
„Tak Polska się zaczęła…”  

 

Operacja współfinansowana z budżetu Powiatu Jarosławskiego.  
Wartość dotacji 3 000,00 zł. 

Zrealizowano w okresie od 04.04.2016  do 30.09.2016 

Działanie 1 – Zarządzanie projektem 
W ramach tego działania: 
-powołano zespół odpowiedzialny za realizację zadania, 
- nawiązano współpracę z partnerami: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów, 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, Dzienny Dom Senior-Wigor w 
Pruchniku, szkoły z terenu gminy Pruchnik, 
- zapewniono wyżywienie dla bezpośrednich adresatów w zamian za aktywny udział 
przy realizacji zadania, 
- zrealizowano poszczególne działania, 
- rozliczono i podsumowano projekt. 
 

Działanie 2 – Promocja projektu 
W ramach tego działania: 
- wydrukowano plakaty i ulotki  promujące przedsięwzięcie, z logotypem Starostwa 
Jarosławskiego oraz informacją o źródłach dofinansowania, 
- rozkolportowano materiały promocyjne na terenie powiatu,   
- umieszczono informacje na temat realizacji projektu na stronie internetowej 
organizacji: smzp.pl oraz partnerów ckpruchnik.pl; gminapruchnik.pl; pruchnik.com.pl; 
sp1pruchnik.pl; parafiapruchnik.pl, 
- przeprowadzono transmisję z wydarzenia w telewizji internetowej: pod.24.info 
- opublikowano artykuły dotyczące realizacji projektu na łamach kwartalnika „Ziemia 
Pruchnicka” oraz „Gazety Jarosławskiej” i „Życia Podkarpackiego”, 
- wydrukowano pamiątkowe karty z fragmentem  tekstu Kroniki Galla Anonima 
opatrzonych pieczęcią z herbem Miasta Pruchnika, oraz rozdano je uczestnikom 
wydarzenia, 
- przygotowano komplet białych chusteczek, pamiątek ceremonii chrztu, opatrzonych 
okolicznościową pieczęcią, zawierającą tytuł zadania, datę, oraz herby Pruchnika 
oraz Powiatu Jarosławskiego,  
 

Działanie 3 – Odtworzenie osady średniowiecznej 
W ramach tego działania: 
- wynajęto grupę rekonstrukcji historycznej (ok. 15 osób) wraz z programem pokazów, 
warsztatów, animacji, konkursów i zabaw oraz wyposażeniem, 
- odtworzono osadę średniowieczną w plenerze – (wykorzystano naturalne walory 
przyrodnicze miejsca oraz istniejącą infrastrukturę turystyczną: wieża widokowa, 
wiata turystyczna na Korzeniach - do organizacji imprezy), 
- zaprezentowano podstawowe elementy życia codziennego w średniowiecznej 
osadzie: drużyna księcia, wieża obronna, palisada,  gospoda, warsztaty 
rzemieślnicze, jarmark, kuchnia rycerska, warstwy społeczne, 
- zaprezentowano warsztaty pracy średniowiecznych rzemieślników: kolczużnika, 
skórnika, tkacza, itp.,  
-zaprezentowano pokazy kulinarne: gotowanie w kociołku tradycyjnych potraw, 



mielenie na żarnach, pieczenie podpłomyków, pieczenie mięs, wykorzystanie ziół i 
tradycyjnych przypraw,  
- zorganizowano degustację tradycyjnych podpłomyków i dziczyzny,  
- zaprezentowano walki rycerskie i popisy zręcznościowe średniowiecznych wojów 
oraz uzbrojenie, wyposażenie, stroje i namioty, 
- włączono uczestników imprezy w zabawy, turnieje, animacje dla dzieci i dorosłych,  
- zapewniono dodatkowe, bezpłatne  atrakcje dla wszystkich zainteresowanych: m.in. 
pisanie gęsim piórem, pamiątkowe zdjęcia w dybach i z katem, przymierzanie zbroi 
rycerskiej, 

Działanie 4 – Orszak postaci historycznych 
W ramach tego działania:  
- nawiązano współpracę ze szkołami, Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Dziennym 
Domem Senior-Wigor w Pruchniku, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju z Tuligłów, 
jednostkami OSP z terenu Gminy Pruchnik, 
- zaangażowano różne grupy społeczności lokalnej- szczególnie dzieci, młodzież  i 
seniorów -w przygotowanie przedsięwzięcia, 
- przeprowadzono rekrutację uczestników orszaku,  
- zakupiono tkaniny na stroje oraz kostium księżniczki Dobrawy, 
- w ramach pracy społecznej dla uczestników orszaku uszyto stroje i wykonano (bądź 
wypożyczono nieodpłatnie) elementy wyposażenia, nawiązujące do tradycji 
średniowiecza (szaty książęce, nakrycia głowy, zbroje wojów, tarcze, włócznie, 
miecze, chorągwie, habity mnichów, stroje plebejskie), 
- zorganizowano uroczysty orszak  ilustrujący przekaz o przybyciu Czechów na tereny 
państwa Mieszka I (zaangażowano członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Tuligłów), 
- przemarsz orszaku (łącznie ok. 200 osób- dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy w 
strojach historycznych) z wiaty turystycznej na leśnej polanie do odtworzonej osady 
średniowiecznej przy wieży widokowej na Korzeniach, 
 

Działanie 5 –Inscenizacje historyczne 
W ramach tego działania: 
- przygotowano krótkie inscenizacje historyczne prezentujące zaślubiny pary 
książęcej Mieszka I i Dobrawy oraz opowieść o Chrzcie Mieszka I. Widowiska 
stanowiły punkt kulminacyjny obchodów rocznicy Chrztu Polski,  
- zaangażowano miejscowych aktorów amatorów – członków Zespołu Teatralnego z 
Pruchnika- do przygotowania spektaklu, 
- opracowano oprawę muzyczną widowiska, 
- przygotowano występ zespołów działających na terenie Gminy Pruchnik: (zespół 
wokalny „Equale” z CKSiT, chór Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia z Pruchnika 
oraz chóry parafialne z Jodłówki i Pruchnika Górnego,  
- zaprezentowano widowisko przy wieży widokowej w Pruchniku, włączono 
publiczność w przebieg wydarzeń (wszyscy chętni mogli aktywnie uczestniczyć w 
ceremonii chrztu), 
wartość artystyczną wydarzenia dopełnił koncert muzyki dawnej zorganizowany we 
współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki,   
- rozdano uczestnikom uroczystości karty z tekstem Kroniki Galla Anonima oraz 
pamiątkowe białe chusteczki, opatrzone okolicznościową pieczęcią, 
 



 

 
Działanie 6 – Pokaz ognia 
W ramach tego działania:: 
- wynajęto grupę artystyczną Enzonda,  
- zrealizowano prezentację spektaklu w plenerze, 
- zorganizowano spotkania przy ogniskach dla bezpośrednich adresatów zadania,  
 


