą na temat Pałuk, 

zostaną zebrane i utworzą publikację - Raport Dobrych Praktyk. 

 

 
 

 
Spotkanie podsumowujące projekt, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,15.07.2011r. 
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Grupa - Wągrowiec, Moduł: Strój i hafty  

 
Grupa – Podolin, Moduł: Wystrój wnętrz 

 
Grupa - Potulice, Moduł: Kuchnia pałucka 
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Spotkanie podsumowujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe  

dla mieszkańców gminy Damasławek – Niemczyn 
 

 
Spotkanie podsumowujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe  

dla mieszkańców gminy Wągrowiec – Runowo 
 

 
Spotkanie podsumowujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe  

dla mieszkańców gminy Mieścisko 
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Spotkanie podsumowujące zajęcia szkoleniowo – warsztatowe  

dla mieszkańców gminy Wapno 
 

 
Prace uczestników projektu. 


