Festyn Historyczny "W świecie barbarzyńskich Wikingów" w
Orłowie [1]
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Tradycją stało się organizowanie we wrześniu festynów historycznych w przepięknej scenerii XIXwiecznego zabytkowego Parku Villi Orłowo w miejscowości Orłowo, gm. Inowrocław. Pierwsza
wzmianka o tej wsi pochodzi z roku 1227. Rok później Konrad Mazowiecki nadał miejscowość
Krzyżakom. Taki był też temat pierwszego festynu, który stał się impulsem do organizowania imprez o
charakterze historycznym. Zapraszamy 9 września w godz.15.00 – 20.00. Wstęp wolny.
Podczas plenerowej imprezy zaprezentowane zostaną obyczaje, sposoby walki wojowników północy Wikingów, które przerażały i jednocześnie zadziwiały mieszkańców średniowiecznej Europy.
Uczestnicy będą mogli podziwiać barwne obozowisko z charakterystycznymi namiotami, bogate
wyposażenie wraz z rzeźbionymi tronami, ławami i stołem wikińskiego Jarla oraz wziąć udział w
licznych grach, zabawach i konkursach z nagrodami. Przeniesiemy się w czasy wczesnego
średniowiecza. W Orłowie pojawią się Wikingowie, okrutni władcy mórz, by opowiedzieć sagi o
potworach i bohaterach.
Stałym elementem ołowskich pikników jest koncert muzyczny z cyklu „Pożegnanie lata”, który
organizowany jest na tarasie zabytkowej Villi Orlowo. Podczas pikniku zapewniony jest szereg atrakcji
dla najmłodszych uczestników m.in. plac zabaw, konkursy, zabawy, przejażdżki konne,
loteria fantowa i wiele przeróżnych niespodzianek. Przybyli goście będą
mogli skosztować znakomite regionalne potrawy serwowane przez orłowskiego szefa kuchni i
gospodynie z gminy Inowrocław.
Wybór miejsca na festyn hostoryczny nie jest przypadkowy, bo zespół dworsko-parkowy w Orłowie do
unikalne i magiczne miejsce na Kujawach z ciekawą historią. Gospodarze gwarantują oprócz
niezwykłych wrażeń estetycznych także znakomity relaks, cudowne odprężenie i odpoczynek od
codziennego zgiełku. Goście znajdą tu gustownie urządzone pokoje, sale konferencyjne, znakomitą
kuchnię, piękne wnętrza, korty tenisowe, urokliwe zakątki i alejki spacerowe.

[2]

[3]

[4]

[5]

okolica
Kościół pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Orłowie- budowla postawiona w 1858 roku (w miejscu
gdzie pierwotnie stała drewniana świątynia) z lokalnego budulca - cegły orłowskiej żółtej przeplatanej
poziomo pomarańczowymi cegłami, z licznymi ozdobnikami i detalami architektonicznymi. Całość
stylizowana manierą neogotycką i romańską. Jednonawowy kościół o dwuspadowym dachu
ceramicznym, oszkarpowanym trójspadowym prezbiterium uzupełnia wieża dzwonnicza zwieńczona
kulą i krzyżem. Wnętrze zdobią polichromie i piękne witraże, obrazujące postacie świętych. Znajduje
się tu także kamienna chrzcielnica z XVI w. i gipsowe ﬁgury świętych Piotra i Pawła, patronki Elżbiety
i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najcenniejszym zabytkiem jest płaskorzeźba Anny Samotrzeć z
XVI/XVII w. Godna podziwu jest także frontowa elewacja zewnętrza obudowy organów z 1886 roku.
Kościół ogrodzony jest parkanem z piaskowca.
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kontakt
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich
tel. 52 351-05-75
e-mail: promocja@gminainowroclaw.eu [7]
http://www.gminainowroclaw.eu/ [8]http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/ [9]
https://www.facebook.com/Gmina-Inowroc%C5%82aw-1623906127847518/ [10]
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