
 

WNIOSEK GMINY MIASTO RZESZÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW MINISTRA 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO: „Promocja polskiej kultury za granicą”  

pt.: „RAZEM W NOWEJ EUROPIE” 

 

Główny Realizator zadania: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - powołana Uchwałą Rady Miasta 

Rzeszowa Nr XXVIII/7/92 z dnia 21.01.1992r. Jest instytucją kultury działającą na podstawie ustaw  

o samorządzie terytorialnym.  

Celem zadania jest między innymi promocja polskiego dziedzictwa kulturowego i prezentacja postaci 

związanych z Polską, które pozostawiły istotny i trwały ślad w dziejach kultury europejskiej i światowej. 

Realizowane to będzie poprzez ekspozycję wystawy fotografii wraz z katalogiem autorstwa 16 uznanych  

w Polsce i na forum międzynarodowym fotografików z Euroregionu Karpaty w 2 galeriach na terenie 

Bułgarii (Smolian, Gabrowo) i 2 galeriach w Rumunii (Timisoara, Satu Mare) oraz w Galerii Fotografii 

Miasta Rzeszowa. Wystawa i katalog mają na celu:  

 - prezentację i promocję kultury polskiej poza granicami kraju, 

- promowanie współcześnie żyjących polskich artystów zarówno tych o uznanej renomie jak i młodych, 

ale już odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej,  

 - kształtowanie i nawiązanie dobrych relacji ze środowiskami artystycznymi w Bułgarii i Rumunii. 

Wystawa obejmować będzie następujące tematy: 

1. Wielokulturowość Euroregionu Karpaty – Chasydzi, Łemkowie, Romowie, Ukraińcy. 

2. Zbiory fotograficzne w Rzeszowie stolicy Euroregionu – od końca XIX wieku największy w Polsce  

i w Europie zbiór negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny – unikat w skali 

światowej. 

3. Postać Ignacego Łukasiewicza i jego więzy z regionem oraz wkład w historię światowej techniki 

(przemysł naftowy),  

4. Stolica Euroregionu Karpaty – Rzeszów we współczesnej fotografii.  

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej w wybranych krajach 

europejskich, co ma na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, a co za tym idzie stworzenie 

lepszego klimatu dla współpracy kulturalnej, samorządowej i gospodarczej. Realizowane zadanie ma 

również na celu nawiązanie trwałych kontaktów w celach wymiany następnych wystaw do ekspozycji  

w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oraz autorów polskich w galeriach Bułgarii i Rumunii.  

Zadanie wpisuje się w główne cele programu operacyjnego tj.:  

a) kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju, 

b) prezentacja kultury polskiej i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, 

c) promowanie polskich twórców i ich twórczości poza granicami kraju. 

Przedsięwzięcie objęte projektem wpisuje się w najważniejsze obszary działań „Strategii Promocji Polski 

na lata 2007-2013”: 

- zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej w wybranych krajach i regionach świata mające na celu 

wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, 

- podkreślenie wkładu najwybitniejszych polskich twórców w kulturę europejską i światową poprzez 

zwrócenie większej uwagi zagranicznych odbiorców na osiągnięcia współcześnie żyjących polskich 

artystów, 

- promocja polskiego dziedzictwa kulturowego i popularyzacja za granicą postaci i wydarzeń historycznych 

związanych z Polską, które pozostawiły istotny i trwały ślad w dziejach kultury europejskiej i światowej, 

Zadanie pozytywnie wpłynie na wzrost zainteresowania polską fotografią w państwach nowo przyjętych do 

Unii Europejskiej. 

Termin realizacji: do 31 listopada 2007 r. 

 


