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1. Wstęp 

1.1. Cel i zakres pracy 

Na Pałukach od dawna jest taki obiekt, który swym urokiem i wyjątkową historią 

przyciąga turystów - mowa tu oczywiście o Żnińskiej Kolejce Wąskotorowej. Linia 

wąskotorowa o szerokości 600mm powołana została na mocy ustawy parlamentu 

pruskiego z 1892 roku. Najpierw przeznaczona była do przewozu płodów rolnych i 

buraków do żnińskiej cukrowni oraz do transportu pasażerskiego. Przez lata swojego 

istnienia przechodziła burzliwe losy by stać się niewątpliwą atrakcją turystyczną Pałuk i 

województwa Kujawsko – pomorskiego. Łączy atrakcyjne turystycznie miejscowości – 

Żnin, Wenecję, Biskupin i Gąsawę, a jadąc nią podziwiać można pokryte szachownicą 

kolorów pola przy łagodnym kołysaniu i stukocie kół. 

Celem pracy jest zebranie materiałów o Żnińskiej Kolejce Wąskotorowej oraz 

przedstawienie jej jako atrakcji turystycznej, która w lokalnym ruchu turystycznym 

odgrywa dużą rolę. Istotne jest również ukazanie walorów turystycznych Pałuk, które 

decydują o atrakcyjności turystycznej, jak również znalezienie sposobów na dalszy 

rozwój Kolejki Wąskotorowej. 

Pisząc pracę napotykałam na różne problemy. Największy miałam przy ogólnej 

charakterystyce otoczenia Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej. Znalazłam mnóstwo 

materiałów, na podstawie których należało stworzyć ciekawy, lecz nie za długi rozdział. 

Przy pisaniu korzystałam z literatury, artykułów z gazet, folderów informacyjnych, 

internetu, bardzo pomocny okazał się również dokument pt. „Plan rozwoju lokalnego 

Powiatu Żnińskiego na lata 2004 – 2006 i lata następne” 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, zakończenia i oceny wykorzystanej 

literatury. Pierwszy rozdział dotyczy ogólnej charakterystyki otoczenia Żnińskiej 

Kolejki Wąskotorowej, w którym scharakteryzowano położenie badanego obszaru. 

Ukazano walory i zagospodarowanie turystyczne, uwzględniając klasyfikację W.W. 

Gaworeckiego, który podzielił walory na przyrodnicze i antropogeniczne.  Następnie 

zostały scharakteryzowane kolejki wąskotorowe w Polsce i Europie, wraz z 

przedstawieniem ich znaczenia dla turystyki. Opisano również wybrane kolejowe 

atrakcje w Europie i Polsce wraz z perspektywą dalszego rozwoju turystyki kolejowej. 

W kolejnym rozdziale nastąpiła szczegółowa charakterystyka Żnińskiej Kolejki 

Wąskotorowej wraz z rysem historycznym, opisem istniejącej linii i taboru 
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komunikacyjnego. Ważną częścią tego rozdziału jest przedstawienie kolejki w planach 

rozwoju lokalnego i opisanie sposobu zarządzania obiektem. Jeden z podrozdziałów 

ukazuje także wielkość ruchu turystycznego w świetle badań organizatorów. W części 

badawczej zostały opisane założenia metodyczne oraz wyniki przeprowadzonego 

badania. Kolejny rozdział poświęcono na przedstawienie własnych propozycji 

dotyczących użytkowania i zagospodarowania turystycznego. Opisano w nim 

propozycje eksploatacyjne i organizacyjne dla Żnińskiej Kolejki oraz propozycje 

związane z tworzeniem nowych atrakcji.  

 

1.2. Hipotezy 

Przystępując do wykonania niniejszej pracy przyjęte zostały następujące hipotezy, które 

w dalszej części opracowania zostaną zweryfikowane: 

• region Pałuki dysponuje dziedzictwem kulturowym, które powinno być 

chronione i rozwijane, 

• Kolejka Wąskotorowa położona jest niedaleko dużych miast, co powinno 

wpłynąć na powstanie nowych atrakcji i rozwiązań dla turystów, 

• turystyka będzie mogła się rozwinąć przy modernizacji i rozwoju infrastruktury 

• Kolejka Wąskotorowa powinna zostać wyeksponowana w kontekście promocji, 

• przejazd kolejką wąskotorową sprawia radość, pozwala się zrelaksować i 

wspomnieć czasy dzieciństwa (funkcja wypoczynkowa), 

• Żnińska Kolejka jest licznie odwiedzana przez wycieczki szkolne, dzięki czemu 

wyrabia się u dzieci odpowiednia postawa w stosunku do dzieł kultury ( funkcja 

edukacji kulturalnej), 

• Kolejka Wąskotorowa pełni przede wszystkim funkcję poznawczą; sprzyja 

rozwojowi zainteresowań, aktywizuje do zdobywania wiedzy i umiejętności. 

 

1.3. Zastosowane metody badawcze 

Do zrealizowania celu zastosowano następujące metody badawcze: 

Badania dokumentacyjne:  

• wywiad z pracownikiem Informacji Turystycznej w Żninie, 

• spotkanie z przewodnikiem po Pałukach, 
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Analiza dokumentów 

Metody statystyczne: 

• badania ankietowe. 

 

Badania w pracy przedstawiono w postaci tabel i wykresów. Zaprezentowany materiał 

zawiera również liczne fotografie i rysunki.. 

 

W procesie zbierania danych wykorzystane zostały dwa podstawowe rodzaje źródeł 

informacji: 

Źródła wtórne, czyli dostępne opracowania i dokumenty: 

• podręczniki, 

• dokumenty strategiczne powiatowe (Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Żnińskiego), 

• dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

• opracowania i dane własne, 

• foldery informacyjne, ulotki, przewodniki turystyczne, 

• strony internetowe (portale regionalne i tematyczne). 

 

Źródła pierwotne, czyli dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań. 
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2. Problematyka pracy w świetle wykorzystanej literatury 

2.1. Podręczniki i inne prace naukowe 

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2009 

Autor przedstawił układ regionów naturalnych na tle regionalizacji Europy. Skupił się 

na charakterystyce cech wyróżniających poszczególne regiony. Podręcznik omawia 

również stosunki wodne, problemy dotyczące zagrożeń i ochrony środowiska 

przyrodniczego, zagospodarowanie terenu, ośrodki miejskie, główne szlaki 

komunikacyjne czy atrakcyjność turystyczną. 

 

Cz. Sikorski, Zarys Dziejów Żnina, Żnin 1990 

Książka jest popularno – naukowym opracowaniem wielu tekstów źródłowych ze 

zbiorów bibliotek uniwersyteckich, muzealnych i archiwum Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej. Zestawionych w niej zostało wiele faktów historycznych ukazujących 

dzieje miasta.  

 

U. Michajłow, J. Kurowska – Ciechańska, Wykorzystanie turystyczne obiektów 

kolejowych jako element aktywizacji obszarów wiejskich w Polsce w Uwarunkowania 

rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, pod red. nauk. B. Sawicki, J. 

Bergier, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2005 

 

Autorzy przedstawili charakterystykę kolejowych atrakcji turystycznych skupiając się 

na kolejach wąskotorowych i drezynowych. Opisano znaczenie i skutki rozwoju 

turystyki kolejowej dla obszarów wiejskich oraz perspektywy rozwoju tej formy 

turystyki. Materiał ten okazał się bardzo bogaty w informacje, które stały się jedną z 

podstaw do powstania niniejszej pracy magisterskiej. 

 

A. Jankowski, Kościół p.w. Św. Mikołaja w Gąsawie, Gąsawa 2007 

W książce przedstawiony został zarys dziejów kościoła oraz szczegółowo omówione 

zabytkowe malarstwo ścienne. W publikacji zamieszczono wiele zdjęć i rycin 

przedstawiających plan kościoła z rzutami na każdą ze ścian.  
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Cz. Sikorski,  Zamek w pałuckiej Wenecji, BBiDZ, Bydgoszcz 1986 

Autor szczegółowo opisuje historię badań na zamku w Wenecji wraz z metodami prac 

konserwatorskich. Opisane zostały również fazy użytkowania zamku. Część informacji 

okazała się przydatna, bardzo szczegółowe kwestie zostały pominięte aby nie 

umieszczać w pracy zbyt dużej partii informacji.  

 

2.2. Opracowania krajoznawcze 

Biskupin i okolice, Wyd. ZET, Wrocław 2008 

Informator przedstawia ogólne informacje nt. Biskupina, Gąsawy, Wenecji, Żnina, 

Lubostronia i Parku Dinozaurów Zaurolandii. Wszystko zostało zobrazowane pięknymi 

zdjęciami i mapą zarówno Województwa Kujawsko – Pomorskiego jak i Powiatu 

Żnińskiego. 

 

M. Czaja, Żnińska Kolej Powiatowa, Wyd. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Żnin 

2008 

Publikacja stała się podstawą do stworzenia rozdziału o szczegółowej charakterystyce 

Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej. Zawarto w niej wiele cennych informacji odnośnie 

ogólnego zarysu historii kolei w północno – wschodniej Wielkopolsce, szczegółowo 

opisano powstanie i historię Żnińskiej Kolei Powiatowej wraz z informacjami o taborze 

i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Książka okazała się najlepszym źródłem 

informacji ze wszystkich zebranych materiałów.  

 

Diabeł Wenecki i jego zamek, Wyd. Stowarzyszenie radioznin.pl, Bydgoszcz, Żnin 2010 

Informator został poświęcony ogólnym informacjom o położeniu i początkach 

osadnictwa na terenie obecnej Wenecji. W poszczególnych częściach zaprezentowano  

zamek pełniący różne funkcje: „Krwawego Diabła”, „Warownia arcybiskupów 

gnieźnieńskich”. Opisane zostały również etapy budowy zamku. Całość została 

wzbogacona o zdjęcia zamku i imprez odbywających się na podzamczu oraz ryciny 

przedstawiające rekonstrukcje zamku. 
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Kolej wąskotorowa na Pałukach, Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Żnińskiego, 

Bydgoszcz, Żnin 2009 

Folder opisuje historię od Kleinbahn Znin do Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. 

wraz z opisem powstania Muzeum Kolei Wąskotorowej i ekspozycji. W publikacji 

umieszczono również opisy i zdjęcia 6 najpiękniejszych parowozów z kolekcji 

muzeum. Folder przedstawia przebieg trasy kolejki oraz ogólne informacje nt. 

głównych atrakcji. Opisany został także życiorys najbardziej znanego na Pałukach 

przewodnika – Leona Lichocińskiego.  

 

Gmina Gąsawa folder informacyjny, Wyd. LoboSoft II s. z o.o. 

Folder zawiera ogólne informacje o walorach przyrodniczych i antropogenicznych 

gminy. Całość uzupełniono zdjęciami i mapką przebiegu kolejki wąskotorowej.  

 

 

2.3. Materiały planistyczne 

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego miasta i gminy Żnin 2002 – 2012 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2012-2022 

 

Oba dokumenty zawierają wiele szczegółowych informacji o mieście, gminie i powiecie 

Żnińskim. Strategie wyznaczają najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat, 

stanowią koncepcję określającą cele i warunki. Dokumenty są wielkim źródłem 

informacji o badanym obszarze i zdecydowanie ułatwiły napisanie rozdziału o ogólnej 

charakterystyce otoczenia kolejki wąskotorowej. 

 

2.4. Internet 

www.it.znin.pl  -  Informacja Turystyczna Powiatu Żnińskiego zawiera wiele informacji 

o atrakcjach turystycznych regionu, bazie gastronomicznej i noclegowej oraz kalendarz 

imprez odbywających się w powiecie. 

 

palukitv.pl –  zawiera zakładkę z internetowym wydaniem Tygodnika Lokalnego Pałuki, 

dzięki któremu uzyskałam wiele informacji nt. przejęcia Żnińskiej Kolejki przez 

nowego inwestora. 
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paluki.ovh.org – informacje o regionie Pałuk, położeniu, gwarze, kulinariach i 

turystyce. 

 

www.muzeumznin.pl – strona Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, zawiera szczegółowe 

informacje o Muzeum Ziemi Pałuckiej i oddziałach. 

 

www.kolejewask.transport.pwr.wroc.pl – strona zawiera galerię zdjęć przedstawiającą 

kolejki wąskotorowe w Polsce i Europie. 

 

www.railcentre.co.uk – Strona internetowa o kolejce Stockton & Darlington. 

 

www.spavalleyrailway.co.uk - Strona internetowa o kolejce Spa Valley. 

 

www.lvivcenter.org – Centrum historii miejskiej Europy Środkowo – Wschodniej, 

zawiera informacje i zdjęcia Lwowskiej Kolei Dziecięcej 

 

 

2.5. Inne materiały źródłowe 

A.Mikos v. Rohrscheidt, P. Wieczorek, Żnin i Powiat Żniński jako destynacja turystyki 

kulturowej, Turystyka kulturowa czasopismo internetowe, 2/2009 

Artykuł został poświęcony charakterystyce Żnina i Powiatu Żnińskiego jako destynacji 

dla turystyki kulturowej. W skrócie omówiono aspekty istotne dla turystyki dziedzictwa 

kulturowego, eventowej, muzealnej, tematycznej i religijnej. 

 

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, 

Turystyka Kulturowa czasopismo internetowe, 4-6/2011 

Autor zaprezentował definicję dziedzictwa przemysłowego wraz z podziałem zabytków 

techniki i charakterystyką turystyki kulturowej dziedzictwa przemysłowego. 

Szczególnie przydatna w pisaniu pracy okazała się kwestia ochrony zabytków techniki, 

poruszona przez autora artykułu. 
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M. Malczewski, Wąskim torem w XXI wiek, Technika Transportu Szynowego 9/2008 

W artykule poruszono kwestię rodowodu kolejek wąskotorowych w Polsce. Omówiony 

został po krótce stan obecny wszystkich polskich kolejek.  

 

2.6. Wnioski 

Podstawową literaturą dla opracowania tematu okazały się przede wszystkim materiały 

informacyjne o poszczególnych atrakcjach. Mało jest niestety informacji w ogólnych 

dokumentach lub książkach o Żnińskiej Kolejce. Ogromnym źródłem informacji okazał 

się Internet, zarówno strony polskie jaki zagraniczne, dzięki którym powstała znaczna 

część pracy.  
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3. Ogólna charakterystyka otoczenia Żnińskiej Kolejki W ąskotorowej 

 

3.1. Położenie, dostępność komunikacyjna 

Żnińska Kolejka Wąskotorowa położona jest na Pałukach, regionie 

historycznym usytuowanym w północno – wschodniej części Niziny Wielkopolskiej. 

Naturalne granice Pałuk wyznaczają: 

• na północy rzeka Noteć oddziela Pałuki od Krajny, 

• na południu Jezioro Gąsawskie oraz rzeka Wełna począwszy od Jeziora 

Rogowskiego oddziela Pałuki od Ziemi Gnieźnieńskiej, 

• od wschodu Pałuki od Kujaw oddziela rzeka Noteć, 

• na zachodzie rzeka Dymnica i Margoninka oddzielają Pałuki od Ziemi 

Poznańskiej1. 

 
Rysunek 1. Naturalne granice Pałuk 

 

Źródło: http://www.akademiaanimus.pl/dopodstron/wycieczki/mapapaluk.png 

dostęp 04.04.2012 

                                                 
1 A. Brencz Folklor Pałuk (w): Studia i materiały do dziejów Pałuk, UAM, Poznań 2003 
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Według podziału Jerzego Kondrackiego (2009) Pałuki leżą na terenie 

mezoregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego, które wchodzi w skład makroregionu 

Pojezierza Wielkopolskiego. Dzisiaj region ten znajduje się w granicach 

administracyjnych sześciu powiatów: żnińskiego, gnieźnieńskiego, nakielskiego, 

chodzieskiego, wągrowieckiego i mogileńskiego. Mimo braku podstaw historycznych, 

za stolicę regionu uznawany jest Żnin. 

Infrastruktura komunikacyjna jest dość dobrze rozwinięta: przez Powiat Żniński 

przebiega droga krajowa nr 5, biegnąca z Gdańska przez Bydgoszcz, Żnin, Poznań, 

Wrocław na południe Europy, ponadto dobrze utrzymana jest sieć regionalnych i 

lokalnych połączeń drogowych (np. droga wojewódzka nr 251 z Inowrocławia w 

kierunku Wągrowca). Najlepsze połączenie ze Żninem stanowi sieć połączeń PKS. Przy 

udziale środków z funduszy europejskich w 2005 roku odnowiono kilka dróg 

powiatowych oraz przebudowano most w miejscowości Zrazim. Na terenie Powiatu 

działają również prywatne firmy świadczące usługi przewozowe. Minusem w tej 

dziedzinie jest brak bezpośredniego połączenia kolejowego normalnotorowego, 

ograniczający napływ znacznej grupy potencjalnych turystów. Mimo to dostępność 

komunikacyjna regionu stanowi idealną bazę wypadową do wielu atrakcyjnych miejsc 

Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionu Wielkopolskiego: Bydgoszcz, Toruń, 

Poznań, Gniezno, Lednogóra, Inowrocław, Kruszwica, Ciechocinek, Licheń.2 

 
Rysunek 2. Położenie Powiatu Żnińskiego na tle Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego 

 

Źródło: http://mapa.targeo.pl/%C5%BCni%C5%84ski,668443/powiat    dostęp 07.01.2012 

                                                 
2 Wieczorek P. 2009 Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Żnina i Powiatu Żnińskiego; 
(w:) Turystyka Kulturowa Czasopismo Internetowe 
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3.2. Walory turystyczne 
 

3.2.1. Przyrodnicze 
 

Swój dzisiejszy wygląd Pałuki zawdzięczają lodowcowi skandynawskiemu, 

który wyrzeźbił liczne garby, wzgórza i rynny, w których dzisiaj znajdują się jeziora. 

Pierwotnie wolne przestrzenie były pokryte bagnistymi łąkami i torfowiskami. Pod 

względem geomorfologicznym tereny te stanowią wysoczyznę polodowcową z 

niewielkimi płatami poziomów sandrowych. W obrębie wysoczyzny wyróżnić można 

formy związane z bezpośrednią akumulacją lodowca, tj. obszar moreny dennej, płaskiej 

i falistej oraz pagórki moren czołowych.3 

Pałuki to teren dość jednorodny geograficznie, w przeważającej mierze 

równinny, pofałdowany w strefie dolin rzecznych, ze znaczną ilością jezior. Najwięcej 

jezior występuje na Równinie Żnińskiej, w dolinie rzeki Gąsawki, lewego dopływu 

Noteci.4 

Główne rzeki - Noteć i Wełna - płyną obrzeżem Pałuk na północy i południu. 

Jednym z lewych dopływów Noteci jest rzeka Gąsawka przepływająca bezpośrednio w 

sąsiedztwie poszczególnych stacji kolejki. Najważniejszymi elementami środowiska 

przyrodniczego, które decydują o atrakcyjności turystycznej powiatu są: wody 

powierzchniowe, szata roślinna i rzeźba terenu. Na największą uwagę zasługują jednak 

jeziora, zwłaszcza Biskupińskie, Weneckie oraz Żnińskie Duże i Małe. Powiat Żniński 

charakteryzuje się stosunkowo bogatą siecią wód powierzchniowych, które nadają się 

do użytkowania turystycznego. Najważniejsze w tym względzie są rzeki : Noteć, 

Gąsawka i Wełna oraz 71 jezior. Największą powierzchnię zajmują jeziora: Duże 

Żnińskie - 431,6 ha, Rogowskie Duże - 285,3 ha, Zioło - 248,7 ha i Wolice - 243,5 ha. 

Ważnym elementem atrakcyjności jezior jest występowanie w ich sąsiedztwie terenów 

leśnych. W Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Żnińskiego na lata 2004 – 2006 i lata 

następne została zaprezentowana klasyfikacja jezior powiatu pod kątem możliwości 

rozwoju różnych form turystyki. Podział odnosi się zarówno do samego jeziora, jego 

zaplecza, występowania szaty leśnej oraz terenów o dogodnych warunkach do 

lokalizacji elementów infrastruktury turystycznej związanych wypoczynkiem 

nadwodnym i turystyką wodną. 

                                                 
3 A. Brencz, Folklor Pałuk (w): Studia i materiały do dziejów Pałuk, UAM, Poznań 2003 
4 Cz. Sikorski, Zarys Dziejów Żnina, Żnin 1990 s.9 
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Poszczególne kategorie obejmują: 

• I kategoria (15 jezior) - jeziora o powierzchni powyżej 100 ha oraz powyżej 50 

ha, o korzystnych warunkach do lokalizacji zagospodarowania turystycznego 

wraz z występującą w strefie brzegowej szaty leśnej (ponad 20% strefy), 

• II kategoria (10 jezior)- jeziora o powierzchni 20 - 50 ha o korzystnych i mało 

korzystnych warunkach do lokalizacji zagospodarowania turystycznego z 

występującą w ich sąsiedztwie szatą leśną (ponad 20% strefy), jeziora o 

powierzchni powyżej 50 ha położone na terenach rolniczych, w sąsiedztwie 

których nie występuje szata leśna i które charakteryzują się różnymi warunkami 

do lokalizacji elementów zagospodarowania turystycznego, 

• III kategoria (16 jezior) - jeziora pozostałe.5 

 

Głównie ze względu na sąsiedztwo lasów doliny stanowią potencjalnie 

atrakcyjny teren do zagospodarowania turystycznego. Odnaleźć można tu również 

atrakcyjne szlaki kajakowe. Co rok organizowany jest spływ Pałucką Pętlą Kajakową. 

Jest to szlak o długości 115 km, tworzą go Szlak Gąsawki wraz z kilkunastoma 

jeziorami, część pałuckiego odcinka Noteci wraz z Kanałem Noteckim oraz Szlak 

Strugi Foluskiej z jeziorami. Szczególnie istotny dla tematu pracy jest Szlak Gąsawki, 

przepływający przez malownicze tereny. Przebiega on przez Jezioro Biskupińskie, 

Weneckie do Żnińskich Jezior i dalej. Dzięki temu możemy odwiedzić wszystkie stacje 

kolejki wąskotorowej.  

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody obszary chronionego krajobrazu 

obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Są to 

cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny, przestrzennie powiązane z obszarami o 

innych formach ochrony stanowiąc dla nich dodatkową osłonę. Zagospodarowanie tych 

terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów 

przyrodniczych. Wskazane jest ich wykorzystanie dla różnych form turystyki. Na 

obszarach chronionego krajobrazu obowiązują szczególne zasady gospodarowania 

odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do użytkowania turystycznego. Przyroda i 

obiekty obszaru podlegają wielu formom ochrony przyrody. Łączna powierzchnia 

obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu żnińskiego wynosi ogółem 10359,7 

                                                 
5 Plan rozwoju lokalnego Powiatu Żnińskiego na lata 2004 – 2006 i lata następne 
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ha, co stanowi 10,5 % powierzchni powiatu. Rezerwaty przyrody zajmują powierzchnię 

91,6 ha, obszary chronionego krajobrazu 10,2 tys. ha, natomiast użytki ekologiczne 

tylko 31,8 ha. Na terenie powiatu znajduje się również 76 pomników przyrody i 4 

rezerwaty przyrody. 

Na terenie Powiatu Żnińskiego znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu: 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich o powierzchni około 1000 

ha i obejmuje ciąg jezior z największymi: Żędowskim, Sobiejuskim, Wąsowskim, 

Gąbińskim, Dobrylewskim. Jest to typowy krajobraz pojezierza, w którym dominuje 

rolniczy typ zagospodarowania przestrzeni.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, którego powierzchnia wynosi 

około 9017 ha i obejmuje 2 systemy rynien jeziornych znajdujących się w granicach 

Pojezierza Gnieźnieńskiego, różniących się zasadniczo fizjonomią. Pierwszy system to 

rynna zachodnia z jeziorami Małym i Dużym Żnińskim, Skarbińskim, Weneckim, 

Skrzynka, Biskupińskim, Godawskim, Gąsawskim i Oćwieckim. Drugi system to rynna 

wschodnia z jeziorami: Chomiąskim, Foluskim, Ostrowieckim i Kierzkowskim. 

Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru do ochrony ze względów kulturowo - 

historycznych (Biskupin, Gąsawa, Wenecja, Żnin). W obszarze chronionego krajobrazu 

znajduje się fragment miasta Żnin stanowiący integralną część rynny jeziornej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich., który zajmuje 

powierzchnię około 1700 ha a najważniejszym elementem ochrony tego obszaru jest 

zespół jezior: Zioło, Rogowskie, Wolicie. Jeziora wraz z kompleksami leśnymi pełnią 

ważne funkcje regulatorów stosunków wodnych i warunków klimatycznych w 

rolniczym krajobrazie Pojezierzy Wielkopolskich. Ponadto odgrywają one zasadnicze 

role oraz ekologiczne, jako ostoja wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Na dużą uwagę zasługują również rezerwaty położone w gminach: Rogowo, 

Gąsawa, Łabiszyn. Z zapisu w prawie polskim wynika, że obiektem uznanym za 

rezerwat przyrody są tereny obejmujące „zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, 

siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 

wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi 

lub walorami krajobrazowymi” (art. 13 ust. 1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.). 
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Rezerwaty przyrody na terenie Powiatu Żnińskiego: 

• faunistyczny, „Długi Bród”, powierzchnia 8,73 ha, ustanowiony w 1965 r.,  

• leśny „Mi ęcierzyn”, ochrona fragmentu buczyny niżowej na siedlisku 

niewapiennym, powierzchnia 53,24 ha, ustanowiony w 1996 r., 

• leśny „Ostrów Pszczółczyński", ochrona lasu liściastego z kompleksem lipy 

szerokolistnej oraz czosnku niedźwiedziego, powierzchnia 16,80 ha, 

ustanowiony w 1974 r., 

• leśny „Źródła Gąsawki”, częściowa ochrona obszaru źródliskowego rzeki 

Gąsawki, powierzchnia 12,88 ha, ustanowiony w 2001 r. 

 

Tabela 1. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Powiecie Żnińskim 
Ogółem – obszary prawnie chronione (ha) 
w tym: 

10359,7 

Parki narodowe 0 

Rezerwaty przyrody 91,6 

Parki krajobrazowe razem 0 

Parki krajobrazowe, rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody 0 

Obszary chronionego krajobrazu 10217 

Obszary chronionego krajobrazu wprowadzone uchwałą rady gminy 0 

Obszary chronionego krajobrazu rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody 10 

Obszary chronionego krajobrazu rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody 
wprowadzone uchwałą rady gminy 

0 

Użytki ekologiczne 61,1 

Użytki ekologiczne wprowadzone uchwałą rady gminy 0 

Stanowiska dokumentacyjne 0 

Stanowiska dokumentacyjne wprowadzone uchwałą rady gminy 0 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wprowadzone uchwałą rady gminy 0 

Ogółem pomniki przyrody (szt.) 
w tym: 

106 

Wprowadzone uchwałą rady gminy 41 

Źródło:  Projekt aktualizacji„Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Powiatu Żnińskiego na lata 2008 – 2011, z perspektywą na lata 2012 – 2015 oraz Powiatowy Program 

Usuwania Azbestu”. 

 

Użytki ekologiczne spełniają dwie ważne funkcje w krajobrazie: biocenotyczną 

(lokalne banki danych genów dzikich gatunków roślin i zwierząt) i fizjocenotyczną 
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(integracyjna z innymi użytkami i całym krajobrazem). Stanowią ostoję wielu roślin 

naczyniowych, w tym chronionych i zagrożonych, np. storczyków i rosiczki. Są 

miejscem bytowania i żerowania dla zwierząt. Wiele z użytków cechuje wysoka wartość 

krajobrazowa. Wpływają też bardzo wyraźnie na zwiększenie bioróżnorodności. Na 

obszarze użytków ekologicznych zabrania się m. in.: ich użytkowania, palenia ognisk, 

zbierania owoców i grzybów oraz ruchu pojazdów poza drogami publicznymi. Użytki te 

zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie. Dla przykładu w gminie Barcin użytkiem 

ekologicznym jest bagno ze stanowiskiem lęgowym mewy śmieszki o powierzchni 

10,00 ha. W gminie Łabiszyn natomiast użytkami ekologicznymi jest zarastające bagno 

o powierzchni 1,55 ha, położone na obszarze leśnym w miejscowości Sosnowiec.  

W rejestrze Starosty Żnińskiego znajduje się również wiele pomników przyrody. 

Definicja pomników przyrody według ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku brzmi następująco „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody 

żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej, lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 

cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 

krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 

głazy narzutowe oraz jaskinie”. Według rejestru na terenie gmin znajdują się 

następujące ilości pomników przyrody: Barcin (3), Gąsawa (27, w tym dwa głazy 

narzutowe), Janowiec Wlkp.(34), Łabiszyn (18), Rogowo (8), Żnin (20). Pomniki 

przyrody są cennym i znaczącym elementem przyrodniczych obiektów punktowych 

(drzew, głazów), powierzchniowych (skupienia drzew) i liniowych (aleje drzew). 

W Powiecie Żnińskim występuje duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych 

(tereny leśne, obszary zadrzewione, łąki i pastwiska oraz tereny zieleni urządzonej). 

Lasy i grunty leśne w powiecie zajmują 16 981,3 ha, co stanowi 16,7 % ogólnej 

powierzchni powiatu. Tereny leśne powiatu stanowią 4,0 % terenów leśnych 

województwa. Dla porównania w 2001 r. powierzchnia terenów leśnych wynosiła 16 

784,6 ha. Nastąpił więc wzrost powierzchni leśnej o prawie 200 ha. Wysokim 

wskaźnikiem lesistości odznaczają się gminy: Łabiszyn 32,2 %, Gąsawa 25,6 % i 

Rogowo 25,4 %. W pozostałych gminach wskaźnik ten jest znacznie mniejszy i dla 

przykładu wynosi 8,4 % w mieście i gminie Barcin i 5,2 % w mieście i gminie Żnin.6 

 

                                                 
6 Plan   rozwoju   lokalnego powiatu  żnińskiego na lata 2004 – 2006 i lata następne 
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Tabela 2. Leśnictwo na terenie Powiatu Żnińskiego 
 Jednostka 

miary 
Stan na rok 
2007 

Leśnictwo wszystkich form własności 

Powierzchnia gruntów leśnych ha 16981,3 

Lasy ha 16611,9 

Grunty leśne publiczne ha 15581,8 

Grunty leśne publiczne skarbu Państwa ha 15344,0 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

ha 15193,2 

Grunty leśne prywatne ha 1399,5 

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

Zalesienia ogółem ha 22,1 

Zalesienia lasy publiczne ha 12,2 

Zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa ha 12,2 

Zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

ha 12,2 

Zalesienia lasy prywatne ha 9,9 

Lesistość % 16,9 

Leśnictwo (poza Skarbem Państwa) 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem ha 1637,3 

Lasy ogółem ha 1637,1 

Lasy ochronne ha 1,7 

Grunty leśne prywatne ha 1399,5 

Grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 1353,1 

Grunty leśne gminne ogółem ha 237,8 

Grunty leśne gminne lasy ogółem ha 237,6 

Grunty leśne gminne lasy ochronne ha 1,7 

Źródło: US Bydgoszcz Dane dla jednostki podziału terytorialnego za 2007 r.  

 

Do lasów ochronnych zaliczamy te lasy, które ze względu na warunki ich 

otoczenia mają duże znaczenie przez samo ich występowanie w krajobrazie. Znaczenie 

ich polega na wpływie, jaki wywierają na glebę, klimat i obieg wód, a pośrednio na inne 

gałęzie produkcji poza leśnictwem oraz na stosunki zdrowotne obszaru gdzie występują. 

Do grupy lasów ochronnych zalicza się także te lasy, które ze względu na swe 

pochodzenie, skład budowę oraz inne cechy mają szczególną wartość dla nauki, dla 

ochrony resztek pierwotnej przyrody, lub dla piękna krajobrazu. Lasy ochronne na 
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terenie gminy występują głownie w obrębie zboczy zagłębień rynnowych, które 

wypełnione są wodami jezior oraz wyspowo w całej gminie. Należy dążyć do 

zwiększenia ich udziału w ogólnej powierzchni gminy, co ma swoje uzasadnienie w 

szeregu pełnionych przez nie funkcji ochronnych.7 

W lasach Powiatu Żnińskiego występuje zwierzyna gruba (jelenie, daniele, sarny 

i dziki) oraz drapieżniki, takie jak: lis, tchórz i kuna. Na polach bytuje zwierzyna drobna 

(zające, bażanty i kuropatwy). Ponadto na jeziorach i na terenach podmokłych 

występują też dzikie kaczki i gęsi. Większość lasów na terenie powiatu położonych w 

sąsiedztwie wód powierzchniowych należy do kategorii lasów ochronnych. Przeważają 

jednak lasy wykształcone na siedliskach zaliczanych do odpornych na degradację 

turystyczną, które łącznie zajmują około 90% powierzchni leśnej. Pozostałą część 

zajmują m. in. siedliska boru suchego, boru mieszanego wilgotnego oraz olsu. 

Na lata 2007 - 2010 zaplanowano utworzenie Pałuckiego Parku Krajobrazowego, 

którego przewidywany obszar miał wynosić około 25 km², a głównymi jego walorami 

miały być jeziora rynnowe z terenu etnograficznych Pałuk. Teren ten charakteryzuje się 

urozmaiconą rzeźbą, występowaniem licznych wzgórz morenowych, dolin a także 

wielogatunkowych lasów mieszanych. Zlokalizowano na nim sporo ośrodków 

wypoczynkowych. Dodatkowym atutem jest obecność miejsc związanych z początkami 

państwa polskiego i kulturą prasłowiańską (Biskupin). 

O powołaniu Pałuckiego Parku Krajobrazowego mówiono już 10 lat temu, 

wpisano go nawet do Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego i Strategii Rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2001-2011 ale do dziś projekt nie został 

sfinalizowany. W listopadzie 2011 w Pałacu Lubostroń zorganizowano konferencję, 

podczas której podjęto temat Pałuckiego Parku Krajobrazowego, który chronić miał 

krajobraz, przyrodę i dziedzictwo kulturowe Pałuk. Podczas konferencji wypowiedziała 

się Pani Janina Drążek, prezes stowarzyszenia: „My ekolodzy, nie uważamy, że park 

będzie przeszkadzał w życiu mieszkańców. Z naszego regionu najbardziej znany jest 

Biskupin. Jeśli spytamy kogoś gdzie są Pałuki, osoby nie związane z tym obszarem, 

raczej nie będą się orientowały. Park krajobrazowy może więc wypromować Pałuki jako 

całość. Poza tym jego utworzenie może przyczynić się do rozwoju agroturystyki. A 

ludzie w obecnych czasach cenią spokój i szukają terenów chronionych”.8 

                                                 
7 http://www.um.znin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1218 dostęp 12.12.2011 
8 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111125/INNEMIASTA11/207248091 dostęp 
12.12.2011 
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3.2.2. Antropogeniczne 
 

Mikroregion Żniński posiada duży potencjał turystyczno - kulturowy, 

generowany przez kilka różnych typów atrakcji turystyczno - kulturowych. Do 

najważniejszych obiektów zaliczamy Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie, 

znajdujący się na liście Pomników Historii i posiadający muzeum obiektowe znaczące 

na skalę międzynarodową w dziedzinie turystyki muzealnej. Znaczącym punktem jest 

również Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji i zabytkowa linia kolei 

wąskotorowej. 

 

Tabela 3. Walory antropogeniczne w Powiecie Żnińskim 

Miejscowość Walory antropogeniczne 

Barcin - kościół p.w. Świętego Jakuba z 1901 r., 

- układ architektoniczny Starego Miasta (pod ochroną konserwatora zabytków) 

- Izba Tradycji w piwnicach UMiG, 

- dom Jakuba Wojciechowskiego przy ul. Kościelnej, 

- Szkoła Podstawowa nr 1 z 1893 r. 

Biskupin - rezerwat archeologiczny - osada obronna z 747 – 722 p.n.e – jeden z 

najważniejszych obiektów krajoznawczych na Szlaku Piastowskim. Muzeum, 

- chata pałucka z 2 połowy XVIII w.,  

- dwór z XIX-XX w. w Biskupinie 

Brzyskorzystew - kościół konstrukcji drewniany zbudowany w latach 1826-28, 

- kościół p.w. św. Mikołaja z XIII-XIV w. 

Cerekwica - wczesnogotycki kościół z końca XIII - XIV przebudowany w l poł. XVI w. 

Chomiąża 
Szlachecka 

- kościół zbudowany w 1831 r. 

Gąsawa  - kościół p.w. św. Mikołaja zbudowany w 1674 r. 

Godawy – chata drewniana z XVIII w. 

Gorzyce - jednonawowy murowany kościół późnoklasycystyczny zbudowany w 1834 r., w 

części przebudowany i powiększony w 1873 r., z wieżą z 1937 r. 

Janowiec Wlkp. - kościół późnoklasycystyczny pw. św. Mikołaja z pocz. XIX w. 

Kierzkowi - kościół murowany zbudowany (poprzednio drewniany w latach 1932-34, 
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Kołdrąb – kościół neogotycki pw. św. Jana Chrzciciela z końca XIX w. 

Lubostroń - zespół pałacowo-parkowy z pałacem z XVIII w. (perła polskiego klasycyzmu) i 

parkiem w stylu angielskim (40 ha); przy pałacu znajduje się XVIII - wieczna 

oficyna, dawne wozownie i stajnie, 

- dworek z XVIII w. z parkiem, w którym zbudowano w 1889 r. tajemniczą oazę 

milczenia (dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych miejskiego 

szpitala; ponadto mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnice do 

przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla 

spacerowiczów). 

Łabiszyn - „Łabiszyński Klasztor” (obecnie kościół p.w. Św. Mikołaja), powstały w 1594r. 

- kościół farny z XVIII w. p.w. Zwiastowania NMP, 

- unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu: grobowiec 

płk. Władysława Mielęckiego (26-letniego dowódcy powstania styczniowego), 

Erazma Rykaczewskiego (filozofa, twórcy „Dokładnego słownika polsko-

angielskiego" z poł. XIX w.), 

- mogiły bohaterów walk z 1884 r. i lat 1918-1919 r., 

zwarta zabudowa starego miasta, o zachowanym średniowiecznym układzie 

urbanistycznym, kamienicami z XVIII - XIX w. 

- młyn z 1796 r. 

- spichlerz zbożowy z XVIII w. 

- ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego. 

Marcinkowo 
Górne 

– pomnik Leszka Białego, 

- XVIII wieczny dwór 

Murczyn - drewniany wiatrak - paltrak poza wsią z 2 poł. XIX w. 

Rogowo – kościół p.w. św. Doroty z XIX w., ołtarz barokowy z XVIII w., dzwonnica, 

- dwór szlachecki z 1830 r. 

Ryszewko - kościół modrzewiowy z XVIII w. konsekrowany w 1788 r. 

Sobiejuchy - dwór murowany zbudowany w 1912 r. przez Chłapowskich, 

- osada obronna kultury łużyckiej, 

-cmentarzysko z końca epoki brązu i początku epoki żelaza 

Świątkowo – kościół p.w. Św. Trójcy z XVIII w. 

Uściskowo – dwór eklektyczny murowany z przełomu XIX i XX w. 

Żnin - gotycki kościół parafialny p.w. św. Floriana, zabudowany w XV w., 

- kościół p.w. NMP Królowej Korony Polskiej zbudowany w 1909 r., mury miejskie 
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z XV w. w części zniszczone podczas wojen szwedzkich w 1656 r., ostatecznie 

rozebrane w 1820 r.; zachowane fragmenty znajdują się w strefie fundamentowej nad 

Gąsawką i w piwnicy budynku przy ul. Podmurnej nr 17,  

- Muzeum Ziemi Pałuckiej (Magistrat) ; 

- Baszta, 

- Muzeum Sztuki Sakralnej 

Wenecja – kościół Narodzenia NMP z 1392 r., 

- skansen kolejki wąskotorowej 

- ruiny ceglano-kamiennego zamku z połowy XIVw. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

http://zwiedzajmy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=202  dostęp 

20.12.2011 

 

Ponadto w powiecie znajduje się szereg zabytków architektonicznych o 

mniejszym znaczeniu. Ogólny stan owych zabytków jest w większości zadowalający. 

Praktycznie wszystkie zabytki wymagają ciągłych bieżących remontów, które ze 

względu na wysokie koszty wykonania odkładane są na dalszy plan. 

Reasumując należy stwierdzić, że historyczne walory kulturowe Powiatu 

Żnińskiego stanowią bardzo istotny składnik potencjału turystycznego tego obszaru. 

Występowanie wielu obiektów zabytkowych może stanowić podstawę dla wspomnień 

historycznych i uatrakcyjniać wędrówki na szlakach turystycznych. 

 

 

3.3. Zagospodarowanie turystyczne 

3.3.1. Baza noclegowa 

Na terenie powiatu istnieje bardzo zróżnicowana baza noclegowa, która spełni 

oczekiwania różnych gości. Liczne ośrodki wypoczynkowe położone są zazwyczaj nad 

jeziorami, wśród lasów. Godne polecenia są obiekty agroturystyczne, które oferują 

usługi na wysokim poziomie oraz ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego zarówno dla 

dzieci jak i dorosłych. W większości obiektów noclegowych można wypożyczyć 

również sprzęt wodny, pojeździć rowerem lub konno, odbyć zajęcia edukacyjne czy 

popływać kajakiem. 
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Tabela 4. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w Powiecie Żnińskim 
według rodzajów (stan na 2010 rok) 

Rodzaj obiektu Ilość obiektów Liczba miejsc noclegowych 

Hotele 4 166 

Ośrodki wypoczynkowe 6 471 

Ośrodki kolonijne 1 120 

Domy wycieczkowe 1 84 

Ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe 3 533 

Hotele 1 8 

Kempingi 1 70 

Pola biwakowe 2 290 

Inne obiekty 1 10 

Pozostałe niesklasyfikowane 1 51 

RAZEM 21 1803 

W tym całoroczne 11 709 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Znajdujące się na terenie Powiatu Żnińskiego obiekty bazy noclegowej 

dysponują w sumie 1803 miejscami noclegowymi. Jak wynika z tych danych na terenie 

powiatu obecne są zarówno obiekty całoroczne jak i sezonowe. 

Z powyższej tabeli wynika, że na terenie powiatu zdecydowanie największą 

ilością miejsc dysponują ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe a następnie ośrodki 

wypoczynkowe, pola biwakowe, hotele i ośrodki kolonijne. Reasumując można 

stwierdzić, że występująca na terenie Powiatu Żnińskiego struktura rodzajowa bazy 

noclegowej jest mało zróżnicowana. Ogólnie niekorzystna z punktu widzenia 

użytkowania turystycznego jest dominacja zabudowy letniskowej. Należy podkreślić, że 

Powiat Żniński stanowi jeden z większych obszarów koncentracji tej zabudowy w skali 

całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W stosunku do znacznego potencjału 

rozwojowego różnych form turystyki aktywnej zauważa się słabo rozwiniętą bazę 

noclegową do obsługi tych form turystyki. 
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3.3.2. Baza gastronomiczna 
 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły bardzo duże przekształcenia w zakresie 

bazy gastronomicznej. W latach 70-tych i 80-tych podstawową rolę odgrywała baza 

żywieniowa ośrodków wypoczynkowych, przeznaczona przede wszystkim do obsługi 

swoich gości. Obecnie w regionie funkcjonują obiekty niezależne np. Restauracja 

Panorama i Prasłowiańska. 

Największa koncentracja obiektów bazy gastronomicznej występuje w Żninie, 

gdzie znajduje się kilkanaście tego typu obiektów. Są to 2 restauracje hotelowe o 

łącznej liczbie 240 miejsc konsumpcyjnych (restauracje: „Basztowa” i „Martina” ) oraz 

kawiarnie, bary, pizzerie i punkty małej gastronomii. Na szczególną uwagę zasługuje 

również Karczma Biskupińska z szeroką ofertą zarówno dla grup jak i klientów 

indywidualnych. Karczma organizuje lekcje dydaktyczne dla szkół (m.in. warsztaty 

wikliniarskie, plenery malarskie i garncarskie czy spotkania z myśliwym), grup z 

zakładów pracy (m.in. konferencje, szkolenia, biesiady, imprezy integracyjne) oraz 

klientów indywidualnych (m.in. weekendy familijne, uroczyste obiady, spotkania 

noworoczne i świąteczne, zjazdy rodzinne) 

 

 

 
3.4. Imprezy towarzyszące 

3.4.1. Dni Żnina 

Impreza organizowana co rok w czerwcu na plaży nad jeziorem Żnińskim 

Małym. Organizowane są wówczas konkursy i zabawy dla publiczności, koncerty i 

pokazy fajerwerków. Zapraszane są również znane osoby z polskiego show-biznesu. 

Żnin odwiedziła już Irena Jarocka, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska. W roku 

2010 odbył się równolegle I Jarmark Floriański – na żnińskim rynku pojawiły się 

tradycyjne kramy kupieckie, rzemieślnicy prezentujący techniki wytwórcze sprzed 

kilkuset lat, muzyka, tańce, zabawy plebejskie – dla dorosłych i dzieci. Dodatkową 

atrakcją był spektakl "Zaciąg do chorągwi bojowej i wymarsz wojska na Grunwald" – z 

okazji 600 rocznicy największej bitwy rycerskiej średniowiecza! 
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3.4.2. Wenecka noc z parowozami 

Wenecka Noc z Parowozami to wydarzenie, w czasie którego turyści mają 

możliwość zwiedzania Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji po zapadnięciu 

zmroku. Daje to niepowtarzalną okazję do zobaczenia muzealnej kolekcji w zupełnie 

innej odsłonie. Podstawą stworzenia tego tzw. przedmiotowego produktu turystycznego 

było Muzeum Kolei Wąskotorowej, na terenie którego zgromadzone są różnego rodzaju 

eksponaty związane z koleją. Wśród nich jest 17 zabytkowych parowozów (najstarszy 

pochodzi z 1899 roku, kilka z okresu I wojny światowej), wagony o różnym 

przeznaczeniu (towarowe, pasażerskie, pocztowe), drezyny ręczne i motorowe. Podczas 

Weneckiej Nocy z Parowozami większość eksponatów jest oświetlona, parowozy mają 

zapalone latarnie, a część z nich bucha dymem. Odpowiednio przygotowana aranżacja 

świetlna sprawia, że Muzeum nadbiera wyjątkowego klimatu, który podkreśla 

precyzyjnie dobrana muzyka. Wenecka Noc z Parowozami organizowana jest w sezonie 

letnim (od maja do września) zawsze w drugą sobotę miesiąca. Stały termin pozwala na 

efektywną promocję tego wydarzenia oraz umożliwia wcześniejsze zaplanowanie 

terminu przyjazdu potencjalnym gościom. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy 

wzrastająca z miesiąca na miesiąc liczba odwiedzających w godzinach wieczornych 

weneckie Muzeum (w sierpniu w trwającym 1,5 godz. pokazie udział wzięło blisko 300 

osób). W czasie trwającego pokazu turyści mogą zwiedzać w tradycyjny sposób 

Muzeum, wejść do większości eksponatów, fotografować, skorzystać z oferty punktu 

gastronomicznego mieszczącego się w jednym z wagonów lub też odpocząć w 

stylizowanej poczekalni, gdzie obejrzeć można archiwalne nagrania, kiedy to turystów 

po Muzeum oprowadzał nieżyjący już Leon Lichociński – emerytowany kolejarz 

nazywany księciem pałuckich przewodników. Uzupełnieniem oferty jest środek 

lokomocji, jakim dotrzeć można na Wenecką Noc, tzn. kolejka wąskotorowa, która 

wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca ostatni kurs do Wenecji rozpoczyna o godz. 21.00.9 

 
 
 

3.4.3. Festiwal Archeologiczny 
 

Znany w całej Europie festyn organizowany od 1995 roku z inicjatywy Muzeum 

Archeologicznego w Biskupinie i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas pierwszej edycji Festynu osadę w Biskupinie odwiedziło około 40 tysięcy 
                                                 
9 http://www.aktualnosciturystyczne.pl/certyfikaty-pot/wenecka-noc-z-parowozami/ dostęp 12.12.2011 
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gości, X festyn odwiedziło już 90 tysięcy. Organizatorzy co roku zapewniają wiele 

atrakcji: co roku festyn zmienia swój temat, był już Egipt, Celtowie, Grecja czy Ruś. 

Codziennie w ramach pokazów stałych można oglądać: wykonywanie narzędzi i ozdób 

z kości, rogu i poroża, toczenie na kole, ręczne lepienie i zdobienie naczyń glinianych, 

konserwację zabytków archeologicznych, wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia, 

przędzenie, tkanie, farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi, pradziejowe 

bursztyniarstwo, wytop, odlewanie przedmiotów z brązu, wykonywanie ozdób z miedzi 

i brązu, zielarstwo i wróżbiarstwo, kąpiele w balii klepkowej, przymierzanie 

starożytnych strojów i biżuterii, warsztaty kowalskie, ciesiołka, wykonywanie kopii 

paciorków szklanych, produkcję dziegciu i smoły drzewnej oraz prezentacje walk. Gród 

w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce 

zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic 

i budynków mieszkalnych. Miejsce posiada wielką wartość historyczną i kulturową i 

jest z pewnością najbardziej znanym obiektem tego typu w Polsce.  

 
Fot. 1. XVI Festyn Archeologiczny „Ruś znana i nieznana” 

 
Źródło: 

http://lh4.ggpht.com/_COA36R_0ww8/TKJIUBkxklI/AAAAAAAACdM/9F1qmvkndTc/IMG_7562.jpg 

dostęp 07.01.2012 
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Fot. 2. XVII Festyn Archeologiczny „Grecja – narodziny Europy” 

 
Źródło: http://www.mminowroclaw.eu/sites/igc3/files/imagecache/600-

wide/images/www.mminowroclaw.eu/24314/dsc_5808.jpg?lviu63    dostęp 07.01.2012 

 

3.4.4. Inne imprezy 

Tabela 5. Imprezy kulturalne organizowane na terenie Powiatu Żnińskiego 
Termin Impreza 

kwiecień/ maj Archeologiczna wiosna 

maj/czerwiec Mały festyn archeologiczny 

Czerwiec Dni Żnina 

Czerwiec Konkurs pojazdów konnych, Lubostroń 

Lipiec Plener ceramiczny 

Lipiec Biskupiński turniej łuczniczy 

Lipiec Festiwal „Muzyka w świetle księżyca”, Lubostroń 

Sierpień Wenecki turniej rycerski 

Sierpień Pałuckie targi rolne 

Wrzesień Wenecka noc z parowozami 

Wrzesień Festyn archeologiczny, Biskupin 

Wrzesień „Jesień na Pałukach” - Jarmark Sztuki Ludowej, Żnin 

Październik Regaty Zakończenia Sezonu 2011 „O błękitną wstęgę Żnina”, Żnin  

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalendarza imprez” Informacji Turystycznej w Żninie 
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Oferta imprez kulturalnych w regionie jest dość rozbudowana. Praktycznie przez 

cały sezon odbywają się imprezy tematyczne. Na szczególną uwagę zasługuje Jarmark 

Sztuki Ludowej „Jesień na Pałukach”, ze względu na to że jest to najstarsza i 

największa tego typu impreza w Polsce Północnej. W ramach tego wydarzenia 

organizowany jest Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej oraz Przegląd 

Kapel i Gawędziarzy Ludowych. W Żninie pojawiają się wówczas setki twórców z 

Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, Krajny, Borów Tucholskich i Pałuk. „Jesień na 

Pałukach” to impreza znana i nagłaśniana przez lokalne media, dlatego każdego roku 

przybywają na nią tysiące turystów. Jarmark Sztuki Ludowej odbywa się w niedzielę 

kończącą Festyn Archeologiczny w Biskupinie i wielu gości łączy pobyt na obu 

wydarzeniach. Zjazd Twórców Ludowych, który odbywa się w ramach „Jesieni na 

Pałukach” to coroczne spotkanie twórców uznanych i zasłużonych z młodymi adeptami 

sztuki ludowej, dzięki któremu twórczość ludowa nie ulega zapomnieniu ale jest 

pielęgnowana. Atrakcyjności Jarmarkowi dodaje odbywający się równocześnie 

Przegląd Kapel i Gawędziarzy Ludowych. Dzięki niemu turyści podczas zakupów 

pięknego rękodzieła mogą posłuchać skocznej muzyki ludowej. Występy artystów 

przeplatane są dowcipnymi konkursami dla publiczności. 

 

Fot. 3. Jarmark Sztuki Ludowej w Żninie 

 
Źródło: Gazeta Pomorska online http://www.pomorska.pl dostęp 07.01.2012 
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3.5. Wnioski 
 

Pałuki przyciągają turystów malowniczym krajobrazem, pełnym pagórków, pól, 

lasów, jezior oraz dobrze rozwiniętą bazą turystyczną. Piękna przyroda jest 

niewątpliwie atrakcją dla osób spragnionych kontaktu z naturą. Spacer wokół jezior, 

zbieranie grzybów, łowienie ryb czy podglądanie zwierząt jest tu na wyciągnięcie ręki. 

Region ten wyróżnia również folklor, który do dziś jest kontynuacją ludowych tradycji 

malarsko – rzeźbiarskich, haftu, zdobnictwa wnętrz, folkloru muzycznego i 

garncarstwa. Co roku organizowane są imprezy kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim a 

nawet europejskim, które przyciągają rzesze turystów w każdym wieku. Tereny te 

sprzyjają także spotkaniom z przeszłością – Wenecja, Biskupin zapraszają do podróży 

w przeszłość zarówno turystów indywidualnych jak i grupowych. Pałuki to tereny o 

niezwykłych walorach turystycznych, kulturowych i przyrodniczych. Przy 

odpowiednim zagospodarowaniu i podjęciu działań promocyjnych Powiat Żniński 

stanowić może ważniejszy, niż obecnie, teren obsługi ruchu turystycznego w Polsce. 
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4. Kolejki w ąskotorowe w Polsce i w Europie i ich znaczenie dla 

turystyki 

 

4.1. Funkcje turystyczne kolejek wąskotorowych 

Pierwsze wzmianki o budowie kolei sięgają XVII. W Anglii w latach 1603–

1604 wybudowano linię „Wollaton Wagonway”. Szlak między miejscowościami 

Strelley i Wollaton liczył zaledwie 3 km a materiałem wykorzystanym do budowy 

torowiska było wyłącznie drewno, trakcję napędową stanowiły konie, a głównym 

przewożonym surowcem był węgiel kamienny. W 1804 roku brytyjski przemysłowiec 

Richard Trevthick wprowadził do użytku pierwszą lokomotywę parową, którą później 

ulepszono. Dopiero w roku 1825 nastąpił intensywny rozwój kolejnictwa, uruchomiono 

wówczas pierwszą publiczną linię kolejową ze Stockton do Darlington w Anglii 

 
Rysunek 3. Otwarcie pierwszej na świecie linii kolejowej Stockton – Darlington 

 
Źródło: Encyklopedia Britannica online http://www.britannica.com dostęp 08.01.2012 
 

 

Wprowadzenie parowozów w Europie opóźniło się mniej więcej o 7 lat w 

stosunku do Wielkiej Brytanii. W Europie powstawały pojedyncze linie łączące większe 

miasta. Jedynie w Belgii koleje budowano od początku z myślą o powstaniu sieci 

obejmującej cały kraj. Inną formą wczesnych kolei były linie łączące ośrodki 

przemysłowe, zwłaszcza kopalnie, z siecią transportu wodnego. Były to oczywiście 

koleje towarowe ale szybko przejmowały ruch pasażerski. W zachodniej Europie 
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początkowo sieci kolejowe rozwijały się najszybciej tam, gdzie nie było dobrych innych 

linii komunikacyjnych. Szczyt popularności kolej przeżyła na przełomie XIX i XX 

wieku, nazwanego wiekiem pary – ze względu na intensywny rozwój trakcji parowej. 

W całej Europie w końcu 1830 istniały 332 km linii kolejowych. 

 
Tabela 6. Stan kolei w Europie w 1845 roku 
Państwo Długość linii kolejowej 

Wyspy Brytyjskie 4082 km 

Niemcy 2043 km 

Austro – Węgry 1058 km 

Francja 870 km 

Belgia 577 km 

Holandia 156 km 

Włochy 128 km 

Szwajcaria 4 km 

Źródło: http://bhpartner.pl/historia-kolei/rozwoj-i-charakterystyka-sieci dostęp 08.01.2012 

Ze względu na funkcje kolej wąskotorową można podzielić na kolej: 

• przemysłową 

• lokalną 

• dojazdową 

• polową 

• leśną 

• górską 

• parkową.10 

 

W ciągu ostatnich lat podejmuje się starania o przywrócenie dawnej świetności 

kolei. Zdarza się, że Miłośnicy Kolei uruchamiają odcinki kolei, na których wiele lat 

temu zawieszono ruch. Obecnie turyści interesują się nie tylko samym zwiedzaniem 

świata pociągiem, ale ważne są dla nich dworce kolejowe, budowle inżynieryjne, części 

maszyn i gadżety związane z obsługą ruchu pasażerskiego. „Kiedyś kolej umożliwiała 

osiągnięcie celu wyprawy, dzisiaj sama w sobie stanowi cel wyprawy”.11 

                                                 
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_w%C4%85skotorowa dostęp 07.01.2012 
11 Piaseczno – miasto wąskotorowe – sanacja centralnej części miasta, autor nieznany 
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Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Szwajcaria szczególnie dbają o zachowanie 

zabytkowych obiektów kolejowych oraz zajmują się intensywną promocją turystyki 

kolejowej. Warto przytoczyć tu świetny przykład podróży koleją luksusowym Orient 

Expressem czy zimową wyprawę pociągiem przez Góry Harz. 

 

Fot. 4. Wagon pociągu Orient Express 

 

Źródło: http://www.irtsociety.com/viewimages.php?k=1&file1=VSOEinstation.jpg dostęp 08.01.2012 

 
 

Na podstawie podziału W. Gaworeckiego (2010) wyodrębniono następujące 

funkcje turystyczne kolejek wąskotorowych: 

• funkcja wypoczynkowa – służy do odnowy i utrzymania sił fizycznych i 

psychicznych człowieka, wydatkowanych w czasie pracy. Przejazd kolejka 

wąskotorową sam w sobie jest przyjemnością, sprawa radość i pozwala się relaksować, 

• funkcja edukacji kulturalnej - tworzy związek turysty z kulturą i wyrabia 

postawę opiekuńczą w stosunku do dzieł kultury . Kształtuje zainteresowanie kulturą a 

także zaspokaja potrzebę zabawy i rozrywki, zwłaszcza u małych turystów, 

• funkcja poznawcza – turystyka sprzyja rozwojowi zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień, kształci umiejętności obserwacji. Wizyty w muzeach kolei wąskotorowych 

wiążą naukę szkolną z życiem codziennym, są okazją do aktywnego zdobywania 

wiedzy, mogą także mobilizować dzieci i młodzież do samokształcenia, 



 37 

• funkcja miastotwórcza – turystyka może przyspieszać procesy urbanizacyjne i 

wspomagać rozwój urządzeń infrastruktury turystycznej związanej z koleją 

wąskotorową, 

• funkcja etniczna - rozwija świadomość związków etnicznych i społeczno- 

kulturowych z danym krajem, 

• funkcja kształtowania świadomości ekologicznej – turystyka przyczynia się do 

rozwoju ruchu związanego z ochroną środowiska, 

• funkcja ekonomiczna – przypływ pieniędzy do miejscowości turystycznych, 

aktywizacja zawodowa ludności miejscowej, zatrudnienie w bezpośredniej obsłudze 

podróżnych, rozwój inwestycji i wzrost zatrudnienia związany z rozwojem i 

funkcjonowaniem bazy turystycznej. 

 
 
 

4.2. Kolejowe atrakcje turystyczne 
 

W większości krajów europejskich ochrona spuścizny przemysłowej jest dobrze 

rozwinięta. Odbywają się liczne konferencje, podczas których delegaci wymieniają się 

doświadczeniami i dzielą dobrą praktyką. Szerzeniem wiedzy o dziełach 

przemysłowych, a także promocją unikalnych zabytków techniki i przemysłu zajmuje 

się Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego – TICCIH.12 Jest 

to organizacja pozarządowa powstała przy UNESCO i działająca w ponad 42 krajach na 

całym świecie. Jednym z jej założycieli był Polak, prof. Jan Pazdur. Komitet skupia 

wielu naukowców z różnych krajów w celu rozwoju międzynarodowej współpracy w 

zakresie ochrony, konserwacji, badań i dokumentacji dziedzictwa przemysłowego. 

Członkowie tej organizacji przyjęli następującą definicję: „Dziedzictwo przemysłowe 

składa się z pozostałości kultury przemysłowej, które posiadają wartości historyczne, 

technologiczne, społeczne, architektoniczne i naukowe. Na te pozostałości składają się 

budynki, maszyny, warsztaty, fabryki, kopalnie oraz miejsca do przerobu i 

oczyszczania, magazyny i składy, miejsca wytwarzania, przesyłu i użycia energii, 

transport i cała jego infrastruktura, a ponadto miejsca związane z działalnością 

społeczną związaną z przemysłem, takimi jak mieszkalnictwo, praktyki religijne czy 

edukacyjne”.13Na liście Obiektów Dziedzictwa Przemysłowego UNESCO znajduje się 

                                                 
12 TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. 
13 http://www.mnactec.cat/ticcih/ dostęp 09.01.2012 
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co prawda tylko jeden obiekt związany z koleją i jest to linia kolejowa na Przełęczy 

Semmerning w Austrii. Jest to udane połączenie technologii i przyrody a trasa wiedzie 

przez malownicze okolice. 

 

Fot. 5. Linia kolejowa na Przełęczy Semmerning 

 
Źródło: http://www.humanandnatural.com/data/media/18/semmering_railway_austria__1_.jpg dostęp 
09.01.2012 
 
 

Oczywiście w Europie istnieje wiele odtworzonych tras ruchu kolejek 

wąskotorowych. Przykładem z Anglii może tu być Spa Valley Railway posiadająca 

bardzo bogatą ofertę usług. Wzdłuż linii turyści mają możliwość zobaczenia starej 

klasycznej wioski angielskiej, skorzystania z dawnego pubu. Na trasie biegnącej przez 

piękne uzdrowiskowe rejony, istnieją również atrakcje dla dzieci m.in. plac zabaw, 

boisko do gry w krykieta czy lekcje techniki dla najmłodszych. W każdej miejscowości, 

przez którą przejeżdża kolejka znajdują się dawne puby, wystawy związane z zabytkami 

techniki i obiekty oferujące usługi spa. Istnieje również oferta dla nowożeńców i 

catering co podnosi atrakcyjność produktu. Linia długo była zamknięta i nieużytkowana 

ale po wielu modernizacjach i opóźnieniach trasa została otwarta w 2011 i aktualnie 

przynosi ogromne zyski. 
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Fot. 6. Jedna ze stacji Spa Valley Railway 

 
Źródło: http://www.spavalleyrailway.co.uk/2010/JNPeppa.jpg  dostęp 09.01.2012 

 

Kolejną koleją wartą uwagi jest niemiecka Zittauer Gebirge łącząca 

najpopularniejsze kurorty w Górach Żytawskich - Oybin i Jonsdorf. Skład wyrusza z 

miejscowości Zittau, jest to miasto na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Z powodu 

dzwonu na lokomotywie, który do dziś zapowiada zbliżanie się pociągu, przylgnęła do 

niej nazwa Kolejka Dzwoneczkowa (Bimmelbahn). Kolejka działa od roku 1890 a już 

w 1913 wybudowano drugi tor ze względu na duże zainteresowanie. 30 lat później 

jeden z torów rozebrano. Od 1906 roku kolejka została własnością miasta, a od roku 

1966 należy do SOEG – Saksońsko-Górnołuyckiej Spółki Kolei. Aktualnie pięknie 

odrestaurowane wagoniki i lokomotywy działają nadal i wożą turystów przez Góry 

Żytawskie. Latem skład kursuje kilka razy dziennie, pokonując kilkanaście kilometrów. 

Wagoniki ciągnie parowa lokomotywka lub zabytkowy wagon silnikowy. Dymiąca 

ciuchcia pełną turystów wolno pnie się pod górę, gwiżdżąc i dzwoniąc. Ponad skałami z 

piaskowca i dziewiczą naturą na wysokości ponad 600 metrów wznoszą się 

romantyczne ruiny zamku i klasztoru Oybin. Ze wzgórza można zobaczyć biegnącą w 

dolinie linię kolejki, która wygląda z tej wysokości jak miniaturka. Na terenie zamku i 

klasztoru Oybin znajduje się jedna z zaledwie 20 w Europie Camera obscura – jest to 

niewielki domek, znajdujący się na samym szczycie wzgórza, na którym położony jest 

klasztor, z rodzajem peryskopu na dachu, który umożliwia obejrzenie wewnątrz domku 
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całej okolicy na poziomo zamocowanym na linach ekranie. Za pomocą manipulacji 

„peryskopem” i odpowiedniego obniżania i podnoszenia ekranu można oglądać 

zarówno obiekty bardzo bliskie (np. ludzi przed domkiem) jak i oddalone (np. Żytawę 

czy kominy elektrowni w Bogatyni) i w obu przypadkach obraz jest bardzo wyraźny. 

Największe wrażenie robią poruszające się w pewnej odległości obiekty – np. 

samochody czy rowerzyści. Atrakcja dostępna jest tylko w pogodne dni. Johnsdorf z 

kolei jest doskonałą bazą wypadową dla wędrówek po górach. Jest to cicha i spokojna 

miejscowość zachwycająca kameralnym klimatem. W mieście handlowym Zittau 

znajduje się chusta postna, będąca jednym z najbardziej znaczących reliktów religijnych 

Saksonii. Warta zobaczenia jest także zabytkowa starówka. Turyści upodobali sobie 

trasę tej kolejki ze względu na piękne krajobrazy i urocze miejscowości. 

 

Fot. 7. Kurort Oybin 

 
Źródło: http://parowozy.net/album/zittauer-schmalspurbahn-164 dostęp 19.01.2012 

 

 

Ciekawym obiektem jest również Dziecięca Kolejka we Lwowie. Kolej 

usytuowana jest na górnym tarasie parku Stryjskiego, linie kolejowe przeprowadzone są 

wzdłuż obwodu parku. Podczas budowy wykorzystano linię kolejową istniejącą jeszcze 

w czasach Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 r., która w okresie międzywojennym 

łączyła stacje Perseniwka z targowymi peronami kolejowymi miasteczka namiotowego 
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Targów Wschodnich. Długość początkowa kolejki dla dzieci stanowiła 1850 m, na 

kolejce zbudowano trzy stacje. Trasą kursował pociąg, który składał się z lokomotywy i 

czterech wagonów drewnianych. W latach 1960-tych stary pociąg zastąpiła lokomotywa 

spalinowa z metalowymi wagonami. Podczas rekonstrukcji ulicy Stryjskiej w roku 1976 

długość linii kolejowej skrócono do 1200 m, w ten samy czas likwidowano było jedną 

ze stacji. Aktualnie skład realizuje kursy pomiędzy dwoma, niezbyt od siebie 

oddalonymi stacjami - "Soniaczna" i "Parkowa". Jej długość wynosi 1200 m a przejazd 

trwa ok. 5 min. Obsługą obu stacji i wszystkim, co jest związane z funkcjonowaniem 

kolejki zajmują się dzieci w wieku szkolnym, członkowie swojego rodzaju "kółek 

kolejowych", których przy obiekcie funkcjonuje aż 36. Lwowska Kolejka Dziecięca jest 

jedną z najstarszych kolejek dziecięcych na Ukrainie, w tym roku został otwarty 60 

sezon. Kolej została uroczyście otwarta w 1951 roku jako atrakcja dla dzieci i baza 

dydaktyczna dla przyszłych kolejarzy. Dziś kolejkę odwiedza ok. 700 uczniów z 16 

szkół Lwowa. Lwowska Kolej Dziecięca jest wizytówką Lwowa i jednym z 

najpopularniejszych miejsc wypoczynku nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 

 

Fot. 8. Kolejka dla dzieci w Parku Stryjskim, Lwów 

 
Źródło: http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=1828 dostęp 19.01.2012 

 

W Polsce na szczególną uwagę zasługują Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 

wchodzące w skład Szlaku Zabytków Techniki. Kolej górnośląska o szerokości toru 

785mm jest najstarszą nieprzerwanie czynną koleją wąskotorową na świecie. W 1851 

roku powstały pierwsze odcinki używanych do dziś szlaków. W 1855 roku 
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uruchomiono tu pierwsze seryjnie wyprodukowane wąskotorowe parowozy. Koleje 

konne, legendarne "rosbanki" powstały na Górnym Śląsku już na przełomie XVIII i 

XIX stulecia. XIX-wieczne warsztaty naprawcze kolei wąskotorowych w Bytomiu-

Rozbarku są unikalnym w skali światowej zespołem zabytków techniki. Dzięki 

inicjatywom lokalnych samorządów, firm prywatnych i działaniom Stowarzyszenia 

Miłośników Kolei w Katowicach pojawiła się szansa odbudowy i przywrócenia ruchu 

na linii. Odrestaurowano wówczas tabor i oczyszczono torowiska a odnowiony został 

nawet mały hotelik na terenie stacji. Aktualnie kolejka działa w sezonie turystycznym. 

Żelazny szlak wiedzie m.in. do Zabytkowej Kopalni Srebra, Elektrociepłowni 

Szombierki, Zalewu Nakło-Chechło, ośrodka sportowego „Dolomity Sportowa Dolina” 

i zabytkowego centrum Tarnowskich Gór. Po drodze zobaczyć można również hałdy i 

wyrobiska starych kamieniołomów W okresie wiosna/lato skład pociągu zestawiony jest 

z wagonów częściowo odkrytych , natomiast przez cały rok istnieje możliwość 

przejazdu wagonami całkowicie zamkniętymi i ogrzewanymi. Pociąg porusza się z 

prędkością 20-30 km/h, co pozwala cieszyć się mijanym po drodze krajobrazem. Poza 

sezonem organizowane są dodatkowo ogniska przy muzyce, seanse filmowe, plenery 

fotograficzne i konkursy. 

 

Fot. 9. Górnośląska Kolejka Wąskotorowa na stacji Bytom 

 
Źródło: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bytom,_GKW.jpg&filetimestamp=20080906071038 

dostęp 19.01.2012 
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Ełcka Kolejka Wąskotorowa powstała na podstawie projektu z 1905 roku. Jej 

trasa miała prowadzić z Ełku, pokonując rzekę Ełk, przesmykiem pomiędzy jeziorami 

do Lasek Małych. W tym miejscu trasa się rozdzielała – jedna prowadziła do Turowa, 

druga do wsi Zawady Tworki nad jeziorem Rajgrodzkim. Władze kolejowe w Królewcu 

i Berlinie po uzgodnieniu projektu powołały w 1906 roku towarzystwo akcyjne budowy 

wąskotorowej ełckiej kolei dojazdowej - "Lycker Kleinbahn Aktiengesellschaft". Na 

początku linię obsługiwały 4 dwuosiowe parowozy „tendrzaki” firmy LokomotiVfabrik 

Arnold Jung z Jungenthal oraz 42 wagony w tym 2 pocztowo – bagażowe i 5 

osobowych. 

W pierwszych miesiącach I wojny światowej wojska rosyjskie zdewastowały 

kolej i wywiozły w głąb Rosji parowozy i wagony. Zniszczenia wojenne usuwano pięć 

lat, normalne kursowanie pociągów przywrócono w 1918r. W końcu II wojny 

światowej, podczas ofensywy styczniowej wojsk radzieckich w 1945 r. kolej została 

ponownie zniszczona. Jednak szczęśliwie ocalały wszystkie parowozy. W 1951 roku 

dokonano zmiany szerokości toru na 750 mm. Po wymianie parowozów i wagonów na 

nową szerokość toru, trakcja parowa utrzymała się do 1968 roku, po czym zastąpiono ją 

lokomotywami spalinowymi Lyd. W 1995 roku wprowadzono tzw. tramwaje szynowe 

do obsługi pociągów rozkładowych. 

Kolej ełcka miała zawsze duże powodzenie wśród podróżnych, bywały 

przypadki, że nie wszyscy chętni mogli wejść do pociągu. Z usług mazurskiej ciuchci 

skorzystały 228.282 osoby. Niestety, wpływy za przewozy pokryły wydatki zaledwie w 

kilku procentach. W październiku 1991 roku zmniejszono liczbę pociągów. W kwietniu 

1992 r. zawieszono ich kursowanie w dni świąteczne. Rentowność kolei spadła jeszcze 

bardziej. W tym czasie historyczną wartość Ełckiej Kolei Dojazdowej dostrzegł 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Suwałkach. Wpisał ją w całości do swojego 

rejestru pod numerem A - 847. Na wdzięki ciuchci nie pozostali też obojętni członkowie 

Stowarzyszenia Miłośników Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Trakcji Parowej w Ełku oraz 

pracownicy Ełckiej Kolei Dojazdowej, którzy zorganizowali w poczekalni ełckiego 

dworca wąskotorowego ekspozycję pamiątek dotyczących dróg żelaznych, w tym także 

ełckiego węzła kolejowego. 

Oferta kolejki wąskotorowej promująca nowe formy turystyki oraz dobry klimat 

wokół niej zaowocował przyznaniem w 1997r. nagrody w konkursie "Przebiśnieg". To 

prestiżowe wyróżnienie, nazywane często "turystycznym oscarem" było przyznane 

przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, wspólnie z Polską Agencją Promocji 
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Turystyki i Polską Agencją Rozwoju Turystyki. W ostatnich latach Ełcka Kolej 

Dojazdowa przeżywała bardzo poważny kryzys finansowy. Z tego powodu, na początku 

2001 roku Przedsiębiorstwo PKP podjęło decyzję o likwidacji ełckiej „wąskotorówki”. 

Od tego czasu Urząd Miasta w Ełku podjął usilne starania o przejęcie jej do 

prowadzenia. Starania te zakończyły się sukcesem. 1 stycznia 2002 roku Urząd Miasta 

przejętą przez siebie Ełcką Kolej Dojazdową powierzył do prowadzenia Miejskiemu 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku, nadając jej nazwę Ełcka Kolej Wąskotorowa. 

W celu pozyskania jak największej liczby turystów przygotowano ciekawą 

ofertę dotyczącą wycieczek kolejowych połączonych z wieloma atrakcjami, np.: spływy 

kajakowe, rajdy rowerowe, wycieczki piesze, przejażdżki konne oraz bryczką, kuligi. 

Ponadto będzie można zobaczyć Muzeum Kolejnictwa, skansen i okoliczne zabytki, jak 

także inscenizacje historyczne. Nie zabraknie również biesiady przy ognisku z muzyką 

ludową oraz spaceru po lesie i brzegiem jeziora. Wszystkie te atrakcje tworzą 

unikatową ofertę przenoszącą turystę w burzliwy świat zawieruchy międzywojennej. 

Jest to oferta, która wspaniale edukuje, bawi i oddaje w objęcia nostalgii.14 Co roku 

organizowany jest również przejazd „Podróż ze smakiem”, podczas której odbywa się 

koncert muzyki szantowej, folkowej i biesiadnej, uroczysty przejazd z degustacją 

przysmaków przyrządzanych przez kucharzy przez duże „K”. Był już Karol Okrasa, 

Theofilos Vafidis (Grek znany z programu "Europa da się lubić"), Tomasz Jakubiak 

(„Dzień dobry TVN”). Oczywiście nie brakuje wówczas zabaw i konkursów dla 

najmłodszych a także wyścigów drezyn i warsztatów tematycznych z wikliniarstwa, 

szydełkowania, haftu krzyżykowego, bicia masła, prania ręcznego na tarze, 

maglowania, przędzenia lnu i szycia ręcznego lalek w strojach regionalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.mosir.elk.com.pl/ekw/historia.html dostęp 19.01.2012 
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Fot. 10. Plakat informujący o imprezie „Podróż ze smakiem” 

 

Źródło: http://wirtualnyelk.pl/kultura/2832-podroz-ze-smakiem.html dostęp 20.01.2012 

 

Nadwiślańska kolejka Wąskotorowa powstała już w 1892 roku. Początkowo 

tworzyły ją drewniane tory, po których kursowały specjalne konne zaprzęgi, 

transportujące buraki cukrowe z pól folwarku Polanówka do cukrowni „Zagłoba”. W 

roku 1900 położono pierwsze tory żelazne, które połączyły folwark w Brzozowej z 

Kępą Chotecką. Tabor składał się wówczas z 10 wagoników, 2 platform i kilku koni. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kleniewscy odbudowali kolejkę, którą 

następnie przejęły Polskie Koleje Państwowe. Wąskotorówka uzyskała wówczas stałe 

połączenie z koleją normalnotorową w Nałęczowie. Powtórnie zastąpiono konie 

parowozami zakupionymi w Kołomyńskiej Fabryce Parowozów w Rosji. Parowozy, 

zwane "kołomyjkami" lub "samowarkami" kursowały tu do lat 50-tych. W 1944 r. 
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okupant hitlerowski wywiózł część taboru, a część zatopił w Wiśle. Część, dzięki 

ofiarności miejscowej ludności, ukryto w nadwiślańskich lasach. Po wojnie 

wprowadzono polskie wagony i lokomotywy, które zostały później zastąpione taborem 

rumuńskim. Mimo, że część torów rozebrano w latach 1968-70, liczba przewozów rosła 

- zwłaszcza tych towarowych. W 1990 r. kolejka zatrudniała 253 pracowników. W 

kolejnych latach liczba przewozów towarowych i pasażerskich zaczęła gwałtownie 

spadać. W 2002 r. Powiat Opolski nabył prawo użytkowania majątku Nałęczowskiej 

Kolei Dojazdowej. W grudniu na trasę powróciły turystyczne pociągi pasażerskie. Rok 

2008 rozpoczął nową erę w historii Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, która 

przeszła we własność Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej i otrzymała dofinansowanie z 

Unii Europejskiej jako markowy produkt turystyczny. 

Dzisiaj Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa stanowi ciekawą atrakcję 

turystyczną. Wyremontowana i odnowiona zachęca do podróży kolorowymi 

wagonikami. Trasa kolejki przebiega przez najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca 

Województwa Lubelskiego: Kotliny Chodelskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego. W 

każdą niedzielę pociąg regularnie pokonuje trasę Karczmiska – Opole Lubelskie – 

Karczmiska – Polanówka. Podróż wieńczy ognisko na leśnej polanie. Zarząd kolejki 

oferuje mnóstwo imprez towarzyszących. Inauguracja sezonu następuje w maju, już w 

czerwcu na stacji w Karczmiskach organizowane jest kino pod chmurką. Letnia kronika 

filmowa, to propozycja dla tych, którzy uwielbiają projekcje w plenerze. Lipiec to 

miesiąc warsztatów fotografii, zaś w sierpniu coś dla fanów motoryzacji - zlot starych 

samochodów i motocykli. We wrześniu odbywają się dni otwarte NKW, zupełnie za 

darmo przewodnik oprowadza po stacji w Karczmiskach. Październik to gratka dla 

smakoszy, których nie może ominąć festiwal pieczonego ziemniaka. 

Oferta NKW kierowana jest głównie do szkół i przedszkoli, firm i samorządów, 

organizacji turystycznych i podmiotów organizujących wyjazdy integracyjne, a także 

ośrodków wczasowych, sanatoriów, uzdrowisk, gospodarstw agroturystycznych i 

rodziców z dziećmi. W podróży nikt nie będzie się nudził. Świetną zabawę 

zagwarantują przygotowane atrakcje, takie jak: przygrywający akordeonista lub DJ, 

animator dla dzieci, zwiedzanie kompleksu stacyjnego i Muzeum Kolejki w 

Karczmiskach. Nikt nie będzie też głodny, bo czeka na nas piknik, bądź kuchnia 

regionalna w czasie przejazdu. Dla aktywnych przygotowano przejażdżkę bryczką bądź 

konno, wynajem rowerów, a także wycieczka autokarową po okolicy i spływ kajakowy 

rzeką Chodelką. 
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Fot. 11. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa - Przystanek na polanie koło 
Karczmisk 

 

Źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1350&mode=news&group=221&news=7172&p= dostęp 

19.01.2012 

 

Bieszczadzka Ciuchcia ruszyła 22 stycznia 1898 r. kiedy to do stacji kolejki 

wąskotorowej w Majdanie k/Cisnej przybył parowóz produkcji niemiecko - austriackiej 

firmy Krauss. Data ta rozpoczyna ponad stuletni okres istnienia bieszczadzkiej kolejki, 

której towarzyszą wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jest ostatnią z kilku 

istniejących dawniej w Karpatach Wschodnich kolejek służących do transportu drewna, 

jedyną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie o typowo górskim charakterze. Wraz z 

budową linii w Majdanie wybudowano budynek stacyjny, magazyn towarowy, rampę 

załadunkową, parowozownią oraz budynki mieszkalne dla pracowników. Budowa linii 

kolejowej oraz kolejek leśnych umożliwiła transport drewna na rynki Węgier i Austrii i 

innych krajów Europy. Wybuch I Wojny Światowej (1914) nie ograniczył ruchu kolejki. 

Dopiero niepowodzenia wojsk austriackich na froncie wschodnim spowodowały 

ewakuację pracowników, sprzętu i urządzeń kolejki. Zniszczono większość mostów, 

przepustów i innych budowli. W okresie I-szej Wojny Światowej kolejka funkcjonowała 

jako wojskowa kolej polowa, służąc kolejno wojskom austriackim i rosyjskim. 
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Normalizacja od 1920 r. spowodowała, że prywatną kolejkę Nowy Łupków – Majdan 

przejął Zarząd Okręgowej Dyrekcji we Lwowie. Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej 

kolejkę ponownie wyłączono z eksploatacji. Niemcy po zajęciu tych terenów bardzo 

szybko dostosowali kolejkę do potrzeb wojskowych. Naprawiono tory, tabor i budynki, 

wznawiając eksploatację w listopadzie 1939 r. Tym środkiem transportu wywożono 

drewno oraz kontygenty (płody rolne, bydło, trzodę). Z okresu międzywojennego 

pozostało w bardzo złym stanie technicznym tylko kilka obiektów na stacji w Majdanie. 

Po wojnie to administracja lasów państwowych zleciła odbudowę kolejki i taboru. W 

obecnym kształcie kolejkę odbudowano w latach 1954-1964. Rozbudowa 

bieszczadzkiej kolejki leśnej była największą powojenną inwestycją na kolejach leśnych 

i obejmowała połączenie kolejki Nowy Łupków – Majdan z Rzepedzią oraz 

przedłużenie kolejki z Majdanu do Mocarnego. Łączna długość torów osiągnęła 104 

km. Wszystkie prace były prowadzone w trudnych, wręcz pionierskich warunkach. 

Bardzo małe zaludnienie tych terenów, zupełny brak bazy noclegowej i żywieniowej, 

rozstanie z rodzinami, były dla pracujących szczególnie uciążliwe. W dniu 1.12.1994 r. 

bieszczadzka kolejka leśna została wyłączona z eksploatacji. 

W 1992 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł o wpisaniu do rejestru 

zabytków województwa krośnieńskiego pod numerem A - 284 układ komunikacyjny 

kolejki wąskotorowej oraz tabor jako dobro kultury. Wpis ten wykluczył możliwość 

fizycznej likwidacji kolejki. W 1996 roku powstała Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki 

Leśnej, której statut stanowi:„Celem Fundacji jest utrzymanie w ruchu zabytkowej, 

wąskotorowej kolejki w Bieszczadach co przyczyni się do poprawy środowiska 

naturalnego w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie, 

aktywizacji turystyczno-gospodarczej gmin Cisna i Komańcza oraz ochrony zabytku”. 

Ponownemu uruchomieniu kolejki towarzyszyła promocja prasowa, audycje radiowe i 

programy TV ogólnopolskie oraz regionalne. Niewątpliwie znaczącym dla Fundacji 

wydarzeniem ostatnich lat jest uzyskanie środków finansowych z Podkarpackiego 

Regionalnego Programu Regionalnego. Pozwoliło to na remont taboru, budowę 

sanitariatów na stacji kolejki, rozpoczęte zostały remonty zabytkowych, będących w 

bardzo złym stanie technicznym budowli. Po zakończeniu remontów tych obiektów 

zostaną stworzone możliwości prowadzenia przewozów kolejką w okresie zimowym, 
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zatrudnienia pracowników w okresie całego roku, a po sezonie letnim remontów i 

konserwacji taboru. 15 

Obecnie „Bieszczadzka ciuchcia” jeździ na trasie Majdan – Przysłup oraz 

Majdan – Balnica. W planie są remonty również innych odcinków dawnej historycznej 

trasy: do Wetliny i Łupkowa. Kolejka po raz pierwszy zimą miała ruszyć  podczas ferii 

zimowych 2012. Podczas wakacji kolejka jeździ każdego dnia. W roku 2011 kolejka 

przewiozła już ponad 72 tys. pasażerów to rekord w porównaniu z latami 

wcześniejszymi – w 2010 było 60 tys. osób, a w 2009 68 tys. Prędkość 15km/h 

dedykowana jest turystom, którzy w spokoju mogą podziwiać piękno Bieszczad. W 

maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku jej pociągi kursują w soboty i 

niedziele. W pozostałe dni istnieje możliwość wynajęcia pociągu. Trasa przejażdżki jest 

bardzo urozmaicona. Z rozległej doliny prerii Woli Michowej wiedzie wąską górską 

doliną do granicy ze Słowacją w Balnicy. Stąd zaczyna się uroczy leśny odcinek 

bieszczadzkiej kniei, na którym ciuchcia przeciska się przez puszczę bukową w paśmie 

granicznym. Duże wrażenie wywiera pustkowie dawnej Solinki, a następnie zjazd 

wzdłuż koryta górnej Solinki przez Żubracze do Majdanu. Z tej głównej stacji ciuchcia 

wyrusza przez coraz szerszą dolinę do Cisnej i Dołżycy, a stąd - opuszczając uroczą 

dolinę Solinki - wspina się coraz wyżej odsłaniając przy wielu zakrętach coraz bardziej 

rozległe panoramy na pasmo graniczne oraz masywy Łopiennika i Falowej. Nagrodą 

jest najwspanialsza z nich - panorama w przełęczy Przysłup na BPN i najwyższe 

połoniny bieszczadzkie. Warto tutaj pokrzepić się pstrągiem i piwem w smażalni 

kończącej tę piękną trasę. Obok czeka na nas galeria rzeźbiarska z pamiątkami i 

wydawnictwami regionalnymi, a w zasięgu wzroku najbardziej urocze zakątki 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego.16 

W historii Bieszczadzkiej „Ciuchci” bywały momenty lepsze i gorsze, gdy 

kolejka nie wyjeżdżała na trasę. Dzisiaj ten unikatowy środek lokomocji cieszy się dużą 

popularnością. Co roku z kolejki korzystają turyści z Polski i zagranicy. 

 

 

 

 

 
                                                 
15 http://kolejka.bieszczady.pl/ dostęp 20.01.2012 
16 http://www.bieszczady.pik-net.pl/ciuchcia.phtml dostęp 20.01.2012 
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Fot. 12. Stacja Bieszczadzkiej Kolejki 

 
Źródło: http://bogracz.blogspot.com/2010/09/bieszczadzka-kolejka-waskotorowa.html dostęp 20.01.2012 

 
 

Parowozownia Wolsztyn stała się stacją węzłową w roku 1896 chociaż kolej 

dotarła tam już w 1886 (pierwsza linia połączyła Wolsztyn ze Zbąszyniem). Później 

Wolsztyn uzyskał połączenia z Lesznem, Grodziskiem i Żaganiem. Równolegle z 

budową linii trwała rozbudowa obiektów stacyjnych i zaplecza w Wolsztynie. W roku 

1895 powstał budynek dworca kolejowego oraz dwie nastawnie. Były to budynki 

typowe dla pruskiego stylu budownictwa kolejowego, zbudowane z cegły klinkierowej, 

licowanej z dwuspadowymi dachami krytymi dachówką. W roku 1907 ukończono też 

budowę warsztatów parowozowych - czterostanowiskowej hali postojowej, wieży 

wodnej, kanału oczystkowego, zasieku węglowego oraz obrotnicy o średnicy 16 m. W 

skład Parowozowni wchodziły takie obiekty jak: hala napraw parowozów, wieża wodna 

studnia kopana - usytuowana jak obecnie, a ponadto pomieszczenia typu barakowego 

jak stolarnia, magazynki warsztat ślusarski, szatnia i umywalnia. Linie kolejowe 

wychodziły z Wolsztyna w różnych kierunkach, a było ich aż 5, z uwagi na różne daty 

budowy, posiadały odmienny i zróżnicowany styl architektoniczny obiektów stacyjnych 

i inżynierskich, zachowany zresztą prawie bez zmian do dziś. Później dopiero stały się 

ważnymi ciągami komunikacyjnymi, łączącymi miasta powiatowe i wojewódzkie: 

Luboń - Wolsztyn - Sulechów, 

Wolsztyn - Nowa Sól - Żagań, 

Zbąszyń - Wolsztyn - Leszno. 



 51 

Powstała na początku XX wieku parowozownia wolsztyńska obsługiwała 

głównie odcinki lokalne tj. do Konotopu, Nowej Soli, Sulechowa oraz Grodziska. W 

dniu wybuchu II wojny światowej tj. 1 września został spalony budynek dworca w 

Wolsztynie. Jego funkcję przejął barak oraz drewniany budynek ekspedycji kolejowej, 

który przetrwał zresztą do dnia dzisiejszego. Zwiększony został stan zatrudnienia do 

około 300 pracowników. Tworząca się załoga parowozowni w lutym 1945 roku 

wywodziła się z pracowników zatrudnionych w okresie okupacji oraz nowych z 

Wolsztyna i jego terenu. Wszyscy jednomyślnie pragnęli jak najszybszego 

uruchomienia parowozowni. W roku 1982 Lokomotywownia Wolsztyn z uwagi na 

zmniejszający się stan zatrudnienia i kurczący się zakres obsługi linii kolejowych 

przestała być jednostką samodzielną i została przyporządkowana wiodącej jednostce w 

Lesznie. Od tego roku zatrudnienie i praca przewozowa miały już tylko tendencję 

spadkową.  

Stacja w Wolsztynie posiada niezwykle bezpieczny dla prowadzenia ruchu 

pociągów układ torów i zabezpieczeń ZRK - przebiegi pociągów dla każdego kierunku 

nie krzyżują się, semafory i rozjazdy są powiązane układem wzajemnych zależności. 

Stacja Wolsztyn ze swoim zabytkowym, nieskażonym jeszcze współczesną cywilizacją 

techniczną charakterem stanowi naturalne zaplecze dla tej ostatniej na sieci PKP 

czynnej parowozowni. Obecnie parowozy są tu wykorzystywane do prowadzenia ruchu 

pasażerskiego. W roku 2003 spółka PKP CARGO S.A. przejęła parowozownię i 

zabytkowy tabor. W trosce o szacunek dla tradycji otoczone opieką zostały zabytki 

kolejowej kultury materialnej i utrzymuje się je w pełni sprawności technicznej. W 

oparciu o tabor zabytkowy PKP CARGO S.A. stale poszerza ofertę usług, między 

innymi organizując na terenie parowozowni pobyty turystów z Polski, Europy, USA i 

Japonii zainteresowanych techniką parowozową, a także imprezy i przejazdy 

okolicznościowe taborem historycznym. W maju 2005 z inicjatywy Zarządu została 

powołana fundacja ERA PAROWOZÓW. Celem fundacji jest ochrona zabytkowego 

taboru historycznego w Chabówce, Kościerzynie i Wolsztynie oraz współpraca w 

rozwoju działalności turystycznej tych skansenów. Fundacja dysponuje kapitałem 

początkowym i dzięki temu prowadzi działalność komercyjną oraz stara się o pieniądze 

na remonty taboru z różnych źródeł np. z funduszy samorządowych i unijnych. Dzięki 

temu powstała nowa jakość i możliwość ratowania zabytków, które są przecież 

znakomitym elementem promocji PKP CARGO S.A.  
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Wszystkie te działania umożliwiły uruchomianie pociągów turystycznych na 

zamówienie a także pociągów pasażerskich "retro", które zostały ujęte w rozkładzie 

sieciowym PKP i są obsługiwane taborem zabytkowym z Wolsztyna, a także z 

Chabówki i Kościerzyny. Są to pociągi w różnych relacjach uruchamiane przez Zakłady 

Taboru w Poznaniu, Krakowie i Gdyni. Ceny biletów dla ogólnodostępnych 

pasażerskich pociągów "retro" są tak kalkulowane, aby z przejazdu mógł skorzystać 

każdy, kto chce poczuć atmosferę dawnej kolei. Przy współpracy z Fundacją Era 

Parowozów realizowane są natomiast komercyjne przejazdy turystyczne na 

zamówionych trasach i wybranym taborem. Inauguracja planowych pasażerskich 

pociągów "retro" odbyła się w kwietniu 2004 roku przy olbrzymim zainteresowaniu 

mediów, publiczności i samorządów lokalnych widzących duża szansę dla rozwoju 

turystyki i przyciągnięciu turystów z kraju i zagranicy. Za działalność Parowozowni 

Wolsztyn PKP CARGO S.A. otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za 

Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2006. Znane są organizowane takie imprezy jak 

Parada Parowozów, Parowozjada, czy pociąg Costerina. Współpraca z samorządem  

zaowocowała między innymi wspólną organizacją obchodów 100-lecia Parowozowni 

Wolsztyn w roku 2007. W ramach tych obchodów zorganizowano różne spotkania, 

konkursy plastyczne i fotograficzne oraz największą z dotychczasowych XIV Paradę 

Parowozów z udziałem Polskich i zagranicznych parowozów. Po raz pierwszy 

mogliśmy gościć w Polsce najszybszy czynny parowóz na świecie, który przyjechał z 

Niemiec, z Wielkiej Brytanii promem przypłynął GWR 5521, Węgrzy zaprezentowali 

parowóz z 1917 r., a Czesi inny potężny parowóz oraz tendrzaka. Impreza zgromadziła 

około 20.000 osób. Po raz pierwszy zorganizowano niesamowite widowisko "Światło, 

dźwięk i para", podczas którego parowozy zaprezentowały się w niecodziennej scenerii. 

W tym też roku najstarszy osobowy parowóz polskiej konstrukcji Ok22-31 wyjechał do 

Budapesztu, aby reprezentować PKP CARGO S.A. podczas VII Grand Prix Lokomotyw 

Parowych.17 

Parowozownia organizuje również obchody Dnia Dziecka, podczas którego 

prezentowane są ciekawostki parowozowni w sposób zrozumiały dla dzieci. 

Zaprezentowana została praca najważniejszych maszyn i urządzeń takich jak obrotnica, 

żuraw wodny, dźwig węglowy, zapadnia hydrauliczna. Odbywały się również konkursy 

zręcznościowe, wiedzy o parowozowni, przejażdżki drezyną i w kabinie parowozu oraz 

                                                 
17 http://www.parowozowniawolsztyn.pl/ dostęp 20.01.2012 



 53 

niespodzianki. Parowozownia Wolsztyn to jeden z najbardziej znanych tego typu 

obiektów w Polsce. 

 
Fot. 13. Parowozy Show – Parada Parowozów 2011 

Źródło: http://parowozowniawolsztyn.pl/gallery/1028.jpg dostęp 20.01.2012 

 
 

4.3. Perspektywy rozwoju turystyki kolejowej 

W Polsce turystyka kolejowa jest zjawiskiem dość nowym i nie jest 

odpowiednio promowane. Według Polskiej Organizacji Turystycznej wśród 150 

najbardziej atrakcyjnych turystycznie obiektów 1/3 to zabytki związane z dziedzictwem 

przemysłowym, wśród których znajdują się linie kolei wąskotorowych i muzea 

kolejowe. W Polsce zewidencjonowano całą masę obiektów kolejnictwa, mogących 

stanowić potencjalną atrakcję turystyczną. Odpowiednio odrestaurowane obiekty 

kolejowe podnoszą atrakcyjność turystyczną danego obszaru, za czym idzie rozwój 

sektora usług i ożywienie rynku pracy. Atrakcje związane z koleją nie ograniczają się 

do samego przejazdu – organizowane są wystawy, imprezy tematyczne, prelekcje, 

warsztaty, zajęcia edukacyjne dla dzieci i nawet szkolenia. Jest to też ciekawa 

propozycja dla firm, które mogą w scenerii kolorowych wagoników zorganizować 

imprezę integracyjną czy spotkanie biznesowe. 
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Niestety biorąc pod uwagę stan techniczny zarówno taboru jak i linii czy 

budynków przyszłość wielu kolejek wąskotorowych w Polsce może nie dostąpić 

powrotu do świetności. Wiele obiektów w Polsce mimo że organizuje przejazdy kolejką 

nie jest znana poza swoim regionem. Słaba promocja i brak infrastruktury to częste 

braki, które sprawiają, że nikt w Polsce o kolejce nie słyszał. Brakuje w Polsce 

kalendarza imprez, dzięki któremu zainteresowane tym tematem osoby mogłyby 

sprawdzać gdzie i co się odbywa. Ważne żeby taki kalendarz występował przynajmniej 

w 3 wersjach językowych. Do Polski przyjeżdża wielu miłośników kolei z Niemiec, 

Francji czy Wielkiej Brytanii. 

Wiele jest w naszym kraju obiektów wartych uwagi, wystarczy je odpowiednio 

przystosować do warunków letnich i zimowych, tak aby stały się dostępne przez cały 

sezon. Każda linia kolejki posiada swoją historię, która może stać się punktem 

zaczepienia przy tworzeniu nowego produktu turystycznego. 

 
 
 

4.4. Wnioski 
 

Koleje wąskotorowe w Polsce i Europie to produkt turystyczny idealny dla 

każdego odbiorcy, tak samo ciekawy dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych czy 

miłośników kolei. Wagoniki mają swój urok, czar i historię, którą warto opowiedzieć. 

Do poziomu Europy jeszcze wiele nam brakuje ale społeczeństwo i władze 

samorządowe zaczynają myśleć o zabytkach kolejnictwa jak o potencjalnych atrakcjach 

turystycznych, które mogą stać się punktem zaczepienia dla rozwoju turystyki w 

regionie. Unia Europejska również dofinansowuje projekty związane z tym rodzajem 

obiektów, dzięki czemu remonty, odbudowa czy modyfikacje stają się bardziej 

osiągalne. Ofertę powinno się skierować do jeszcze szerszego grona, tak aby każdy 

mógł poczuć romantyzm buchającej parą lokomotywy. 
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5. Szczegółowa charakterystyka Żnińskiej Kolejki W ąskotorowej 

 

5.1. Rys historyczny 

Głównymi pomysłodawcami budowy kolei na terenie powiatu żnińskiego byli 

właściciele dużych gospodarstw rolnych, którzy widzieli korzyści płynące z połączenia 

ich majątków z budującą się cukrownią. Znaleźli wsparcie u starosty Karla von Daviera 

oraz przekonali sejmik powiatowy do korzyści płynących z połączenia miejscowości 

powiatu z jego stolicą. Dla zapoznania się z funkcjonowaniem kolei lokalnej delegacja 

władz powiatowych wyjechała do Maklemburgi, gdzie w okolicach miejscowości 

Friedland i Jermen pracowała już kolej o szerokości toru 600mm i długości ok. 100km. 

Zamówienie na opracowanie projektu kolei, która miała połączyć południową część 

powiatu ze Żninem zlecono berlińskiemu przedstawicielstwu firmy Bochumer Verein 

fur Bergbau und Gusstahlfabrikation. Pomiary zostały przeprowadzone jesienią 1892 

roku.  

Zaplanowano budowę linii głównej ze Żnina do Rogowa, z myślą o 

przedłużeniu dalej do kolei normalnotorowej. Zdaniem projektantów do obsługi sieci 

trakcyjnej potrzebne były 3 lokomotywy i 58 wagonów. Koszt budowy i materiałów 

miały wynieść 330 tys. Marek. Oddanie kolei do eksploatacji zaplanowano na wrzesień 

1893 roku. Decyzję o budowie kolei podjął sejmik powiatowy na posiedzeniu w dniu 21 

marca 1893 roku. Zdecydowano, że kolej będzie budowana siłami własnymi powiatu, a 

w Bochumer Verein fur Stahlbahn złożono zamówienie na dostawę materiałów i taboru. 

Budowę linii rozpoczęto od stacji normalnotorowej w Żninie, gdzie usytuowano 

również stację wąskotorową, parowozownię, warsztaty naprawcze, wodociągi, 

urządzenia trakcyjne i rampę przeładunkową z kolei normalnotorowej na wąskotorowej. 

Jednocześnie zbudowano połączenie z kolejką Cukrowni Żnin i odtąd obie te koleje 

współpracowały ze sobą aż do likwidacji kolei cukrowniczej. Główna linia Żnińskiej 

Kolei Powiatowej przebiegała przez Rydlewo, Biskupin do Rogowa o długości 20 km, z 

odgałęzieniem od Biskupina przez Gąsawę do Szelejewa o długości 8 km. Prace przy 

budowie linii prowadzone były w szybkim tempie – w październiku 1893 roku już 

uruchomiono pierwsze pociągi towarowe do zwózki buraków cukrowych dla Cukrowni 

w Żninie. Budowa wymienionych linii trwała zaledwie trzy miesiące, dzięki pomocy 

kolejowych wojsk. 18 

                                                 
18 M. Czaja, Żnińska Kolej Powiatowa, Wyd. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Żnin 2008, s. 4-5 
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Rozpoczęcie ruchu osobowego zaplanowano na 1 maja 1894 roku, ale koncesję 

dla władz powiatowych na okres 60 lat na prowadzenie kolei użytku publicznego wydał 

prezydent rejencji w Bydgoszczy w dniu 13 czerwca 1894 roku. 27 czerwca odbył się 

komisaryczny odbiór kolei. Właściwe urzędy sprawdziły, czy kolej została zbudowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niedzielę 1 lipca 1894 roku odbyły się 

uroczystości otwarcia nowej kolei – Żnińskiej Kolei Wąskotorowej ( Kleinbahn Znin). 

Na stacji w Żninie czekały na zaproszonych gości ozdobione zielonymi girlandami 

parowozy i wagony. Pierwszy pociąg, który przybył na udekorowaną stację w Gąsawie 

został powitany przez radnych gminnych z burmistrzem Śmierzchalskim oraz 

wystrzałami petard. W Rogowie przy wjeździe do miasta rozwieszone były girlandy, a 

przybyłych powitał burmistrz Gohr, który zaprosił wszystkich na poczęstunek.  

 

W chwili uruchomienia na kolei znajdowało się: 

• 30 wagonów odkrytych o ładowności 2500 kg i pojemności 4m3, 

• 25 wagonów odkrytych o ładowności 6000 kg i pojemności 8m3, 

• 12 wózków do przewozu dłużycy, 

• 2 wagony kryte o ładowności 6000 kg, 

• 2 zamknięte wagony osobowe dla 30 osób każdy, 

• 2 otwarte wagony osobowe letnie dla 30 osób każdy. 

 

Na całej linii nie wybudowano żadnych budynków. Tylko na stacji w Żninie 

znajdowała się otwarta poczekalnia, magazyn towarowy i parowozownia oraz rampa 

przeładunkowa. W trakcie budowy znajdowała się instalacja wodna dla zaopatrywania 

parowozów, która wykorzystywała ujęcie wody w cukrowni. Początkowo parowozy 

pobierały wodę z rowów i rzeczek. Pierwotnie na kolei znajdowało się 13 punktów 

ładunkowych i zarazem przystanków osobowych. W tory wbudowane były także 

rozjazdy umożliwiające przyłączenie tymczasowo układanych bocznic do ładowania 

ziemiopłodów. Bilety podróżnym sprzedawał konduktor w pociągu. W przewozie 

towarów pośredniczyli agenci, którzy w swych mieszkaniach przyjmowali i wydawali 

przesyłki drobnicowe oraz przyjmowali zamówienia na przewozy całowagonowe i 

awizowali ich przybycie. Dla ułatwienia im pracy i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, 

wybudowano sieć łączności telefonicznej. Dla zaspokojenia potrzeb przewozowych 
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początkowo zatrudnionych było tylko dwóch urzędników, dwóch maszynistów, dwóch 

palaczy i jeden konduktor. Dla utrzymania torów zatrudniono trzech pracowników.19 

Powiat żniński jako jeden z pierwszych rozpoczął budowę kolei lokalnej, 

dlatego też budowa ta wzbudziła spore zainteresowanie. Wynikiem tego były publikacje 

w prasie lokalnej i fachowej, informujące o postępach robót oraz wizyty władz 

administracyjnych i samorządowych, które zapoznawały się z prowadzonym 

przedsięwzięciem. Już w następnym roku rozpoczęto budowę linii od Rogowa do Ośna 

długości 13 km. Właśnie w Ośnie powstała druga stacja przeładunkowa z koleją 

normalnotorową Gniezno – Damasławek. Dobra koniuktura gospodarcza tego okresu, 

jak również zapotrzebowanie na płody rolne, stworzyły ożywiony ruch na kolei, dając 

tym samym duże dochody. Zachęciło to Zarząd ZKP do budowy dalszych linii. W roku 

2990 rozbudowano linię ze Żnina do Obiecanowa o długości 16 km, na której 

uruchomiono wyłącznie pociągi towarowe. Ruch osobowy na tej linii otwarto dopiero 1 

czerwca 1912 roku.  

W lecie 1907 roku, zatrudniono ponownie wojska kolejowe (Eisenbahnpioniere) 

do budowy nowej linii odgałęziającej się w Rydlewie do odległej o 9 km miejscowości 

Ostrówce. Tam też zbudowano port śródlądowy i zaczęto przeładowywać cukier 

przywożony wagonikami kolei na barki śródlądowe. Oficjalne otwarcie tej linii dla 

ruchu pasażerskiego nastąpiło 7 czerwca 1908 roku. 16 października 1913 roku otwarto 

nowy 5-cio kilometrowy odcinek linii od Szelejewa do Grochowisk Szlacheckich, na 

którym odbywał się ruch towarowy. W roku 1914 sieć ŻKP wynosiła 73,6 km i składała 

się głównie z szyn typu H-72 o ciężarze 10kg/m.b. Postawiono też wiele przepustów i 

mostów. Trzy największe mosty o drewnianej konstrukcji o długości ponad 10 m 

zbudowano w Żninie, Wenecji Dolnej i pod Rogowem.  

Przewozy towarowe ŻKP były w znacznym stopniu zależne od urodzaju w 

rolnictwie i od koniukturalnego cyklu gospodarki w poszczególnych okresach czasu. W 

1911 roku kolej zatrudniała 68 pracowników i przewoziła ponad 82 tys. pasażerów oraz 

ponad 561 ton masy towarowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku całkowicie 

polska administracja na kolei nastąpiła dopiero w 1920 roku. W 1930 roku, kiedy 

odkryto złoża żwiru w Żużołach, wybudowano 2 km linii od Obiecanowa do Żużołów, 

gdzie powstała kopalnia i uruchomiono pociągi wahadłowe do przewozu żwiru do 

Żnina.  

                                                 
19 Kolej Wąskotorowa na Pałukach, Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Żnińskiego, Żnin 2009, s.5-7 
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Rysunek 4. Schemat systemu komunikacyjnego Żnińskiej Kolei Powiatowej 

 
Źródło: http://www.cleeve.com/znin/index.htm dostęp 25.03.2012 

 

Trudna sytuacja gospodarcza, jaka zaistniała w naszym kraju na początku lat 30-

tych, będąca skutkiem światowego kryzysu, nie ominęła też kolejki żnińskiej. Według 

danych z 1935 roku przewieziono zaledwie 24 tys. pasażerów i 45 ton towarów. W 1938 

roku zamknięto całkowicie przewozy pasażerskie na trasie Żnin – Ostrówce. Podczas 

drugiej wojny światowej władze niemieckie uruchomiły w sezonie letnim od 1943 roku 

jedną parę pociągów pasażerskich w każde święto i niedzielę, nad jezioro Ostrówce, 

gdzie znajdowało się kąpielisko i plaża. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, ŻKP wraz 

z powiatem wróciła do macierzy. W odbudowywanym ze zniszczeń kraju, zaczął się 
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dynamiczny wzrost gospodarki, a co za tym idzie wzrost przewozów. W latach 1945-

1950 średnia roczna przewozów masy towarowej wyniosła 800 ton, natomiast w ruchu 

pasażerskim 40 tys. podróżnych. 

W myśl ustawy o nacjonalizacji komunikacji publicznej, w 1949 roku wszystkie 

koleje powiatowe zostały przejęte przez PKP. W myśl przepisów kolei państwowych, 

przystąpiono do przebudowy nawierzchni, wymieniając dotychczasowe lekkie typy 

szyn na staroużyteczne szyny normalnotorowe, szyny wąskotorowe H-93 o ciężarze 

18,3 kg/mb., a w niektórych miejscach wprowadzono znormalizowane szyny 

wąskotorowe średniego typu Sw o ciężarze od 19 do 25 kg/mb. Dokonano również 

przebudowy wielu urządzeń inżynieryjnych, a przede wszystkim drewniane mosty i 

przepusty zastąpiono nowymi, wykonanymi ze stali lub żelbetonu.  

Do lat pięćdziesiątych kolej pozostawał głównym środkiem transportu na terenie 

powiatu, wypieranym następnie przez komunikację samochodową. Rozbudowano sieć 

dobrych szos, często biegnących równolegle do torów kolejki. Spowodowało to odpływ 

pasażerów, których większość zaczęła korzystać już w latach następnych z autobusów 

Państwowej Komunikacji Samochodowej. Nie bez znaczenia było także przedstawienie 

się Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu na naprawę 

lokomotyw spalinowych. Spowodowało to podniesienie kosztu remontów kotłów, przez 

co zniechęceni właściciele przestali oddawać parowozy do naprawy. W 1962 roku 

zawieszono na całej kolei ruch osobowy, a także w tym samym czasie zaczęły 

stopniowo spadać przewozy masy towarowej. Złożyło się na to wiele przyczyn, jak 

zamknięcie kopalni żwiru w Żużołach, brak robotników do prac przeładunkowych, 

likwidacja żeglugi śródlądowej, przejmowanie przewozów masy towarowej przez 

transport samochodowy. Nie bez znaczenia był także fakt, że wielu dotychczasowych 

klientów kolejki zakupiło własny transport w postaci samochodów ciężarowych lub 

ciągników z przyczepami. Zaistniała sytuacji doprowadziła do tego, że zaczęto zamykać 

i likwidować następujące linie: do 1972 roku Obiecanowo – Żory (2km), Uścikowo – 

Wola (6km), Szelejewo – Grochowiska Szlacheckie (5km), Ośno – Sarbinowo (5km). 

W 1978 roku zamknięto linię Rydlewo – Ostrówce (9km) i zdemontowano tory. W 1991 

roku zamknięto linię Sarbinowo – Rzym (5km),a w następnym roku Obiecanowo – 

Żnin (16km). Do 1995 roku zamknięto ogółem 48 linii, które w większości zostały 

zdemontowane.20 

                                                 
20 M. Czaja, Żnińska Kolej Powiatowa, Wyd. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Żnin 2008, s. 4-7 
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Informacja o planowanej likwidacji ŻKD zainspirowała miejscową społeczność 

do działania. Po wielomiesięcznych staraniach uzyskano zgodę i w Wenecji, pod 

ruinami zamku powstało pierwsze w Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej. Otwarto je 8 

października 1972 roku. Już w grudniu tego roku Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Żninie zwróciło się do dyrektora DOKP w Poznaniu z wnioskiem o 

„przywrócenie ruchu pasażerskiego o charakterze turystycznym w Żnińskiej Kolei 

Dojazdowej na odcinku Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa i z powrotem. Ruch ten 

proponujemy wprowadzić od 1973 roku w sezonie turystycznym, tj. w m-ch V-X na 

normalnych zasadach kolejowego ruchu pasażerskiego nie kolidującego z istniejącym 

ruchem towarowym wg ustalonego rozkładu jazdy w odstępach ok. 2 godzin.” Na 

pozytywne załatwienie wniosku trzeba było poczekać. W międzyczasie kolej przeszła 

pod zarząd Północnej Dyrekcji Okręgowych Kolei Powiatowych (DOKP) w Gdańsku i 

tam zapadła decyzja. W warsztatach w Koronowie przygotowano odpowiedni skład 

wagonów. Ruch planowy zapoczątkowano na 1 maja 1976 roku. Z uwagi na bardzo 

atrakcyjny przebieg trasy, leżący na Szlaku Piastowskim kolej bardzo szybko zdobyła 

popularność. Wielokrotnie w szczycie sezonu nie wszyscy chętni mogli znaleźć miejsce 

w pociągu. Dlatego wiosną 1989 roku, po wybudowaniu mijanki w pobliżu Muzeum 

Kolei Wąskotorowej w Wenecji i wykonaniu następnych wagonów, można było 

zwiększyć ilość pociągów.  

 

Fot. 14. Pierwsza pocztówka z motywem Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji 

 
Źródło: http://1.bp.blogspot.com/-

J1c8ILmKJ2A/T0enGVpcBhI/AAAAAAAANR8/QNZ1FXo2EJo/s1600/parow%C3%B3z1.jpg dostęp 

25.03.2012 
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Po zmianach jakie zaszły w Polsce po 1989 roku Polskie Koleje Państwowe 

przechodzą ciągle reformy, reorganizacje i restrukturyzacje, które klienci odczuwają 

jako pogorszenie oferty. Dla kolei wąskotorowych reformatorzy mieli tylko jedno 

rozwiązanie – wszystkie należy zamknąć, nawet te, które wieloletnią pracą 

nierozerwalnie wrosły w krajobraz niektórych regionów Polski. W marcu 2003 roku 

nastąpiło przekazanie torów i taboru Żnińskiej Kolei Dojazdowej samorządowi, ale 

tylko linii ze Żnina do Gąsawy o długości 12 km. Do jej eksploatacji powołano spółkę, 

której udziałowcami zostali powiat żniński i gmina Gąsawa. Później dołączyła gmina 

Żnin. W ten sposób powstała Żnińska Kolej Powiatowa S.A. Na zlecenie PKP wiosną 

2003 roku rozebrano tory z Gąsawy do Szelejewa i z Biskupina do Rzymu. 29 kwietnia 

2004 roku ŻKP otrzymała licencję na przewóz osób, spełniając w ten sposób wymogi 

formalno – prawne by móc dalej służyć turystom. Kolejna zmiana zaszła 28 maja 2009 

roku, gdy w Żninie podpisano akt notarialny, który w zasadniczy sposób zmienia układ 

własnościowy Żnińskiej Kolei Powiatowej. Obecnie udziałowcem większościowym jest 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Pozostałe udziały w spółce 

należą do województwa kujawsko – pomorskiego, powiatu żnińskiego oraz gminy Żnin 

i Gąsawa. Ma to zapewnić kolei lepsze, bardziej efektywne funkcjonowanie w 

następnych latach, ku satysfakcji wielotysięcznych rzeszy turystów odwiedzających 

Pałuki.21 

Od początku istnienia Muzeum posiadało bardzo skromny personel. Pierwszym 

kierownikiem weneckiej placówki został jeden z inicjatorów budowy skansenu Jerzy 

Pawłowski. Stałe zatrudnienie otrzymały dwie panie: do sprzątania i pilnowania. Na 

czas otwarcia Muzeum dla zwiedzających zatrudniano dodatkowo kasjerkę i 

przewodnika – legendarnego kolejarza, który jak nikt potrafił barwnie prawdziwą 

pałucką gwarą opowiadać o dziejach kolei.22 

 

 
5.2. Istniejąca linia i tabor komunikacyjny 

Otwarcie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji oraz wzrastający ruch 

turystyczny skłoniły PKP do uruchomienia w sezonie letnim przewozów na trasie 

                                                 
21 Kolej Wąskotorowa na Pałukach, Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Żnińskiego, Żnin 2009, s.16-

21 
22 M. Czaja, Żnińska Kolej Powiatowa, Wyd. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Żnin 2008, s. 11-12 
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łączącej atrakcyjne turystycznie miejscowości: Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa 

(odcinek o długości 12 km).  

Za stację początkową przyjmuje się stację przy ul. Potockiego w Żninie, która 

leży w sąsiedztwie dawnego dworca kolei normalnotorowej. Pociąg przejeżdża przez 

ulicę 700-lecia i kieruje się na południe w kierunku dawnej stacji Rydlewo. Mijając 

rozległy krajobraz pól kolejka dojeżdża do stacji Wenecja – Ośrodek Wypoczynkowy. 

Jest to przystanek, z którego najczęściej korzystają klienci miejscowego ośrodka 

wypoczynkowego. Dalsza trasa wiedzie brzegiem Jeziora Weneckiego aż do stacji 

Wenecja znajdującej się pomiędzy ruinami zamku i Muzeum Kolei Wąskotorowej. Po 

odjeździe z Wenecji pociąg kieruje się wzdłuż drogi, potem brzegiem jeziora do 

Biskupina. Kolejna stacja jest ostatnią i znajduje się na zachodnim skraju miejscowości 

Gąsawa, skąd widać już pomnik Leszka Białego. 

 
 
Fot. 15. Aktualna trasa kolejki 

 
Źródło: zbiory własne autora 
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W obecnej chwili tabor Żnińskiej Kolei Powiatowej składa się z 3 lokomotyw 

spalinowych produkcji rumuńskiej serii Lyd2, które są używane do prowadzenia 

pociągów turystycznych oraz 2 lokomotyw produkcji polskiej serii Ld1, którymi 

wykonuje się prace manewrowe na stacji w Żninie. Kolej posiada także parowóz Px38-

805, który w 202 roku otrzymał nazwę LEON na cześć Leona Lichocińskiego. Do 

wyjazdów na szlak w celu wykonywania remontów służy także drezyna motorowa oraz 

drezyna ręczna, nazywana moja - twoja.23 

 

Fot. 16. Parowóz Px38-805, zwany Leonem – kiedyś 

 
Źródło: http://smkznin.pl/px38.html dostęp 25.03.2012 

 

Fot. 17. Parowóz Px38-805, zwany Leonem – dziś 

 
Źródło: http://visitkujawsko-pomorskie.pl/upload/zninska%20Kolej%20Powiatowa%20-%20Leon.jpg 

dostęp 25.03.2012 

                                                 
23 Kolej Wąskotorowa na Pałukach, Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Żnińskiego, Żnin 2009, s. 21 
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Pociągi turystyczne można zestawiać z 12 wagonów osobowych, tak zwanych 

letniaków, krytego wagonu osobowego, 2 wagonów osobowych z przedziałem 

służbowym oraz wagonu służbowego. Na stacji w Żninie stoi także kilkanaście 

wagonów towarowych różnego typu. Większość z nich jest obecnie nie zdolna do 

ruchu.  

Żnińska Kolej Powiatowa ma na swoim stanie również ciekawe wagony 

specjalne: 

• Wagon pług- dwuosiowy, sprawny 

• Wagon cysterna / polewaczka – sprawna 

• Wagon węglarka - przerobiona z tendra parowozu. 

 

Fot. 18. Wagonik letni Żnińskiej Kolejki 

 
Źródło: http://s3.flog.pl/media/foto_middle/1742956_jedzie-pociag-z-daleka_1.jpg dostęp 25.03.2012 

 

 

5.3. Zarządzanie 

Kolejka Wąskotorowa zmieniała właścicieli kilkakrotnie. W 2002 władze 

powiatu wspólnie z gminą Gąsawa przejęły lini ę wąskotorową. Jej nazwa została 

zmieniona na Żnińska Kolej Powiatowa i pod taką nazwą kolejka funkcjonuje nadal.  
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Od 12 czerwca 2009 większościowym udziałowcem Żnińskiej Kolei Dojazdowej Sp. z 

o.o. jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Fundusz objął 62,07% 

udziałów firmy. Jest to pierwsza sprywatyzowana kolej wąskotorowa w Polsce. 

NFI Magna Polonia S.A. dokapitalizował kolejkę kwotą 716 tys. zł. 

Jednocześnie podniesione zostały również wartości udziałów przez poszczególnych 

wspólników: województwo i powiat dołożyły po 200 tys. zł, gmina Żnin 100 tys. zł a 

gmina Gąsawa 50 tys. zł.  Spółka zainteresowała się dokapitalizowaniem Żnińskiej 

Kolei Powiatowej za sprawą niżanina z pochodzenia – Piotra Woźnego, jednego z 

założycieli Kancelarii Prawnej Grynhoff, Woźny, Maliński. Właśnie ta kancelaria 

zajmuje się obsługą prawną nowego udziałowca.   

Ówczesny prezes, Albert Kuźmicz, zapewnił, że widzi potencjał wzrostu 

wartości ŻKP dlatego zamierza rozwijać działalność turystyczną i utrzymać kolejkę. 

Prezesem spółki ŻKP został Artur Różański, który z wykształcenia jest magistrem 

akustyki. W przeszłości zajmował się nagłaśnianiem imprez i organizacją koncertów. 

Pan Różański zarządzał również nieruchomościami. 

Nowy udziałowiec stwierdził, że główny problem kolejki polega na tym, że 

działa ona tylko w okresie turystycznym. Dlatego potencjał żnińskiej wąskotorówki 

nowy inwestor chciał wykorzystać również jesienią i zimą. Jak informuje Tygodnik 

Pałuki: „Nowy prezes planuje również rozszerzyć działalność spółki. Jego zdaniem 

kolejka nie może tylko poprzestawać na przewożeniu turystów. Ma w planach 

wdrożenie projektu edukacyjno-turystycznego Pałuki - podróż w czasie. Jednym z jego 

założeń jest wykorzystanie szlaku drewnianych kościołów. Turysta po przejażdżce 

kolejką będzie mógł wsiąść do bryczki i zwiedzić drewniane kościoły. Artur Różański 

będzie chciał wprowadzić w obieg kartę pałucką. Kupiona w ŻKP będzie uprawniała do 

wstępu na teren najatrakcyjniejszych zakątków w Żninie i okolicach. Zdaniem prezesa 

ŻKP docelowo powinna stać się organizatorem lub współorganizatorem 10 imprez 

oprócz tych, które obecnie są organizowane. Artur Różański zapowiada też, że kolejka 

będzie przygotowywać projekty o aplikację pieniędzy z Unii Europejskiej. Prezes nie 

ukrywa, że priorytetowo traktuje remont parowozu Leon. - Pierwszą rzeczą, jaką chcę 

zrobić to remont parowozu, który jest chlubą regionu.” 24 

Od 2009 roku minęły 3 lata i do tej pory zrobiono kilka dobrych rzeczy dla 

wąskotorówki. Bilans wygląda następująco: 

                                                 
24 Internetowe wydanie Tygodnika Pałuki nr 903 (22/2009) , 
http://palukitv.pl/component/content/article/7779  dostęp 04.04.2012 
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• wyremontowano  „Leona”,  na który spółka otrzymała 80 tys. zł dofinansowania 

w ramach Programu Opieki nad Zabytkami, 

• zaplanowano postawienie figury odlanej z brązu wieloletniego pracownika 

wąskotorówki w Żninie i przewodnika w weneckim muzeum Leona 

Lichocińskiego – niestety do tej pory się nie pojawił, ze względu na brak 

sponsorów 

• w 2010 roku  remont przeszło 16 wagonów, które woziły pasażerów z sezonie. 

Wagoniki zostały pomalowane jednolicie na jeden z dwóch kolorów: czerwony-

kolejowy lub zielony-kolejowy, 

• Wagoniki nie nadające się do eksploatacji na trasie, zostały ustawione przy 

płocie obok dawnej przychodni kolejowej i stworzą tzw. cmentarzysko 

pociągów, 

• Wyremontowano warsztat, który jest elementem ścieżki edukacyjnej. Zajęcia 

edukacyjne skierowano do czterech grup szkolnych (0-III, IV-VI, gimnazja 

i szkoły ponadgimnazjalne).Uczniowie mogą zobaczyć kuźnię, maszyny, 

obrotnicę i to, jak naprawia się tabor kolejowy, 

• W budynku warsztatu wyremontowano również pomieszczenia na  punkt 

gastronomiczny nazwany trafnie „Klub Parowozownia”, 

• Nie powstała wspomniana wcześniej karta  pałucka ani oferta przejażdżek 

bryczką po drewnianych kościołach.  

 

Żnińska Kolej Powiatowa pozyskała również środki na realizację pięciu projektów 

z Lokalnej Grupy Działania Pałuki - wspólna sprawa: 

• Projekt „Informatyka drogą do historii” polega na stworzeniu mobilnej sali 

komputerowej w jednym z wagonów, 

• Projekt „Po torach przeciw wykluczeniu cyfrowemu” polega na przeszkoleniu 

50 osób z zakresu obsługi komputera, przeznaczony jest dla mieszkańców 

miejscowości w pobliżu torów kolejowych, 

• Projekt „Nie zapomnij o Gąsawie” to wydanie albumu o gąsawskim kościele. 

• „Przywracamy kolejce historyczny blask” to projekt, dzięki któremu pracownicy 

ŻKP będą mogli ubrać uszyte od nowa tradycyjne mundury kolejarskie, 
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• Projekt „Szlakiem pałuckich dziejów” zakładał przygotowanie i dystrybucję 

materiałów promujących trasę pałuckiej.25  

 

5.4. Żnińska Kolejka Wąskotorowa w planach rozwoju lokalnego 

Powiatu Żnińskiego 

Kolejka Wąskotorowa pojawiła się w Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 

lata 2012 – 2022 i została określona jako jedna z mocnych stron w sferze przestrzenno – 

kulturalnej. Misją powyższego dokumentu jest: Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy powiatu Żnińskiego oparty na wykorzystaniu walorów przyrodniczo-

krajoznawczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego, przyczyniający się do 

poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz do wzrostu konkurencyjności 

ekonomicznej w regionie. Misja będzie realizowana w oparciu o zasady 

zrównoważonego rozwoju, które zakładają równowagę pomiędzy rozwojem 

gospodarczym, poszanowaniem praw przyrody i rozwojem społecznym. Rozwój ten 

zakłada podporządkowanie procesów gospodarczych potrzebie zachowania i ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

Wyrażać się ona będzie przede wszystkim poprzez: 

• rozwój turystyki i rekreacji – tworzenie infrastruktury turystycznej opartej o 

lokalne zasoby naturalne i przyrodnicze oraz dziedzictwo historyczno-

kulturowe, zorganizowanie profesjonalnego systemu informacji i promocji 

regionu, urozmaicenie oferty turystycznej, rozwój bazy rekreacyjnej, 

noclegowej i gastronomicznej; 

• wspieranie przedsiębiorczości - tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju 

małej i średniej przedsiębiorczości, rozbudowę doradztwa i wsparcia dla sektora 

MŚP w formie inkubatorów przedsiębiorczości i punktów konsultacyjnych; 

• rozwój kapitału społecznego Powiatu Żnińskiego - poprawę jakości życia 

mieszkańców poprzez budowanie kapitału społecznego, dążenie do spójności 

społecznej rozumianej jako wyrównywanie szans i możliwości rozwoju oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

                                                 
25 Internetowe wydanie Tygodnika Pałuki nr 954 (21/2010) , 
http://palukitv.pl/component/content/article/10209dostęp 04.04.2012 
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• podniesienie atrakcyjności zamieszkania – poprzez rozbudowę, modernizację i 

unowocześnienie infrastruktury technicznej i społecznej.26 

 

 

Liczne cele operacyjne obejmują Żnińską Kolejkę bezpośrednio i pośrednio. 

Planowane jest wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego 

do dalszego rozwoju turystyki, promocja powiatu jako integralnej części Pałuk i 

województwa, współpraca z podmiotami leżącymi na Szlaku Piastowskim a także 

wzrost konkurencyjności gospodarczej Powiatu przez wykorzystanie potencjału 

turystyczno – rekreacyjnego.  Kolejka wąskotorowa jest jednym z lokalnych produktów 

i wraz z innymi atrakcjami zostanie objęta działaniami promocyjnymi, które zakładają 

m.in. organizacje szkoleń w zakresie produktu i marki lokalnej czy budowę znaku 

promocyjnego Powiatu.  

Jeden z celów operacyjnych zakłada rozwój bazy turystyczno – rekreacyjnej w 

oparciu o dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne. Rozwój bazy gastronomicznej i 

noclegowej może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania turystów tym obszarem a co 

za tym idzie zwiększy się liczba gości odwiedzających również Muzeum Kolei 

Wąskotorowej i podróżowania kolejką wąskotorową.  

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Żnińskiego na lata 2004 – 2006 i lata 

następne zakłada utworzenie Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej poprzez 

zainstalowanie tzw. witaczy na granicach gmin i Powiatu Żnińskiego a także 

elektronicznych punktów informacji turystyczno – kulturalnej w wyznaczonych 

miejscach. Powstać ma tym samym pełny i nowoczesny system informacji turystycznej 

czynny całą dobę. Planowano również wydłużenie trasy kolejki wąskotorowej w 

kierunku Jeziora Żnińskiego Małego wraz z przebudową parkingu i stacji kolejki 

wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza w Żninie. Punkty informacji mają powstać jeszcze 

w tym roku, niestety nadal nie wiadomo co z trasą kolejki. Nie udało mi się 

skontaktować z aktualnym udziałowcem aby te informacje potwierdzić.  

 

 

 

                                                 
26 Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2012 - 2022 
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5.5. Atrakcje turystyczne związane bezpośrednio i pośrednio ze Żnińską 

Kolejką Wąskotorową 

Wzdłuż linii kolejki wąskotorowej i w promieniu 15 km od jej trasy położonych 

jest wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Atrakcje bezpośrednio związane ze 

Żnińską Kolejką to Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz Muzeum Kolejki 

Wąskotorowej w Wenecji z pobliskimi ruinami zamku Diabła Weneckiego. Obiekty 

równie ważne, o których trzeba wspomnieć to Muzeum Ziemi Pałuckiej, Pałac 

Lubostroń, kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie, Miasteczko Westernowe Silverado 

City w Bożejewiczkach oraz Park Dinozaurów Zaurolandia w Rogowie. 

 

Biskupin jest najbardziej znanym rezerwatem archeologicznym w Europie 

Środkowej. Został odkryty zupełnie przypadkowo w 1933 roku przez nauczyciela 

Walentego Szwajcera podczas wycieczki szkolnej. Prace wykopaliskowe rozpoczęto w 

1934 r. Stosowano wówczas najnowocześniejsze metody badań, łącznie ze zdjęciami 

fotograficznymi z balonu. W rezultacie odkryto drewniane konstrukcje sprzed ponad 

2700 lat. Odkryte osiedle obronne kultury łużyckiej było zbudowane na podmokłym 

półwyspie i otoczone falochronem z ukośnie wbitych pali oraz drewnianym wałem 

obronnym o konstrukcji skrzyniowej. Wzdłuż wału biegła ulica okrężna, która łączyła 

ulice poprzeczne. Wewnątrz zbudowano w rzędach 100 domów pokrytych wspólnymi 

dachami. Wszystkie domy zajmowały podobną powierzchnię i składały się z dwóch 

części: przedsionka i izby. Na środku izby znajdowało się palenisko, a po lewej stronie 

stało duże łoże, na którym spała cała rodzina, licząca nawet 10 osób. Osadę 

zamieszkiwało plemię składające się z ok. 800 – 1000 osób.  
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Fot. 19. Zrekonstruowana chata biskupińska 

 
Źródło: zbiory własne autora 

 

W pawilonie muzealnym znajduje się wystawa stała „Świt historii nad Jeziorem 

Biskupińskim” przedstawiająca historię osady. Adresowana jest ona przede wszystkim 

do młodzieży szkolnej ze względu na liczne rekonstrukcje i modele obrazujące życie 

mieszkańców. W części rezerwatu prowadzone są prace z zakresu archeologii 

doświadczalnej. Prowadzona jest hodowla owiec wrzosówek, koników polskich oraz 

bydła czerwonego rasy nizinnej. Na poletkach uprawianych jest kilka gatunków 

pradziejowych pszenic, bób celtycki, proso, soczewica i lnianka. Prowadzone są 

również prace związane z wytopem żelaza i brązu, wędzeniem pożywienia, lepieniem 

ceramiki, wytwarzaniem narzędzi krzemiennych, produkcją dziegciu, warzeniem soli i 

wiele innych. W ofercie dla szkół znajduje się mnóstwo propozycji zajęć i lekcji z 

lepienia naczyń z gliny czy wykonywania paciorków. 
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Fot. 20. Pokaz orki za pomocą radła ciągniętego przez woły 

 
Źródło: http://www.biskupin.pl/asp/galeria/GALERIA_FESTYNU_2010/13s.jpg dostęp 30.04.2012 

 

Co roku we wrześniu organizowany jest Festyn Archeologiczny, jeden z 

największych w Europie. Przez 9 dni festynu prezentowane są różne przejawy życia 

ludzi od najdawniejszych czasów. Festyn sam w sobie ma atrakcyjną formę: odbywają 

się walki wojowników i obrzędy, strzelanie z łuku, bicie monet, wszystko przy muzyce 

i tańcu. Drukowana jest również Gazeta Biskupińska, która pełni rodzaj przewodnika 

dla gości.  

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji jest jedną z największych w Europie 

kolekcji lokomotyw i elementów infrastruktury kolejowej na tor o szerokości 600 mm. 

Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 8 października 1972 roku, jako jedna z imprez 

„Jesień na Pałukach”. Pierwszym kierownikiem muzeum został Jerzy Pawłowski a stałe 

zatrudnienie otrzymały dwie panie: do sprzątania i pilnowania. Na czas otwarcia dla 

zwiedzających zatrudniano dodatkowo kasjerkę i przewodnika – legendarnego 

kolejarza, Leona Lichocińskiego. Głównym celem muzealników było pozyskanie jak 

największej liczy eksponatów z likwidowanych stacji kolejek wąskotorowych w całym 

kraju. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji jest oddziałem Muzeum Ziemi 

Pałuckiej w Żninie. Kolekcja parowozów, lokomotyw, drezyn i wagonów liczy 70 

eksponatów w tym aż 17 parowozów. Można tutaj zobaczyć wagony o różnym 

przeznaczeniu – towarowe, pasażerskie, drezyny ręczne i motorowe. Ekspozycje 

uzupełniają elementy niezbędnej infrastruktury kolejowej – w tym m.in. zabytkowa 
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poczekalnia (XIX w.), budka dróżnika ze szlabanem, torowiska z rozjazdami, 

zwrotnica, żuraw wodny, obrotnica umożliwiająca zmianę kierunku jazdy. W budynku 

zabytkowej poczekalni można zaopatrzyć się w pamiątki i wydawnictwa o tematyce 

kolejowej. W kolekcji znajduje się najmniejszy w Europie wagonik pocztowy, cysterna, 

miniaturowe platformy, dwuosiowe wagony towarowe oraz parowóz firmy Orenstein & 

Koppel z Berlina, obrotnica kolejowa z 1908 roku, zabytkowy zegar peronowy, 

semafory oraz całe mnóstwo urządzeń i narzędzi związanych z techniczną obsługą 

kolejki. Ponadto urządzono poczekalnię kolejową, wagon pocztowy, w którym 

przesyłki stemplowane są specjalnym datownikiem, ekspozycję umundurowania, 

kasowników, latarni, znaków sygnałowych i wielu innych przedmiotów związanych z 

koleją wąskotorową. Szczególną pamiątką, zwłaszcza dla osób zainteresowanych 

historią kolejnictwa, będzie bilet Emundsona w postaci drukowanego i numerowanego 

kartonika. Wprowadzony został w 1839 r. i przez blisko 150 lat był podstawowym 

typem biletu wykorzystywanym przez wiele zarządów kolei na całym świecie. Bilet 

kartonikowy zastąpił te wypisywane ręcznie (nieefektywne i trudne do skontrolowania). 

Z użytku na kolei wycofane zostały dopiero na przełomie lat 1980 – 1990. Weneckie 

Muzeum jest obecnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie dostępne są tego typu bilety. 

Dodatkową ciekawostka jest fakt, że sprzedawane są one z ternionu – specjalnej szafy z 

przegródkami i sprężynami przeznaczone właśnie do sprzedaży kartonowych biletów. 

Zawsze w drugą sobotę miesiąca można zwiedzić Muzeum w nocy w ramach imprezy 

„Noc z parowozami”. Prowadzone są również lekcje muzealne z zakresu historii 

wąskotorowej kolei powiatowej, lekcja muzealna „Stoi na stacji lokomotywa” 

adresowana dla przedszkolaków i dzieci objętych nauczaniem początkowym. 

Leon Lichociński urodził się 1 kwietnia 1906 roku w Górze (obecnie dzielnica Żnina). 

W 1938 roku rozpoczął swoją pracę na kolei. Pracował na różnych stanowiskach od 

dyżurnego ruchu przez konduktora do kierownika pociągu. Na emeryturę odszedł w 

1966 roku. Nie był to jednak koniec jego kolejarskiej przygody. Przyczynił się do 

powstania muzeum w Wenecji i właśnie w Muzeum zaczęła się jego kariera. Pan Leon 

był jedną z większych atrakcji muzeum, oprowadzając wycieczki opowiadał nie tylko o 

historii kolei ale również w barwnej gwarze pałuckiej opowiadał podania i legendy 

dotyczące Pałuk. Nazywano go nawet księciem pałuckich przewodników. Za swoja 

pracę na kolei i w muzeum otrzymał wiele odznaczeń, m.in. odznakę „Przodujący 

kolejarz” a za szczególne zasługi w rozwoju w rozwoju województwa bydgoskiego 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pan Leon zmarł w wieku 86 lat w czasie 
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służby w muzeum. Został pochowany w kolejarskim mundurze, który na ostatnią drogę 

sprawili mu koledzy kolejarze.  

 

Fot. 21. Leon Lichociński podczas oprowadzania turystów 

 

Źródło: 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=po&Date=20081002&Category=INNEMIASTA11&A

rtNo=403833184&Ref=AR&AvisData=PO&border=0&MaxW=580 dostęp 02.05.2012 

Obok Muzeum Kolei Wąskotorowej znajdują się również ruiny zamku 

gotyckiego z XIV w. Zbudowany został on na terenie o naturalnych walorach 

obronnych, na wzniesieniu, w pobliżu brzegów Jeziora Biskupińskiego, na podmokłych 

terenach bagnistej doliny Gąsawki. Po raz pierwszy odnotowano go w dokumentach w 

1390 roku stanowiąc wówczas własność sędziego kaliskiego Mikołaja Nałęcza, 

okrzykniętego „Krwawym Diabłem Weneckim”. Zamek został wzniesiony z głazów 

granitowych, układanych warstwami, a część górną zbudowano z cegły. Mury o 

wysokości prawie 11 m wzmocnione zostały przyporami i zwieńczone ceglanymi 

blankami. Obiekt posiadał kształt czworokątny z wewnętrznymi gankami obronnymi z 

narożną wieżą przykrytą daszkiem. Przy samej wieży znajdowała się brama wjazdowa 

zamykana bramą, wyniesiona 5 m powyżej terenu, do której prowadził most zwodzony. 

Wewnątrz znajdował się budynek dworski dwukondygnacyjny i drewniane 

zabudowania służby. Obrońcy zamku ustawiali się na murze obwodowym, gdzie 
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prowadzili ostrzał z kusz i łuków. Zwykle najcięższe boje toczono o bramę, stąd 

usytuowano przy niej wieżę, która była miejscem ostatniej obrony. Zamek był także 

otoczony fosą o szerokości 18m.  

Początkowo zamek stanowił ośrodek lokalnej władzy, centrum kontaktów 

między panem a poddanymi. Był również miejscem wymiany towarowo – pieniężnej 

między miastem a wsiami będącymi w rękach jednego właściciela. Znany z literatury 

przydomek „Krwawy Diabeł” wiązać może się nie tylko z surową działalnością 

sędziowską Nałęcza ale także z jego czynnym udziałem w wielkopolskiej wojnie 

domowej w latach 1382 – 1385.  

Zamek w Wenecji, w chwili przejmowania go przez biskupa Mikołaja Trąbę, 

został prawdopodobnie wypalony. Kościołowi zależało nie tylko na jego odbudowie, ale 

na unowocześnieniu spalonej warowni. Przebudowa polegała na zwiększeniu funkcji 

rezydencjonalnych. Zamek zyskał wówczas najwcześniej w Europie system obronny 

przystosowany do użycia artylerii. Podwyższono również mury zamku i wieżę narożną, 

w której urządzono więzienie. Zbudowano także kościół a między domem pana a wieżą 

dwukondygnacyjny budynek przeznaczony na arsenał lub magazyny. Wprowadzono 

wiele zmian i unowocześnień oraz usypano wokół zamku wał z ziemi wysoki na 5m. 

Wiadomo, że w 1441 r. w wieży uwięziono Annę (żonę dziedzica Pakości), jej służkę 

Dorotę oraz 2 inne kobiety oskarżone o przyjmowanie z rąk plebana pakoskiego 

komunii pod dwiema postaciami, co uznawano wówczas za herezję. Również sam 

ksiądz Stanisław z Pakości został uwięziony w Wenecji.   

O życiu codziennym na zamku Krwawego Diabła wiadomo tylko tyle, ile udało 

się wyczytać z odnalezionych pojedynczych artefaktów. Użytkowano ceramikę w 

postaci garnków z pokrywami, dzbanów, mis. Pomieszczenia mieszkalne ogrzewano za 

pomocą pieców kaflowych, o czym świadczą znaleziska kafli garnkowych i płytowych, 

pokrytych barwną glazurą i reliefem. Zajmowano się prozaicznymi zajęciami: 

kopaniem ziemi przy przebudowaniach zamku, produkcją sieci i łowieniem ryb, 

wyrobem sukna i tkanin oraz naczyń glinianych.27 

Aktualnie przy zamku są organizowane festyny rycersko – plebejskie, podczas 

których można podziwiać bojowy kunszt rycerzy i łuczników rywalizujących w 

turniejach oraz przyjrzeć się średniowiecznemu rzemiosłu i spróbować dań 

przygotowanych według receptur sprzed stuleci. Odbywają się również widowiskowe 

                                                 
27 Diabeł Wenecki i jego zamek, wyd. Stowarzyszenie radioznin.pl, Bydgoszcz, Żnin 2010 
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pokazy tańca z ogniem. Podczas festynów każdy zainteresowany może przymierzyć 

rycerską zbroję, postrzelać z luku lub kuszy, spróbować ulepić gliniane naczynie czy 

upiec sobie podpłomyk z mąki utartej na kamiennych żarnach. W trakcie sezonu 

turystycznego na podzamczu można wziąć udział w wielu zabawach o 

średniowiecznym rodowodzie, poddać się torturom kata dysponującego całym 

arsenałem średniowiecznych narzędzi. Istnieje również możliwość organizacji ogniska, 

zajęć muzealnych czy spotkania integracyjnego dla grup szkolnych, rodzinnych i 

firmowych. Na zamówienie może odbyć się na zamku koncert czy pokaz rycerski.  

 

Fot. 22. Ruiny zamku w Wenecji 

 
Źródło: http://gfx.lumisfera.pl/media/photos/19111/973587.5.jpg dostęp 02.05.2012 

 

Muzeum Ziemi Pałuckiej mieści się w gotyckiej baszcie na żnińskim rynku. W 

średniowieczu ceglana wieża pełniła funkcję siedziby władz miejskich – ratusza. 

Została ona wybudowana około roku 1445. Do pięciokondygnacyjnej wieży przylegał 

początkowo drewniany budynek, w którym pracowali urzędnicy miejscy, nie przetrwał 

on jednak pożaru, który nawiedził Żnin w XVII wieku. Na ostatniej kondygnacji wieży, 

w XVIII wieku, założono zegar, do którego dzwon ozdobiony napisem 

upamiętniającym pożar miasta w 1751 roku oraz plakietami z wizerunkiem św. 

Wacława oraz herbem Żnina. Wieża nie pełniła funkcji obronnych, stanowiła jedynie 

znakomity punkt obserwacyjny. Była bezpiecznym schronieniem dla akt i innych 

dokumentów miejskich, skarbca i władz miasta. W podziemiach działało miejskie 

więzienie. Wieże stawiane w centrach średniowiecznych grodów i miasteczek miały 
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jednak również pozamilitarne znaczenie – symbolizowały potęgę miasta i jego 

włodarza. 

 Dziś niemal 600-letnia wieża jest jednym z najczęściej zwiedzanych obiektów 

stolicy Pałuk. Obecnie można obejrzeć tu ekspozycję poświęconą dziejom Żnina od 

najdawniejszych czasów. Zgromadzone są tu m.in. relikty świadczące o pierwszych 

śladach osadnictwa na Pałukach –  efekt wieloletnich badań archeologicznych regionu. 

Ciekawa jest też historia miejscowego Bractwa Kurkowego – jednego z najstarszych w 

Wielkopolsce, założonego przez mieszczan – rzemieślników i kupców w 1424 roku. 

Osobną ekspozycję stanowią pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim. 

Uzupełnieniem ekspozycji w wieży ratuszowej jest dział poświęcony wybitnym 

postaciom Żnina i regionu, m.in. współtwórcom Konstytucji Trzeciego Maja – Janowi i 

Jędrzejowi Śniadeckim. Na ostatnim piętrze wieży ratuszowej można obejrzeć 

mechanizm zegara. Z okien roztacza się widok na kamieniczki otaczające żniński rynek 

oraz wody Małego Jeziora Żnińskiego. Głównym obiektem Muzeum Ziemi Pałuckiej w 

Żninie jest dziś budynek Magistratu. Wybudowany w 1906 roku  (do dziś nie 

ukończony) był początkowo siedzibą władz miejskich Żnina. Później pełnił wiele 

innych funkcji. Od połowy lat 90. mieści się w nim administracja placówki oraz stałe 

wystawy poświęcone historii drukarstwa, etnografii i sportom motorowodnym. Tu 

również gromadzone i opracowywane są zbiory, działa też Galeria im. Tadeusza 

Małachowskiego – sala wystaw czasowych, w której eksponowane są głównie dzieła 

twórców związanych z regionem oraz sztuki nowoczesnej.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Internetowe Informacja Turystyczna www.it.znin.pl dostęp 30.04.2012 
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Fot. 23. Baszta w Żninie 

 

Źródło:  http://krodo.pl/upload/places/I093-1a5ef68.JPG  dostęp 02.05.2012 

 

Pałac Lubostroń został wzniesiony w latach 1795 – 1800 przez hrabiego 

Fryderyka Skórzewskiego. Dzieło to stworzył Stanisław Zawadzki – wybitny architekt 

doby stanisławowskiej. Za wzór posłużyła mu Villa Rotondo Andrea Palladio w pobliżu 

Vicenzy oraz pałac Merliniego w Królikarni. Park, otaczający lubostroński pałac, 

zaprojektował ok. 1800 r., znakomity ówczesny architekt ogrodów Teichert. Rezydencję 

wybudowano na rzucie kwadratu, z bogato zdobioną rotundą pośrodku. Na 

przykrywającej ją kopule ustawiono rzeźbę Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Do 

budowli prowadzi portyk joński z ośmioma kolumnami. Wystrój pałacu świadczy o 

ogromnym patriotyzmie rodu Skórzewskich. Warto tu zwrócić uwagę na cztery 

płaskorzeźby w sali rotundowej przedstawiające ważne wydarzenia z dziejów 

narodowych – klęskę Krzyżaków pod Płowcami i pod Koronowem, nadanie praw 

Mistrzowi Wielkiego Zakonu Krzyżackiego przez Jadwigę w Inowrocławiu oraz 

Mariannę Skórzewską przekazującą Fryderykowi Wielkiemu plan budowy kanału. Pod 

kopułą pałacu znajduje się fryz figuralny przedstawiający antyczny pochód ofiarny, a 

podłogę zdobi posadzka misternie ułożona z różnokolorowego drewna. W samym jej 

środku umieszczony został wizerunek Orła i Pogoni. Dzieje pałacu były burzliwe – w 

czasie II wojny światowej został zniszczony i obrabowany z cennego wyposażenia. 

Kolejne lata przyniosły dalsze grabieże i dewastacje. Dopiero po roku 1992 rezydencja 
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odzyskała swoją dawną świetność. Obecnie w jej wnętrzach oglądać można stałą 

wystawę prezentującą wystrój salonów pałacowych. Perełkę klasycyzmu otaczają 

zabudowania dworskie z XVIII w., w skład których wchodzi oficyna oraz stajnie i 

wozownia, w których dziś znajduje się restauracja. Zespół pałacowy otacza okazały 

park w stylu angielskim. Jest to bardzo wartościowe, klasycystyczne założenie 

krajobrazowe o urozmaiconym drzewostanie. Obecnie cały zespół parkowo – pałacowy 

pełni rolę centrum działań kulturalnych, artystycznych i naukowych. Malowniczy 

krajobraz, atmosfera i niepowtarzalny wystrój wnętrz pałacu tworzą doskonałą scenerię 

dla odbywających się tu koncertów i imprez. Wśród nich warto wymienić czterodniowy 

festiwal „Muzyka w świetle księżyca”, który gromadzi tłumy osób zainteresowanych 

szeroko rozumianą sztuką – miłośników muzyki poważnej, jazzu, malarstwa, rzeźby, 

rysunku, fotografii, teatru, poezji, mody, itp. Wielbicielom muzyki polecamy 

odbywające się przez cały rok „Koncerty Pałacowe”, natomiast miłośnikom koni 

cieszący się dużym zainteresowaniem czerwcowy „Konkurs pojazdów konnych”. Pałac 

proponuje również organizację przyjęć, bankietów, bali, konferencji, szkoleń, pikników 

i festynów.29 

 

Fot. 24. Pałac w Lubostroniu 

 
Źródło: http://e-nocleg.pl/lubostron,wysmienity,catering,palacowy,i,5c,56156.jpg dostęp 02.05.2012 

                                                 
29 Internetowe Informacja Turystyczna www.it.znin.pl dostęp 30.04.2012 
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Kościół pw. św. Mikołaja jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem 

architektury w Gąsawie. Kościół wzniesiono w 1 połowie XVII wieku jako 

jednonawową bezwieżową budowlę zrębową z zamkniętym prezbiterium. Pod 

kościołem znajdowały się murowane krypty. Zrębowa konstrukcja tej świątyni 

przetrwała do dziś , zachowały się również krypty. Od połowy XVII stulecia drewniana 

fara przechodziła burzliwe dzieje. W 1661 r. ufundowano dla niej nowy dzwon i 

wyremontowano. Zakończenie prac upamiętniła inskrypcja na dzwonie belki tęczowej 

(25 września 1674 roku). W tym czasie w kościele znajdował się obraz Matki Boskiej 

Pocieszenia, który z czasem zyskał sławę „cudownego”. Działo także Bractwo 

Różańcowe i Bractwo Aniołów Stróżów. Jeszcze przed końcem XVII odbył się w 

kościele kolejny remont; wzniesiono dodatkową konstrukcję szkieletową aby zapobiec 

zawaleniu się budowli. Po zakończeniu prac wnętrze kościoła ozdobiła wspaniała 

barokowa dekoracja malarska. Później budowla zyskała jeszcze szkieletową kruchtę 

oraz XVIII – wieczne ołtarze. W latach 1856 – 1858 energiczny proboszcz ks. Teofil 

Kegel przeprowadził kolejny gruntowny remont, podczas którego na malowidła 

położono grubą warstwę tynku. Podczas ostatniej restauracji architektur kościoła w 

latach 1998 – 1999 natrafiono na zatynkowane malowidła i odsłonięto je w kilku 

etapach w latach 2000 – 2002. W wyposażeniu wnętrza zaznacza się przekrój stylów od 

późnego gotyku, przez barok, manieryzm, klasycyzm aż do współczesności. Jednak 

najbardziej zachwyca tutaj, odkryty przypadkowo po 150 latach, unikatowy zespół 

barokowych malowideł ściennych. W niedużym kościele jest ponad 700 m2 malowideł, 

które pochodzą z czterech różnych okresów czasowych. Najlepiej zachowana z warstw 

malarskich datowana jest na lata 1705 – 1706. Poza nią rozpoznano również dwie 

warstwy z XVII w. oraz jedną z czasu dobudowy kaplicy św. Antoniego (XIX w.). W 

czasie, kiedy powstawały niewiele ponad 6% ludzi potrafiło czytać i pisać, dlatego 

poprzez obraz starano się odzwierciedlić prawdy wiary. W kościele zobaczyć można 

m.in. scenę „Ostatniej wieczerzy”, „Sądu nad jawnogrzesznicą” czy też „Sądu 

Ostatecznego”. Malowidła tworzą spójną i precyzyjnie zrealizowaną kompozycję 

artystyczną. Wszystkie motywy są naturalnej wielkości, a postacie przedstawione na 

obrazach mają naturalne proporcje. Wszystko to razem sprawia, że wchodząc do 

świątyni ma się wrażenie uczestnictwa w przedstawionych na ścianach wydarzeniach. Z 

ponad 350 – letniej historii kościoła w Gąsawie zachowało się również wiele 

elementów dawnego wyposażenia, np. późnogotycka grupa Ukrzyżowania z belki 

tęczowej przeniesiona z poprzedniej świątyni gąsawskiej i stanowiąca świadectwo 
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ciągłości tradycji miejsca sakralnego. Zachowały się również liczne figurki Apostołów, 

manierystyczna chrzcielnica czy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku. Z 

siedemnastowiecznego wyposażenia przetrwał ołtarz Św. Krzyża z wysokiej klasy 

rzeźbami Ukrzyżowanego, Matki Boskiej i Św. Jana Chrzciciela. Również z 

późniejszych czasów pozostało wiele przedmiotów i dzieł, które można nadal podziwiać 

w gąsawskim kościele.  

 

Fot. 25. Kościół Św. Mikołaja w Gąsawie 

 
Źródło: zbiory własne autora 

 

Miasteczko Westernowe Silverado City w Bożejewiczkach to podróż w czasie 

do Ameryki końca XIX wieku. Podczas pobytu zobaczyć można obraz prawdziwego 

Dzikiego Zachodu z kowbojami, Indianami i Szeryfem. Goście dowiadują się jak 

wyglądało życie codzienne tamtych czasów, mogą spróbować kowbojskich 

umiejętności, przejechać się wozem oraz obejrzeć pokazy z udziałem koni i 

kaskaderów. Z kolei w wiosce indiańskiej zobaczyć można tipi, codzienne narzędzia, 

poznać historię i obyczaje dawnych amerykańskich szczepów Indian. Każdy chętny 

może pomalować twarz i postrzelać z łuku do tarczy. Dla dzieci przygotowano plac 

zabaw, zjeżdżalnię, trampolinę oraz mini zoo z całym mnóstwem zwierząt. Dla 

wszystkich gości przeprowadzane są konkursy w rzucie podkową, łapaniem na lasso i 

poszukiwaniem złota oraz pokazy tańca country, tresura koni, scenki westernowe i 

wiele innych. Na terenie miasteczka znajdują się Saloon - restauracja, domek doctor 
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Queen ze starymi narzędziami, Sheriff i więzienie, chata Trapera, Lucky Luke, arena 

rodeo oraz punkty gastronomiczne z kowbojskimi specjałami.  

 

Fot. 26. Silverado City w Bożejewiczkach 

Źródło: http://foto.favore.pl/2011/4/5/21/304914_1302031422471_o.jpg dostęp 02.05.2012 

 

Park Dinozaurów Zaurolandia w Rogowie to największy park dinozaurów w 

Polsce. Położony jest na obszarze 20 ha, na którym można spotkać 80 naturalnej 

wielkości dinozaurów. Dwukilometrową trasą turystyczną prowadzą przewodnicy, 

którzy w przystępny sposób przedstawiają historię Ziemi. Trasa uzupełniona jest 

planszami zawierającymi opisy i rysunki dotyczące wszystkich eksponatów. Na terenie 

Zaurolandii znajduje się również Muzeum Paleontologiczne, gdzie można zobaczyć 

wystawę skamieniałości z różnych epok, poznać mieszkańców lądów i mórz sprzed 

milionów lat, dotknąć kości mamuta i obejrzeć tropy dinozaurów. Dla grup 

zorganizowanych przygotowane są propozycje warsztatów geologiczno – plastycznych. 

Na terenie Parku znajduje się wiele dodatkowych atrakcji dla gości m.in. plac zabaw, 

park linowy, trasa quadowa i gokartowa oraz oczywiście sklepy z pamiątkami i obiekty 

gastronomiczne.  
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Fot. 27. Brama wejściowa do Parku Dinozaurów Zaurolandia 

Źródło: http://www.zaurolandia.pl/Fotki/dinozaury002.jpg dostęp 02.05.2012 

 

 

5.6. Wielkość ruchu turystycznego w świetle badań organizatorów 

Biorąc pod uwagę niewielki obszar muzea Powiatu Żnińskiego są dość licznie 

odwiedzane. Na przestrzeni 15 lat wynik odwiedzin utrzymywał się zawsze powyżej  

270 tys. Turystów poza rokiem 2005 gdzie ta liczba spadła do 206 tys.  

Niestety brak jest danych dotyczących ilości odwiedzin samego Muzeum Kolei 

Wąskotorowej czy liczby turystów korzystających z przejazdu kolejką wąskotorową. 

Jedynie Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie posiada statystyki dotyczące 

odwiedzin.  

Poniższe wykresy prezentują  liczbę turystów odwiedzających muzea Powiatu 

żnińskiego oraz liczbę turystów odwiedzających Rezerwat Archeologiczny w 

Biskupinie. 
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Wykres 1. Turyści odwiedzający muzea Powiatu Żnińskiego w latach 1995-2010 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Lokalnych GUS 

 

Wykres 2. Liczba turystów odwiedzających Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Lokalnych GUS 

 

5.7. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Żninie 

Pomysł założenia Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Żninie narodził się pod 

koniec roku 2008.  Od tego czasu trwały rozmowy ze Żnińską Koleją Powiatową, które 

7 maja 2010 zakończyły się spotkaniem założycielskim w Klubie Parowozownia. 

Zgodnie z porządkiem obrad spotkania wybrano wówczas  zarząd Stowarzyszenia oraz 

uchwalono Staut. Powstała strona internetowa Stowarzyszenia, której celem jest 



 84 

promowanie kolejki oraz przestawienie dodatkowych atrakcji turystycznych na terenie 

Pałuk. Strona zawiera również zarys historyczny kolejki, archiwalne fotografie i 

ciekawostki oraz aktualności na temat imprez organizowanych przez Muzeum Kolei 

Wąskotorowej i Żnińską Kolej Powiatową.  

Przy Stowarzyszeniu działa wolontariat, w którym chętne osoby prowadzą prace 

na rzecz Żnińskiej Kolei Powiatowej pod hasłem "Rewitalizacja taboru ŻKP". 

Renowacji poddawany jest tabor zgromadzony w Żninie 

 

Aktualnie prowadzone prace przez wolontariuszy:  

1. Renowacja lokomotywy Lyd2-67 

2. Renowacja lokomotywy Lyd2-70 

3. Renowacja drezyny ręcznej 

4. Renowacja wagonu towarowego typu koleba 

5. Renowacja wagonu typu platforma30 

 

Dziś, Stowarzyszenie skupia pasjonatów kolei zarówno normalnotorowej jak i 

wąskotorowej. Posiada również swój profil na portalu społecznościowym facebook.pl 

oraz youtube.pl gdzie umieszczane są filmiki z przejazdów kolejki wąskotorowej. Jest 

to między artykułami w prasie internetowej kolejna metoda na przybliżenie działalności 

Stowarzyszenia większej liczbie potencjalnych członków. 

 

 

5.8. Wnioski 

Żnińska kolejka wąskotorowa jest już prawie 120 lat związana z historią Pałuk. 

Kiedyś była podstawowym środkiem transportu towarowego i pasażerskiego a obecnie 

jest kolorową atrakcją turystyczną na kołach. Możliwość  podziwiania z okien kolejki 

pięknych krajobrazów sprawia, że jest ona najpopularniejszym środkiem lokomocji po 

Pałukach. Jej trasa łączy najciekawsze miejscowości regionu: Żnin, Wenecję, Biskupin i 

Gąsawę. Kolejka jest atrakcją zarówno dla dzieci jak i dorosłych, przywołuje 

wspomnienia, pozwala oderwać się od codzienności.  

 

 

                                                 
30 http://www.smkznin.pl/ dostęp 06.05.2012 
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6. Część badawcza 

6.1. Założenia metodyczne 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej, której treść 

jest zamieszczona w załączniku 1. Link do kwestionariusza został przesłany do osób z 

całej Polski z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania. Badanie zostało 

przeprowadzone w marcu i kwietniu 2012 roku i objęło 100 osób. Kwestionariusz 

ankiety zawierał w sumie 18 pytań, z czego 14 dotyczyło przedmiotu badania, zaś 4 

miały charakter pytań metryczkowych. Pytania miały głównie charakter zamknięty z 

możliwością odpowiedzi otwartej.  

 

 

6.2. Wyniki badań 

Ze względu na płeć głównymi ankietowanymi były kobiety stanowiące 61%, zaś 

mężczyźni 39%. Strukturę tą przedstawia poniższy diagram. 

 

Wykres 3. Płeć respondenta 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Podział wiekowy osób biorących udział w ankiecie obrazuje tabela poniżej. 

 

Tabela 7. Wiek respondenta 
Wiek respondenta % 
Do 18 lat 7 
18 – 25 lat 15 
26 – 45 lat 61 
46 – 65 lat 17 
66 lat i więcej 0 
Razem 100 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Największa ilość respondentów znajdowała się w przedziale wiekowym 26 – 45 

lat, stanowiąc 61% ogółu, kolejno 17% to przedział 46 – 65 lat, 15% stanowią osoby w 

wieku 18 – 25 lat oraz 7% osoby do 18 roku życia. Ankiety nie wypełniła ani jedna 

osoba powyżej 66 roku życia.  

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły osoby zamieszkujące tereny 

miejskie 82%, natomiast 18% to mieszkańcy wsi.  

Podział ankietowanych ze względu na wykształcenie zamieszczono poniżej. 

 

Wykres 4. Struktura wykształcenia respondentów 
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Źródło: Opracowanie własne  

Największa liczba respondentów posiadała wykształcenie wyższe 62%.  
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Dla 94% respondentów Żnińska Kolejka Wąskotorowa stanowi ciekawą atrakcję 

turystyczną. Przy pytaniu należało uzasadnić swoją odpowiedź. Najczęściej pojawiające 

się odpowiedzi dotyczyły możliwości podziwiania pięknych krajobrazów jednocześnie 

korzystając z obiektu, który jest jedyny w swoim rodzaju. Istotny dla ankietowanych 

był również interesujący, dobrze zachowany tabor, ciekawa okolica i fakt, że Żnińska 

Wąskotorówka jest jedną z nielicznych w Polsce. Dla kilku osób kolejka okazała się 

miłym wspomnieniem z dzieciństwa i pretekstem do sprawienia radości innym - 

świadczą o tym odpowiedzi respondentów:  

• Jest ciekawą formą spędzenia czasu z dziećmi. Bywałam tam jako dziecko i 

teraz latem byłam z własnymi już dziećmi jako dorosła osoba. Mam do niej 

wielki sentyment. Myślę, że to duża atrakcja dla osób mieszkających w regionie. 

• Żyjemy w czasach gdzie wszyscy poruszają się szybkimi autami więc kolejka 

jest taka odskocznią od życia codziennego można sobie powspominać lata 

dziecięce podziwiać piękny krajobraz dla mnie super za każdym razem gdy tam 

jestem korzystam z kolejki wąskotorowej  

• Wystarczy że spojrzałam na uśmiechnięte buzie moich uczniów z klasy II  

• Było to dawno, korzystałam jako dziecko i podobało mi się, frajda 

6% respondentów stwierdziło, że kolejka nie jest ciekawą atrakcją turystyczną, głównie 

ze względu na brak zainteresowania tematem związanym z kolejnictwem.  

Wykres 5. Odległość przyjazdów respondentów 
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Źródło: Opracowanie własne 
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40% respondentów przyjechała w okolice Żnina z odległości 21 – 50 km, mogą 

to być mieszkańcy położonych w tej odległości większych miast, takich jak Bydgoszcz, 

Toruń, Poznań czy Gniezno. Z tak bliskiej odległości odbywają się głównie wycieczki 

szkolne dla młodszych dzieci i młodzieży. Przyjazdy dalsze 51 – 100km (23%) oraz 

powyżej 100km (26%) to zapewne przyjazdy indywidualne rodzin z dziećmi i 

znajomych a także wycieczki szkolne 2 – dniowe i więcej. Kolejka Wąskotorowa i 

otaczające ją atrakcje stały się ciekawym punktem do odwiedzin na turystycznej mapie 

Polski, świadczą o tym liczne przyjazdy z odległości powyżej 100km.  

 

Wykres 6. Osoby towarzyszące respondentom w podróży kolejką 
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Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowana większość bo aż 66% osób podróżowało kolejką z dziećmi/ 

rodziną, 25% z przyjaciółmi/ znajomymi a 6% z innymi osobami – były to głównie 

wycieczki szkolne. Jedynie 3% ankietowanych odbywało samotne podróże. Powyższe 

wyniki świadczą o tym, że kolejka wąskotorowa jest głównie celem podróży 

rodzinnych i grupowych.  

Większość ankietowanych 92% nie korzystała z usług hotelarskich, co może 

świadczyć o udziale w jednodniowej wycieczce szkolnej, czy wypadzie weekendowym 

z rodziną. Jedynie 8% respondentów zawitała do obiektów noclegowych z czego 2% z 

oferty Ośrodka w Wenecji.  
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W kolejnym pytaniu istniała możliwość wyboru więcej niż 1 odpowiedzi, które 

kształtowały się następująco: 

Tabela 8. Miejsca odwiedzone przez turystów 
Miejscowość Liczba turystów na 

100 ankietowanych 
Biskupin 89 
Żnin 67 
Gąsawa 40 
Wenecja 82 
Inne 2 

Źródło: Opracowanie własne 

Turyści licznie odwiedzają wszystkie stacje kolejki wąskotorowej. W miejscach 

wymienianych jako inne pojawiło się Marcinkowo Górne z pomnikiem Leszka Białego.  

39% respondentów interesuje się tematyką związaną z kolejami wąskotorowymi 

ale jedynie 19% należy do klubu miłośników tego typu pojazdów. Osoby 

niezainteresowane kolejami wąskotorowymi stanowiły aż 61% ankietowanych.  

 

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu spędzania czasu w powiecie Żnińskim przez 

respondentów, można było w nim wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  

Tabela 9. Sposób spędzania czasu w Powiecie Żnińskim 
Sposób spędzania 
czasu 

Ilość odpowiedzi 
na 100 

Wypoczynek 40 
Zwiedzanie 68 
Imprezy/ wydarzenia 
kulturalne 

27 

Pobyt u rodziny/ 
znajomych 

11 

Inny 8 

Źródło: opracowanie własne 

Większość ankietowanych zwiedzała Powiat Żniński i wypoczywała. Piękne tereny i 

liczne atrakcje turystyczne potwierdzają wybór respondentów. Powody wymieniane 

jako inny to szkolenia, wędkarstwo i wycieczki rowerowe.  
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Wykres 7. Źródła informacji o Żnińskiej Kolejce Powiatowej 
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Źródło: opracowanie własne 

 

43% respondentów o kolejce wąskotorowej dowiedziała się od rodziny lub 

znajomych, kolejne 23% z internetu. W dzisiejszych czasach to właśnie rekomendacja 

znajomych jest najważniejszym czynnikiem decydującym zarówno o zakupach jak o 

wyborze miejsc wypoczynku i odwiedzin. Opinia innych ludzi, których znamy i którym 

ufamy jest bardzo ważna ze względu na małe prawdopodobieństwo rozczarowania. 

Innym źródłem informacji jest internet, w którym można znaleźć prezentacje ciekawych 

miejsc a także opinie wielu osób, które już te miejsca odwiedziły. 14% respondentów 

wybrała odpowiedź „inne” wymieniając jako źródła informacji: książka nt. kolei 

wąskotorowych, stare rozkłady pkp a przede wszystkim zainteresowania kolejnictwem i 

wiedza, że kolejka „jest od zawsze”. 11% ankietowanych spotkała się z informacjami o 

kolejce w środkach masowego przekazu takich jak radio, telewizja czy prasa. 9% 

natomiast dowiedziała się o kolejce z przewodników turystycznych lub książek 

podróżniczych.  
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Tabela 10. Ocena poszczególnych elementów związanych z kolejką wąskotorową 
Ocena > 1 2 3 4 5  
Obecny stan zachowania taboru (wagony, lokomotywy) 0 9 46 28 17 % 
Obecny stan stacji i peronów 1 16 45 23 14 % 
Poziom obsługi turysty 3 6 29 46 16 % 
Inne atrakcje regionu (Biskupin, Gąsawa, Wenecja) 0 2 20 48 30 % 
Festyny i imprezy kulturalne 2 5 34 37 22 % 
Infrastruktura transportowa (drogi, parkingi) 2 19 45 25 9 % 
Infrastruktura noclegowa i gastronomiczna 4 15 49 25 7 % 
Cena przejazdu kolejką 3 9 49 29 10 % 
Atrakcyjność trasy kolejki 0 5 19 45 31 % 
Oznakowanie turystyczne 0 5 39 39 17 % 

Źródło: opracowanie własne 

Obecny stan zachowania taboru ankietowani ocenili na przeciętny 46%, tylko 

17% stwierdziło, że jest on bardzo dobry. Również stan stacji i peronów oceniany jest 

jako przeciętny przez 46% ankietowanych. Na zadowalającym poziomie zdaje się być 

poziom obsługi turysty oceniony przez 46% ankietowanych na dobry. Wysoko zostały 

ocenione inne atrakcje regionu (Biskupin, Gąsawa, Wenecja) oraz atrakcyjność trasy 

kolejki – odpowiednio 30% i 31% odpowiedzi „bardzo dobry”. Większość ocenianych 

elementów kształtuje się na poziomie oceny jako przeciętny, co niestety nie jest zbyt 

zadowalającą oceną. Należałoby pomyśleć o poprawie jakości tak aby w kolejnym 

badaniu uzyskać lepsze wyniki. 

 

Wykres 8.  Elementy, będące szansą na wzrost zainteresowania turystów kolejką 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Największa liczba ankietowanych jako element mogący zwiększyć 

zainteresowanie kolejką wskazała możliwość przejazdu i zwiedzanie zabytków w cenie 

jednego biletu 64 odpowiedzi na 100 osób. Bardzo ważne okazało się również 

stworzenie nowych rozwiązań technicznych – wagonika barowego, dla rowerów i dla 

osób niepełnosprawnych. Czynnik inny wskazało 6 osób i były to propozycje 

cyklicznych przejazdów parowozu co niedzielę, uruchomienie odcinka w stronę Rzymu, 

a także poprawa jakości punktów gastronomicznych i taboru.  

 

Wykres 9. Środki promocji kolejki 
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Źródło: opracowanie własne 

Według 85% respondentów konieczne jest podjęcie działań promocyjnych 

kolejki na szeroką skalę, z czego najczęściej wskazywano szerszą reklamę internetową. 

Świadczy to o ciągle rosnącej wartości informacji przekazywanych i poszukiwanych w 

internecie. 22% osób wskazało reklamę telewizyjną jako środek promocji. Według 15% 

respondentów działania promocyjne nie są potrzebne.  
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Wykres 10. Przeszkody w dalszym rozwoju kolejki 

niedostatek inwestycji w infrastrukturę turystyczną

słaba promocja Kolejki Wąskotorowej  

znudzenie turystów 

inne

0 10 20 30 40 50

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Według 47% respondentów czynnikiem utrudniającym dalszy rozwój kolejki jest 

niedostatek inwestycji w infrastrukturę turystyczną, 38% stwierdziło, że to słaba 

promocja jest przeszkodą. Najmniej osób 12% wskazało znudzenie turystów.  

 

6.3. Wnioski 

Mimo wielu pytań ankietę wypełniło 100 osób w różnym wieku, dzięki czemu 

uzyskałam szeroki obraz tego co turystów przyciąga do Żnińskiej Wąskotorówki, co 

należało by poprawić i jakie nowe udogodnienia wprowadzić. Ankietowani większość 

swych podróży odbyli z rodziną i znajomymi a głównym motywem ich podróży był 

wypoczynek i zwiedzanie. Podróż kolejką jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu 

podczas pobytu w Powiecie Żnińskim i dużą atrakcją zarówno dla osób mieszkających 

w okolicy jak i wycieczek szkolnych z dalszych regionów Polski. Respondenci 

wskazywali często, że to piękne krajobrazy są dużym plusem podróży kolejką a 

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji to rewelacyjna propozycja zwłaszcza dla 

rodzin z dziećmi.  
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7. Własne propozycje dotyczące użytkowania i zagospodarowania 

turystycznego 

 

7.1. Propozycje eksploatacyjne 

W celu dalszego rozwoju Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej należałoby podjąć 

szereg działań modernizacyjnych przy współpracy z władzami powiatu i województwa.  

Bardzo istotnym działaniem jest modernizacja stacji kolejowych w głównych 

miejscowościach, przez które przebiega kolejka wąskotorowa: Żnin, Wenecja, 

Biskupin, Gąsawa.  

Prace powinny objąć następujące elementy: 

• odnowa elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 

• modernizacja i wyposażenie wnętrza, 

• zagospodarowanie terenu wokół stacji, 

• stworzenie punktu informacyjnego i kasy biletowej, 

• modernizacja peronów. 

 

Warto byłoby stworzyć przy stacjach wypożyczalni rowerów i innego sprzętu 

np. kijki do nordic walking. Nadal nie został zrealizowany projekt związany z 

oznakowaniem i punktami informacyjnymi – trzeba tej inwestycji przypilnować i 

doprowadzić ją do końca gdyż jest to bardzo istotne dla sukcesu turystycznego.  

Bardzo ważne byłoby również stworzenie nowych rozwiązań technicznych – 

wagonika barowego, dla rowerów i dla osób niepełnosprawnych. Według respondentów 

są to propozycje mogące przyczynić się do wzrostu zainteresowania turystów kolejką. 

Jednakże rozwój obszaru związanego z kolejką wąskotorową wymaga nie tylko 

koncentracji na samej kolejce ale również na infrastrukturze i atrakcji z nią związanych. 

Warto pomyśleć o poprawie stanu technicznego dróg i parkingów. 
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7.2. Propozycje organizacyjne 

85% ankietowanych, a zatem osób które odwiedziły Pałuki stwierdziło, że 

konieczne jest podjęcie działań promocyjnych Żnińskiej Kolejki. Według modelu 

AIDA 31 promocja powinna dostarczać rzetelnej i aktualnej informacji, przypominać o 

istnieniu produktu, kreować atrakcyjny wizerunek a także wywoływać pozytywne 

emocje, które zachęcą docelowych turystów do przyjazdu.  

Zaproponowałabym następujące instrumenty promocji: 

• INTERNET – czynienie rozgłosu poprzez aktywność na forach internetowych, 

prowadzenie bloga, galerii fotograficznej turystów, linki i banery na różnych 

stronach, konkursy dla turystów, 

• PUBLIC RELATIONS – udział w imprezach turystycznych w Polsce i Europie, 

przekazywanie materiałów promocyjnych i informacji, relacje, wywiady, 

organizacja spotkań dla dziennikarzy i touroperatorów, 

• TELEWIZJA – spot reklamowy w postaci krótkiego wesołego filmiku 

• INNE – książeczka z żartami dot. kolei lub teksty piosenek o tematyce 

kolejowej, gadżety kolejarskie, „kolejowe napitki” w małych buteleczkach. 

W celu przyciągnięcia większej liczby turystów warto pomyśleć i poszerzyć 

ofertę zarówno dla turystów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Największa 

liczba ankietowanych jako element mogący zwiększyć zainteresowanie kolejką 

wskazała możliwość przejazdu i zwiedzanie zabytków w cenie jednego biletu.  

 

Możliwe byłoby wprowadzenie do oferty biletu łączącego następujące atrakcje: 

• przejazd kolejką, 

• wstęp do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, 

• zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, 

• wstęp do Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, 

Propozycja byłaby bardzo atrakcyjna dla grup zorganizowanych ale także dla 

rodzin, a powinna być udostępniona sprzedaż w każdym z wymienionych punktów. 
                                                 
31 AIDA (A-Attention (zwrócenie uwagi), I-Interest (zainteresowanie), D-Desire (pożądanie) , A-Action 
(działanie)) 
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Cena takiego biletu powinna być niższa niż pojedyncze kupowane na każdą atrakcję z 

osobna. Warto pomyśleć również o karcie turystycznej, która byłaby kartą rabatową na 

wybrane produkty lub usługi. Takie karty funkcjonują w wielu regionach a dzięki nim 

partnerzy zyskują nowe źródło promocji swoich własnych usług. Partnerami karty 

mogłyby zostać zarówno obiekty turystyczne jak również noclegowe i gastronomiczne. 

Istotne aby były oznakowane i wzajemnie się promowały.  

W ofercie warto umieścić imprezy typowo grupowe, które bezpośrednio 

promują kolejkę u dużej liczby osób naraz. Przygotowując taką ofertę trzeba wziąć pod 

uwagę, że będzie ona kierowana do grup w rożnym wieku i o różnych 

zainteresowaniach. Zatem, ważne jest aby przygotować atrakcje zarówno dla dzieci, 

młodzieży, jak i osób dorosłych. Kolejka posiada propozycje dla młodszych turystów 

dlatego warto ofertę poszerzyć o propozycje dla zorganizowanych grup dorosłych. 

Podczas imprez organizowanych przez Muzeum kolei Wąskotorowej lub na 

zamówienie grup można na stałe wprowadzić do programu konkursy i zabawy związane 

z koleją np. „kurs kolejarza”: stemplowanie przesyłek pocztowych na czas, zmiana 

podkładu torów przy użyciu starych narzędzi, parada w mundurze, kurs prowadzenia 

drezyny i kontrola bilecików na czas. Po kursie uczestnicy otrzymywaliby zabawne 

dyplomy potwierdzające nabycie kolejarskich umiejętności.  

 

Tabela 11. Docelowe grupy odbiorców dla produktu turystycznego 
Grupa Cel podróży Cechy grupy 
Miłośnicy kolei z 
Polski 

Zawody, wolontariat, fotografia, 
imprezy kolejarskie 

Zainteresowani kolejką 
wąskotorową cały rok 

Miłośnicy kolei z 
zagranicy 

Fotografia, specjalne przejazdy i 
imprezy, unikatowy tabor 

Głównie Niemcy, Czesi, Austriacy 
i Szwajcarzy 

Turyści „Zaliczanie” atrakcji, różnorodne 
przeżycia, uatrakcyjnienie pobytu 

Poznają region, zainteresowani 
różnorodnymi formami turystyki 

Grupy zakładowe Wyjazdy szkoleniowe i 
integracyjne, odpowiednia baza 
noclegowa i gastronomiczna, 
atrakcyjność oferty 

Instytucje i firmy szkoleniowe z 
całej Polski 

Młodzież szkolna Poznawanie regionu, zielone 
szkoły, wycieczki szkolne, biwaki 

Zainteresowanie sezonem wiosna i 
jesień, szkoły podstawowe z 
niewielkich odległości lub szkoły 
pozostałe z dalszych regionów 
Polski 

Rodziny z dziećmi/ 
znajomi 

Podróże „niezwykłą” koleją, 
nowe przeżycia, turystyka 
kulturowa i aktywna 

Wypady weekendowe, preferencja 
ciepłych miesięcy, głównie 
mieszkający w dużych miastach 

Źródło: opracowanie własne 
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Warto przygotować taką ofertę, która zapewni możliwość dalszego rozwoju turystyki 

kolejowej i wydłużenie sezonu turystycznego. W dalszej części przedstawiono 

propozycje nowych form aktywnego spędzania wolnego czasu o każdej porze roku.  

 

 

7.3. Propozycje związane z tworzeniem nowych atrakcji turystycznych 

Turystyka to nie tylko bierny wypoczynek ale również oryginalne i różnorodne 

propozycje mające wypełnić wolny czas i pozostawić po sobie wspomnienia. Coraz 

bardziej popularne stają się formy wypoczynku takie jak survival, spływy kajakowe, 

quady czy paintball.  

Survival to forma atrakcji, która właściwie od niedawna cieszy się 

popularnością. Wcześniej znana była pod hasłem woodcraft, które oznaczało 

umiejętności przy polowaniu czy bytowaniu i które dotyczyło głównie myśliwych, 

traperów, itd. Obecnie survival rozumie się jako zdolność do przetrwania w trudnych, 

czasem ekstremalnych warunkach, która wynika z potrzeby zmierzenia się z 

przeciwnościami natury.32 Wyprawy survivalowe łączą w sobie przemarsz przez 

podmokłe tereny, wspinanie się po stromych zboczach czy rozpalanie ogniska bez 

zapałek. W związku z dużą popularnością tej formy atrakcji powstało wiele „szkół 

przetrwania”.  

Paintball to również jedna z nowych form rekreacji. Jest to forma gry 

zespołowej, podczas której toczy się pozorowaną walkę z użyciem broni strzelającej 

kulkami wypełnionymi farbą.  

Jazda quadami jest kolejnym rodzajem wypoczynku, który cieszy się wielkim 

zainteresowaniem. Quady to pojazdy doskonale spisujące się podczas jazdy terenowej 

na specjalnie przygotowanych trasach a także na bezdrożach. Rozrywka ta często 

stanowi główną atrakcję wyjazdów integracyjnych.  

Trzy wymienione wcześniej formy aktywności świetnie by się odnalazły na 

Pałukach obfitujących w lasy, rozległe pola, łąki i jeziora.  

 

 

 
 

                                                 
32 Http://survival.pl/o stronie.html dostęp 02.05.2012 
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Podsumowanie 

Tabela 12. Analiza SWOT 
 

SILNE STRONY 
 

 

SŁABE STRONY 

• położenie geograficzne na obszarze 
bogatym w walory przyrodnicze 

• duża koncentracja atrakcji 
turystycznych na małym obszarze 

• imprezy kulturalne i sportowe o skali 
ogólnopolskiej 

• folklor pałucki (gwara, legendy, haft) 

• rozpoznawalność kolejki w regionie 

• interesujący tabor oraz zbiór urządzeń 
kolejarskich 

• długoletnia historia  

• przynależność do Szlaku 
Piastowskiego 

• dogodne położenie komunikacyjne 

• brak dostatecznej promocji i 
informacji o Kolejce Wąskotorowej 

• zły stan dróg i parkingów 

• brak rozbudowanej informacji o bazie 
noclegowej i gastronomicznej 

• brak bazy towarzyszącej (kino, 
amfiteatr) 

• słaba promocja szeroko pojętych 
walorów Pałuk, w tym Żnińskiej 
Kolejki 

• brak świadomości mieszkańców o 
atrakcyjności regionu 

• niski poziom obsługi turystów 
zagranicznych (bariera językowa) 

 
 

SZANSE 
 

 

ZAGROŻENIA 

• intensywna promocja atrakcji 
turystycznych w wielu źródłach 
przekazu (telewizja, internet, radio, 
targi, imprezy masowe) 

• powstanie nowych obiektów 
noclegowych ( szczególnie pokoje do 
wynajęcia, hotel 3*) 

• powstanie Pałuckiego Parku 
Krajobrazowego 

• poprawa stanu technicznego dróg i 
parkingów w pobliżu atrakcji tur. 

• ukończenie nowoczesnego systemu 
informacji turystycznej  

• wydłużenie trasy kolejki 
wąskotorowej w kierunku Jeziora 
Żnińskiego Małego 

• poprawa stanu technicznego peronów 
i stacji 

• wprowadzenie do oferty biletu 
łączonego 

• współpracy między poszczególnymi 
atrakcjami Pałuk w celu wspólnej 
promocji i informacji 

• brak inwestycji w rozwój 
infrastruktury turystycznej 

• postępujące niszczenie atrakcji 
turystycznych 

• niewłaściwa promocja walorów 
kulturalnych, przyrodniczych i 
turystycznych 

• zniechęcenie, znudzenie turystów 

• brak zaangażowania młodego 
pokolenia w kontynuację tradycji 
kulturowych 

• zmiana przebiegu Szlaku 
Piastowskiego 

Źródło: opracowanie własne 
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Powyższa analiza SWOT stanowi diagnozę obszaru objętego wpływem 

Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej. Jak wynika również z badań przedstawionych w 

niniejszej pracy, Kolejka odgrywa istotną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej rozwój 

należy oprzeć na mocnych stronach i wykorzystaniu szans. Ponadto należy zwrócić 

uwagę na słabe strony i starać się je zniwelować tak, aby nie wystąpiły możliwe 

zagrożenia. Analiza SWOT przedstawia zebrane i zestawione wnioski wynikające z 

wcześniejszych rozdziałów oraz przeprowadzonej ankiety. Za znaczący walor uznałam 

wszelkie walory i zasoby zarówno przyrodnicze jak i antropogeniczne. Z jednej strony 

kolejka porusza się po pięknym krajobrazowo terenie, a z drugiej pozwala na poznanie 

historii. Wysoki potencjał Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej i jej otoczenia jest 

oczywisty, każdego roku setki tysięcy turystów odwiedza takie miejsca jak Biskupin, 

Muzeum Kolejki Wąskotorowej, Muzeum Ziemi Pałuckiej czy inne. Niestety sami 

odwiedzający widzą wiele braków w infrastrukturze: słaba promocja czy brak dokładnej 

informacji o bazie noclegowej. Inną potrzebą obszaru jest oferta w zakresie turystyki 

biznesowej i konferencyjnej. Szkolenia czy imprezy integracyjne sprawiają, że wiele 

osób w jednym czasie poznaje region i stwarza możliwość powrotu uczestników takich 

wyjazdów ze znajomymi/ rodziną.  

Należy pamiętać, że turystyka to gałąź gospodarki generująca niemałe zyski i 

dająca miejsca pracy. Zatem warto zainwestować w większą ilość imprez cyklicznych, 

szeroko pojęty system promocji i informacji (przewodniki, mapy, strony internetowe, 

filmy) oraz tworzenie nowych ofert, gdyż w przyszłości mogą one wygenerować 

znaczne zyski. Niestety w Polsce rozwój turystyki kolejowej spotyka się z wieloma 

problemami: zły lub pogarszający się stan techniczny infrastruktury, brak funduszy na 

kosztowne remonty i renowacje, brak odpowiedniej bazy noclegowej i gastronomicznej. 

Sprawia to, że obiekty kolejowe funkcjonują jedynie przez kilka miesięcy w roku, na 

specjalne okazje. Ważne jest aby ofertę poszerzyć w taki sposób by mogła 

funkcjonować przez większą część roku (lub nawet cały rok). Przynależność Żnińskiej 

Kolejki Wąskotorowej do Szlaku Piastowskiego stwarza kolejną możliwość do 

promocji, zatem też oznacza szansę na stopniowe zwiększanie się liczby zwiedzających 

i korzystających z oferty regionu. Ciągle rosnące zainteresowanie turystów 

indywidualnych i grup zabytkami techniki to wielka szansa dla rozwoju atrakcji Pałuk. 

Trzeba jednak pamiętać, że jest wiele do zrobienia w sferze promocji i na poziomie 
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technicznym. Jeśli tylko właściciele i inwestorzy pójdą w dobry kierunku Żnińska 

Kolejka Wąskotorowa może posłużyć kolejnym pokoleniom przez wiele przyszłych lat.  
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Załącznik nr 1.   Ankieta dotycząca wykorzystania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej jako 
atrakcji turystycznej 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Poniższe badanie jest prowadzone przez studentkę drugiego roku studiów magisterskich na 
Wydziale Zdrowia i Turystyki w  Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w celu zbadania 
wykorzystania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej. Ankieta jest 
anonimowa. Proszę zaznaczyć jedną, wybraną przez siebie odpowiedź, jeśli w pytaniu nie 
wskazano innych możliwości.  
 
Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.  

 
Paulina Grochowska 

 
 
 
 
1. Czy Pana/ Pani zdaniem Żnińska Kolejka Wąskotorowa stanowi ciekawą atrakcję 
turystyczną? 

o Tak – dlaczego?   
o Nie – dlaczego?  
 

2. Przyjazd Pana/Pani w okolice Żnina nastąpił z odległości?  
o 0 – 20 km     
o 21 – 50 km     
o 51 – 100 km    
o powyżej 100 km     
o jestem mieszkańcem/mieszkanką powiatu    

 
3. Z kim podróżował Pan/ Pani kolejką? 

o Sam/ sama    
o z dziećmi/ rodziną    
o z przyjaciółmi/ znajomymi    
o inne – z kim?  

 
4. Czy podczas pobytu korzystał Pan/Pani z usług hotelarskich? 

o Tak – proszę wymienić z jakich (hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy, inne-
jakie?)   

o Nie    
 
5. Jakie miejsca odwiedził Pan/ Pani podczas pobytu? (można wskazać więcej niż 1 odp.) 

o Biskupin    
o Żnin   
o Gąsawa    
o Wenecja    
o inne – jakie?   

 
6. Czy interesuje się Pan/Pani tematyką związaną z kolejami wąskotorowymi?  

o Tak    
o Nie    
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7. Czy należy Pan/Pani do klubu miłośników tego typu pojazdów? 
o Tak    
o Nie    

 
8. W jaki sposób spędza Pan/Pani czas w powiecie Żnin? (można wskazać więcej niż 1 odp.) 

o wypoczynek    
o zwiedzanie    
o imprezy/ wydarzenia kulturalne   
o pobyt u rodziny/ znajomych    
o inny – jaki?  

 
9. Z jakich źródeł dowiedział się Pan/Pani o Żnińskiej kolejce powiatowej? 

o Środki masowego przekazu radio/ telewizja/ prasa   
o internet   
o książki podróżnicze/ przewodniki   
o rodzina/ znajomi    
o inne – jakie?    

 
10. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy?  
W skali od 1 do 5 (gdzie 5 jest wysoko oceniane, 1 nisko oceniane)  

 1 2 3 4 5 

Obecny stan zachowania taboru (wagony, lokomotywy)       

Obecny stan stacji i peronów       

Poziom obsługi turysty      

Inne atrakcje regionu (Biskupin, Żnin, Gąsawa, Wenecja)       

Festyny i imprezy kulturalne      

Infrastruktura transportowa (drogi, parkingi)      

Infrastruktura noclegowa i gastronomiczna       

Cena przejazdu kolejką       

Atrakcyjność trasy kolejki       

Oznakowanie turystyczne      

 
 
11. Które z poniższych elementów są, Pana/ Pani zdaniem, szansą na wzrost zainteresowania 
turystów Kolejką? (można wskazać więcej niż 1 odp.) 

o Specjalny wagon dla osób niepełnosprawnych    
o specjalny wagon dla rowerów    
o wagonik barowy    
o przejazd kolejką i zwiedzanie zabytków w cenie jednego biletu   
o poprawa infrastruktury dojazdową (drogi, parkingi)   
o poprawa stanu atrakcji turystycznych    
o poprawa jakości bazy noclegowej    
o inne – jakie?    

 
12. Czy, Pana/ Pani zdaniem, konieczne jest podjęcie działań promocyjnych Kolejki 
Wąskotorowej na szeroką skalę? 

o Tak    
o Nie (proszę przejść do pyt. 14 ) 
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13. Jakie środki promocji należy, Pana/ Pani zdaniem, zastosować? 
o Reklama w TV    
o reklama radiowa w stacji ogólnopolskiej  
o billboardy    
o szersza reklama internetowa    
o inne – jakie?  

 
14. Co, w Pana/ Pani opinii, jest przeszkodą w dalszym rozwoju kolejki? 

o niedostatek inwestycji w infrastrukturę turystyczną    
o słaba promocja Kolejki Wąskotorowej    
o znudzenie turystów    
o inne – jakie?    

 
15. Proszę podać swoją płeć: 

o kobieta    
o mężczyzna    

 
16. Proszę podać swój wiek: 

o do18 lat    
o 18 – 25 lat     
o 26 – 45 lat    
o 46 – 65 lat    
o 66 lat i więcej   

 
17. Miejsce zamieszkania: 

o wieś    
o miasto    

 
18. Proszę podać swoje wykształcenie: 

o podstawowe   
o zawodowe  
o średnie   
o wyższe   

 
 


