
 

           
 

 

„Staniszów - kultura, tradycja wczoraj i dziś” 
 

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nasz Staniszów 

 

Partnerzy:  Rada Sołecka Staniszowa, 

Koło Gospodyń Wiejskich, 

Pałac Staniszów, 

Pałac na Wodzie,  

Gmina Podgórzyn, 

Parafia Sosnówka. 
 

Wartość projektu:  34 440 zł, dofinansowanie 25 000 zł 
 

1. Cykl spotkań integracyjnych w celu przybliżenia historii i 

kultury miejscowości: 
 

- spotkanie z Janiną Bukład - propagatorem wiejskiej działalności kulturalnej, 

spotkanie w schronisku młodzieżowym w lipcu 2012r. 

 

- warsztaty dla dzieci i młodzieży - wypieki i potrawy regionalne - spotkanie w 

schronisku młodzieżowym w grudniu 2012r. 

 

- prezentacja multimedialna starych zdjęć i widokówek - prezentacja w 

schronisku młodzieżowym w kwietniu 2013r.  

 

- spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Staniszowa- spotkanie w schronisku 

młodzieżowym, w  maju 2013 r. 
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- pogawędka "Historia naszej wsi"- spotkanie w Pałacu Staniszów w lipcu 

2013r. W planie zwiedzanie pałacu i parku. 

 

- pogawędka c.d. spotkanie w Pałacu na Wodzie w lipcu 2013r. W planie 

zwiedzanie pałacu i kompleksu folwarcznego. 
 

- prelekcja "Historia kościoła w Staniszowie" - spotkanie w kościele w sierpniu 

2013r. W planie zwiedzanie kościoła. 
 

2. Wystawa rękodzieła - prace rzemieślników i  członkiń Kół Gospodyń 

Wiejskich ze Staniszowa, w schronisku młodzieżowym,  

w okresie maj 2013 - czerwiec 2013r. 
 

3. Zebranie informacji, materiałów, opracowanie i publikacja 

książki związanej z historią Staniszowa - zostaną wykorzystane m.in. 

materiały zebrane w ramach pogawędek i spotkań projektu. Ilość egzemplarzy 

500. Będą to materiały promujące naszą miejscowość. 
 

4. Stworzenie własnej tożsamości poprzez: 

 

- prelekcja "Kim jesteśmy" - spotkanie w schronisku młodzieżowym w 

październiku 2012r. Prelegent przedstawi m.in. genezę powstania prototypu 

ubrania regionalnego, typowego dla naszego obszaru, 

 

- uszycie pilotażowej serii strojów kobiecych - 4 kompletów - stroje użyczone 

zostaną bezpłatnie dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Będą w nich 

reprezentowały naszą wieś podczas uroczystości i innych spotkań np. dożynki, 

festyny, wystawy. 
 

5. Podsumowanie projektu: festyn rodzinny połączony z zabawami, 

konkursami plastycznymi i sportowymi. Termin: sierpień 2013 rok. 

 


