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1. Wprowadzenie 

Dokument „Strategia Rozwoju kultury miasta Rzeszowa” opracowany został w związku z realizowanym 

projektem „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”, przy uzyskanym 

wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały w nim kierunki i działania 

strategiczne związane z rozwojem obszaru kultury w Rzeszowie do 2020 roku. 

Na zawartość Strategii składają się m.in. analiza stanowiąca diagnozę stanu rzeszowskiej kultury, 

zarówno w obrębie instytucjonalnym, organizacyjnym, jak i społecznym. Informacje te, pozyskane 

w sposób opisany poniżej, stanowią podstawę dla formułowania wniosków i zaleceń decyzyjnych, jakie 

zostały zaprezentowane w Strategii. Na ich bazie zbudowano cel strategiczny, cele operacyjne oraz 

działania priorytetowe wraz z ich szczegółowym opisem, prezentacją spodziewanych rezultatów 

i partnerów mogących uczestniczyć w ich realizacji. Opisani zostali także adresaci działań wynikających 

ze Strategii oraz ich rola i sposób włączania się w realizację zadań na rzecz rozwoju rzeszowskiej 

kultury. Dokument przedstawia narzędzia i działania, jakich wdrożenie i zastosowanie może wpłynąć 

pobudzająco na progres rzeszowskiej kultury. Dotyczą one również zaleceń w obrębie przedsięwzięć 

komunikacyjnych i promocyjnych, jakie towarzyszyć powinny procesowi wdrażania Strategii. 

Zaprezentowano ponadto sposób implementowania założeń strategicznych, program monitorowania 

Strategii, jak również plan rzeczowo-finansowy. 

Procesowi realizowanych prac towarzyszył szereg działań pozwalających na identyfikowanie potrzeb 

rzeszowskiego środowiska kulturalnego oraz mieszkańców w obszarze kultury. W związku z tym 

przeprowadzono m.in. badania ilościowe z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne) pt. 

„Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa” wśród mieszkańców Rzeszowa i powiatu 

rzeszowskiego oraz badania „Rzeszów na kulturalnej mapie Polski” wśród mieszkańców wybranych 

miast Polski. Zrealizowano badania jakościowe z wykorzystaniem techniki pogłębionych wywiadów 

grupowych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych, w których uczestniczyli przedstawiciele 

rzeszowskiego środowiska kulturalnego. Regularnie prowadzone były również spotkania konsultacyjne 

z reprezentantami instytucji kulturalnych funkcjonujących na terenie Rzeszowa, artystami 

i organizatorami przedsięwzięć artystycznych, przedstawicielami przemysłu kreatywnego (firmy 

działające w obrębie produkcji i kreacji artystycznej) oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi 

wspieraniem działalności kulturalnej. Pracom zespołu projektowego towarzyszyła również analiza 

innych dokumentów o charakterze strategicznym powiązanym bezpośrednio z rozwojem kultury 

w Rzeszowie. Uwzględnione zostały w tym wypadku zapisy wynikające z Aktualizacji Strategii Marki 

Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, na bazie których kultura 

uznana została za jeden z obszarów składających się na docelową tożsamość Miasta. 

W związku z powyższym zaprezentowane w Strategii działania i kierunki stanowią odzwierciedlenie 

aktualnych potrzeb rozwojowych kultury w Rzeszowie oraz osób zaangażowanych w jej współtworzenie. 
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2. Analiza kluczowych determinantów mających wpływ na stan kultury 

w mieście  

Przeprowadzona analiza stanu kultury w Mieście Rzeszowie na przełomie lat 2013 i 2014 miała na celu 

przede wszystkim określenie potencjału w zakresie kultury, a także wypracowanie na bazie 

zgromadzonych informacji rozwiązań, jakie mogą przyczynić się do rozwoju tej dziedziny 

w Rzeszowie. Diagnoza została wykonana w sposób obejmujący zakresem analizę zarówno potencjału 

kulturowego, instytucjonalnego, organizacyjnego, jak również społecznego w kontekście rozwoju 

rzeszowskiej kultury. Bazą do wyprowadzania wniosków była analiza desk research, badania 

przeprowadzone wśród mieszkańców Rzeszowa, badania przeprowadzone wśród mieszkańców 

wybranych miast Polski, przedstawicieli środowisk kulturalnych, jak również szereg konsultacji ze 

środowiskami twórców i organizatorów przedsięwzięć kulturalnych oraz przedstawicielami sektora 

biznesu, zainteresowanymi mecenatem kulturalnym. Osobnym elementem diagnozy była analiza PEST 

i SWOT, które dostarczyły informacji na temat silnych i słabych stron rzeszowskiej kultury, szans oraz 

zagrożeń przed nią stojących, jak również czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych 

i technologicznych mogących na nią wpłynąć. Bazę do informacji stanowiły dokumenty zastane, 

badania, jak również spotkania i konsultacje ze środowiskami związanymi z rzeszowską kulturą. 

2.1. Kultura w Rzeszowie – analiza sytuacji 

2.1.1. Potencjał kulturowy miasta 

Analizując Rzeszów jako miasto wojewódzkie, największe miasto Podkarpacia, centrum gospodarcze, 

wzięto pod uwagę jego potencjał kulturowy i w związku z tym zwrócono uwagę m.in. na zabytki, jego 

architekturę, obecność kościołów i związków wyznaniowych, ofertę rekreacyjno-wypoczynkową 

oraz zaplecze turystyczne. Poniżej zamieszczono informacje pogrupowane ze względu na obszary 

tematyczne i ich powiązanie z potencjałem kulturowym Rzeszowa. 

 

Kościoły i związki wyznaniowe 

Aktualnie na terenie Rzeszowa zarejestrowanych jest 10 Kościołów i związków wyznaniowych. 

Najliczniejszy z nich, Kościół rzymskokatolicki ma w Rzeszowie siedzibę diecezji, a swoją misję 

realizuje w 29 parafiach zlokalizowanych na terenie miasta. W Rzeszowie funkcjonują także 

zgromadzenia zakonne. Obiekty z ośmiu parafii są wymieniane w grupie ważniejszych zabytków miasta. 

Są to: fara, klasztor oo. Bernardynów, kościół garnizonowy, kościoły pod wezwaniem św. Krzyża, św. 

Józefa, św. Rocha, św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP. 

Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe działające w mieście to: parafia ukraińskiej greckokatolickiej 

Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, parafia Kościoła prawosławnego pw. Przeniesienia 

Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari, Kościół chrześcijan baptystów, Kościół Chrześcijański 

w Duchu Prawdy i Pokoju, Kościół Jezusa Chrystusa Syjon, Kościół zielonoświątkowy zbór Emaus, 
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kaplica Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, świadkowie Jehowy oraz buddyjski ośrodek 

medytacyjny Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu1. 

 

Architektura 

Architektura Rzeszowa jest dość zróżnicowana. Znaleźć tu można budynki reprezentujące wiele stylów 

i nurtów architektonicznych. Kościół farny swoimi korzeniami sięga pierwszej połowy XV wieku. Ciekawą 

architektonicznie budowlą jest również klasztor oo. Bernardynów, w którym znajduje się renesansowy 

ołtarz oraz kaplica z gotycką, uchodzącą za cudowną figurą Matki Boskiej Rzeszowskiej. Przy ul. 3 Maja 

znaleźć można zespół popijarski z centralnym jego punktem – kościołem św. Krzyża, oraz budynek 

Banku PKO BP S.A. wybudowany w latach 1906-8 będący mieszaniną różnych stylów, a tuż obok w al. 

Pod Kasztanami wille secesyjne2. Wiele historycznych budowli Rzeszowa zostało odbudowanych lub 

odrestaurowanych z zachowaniem ich pierwotnych zewnętrznych cech. Dzięki temu dzisiaj możemy 

podziwiać takie obiekty jak: Zamek Lubomirskich, rzeszowski Rynek czy Synagogę Staromiejską. 

Architekturę miasta tworzą również osiedla mieszkaniowe (jedne z największych – Baranówka i Nowe 

Miasto – zdominowane przez budynki z wielkiej płyty charakterystyczne dla architektury lat 70. i 80. XX 

wieku, oraz nowo powstające osiedla zabudowane jedno- i wielorodzinnymi współczesnymi budynkami), 

liczne parki i tereny zielone oraz budynki i budowle reprezentujące nowoczesną architekturę, takie jak 

Galeria Millenium Hall, Galeria Rzeszów, nowe budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki 

Rzeszowskiej, kompleks biurowo-handlowo-apartamentowy Capital Towers czy okrągła kładka. 

 

Zabytki na terenie Rzeszowa 

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych miasta Rzeszowa zawiera 1268 pozycji, z których 

w ostatnich trzech latach wykreślono 11 (głównie domy mieszkalne)3. Zdecydowana większość z nich to 

domy i kamienice mieszkalne. Na liście znajduje się również ponad 90 obiektów sakralnych (kościoły, 

kapliczki, cmentarze), około 80 obronnych i wojskowych (fortyfikacje miejskie, koszary), 18 kolejowych 

(dworce i koszary kolejowe) oraz obiekty urbanistyczne (układy przestrzenne niektórych części miasta)4. 

Do ważniejszych zabytków w mieście należą: 

 kościoły (farny pw. św. św. Stanisława i Wojciecha, św. Krzyża, św. Trójcy, św. Rocha, św. 

Józefa, pw. Wniebowzięcia NMP, garnizonowy pw. Matki Boskiej Królowej Polskiej przy ul. 

Reformackiej), 

 Rynek z Podziemną Trasą Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice”, 

 Ratusz, 

 Zamek Lubomirskich, 

 Letni Pałac Lubomirskich, 

                                                      
1 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/mieszkancy/koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe (dostęp 
2.12.2013). 
2 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa (dostęp 
2.12.2013). 
3 Biuletyn Informacji Publicznej UM Rzeszów, www.bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/bmkz (dostęp 3.12.2013). 
4 Tamże. 
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 Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 

 dawny pałac Jędrzejowiczów, 

 ul. 3 Maja, 

 wille secesyjne przy al. Pod Kasztanami, 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,  

 Muzeum Okręgowe, 

 I Liceum Ogólnokształcące, 

 Stary Cmentarz, 

 Synagoga Staromiejska, 

 Synagoga Nowomiejska, 

 Zespół Klasztorny Bernardynów, 

 Kamienica mieszczańska „Dom Polonii”5. 

 

Pomniki i miejsca pamięci 

Obok historycznych budynków i budowli w Rzeszowie znajduje się duża liczba pomników i miejsc 

pamięci narodowej, w tym odsłonięty w listopadzie 2013 roku pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego i 

Żołnierzy Wyklętych. Rzeszowskie pomniki upamiętniają: 

 ważne wydarzenia historyczne (Pomnik Zwycięstwa, Pomnik Miejsce Straceń z Lat 

Okupacji, Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego, Pomnik Ofiar Komunizmu, Pomnik 

Sybiraków), 

 bohaterów narodowych (Pomnik Tadeusza Kościuszki, Pomnik Leopolda Lisa-Kuli, Pomnik 

Powstańców Styczniowych, Kopiec Konfederatów Barskich, Pomnik Chwały Żołnierzy Armii 

Krajowej Podokręgu Rzeszów AK), 

 ważne postacie historyczne (Pomnik Władysława Sikorskiego, głaz ku czci Wincentego 

Witosa), 

 ludzi nauki i sztuki (Pomnik ks. Stanisława Konarskiego, Pomnik Ignacego Łukasiewicza, 

Popiersie Jana Kochanowskiego, Pomnik Adama Mickiewicza, Pomnik Juliusza Słowackiego), 

 osoby będące przedmiotem kultu religijnego (Pomnik św. Katarzyny, Pomnik ks. Józefa 

Stafieja), 

 ludzi pochodzących z Rzeszowa, na trwałe wpisanych w historię tego miasta (figura 

Stanisława Nitki – ostatniego przewoźnika przez rzekę Wisłok, figura Tadeusza Nalepy – 

muzyka bluesowego). 

W centrum Rzeszowa umiejscowiona jest rzeźba „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny. 

Największym, najbardziej kontrowersyjnym (zarówno co do formy, jak i oficjalnej symboliki) 

i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym pomnikiem Rzeszowa (co potwierdzają badania) jest 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego. 

 

                                                      
5 Dzieło cyt., www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa (dostęp 3.12.2013). 
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Uczelnie 

Rzeszów stanowi największy ośrodek akademicki w regionie. Na siedmiu uczelniach wyższych i dwóch 

nauczycielskich kolegiach studiuje corocznie ok. 60 tys. studentów, co stanowi ok. 30 proc. ogólnej 

liczby mieszkańców miasta6. 

Największe uczelnie na terenie miasta to Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza m.in. z 

kierunkiem lotniczym oraz Uniwersytet Rzeszowski z ponad 40 kierunkami nauczania, w tym tak 

innowacyjnymi jak mikroelektronika i nanotechnologia. Ponadto decydujący się na studia wyższe 

w Rzeszowie mają do wyboru: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Wyższą Szkołę Zarządzania, 

Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, 

Wyższe Seminarium Duchowne. Oprócz Uczelni w Rzeszowie funkcjonują jeszcze Nauczycielskie 

Kolegia Języków Obcych.  

 

Turystyka, rekreacja i wypoczynek 

Rzeszów na przełomie 2013 i 2014 roku posiadał bogatą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową. Do 

dyspozycji mieszkańców pozostaje ponad 100 km ścieżek rowerowych, 6 hal sportowych, 37 kortów 

tenisowych (w tym 14 krytych), tory cartingowe, stadiony i boiska piłkarskie, kompleksy boisk 

sportowych ORLIK, liczne siłownie i kluby fitness, 3 lodowiska, place zabaw, 6 basenów, kąpielisko 

„Żwirownia”, parki linowe, skatepark7, wypożyczalnia rowerów miejskich8, a dla miłośników sportów 

wodnych - Zalew Rzeszowski. 

Mieszkańcy miasta mogą ponadto korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego, gdzie można doskonalić 

swoje umiejętności w kierowaniu pojazdami. Pasje sportowe dorośli mogą realizować w 45 klubach 

sportowych9, a najmłodsi - w blisko 50 uczniowskich klubach sportowych. 

Ceniący sobie odpoczynek na łonie natury mają do dyspozycji ponad 1000 ha terenów zielonych 

obejmujących 10 parków miejskich oraz tereny zieleni urządzone nad Zalewem10, Ścieżkę Przyrodniczą 

wzdłuż Wisłoka i rezerwat „Lisia Góra”. 

Na terenie miasta zlokalizowanych jest kilka fontann, w tym otwarta w sierpniu 2013 roku Fontanna 

Multimedialna z amfiteatrem na 300 miejsc siedzących, przy której w okresie od wiosny do jesieni 

odbywają się widowiska multimedialne. 

Na rzeszowskich Bulwarach funkcjonuje Park Kultury i Wypoczynku (scena na Bulwarach), który wraz 

ze sceną na rzeszowskim Rynku oraz Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” im. 

Jana Strzelczyka stanowi główne miejsce kulturalnych imprez miasta. Ponadto od czerwca 2013 roku 

funkcjonuje centrum religijno-kulturalne „Ogrody Bernardyńskie”. Miasto oferuje swoim mieszkańcom 

wiele imprez rozrywkowo-kulturalnych. Imprezy, takie jak: Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

                                                      
6 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/wyzsze-uczelnie-w-rzeszowie, 
7 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowych (dostęp 
3.12.2013). 
8 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/turystyka/rower-miejski (dostęp 4.12.2013). 
9 Dzieło cyt., www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/rzeszowskie-kluby-sportowe (dostęp 
4.12.2013). 
10 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/zielone-miasto-rzeszow (dostęp 
4.12.2013). 
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Folklorystycznych, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival, Wschód Kultury - 

Europejski Stadion Kultury, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Święto Paniagi, Rockowa Noc i Breakout 

Days, wpisane są w kalendarz rzeszowskich wydarzeń kulturalnych i mają swoją renomę nie tylko w 

regionie.  

Rzeszów należy do miast rozwijających się pod względem turystycznym. Położenie na przecięciu 

ważnych szlaków komunikacyjnych (autostrada A4, droga ekspresowa S19), lotnisko obsługujące ruch 

pasażerski, ciekawa historia, bliskość atrakcyjnych turystycznie Bieszczad sprawiają, że z roku na rok 

zwiększa się liczba odwiedzających miasto turystów. Trend wzrostowy w turystyce jest także związany 

z rozwojem międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, który tylko w 2012 roku obsłużył 

564 992 pasażerów, w 2013 – 589 920, zaś w 2014 – 522 033 (licząc do dnia 13.11.2014)11. 

W 2011 roku w Rzeszowie w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania z noclegów 

skorzystało 132,5 tys. turystów z czego 24,3 tys. stanowili obcokrajowcy (dane na podstawie liczby 

korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego)12. Najwięcej gości z zagranicy 

pochodziło z Ukrainy (15,3 proc.), Niemiec (12,9 proc.) i Stanów Zjednoczonych (12,0 proc.). Ponadto 

Rzeszów chętnie odwiedzali obywatele takich krajów, jak: Kanada, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, 

Łotwa czy Włochy13. Miasto oferuje zarówno swoim mieszkańcom, jak i gościom stale rozwijającą się 

bazę hotelarsko-gastronomiczną. Funkcjonuje tu ponad 30 obiektów zakwaterowania zbiorowego 

(w tym jeden hotel pięciogwiazdkowy, kilka hoteli czterogwiazdkowych), ponad 50 restauracji, 

kilkadziesiąt pubów, cukierni i kawiarni, liczne kluby i dyskoteki oraz szereg galerii i centrów 

handlowych14. 

 

Współpraca międzynarodowa 

Ważnym elementem, który może wpływać na potencjał kulturowy miasta jest jego współpraca 

międzynarodowa. Rzeszów nawiązał współpracę z 12 miastami partnerskimi. Są to: Bielefeld (Niemcy), 

Buffalo, Gainesville (USA), Iwano-Frankowsk, Lwów i Łuck (Ukraina), Klagenfurt (Austria), Koszyce 

(Słowacja), Lamia (Grecja), Nyíeregyháza (Węgry), Satu Mare (Rumunia) oraz Fangchenggang (Chiny). 

Współpraca z miastami partnerskimi służy wymianie informacji, poszerzaniu wiedzy, a także 

upowszechnianiu kultury15.  

2.1.2.  Potencjał instytucjonalny miasta 

Pod względem liczby, charakteru i zasięgu oddziaływania instytucji kultury znajdujących się w mieście 

Rzeszów specjalnie nie wyróżnia się na tle kraju. Na jego terenie funkcjonują instytucje o charakterze 

samorządowym, akademickim i kościelnym. Spośród 11 instytucji samorządowych 6 (Biuro Wystaw 

Artystycznych, Estrada Rzeszowska, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, 

                                                      
11 Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Jasionka, 
www.rzeszowairport.pl/statystyki/ruch_pasazerski/89/0/ruch_pasazerski.html (dostęp 5.12.2013). 
12 M. Cierpiał-Wolan, T. Ferenc, J. Posłuszny (opr.), Rzeszów w liczbach, Rzeszów 2012, s. 46. 
13 Tamże. 
14 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/turystyka (dostęp 5.12.2013). 
15 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/wspolpraca-miedzynarodowa/informacja-
o-partnerstwie-miast (dostęp na 28.12.2013). 
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Rzeszowski Dom Kultury i Teatr Maska) nadzorowanych jest przez Urząd Miasta, 4 (Filharmonia im. 

Artura Malawskiego, Muzeum Okręgowe, Teatr im. Wandy Siemaszkowej oraz Wojewódzki Dom 

Kultury) podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, a jedna (Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka Publiczna) jest wspólną instytucją województwa podkarpackiego i miasta 

Rzeszowa16. 

 

Tabela 1. Dane dotyczące poszczególnych instytucji kultury na terenie Rzeszowa 

Rodzaj instytucji Charakterystyka 

Domy kultury Domy kultury działające w Rzeszowie różni charakter i zasięg działania. Wojewódzki Dom 

Kultury jest instytucją o charakterze regionalnym i w ramach swojej działalności statutowej 

organizuje corocznie kilkaset imprez oświatowych, artystycznych i rozrywkowych. 

Funkcjonuje przy nim 15 zespołów artystycznych, 18 klubów i kół zainteresowań oraz 13 

stowarzyszeń społeczno-kulturalnych17. Rzeszowski Dom Kultury spełnia z kolei rolę 

animatora kultury na terenie miasta Rzeszowa. Swoją misję realizuje poprzez organizowanie 

imprez artystycznych oraz upowszechnianie różnego rodzaju dziedzin kultury i sztuki. Jego 

strukturę tworzy 15 filii na większości rzeszowskich osiedli18. Młodzieżowy Dom Kultury 

w Rzeszowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzącą zajęcia 

o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są 

dzieci od lat 4 oraz młodzież ucząca się, studiująca, pracująca i bezrobotna. Działa przy nim 

15 zespołów artystycznych oraz 15 pracowni tematycznych19. Ponadto na terenie miasta 

działają cztery Spółdzielcze Domy Kultury, jeden Środowiskowy Dom Kultury, jeden 

niezależny Osiedlowy Dom Kultury oraz Klub Kultury Zodiak20.  W ramach działalności 

wszystkich rzeszowskich domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic w 2012 roku miało 

miejsce 645 imprez kulturalnych, w których wzięły udział 103 792 osoby. Przy tych 

ośrodkach funkcjonowały 92 zespoły artystyczne, które łącznie liczyły 1 642 członków, oraz 

161 kół (klubów) z ogólną liczbą członków 2 62221. 

Biblioteki Aktualnie w Rzeszowie funkcjonuje 6 bibliotek. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Rzeszowie jest instytucją kultury woj. podkarpackiego i miasta Rzeszowa. W ramach jej 

struktury funkcjonują 2 wypożyczalnie (Główna i Muzyczna), Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

oraz 20 filii zlokalizowanych w różnych rejonach miasta22. Biblioteka organizuje również 

wiele imprez kulturalnych i spotkań autorskich związanych z czytelnictwem czy historią. W 

2013 roku odbyły się m.in. takie imprezy, jak: „Rzeszów czyta dzieciom w języku 

angielskim”, wystawa „Moje Matki Boskie Rzeszowskie” czy spotkanie z twórcami literatury 

dziecięcej i młodzieżowej „Z książką na walizkach”23. Trzy rzeszowskie biblioteki mają 

charakter akademicki i znajdują się przy największych uczelniach: Politechnice 

Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim i Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. 

                                                      
16 Analiza desk research. Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, BD Center, Rzeszów 2013, s. 73. 
17 Serwis internetowy Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/domy-kultury/wojewodzki-dom-kultury 
(dostęp 4.12.2013). 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 37-40. 
22 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/biblioteki/wojewodzka-i-miejska-biblioteka-
publiczna (dostęp 5.12.2013). 
23 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 108-109 
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Ponadto w mieście swoją siedzibę mają Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, a także 

funkcjonuje Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa24. W 2012 roku w rzeszowskich bibliotekach 

znajdowało się 1 473 344 woluminów bibliotecznych, w tym 218 008 zbiorów specjalnych25. 

Muzea Oferta muzealna miasta jest dość zróżnicowana. Wśród 11 funkcjonujących tu muzeów26 

znaleźć można zarówno muzea o charakterze publicznym, jak i kościelnym czy prywatnym 

(stowarzyszenia i prywatne kolekcje). Obok muzeów „klasycznych” jak Muzeum Okręgowe 

(oraz jego oddziały tj. Muzeum Etnograficzne czy Muzeum Historii Miasta Rzeszowa) można 

znaleźć takie podmioty, jak Muzeum Mleczarstwa, Muzeum Łowiectwa, Muzeum Skarbów 

Matki Ziemi, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, 

Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego czy Prywatne Muzeum Techniki i Militariów w 

Rzeszowie. Ciekawą formą projektu muzealnego są również Opowiadania Antykwaryczne - 

wirtualna wersja niewielkiego, choć stale rozbudowywanego muzeum wyjątkowych 

przedmiotów. W ten nowoczesny sposób prezentuje się i popularyzuje unikatowe kolekcje 

przedmiotów oraz ich historię27. Z danych Banku Danych Lokalnych wynika, że oferta 

muzealna Rzeszowa generalnie wzbudza coraz większe zainteresowanie mieszkańców 

i odwiedzających miasto. W 2012 roku muzea zwiedziło 64 529 osób28. 

Teatry i filharmonia 

 

W Rzeszowie swoją siedzibę ma jedna filharmonia, w mieście funkcjonuje 5 teatrów – 

działających w formie instytucji kultury lub stowarzyszeń. Filharmonia Podkarpacka im. A. 

Malawskiego jest instytucją regionalną. Do jej podstawowych zajęć należy organizacja 

koncertów i recitali, audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz cotygodniowych 

koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. Jest ona również od 1962 r. 

organizatorem słynnego Festiwalu Muzycznego w Łańcucie29. W 2012 roku Filharmonia 

zorganizowała 103 koncerty, w których uczestniczyło 38 258 widzów i słuchaczy30. 

Teatry rzeszowskie mają różny status. Największy z nich, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 

jest instytucją regionalną. Teatr jest organizatorem imprez festiwalowych, m.in. 

Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych31. Teatr Maska 

w Rzeszowie jest instytucją nadzorowaną przez Urząd Miasta. Jego repertuar obejmuje ok. 

350 spektakli rocznie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które gromadzą ok. 55 tys. widzów. 

Jest jedynym profesjonalnym teatrem lalek w woj. podkarpackim32. Trzeci z rzeszowskich 

teatrów – Teatr Przedmieście jest przedsięwzięciem prywatnym powstałym z inicjatywy 

Anety Adamskiej. Oprócz wystawianych spektakli inicjuje on i organizuje różnego rodzaju 

wydarzenia kulturalne, takie jak: Wieczory literackie z mistrzami słowa, Międzynarodowe 

Spotkania Teatru Alternatywnego „Łańcuckie Noce Teatralne”, Ogólnopolskie Warsztaty 

Teatralne, warsztaty dla pań „Ścieżki kobiet”, spotkania w ramach przedsięwzięcia naukowo-

                                                      
24 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/biblioteki (dostęp 5.12.2013). 
25 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 17-18 
26 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/muzea (dostęp 6.12.2013). 
27 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/muzea/opowiadania-antykwaryczne 
(dostęp 6.12.2013). 
28 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 31 
29 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/filharmonia (dostęp 6.12.2013). 
30 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 33 
31 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/teatry/teatr-im-wandy-siemaszkowej 
(dostęp 6.12.2013). 
32 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/teatry/teatr-maska/teatr-maska (dostęp 
7.12.2013). 
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artystycznego „Źródła Pamięci. Grotowski-Kantor-Szajna” oraz prowadzi zajęcia edukacyjne 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych33. W 2013 roku w Rzeszowie pojawiły się dwa nowe teatry. 

Jednym z nich jest Teatr Bo Tak, który funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia „Teatr Bo 

Tak”34. W grudniu 2013 roku rozpoczął działalność w Rzeszowie Teatr Nowy z widownią na 

prawie 200 miejsc35. 

Galerie Rzeszów posiada 8 galerii i stałych wystaw artystycznych36. Są to: Biuro Wystaw 

Artystycznych, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, „Szajna” Galeria, Galeria Pod 

Ratuszem, Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, Galeria Filharmonii 

Rzeszowskiej i Galeria Teatru Maska. W tej grupie są jednostki, będące samorządowymi 

instytucjami kultury pod zarządem Urzędu Miasta, działające przy innych instytucjach kultury 

lub będące instytucjami niepublicznymi. Oprócz wystaw stałych w mieście organizowany jest 

cały szereg wystaw okolicznościowych. W 2012 roku odwiedziło je łącznie 77 400 osób37. 

Ponadto w Rzeszowie aktywne są również instytucje działające w sferze kultury. Można tu 

wymienić kina, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Estradę Rzeszowską, Centrum Sztuki 

Wokalnej, Dyskusyjny Klub Filmowy, Rzeszowski Inkubator Kultury i Towarzystwo Polsko-

Niemieckie38. 

Kina Od roku 2012 w Rzeszowie funkcjonują 4 kina (3 multipleksy oraz Kino „Zorza”)39. 

Dysponują one razem 20 salami kinowymi. Wszystkie kina przystosowane są dla osób 

niepełnosprawnych. Wraz z otwarciem 2 nowych multipleksów w największych rzeszowskich 

galeriach handlowych (Multikino w Millenium Hall w 2011 roku i Helios w Galerii Rzeszów w 

2012 roku) znacznie wzrosła liczba seansów, jak i oglądających je widzów. W 2012 roku 28 

146 projekcji (w tym 4 387 seansów filmów polskich) obejrzało 824 925 widzów40. 

Instytucje artystyczne 

Estrada 

Rzeszowska 

 

Estrada Rzeszowska to samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się prowadzeniem 

działalności artystycznej w Rzeszowie oraz organizacją miejskich wydarzeń kulturalnych, 

m.in.: koncertów, recitali, festiwali i wystaw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

odbiorców, organizuje i popularyzuje najciekawsze zjawiska z różnych dziedzin sztuki41. 

Rzeszowski 

Inkubator Kultury 

Rzeszowski Inkubator Kultury jest inicjatywą, której celem jest stworzenie twórczej 

przestrzeni spotkań dla praktyków kultury (w tym animatorów), licealistów, studentów, 

pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz merytoryczne i infrastrukturalne 

wsparcie ich pracy. Inkubator powstał jako odpowiedź na sygnalizowaną potrzebę 

                                                      
33 Strona internetowa Teatru Przedmieście, teatrprzedmiescie.pl/teatr/historia (dostęp 7.12.2013). 
34 Strona internetowa portalu www.biznesistyl.pl, www.biznesistyl.pl/kultura/teatr-i-kino/971_teatr-bo-tak.-nowy-teatr-w-
rzeszowie.html (dostęp 28.12.2013), strona internetowa Teatru Bo Tak www.teatrbotak.pl. 
35 M. Kalita, Teatr z dostawą do domu, czyli Teatr Nowy w Rzeszowie, 
www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131214/IMPREZY01/131219886 (dostęp 23.12.2013), strona internetowa 
Teatru Nowego www.teatrnowy.rzeszow.pl. 
36 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/galerie (dostęp 7.12.2013). 
37 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 34 
38 Dzieło cyt., Analiza desk research,  
  s. 159-162 
39 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/kina (dostęp 7.12.2013). 
40 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 28-29 
41 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/estrada-rzeszowska (dostęp 7.12.2013). 
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zjednoczenia twórczego środowiska istniejącego w mieście i jako efekt działań 

podejmowanych w ramach Europejskiego Stadionu Kultury (Wschód Kultury)42. 

Wybrane podmioty funkcjonujące w obrębie rzeszowskiej kultury 

Towarzystwo 

Przyjaciół Rzeszowa 

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa zostało powołane do życia przez lokalnych działaczy 

społecznych w celu aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Jednym 

z jego najważniejszych celów statutowych jest „inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki 

i kultury” oraz „krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o mieście i regionie”. Towarzystwo 

prowadzi działalność wydawniczą-książki i wydawnictwa turystyczne dotyczące Rzeszowa 

oraz czasopismo „Echo Rzeszowa”. W jego szeregach działa 102 członków43. 

Centrum Sztuki 

Wokalnej w 

Rzeszowie 

 

Centrum Sztuki Wokalnej to przedsięwzięcie kulturalne, którego celem jest pomoc młodym 

artystom w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji związanych z szeroko pojętą muzyką 

i występami scenicznymi. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez na stałe 

wpisanych w kalendarz kulturalny całego Podkarpacia44. 

Dyskusyjny Klub 

Filmowy 

 

Dyskusyjny Klub Filmowy „KLAPS” działa przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 

i należy do najstarszych klubów dyskusyjnych w Polsce. W 2013 roku jego działalność 

wspierał Polski Instytut Sztuki Filmowej45. 

Towarzystwo 

Polsko-Niemieckie 

w Rzeszowie 

Stowarzyszenie działające od 1990 roku na rzecz wzajemnego poznawania języka i kultury 

Polski i Niemiec, zwłaszcza na drodze wymiany młodzieży oraz współpracy specjalistów46. 

Wnosi czynny wkład w rozwój współpracy kulturalnej z miastem partnerskim Bielefeld47. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych (odwołania w przypisach). 

Na podstawie powyższej analizy widać, że na potencjał instytucjonalny Rzeszowa składają się 

instytucje kultury o różnym statusie – jednostki nadzorowane przez Urząd Miasta Rzeszowa, jednostki 

podległe Samorządowi Województwa Podkarpackiego, a także jednostki prywatne. Organizują one 

imprezy kulturalne dla szerokiego spektrum odbiorców. Są to zarówno imprezy w obszarze kultury 

wysokiej (Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego, teatry, galerie), jak i duża liczba inicjatyw 

kulturalnych adresowanych do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych (działalność domów kultury). 

Zwraca również uwagę powstanie w Rzeszowie w ostatnim czasie prywatnych instytucji kultury, takich 

jak muzea, teatry i galerie. Oznacza to, że ich właściciele widzą w Rzeszowie i jego mieszkańcach, 

wysoki potencjał w obszarze kultury, co daje perspektywy na utrzymanie i rozwój założonych przez nich 

jednostek. 

                                                      
42 Strona internetowa Wschód Kultury, www.wschodkultury.eu/inkubator-kultury (dostęp 7.12.2013). 
43 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/towarzystwo-przyjaciol-rzeszowa (dostęp 
7.12.2013). 
44 Strona internetowa Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, www.csw.info.pl/pl/o-nas.html (dostęp 7.12.2013). 
45 Strona internetowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 
www.wdk.podkarpackie.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=51 (dostęp 
20.12.2013). 
46 Strona internetowa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie, www.slideshare.net/tpn-rzeszow (dostęp 7.12.2013). 
47 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 159. 
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2.1.3.  Potencjał organizacyjny miasta 

Za kwestie związane z kulturą w Rzeszowie w strukturze Urzędu Miasta Rzeszowa odpowiada Wydział 

Kultury, Sportu i Turystyki. Jest w nim zatrudnionych 16 osób. Wydział powstał pod koniec roku 2009. 

Został wydzielony z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu i w początkowym okresie funkcjonowania 

Wydziału, pracowało w nim 10 osób. Wzrost liczby zatrudnionych wynikał z realizacji projektów, 

w których korzystano z dofinansowania ze środków zewnętrznych (projekty zakładały utworzenie 

stanowisk do ich obsługi)48. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizuje szeroki zakres zadań w 

zakresie kultury. Do podstawowych zaliczyć należy49:  

 planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu kultury, 

 planowanie dotacji z budżetu miasta dla miejskich instytucji kultury oraz innych organizacji na 

projekty kulturalne i kontrola prawidłowego ich wykorzystania przez poszczególne instytucje, 

 realizację działań dotyczących rozwoju i upowszechniania kultury, a także realizację zadań 

związanych z funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury,  

 prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, 

 organizowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie miasta, realizację 

polityki kulturalnej w zakresie inicjatyw artystycznych i kulturalnych,  

 współpracę ze środowiskiem twórców, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, 

szkolnictwem artystycznym w sprawach dotyczących mecenatu miasta nad artystami 

i realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 

 współpracę ze środowiskiem twórców w Rzeszowie w zakresie prezentacji ich dorobku 

artystycznego w kraju i za granicą. 

Planowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa oraz instytucje kultury, nadzorowanych przez miasto Rzeszów, odbywa się 

z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W razie bieżących potrzeb możliwe jest ich szybsze 

przygotowanie. Co do zasady, imprezy planowane są z góry na cały rok kalendarzowy, co jest związane 

z tym, że Wydział Kultury, Sportu i Turystyki działa w oparciu o uchwałę budżetową, która określa 

wydatki w danym roku kalendarzowym50.  

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki prowadzi kalendarz imprez organizowanych we własnym zakresie, a 

także najważniejszych przedsięwzięć, przygotowywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto 

Rzeszów. Instytucje kultury, które są nadzorowane przez Urząd Miasta Rzeszów, posiadają szeroką 

autonomię w sprawie planowania imprez, które organizują w ciągu roku kalendarzowego. W Rzeszowie 

w część projektów, angażuje się większą liczbę instytucji (np. Wschód Kultury – Europejski Stadion 

Kultury). 

Elementy dotyczące kultury są także zapisane w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju 

Rzeszowa, takich jak Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2009-2013, który jest powiązany ze 

Strategią Marki Rzeszów na lata 2009-2013, a także dokument pn. „Aktualizacja Strategii Marki 

                                                      
48 Informacje uzyskane z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. 
49 Tamże. 
50 Informacje pochodzą ze spotkań roboczych autorów dokumentu z przedstawicielami Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Rzeszowa. 
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Rzeszowa” oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020. Program promocji miasta, 

zakładał podejmowanie działań promujących miasto w oparciu o wydarzenia kulturalne przy 

zastrzeżeniu Autorów, że w przypadku wydarzeń kulturalnych można mówić o ponadregionalnym 

oddziaływaniu promocyjnym jedynie wtedy, gdy zyskują one ogólnopolski oddźwięk. W praktycznym 

ujęciu dochodzi do tego wówczas, gdy danym wydarzeniem uda się zainteresować najważniejsze 

media, zwłaszcza ogólnopolskie kanały telewizyjne, lub gdy czołowe media obejmują patronat nad 

takim wydarzeniem. Do wydarzeń kulturalnych o takiej randze autorzy dokumentu zaliczyli w Rzeszowie 

m.in. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów Air Show, Rzeszoff Festival 

– festiwal sztuk niezależnych51. Dokumenty strategiczne dotyczące promocji miasta i marki Rzeszowa 

zostały zaktualizowane decyzją Rady Miasta Rzeszowa z czerwca 2014 r. Aktualizacja obejmuje 

działania na lata 2014-2020. W odniesieniu do promocji miasta przez kulturę, autorzy dokumentu 

Strategii promocji miasta i marki Rzeszowa proponują m.in. realizację cyklu wydarzeń kulturalnych, 

w które będą zaangażowane gwiazdy zarówno światowego, krajowego jak i lokalnego formatu. Wśród 

propozycji wydarzeń kulturalnych znajdują się m.in.: koncert światowej gwiazdy muzycznej, koncert 

polskiej gwiazdy muzycznej, superprodukcja operowa, koncert muzyki poważnej, widowisko dla dzieci. 

Autorzy podkreślają także, że w planowanym rocznym cyklu wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie należy 

uwzględnić i rozwijać realizowane już projekty m.in.: Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Rzeszów Carpathia Festival, Światowy Festiwal Polonijnych 

Zespołów Folklorystycznych, Festiwal Przestrzeni Miejskiej.52  

Jeśli chodzi o inicjatywy kulturalne Miasta, lista wydarzeń organizowanych, jak i tych, które są objęte 

patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa, zamyka się zwykle w liczbie kilkudziesięciu 

w skali roku, choć niejednokrotnie przekracza 100 rocznie53. Do najważniejszych wydarzeń można 

zaliczyć Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury, Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych (organizowany co 3 lata), Źródła Pamięci- Szajna- Grotowski- Kantor, Kultura od 

Kuchni, Sylwester na Rynku, Orszak Trzech Króli, Święto Paniagi czy też organizowane na Rynku 

koncerty operowe i operetkowe oraz przeglądy i festiwale teatralne (Maskarada – organizowana przez 

Teatr Maska)54. 

Uwzględniając aspekt organizacyjny, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 Miasto Rzeszów nie prowadzi programu stypendialnego, w ramach którego może nagradzać 

twórców lub finansować ich inicjatywy z zakresu kultury. Możliwe jest natomiast przyznawanie 

jednorazowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. 

 Rzeszów angażuje się we wspólne projekty współpracy kulturalnej z innymi miastami. Należy 

tu wymienić Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, czyli współpracę kulturalną 

Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Wschód Kultury stanowi rozszerzenie Europejskiego 

                                                      
51 Tamże. 
52 Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, dostępne na stronie 
internetowej www.rzeszow.pl/promocja/strategia-marki-rzeszow-oraz-program-promocji-miasta-rzeszowa (dostęp na 
31.10.2014). 
53 Informacje pochodzą ze spotkań roboczych autorów dokumentu z przedstawicielami Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Rzeszowa. 
54 Tamże. 
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Stadionu Kultury, projektu realizowanego w latach 2011-2012 w Rzeszowie i w 2012 roku w 

Rzeszowie i w Lublinie w związku z przygotowaniami do Euro 2012. Następnie Rzeszów, 

Białystok i Lublin zdecydowały o kontynuacji przedsięwzięcia, pod nową nazwą – Wschód 

Kultury. W ramach projektu w czerwcu 2013 i 2014 roku w Rzeszowie odbył się Europejski 

Stadion Kultury. Innym przykładem takiej współpracy jest projekt „Barwy Pogranicza”, w który 

są zaangażowane miasta z Polski i Ukrainy: Rzeszów, Iwano-Frankowsk i Łuck55. 

W sensie formalnym miasto Rzeszów ma wystarczający potencjał organizacyjny do prowadzenia 

działań w obszarze kultury. Należy do tego zaliczyć kadry w ramach Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta Rzeszowa, a także pracowników jednostek kultury, które są nadzorowane przez Urząd 

Miasta Rzeszowa. Należy też wskazać na procedury dotyczące planowania imprez kulturalnych w 

mieście i odniesienia obszaru dotyczącego kultury w dokumentach strategicznych, które dotyczą 

rozwoju Rzeszowa (program promocji miasta, strategia marki). Zaleca się zatem analizę i rozważenie 

kwestii rozwoju i poszerzenia obowiązujących reguł. Chodzi tu np. o wprowadzenie programu 

stypendialnego dla twórców, zwłaszcza młodego pokolenia. Byłaby to dla nich możliwość zdobycia 

środków na prowadzenie działalności artystycznej, która byłaby także korzystna dla miasta. 

2.1.4.  Kapitał ludzki i społeczny miasta 

Rzeszów jest największym o największej liczbie mieszkańców miastem w województwie podkarpackim. 

Według danych opublikowanych w 2012 roku w publikacji Rzeszów w liczbach, w Rzeszowie niedawno 

mieszkało ponad 20 proc. ludności miejskiej województwa podkarpackiego56. Według stanu na 26 

listopada 2013 roku liczba mieszkańców Rzeszowa wynosiła 183 711 osób57. 

Tabela 2. Liczba osób zameldowanych w Rzeszowie w poszczególnych grupach wiekowych 

(stan na 26 listopada 2013 r.) . 

Grupa wiekowa Liczba zameldowanych 

0-10 20 859 

11-20 19 375 

21-30 31 046 

31-40 30 220 

41-50 20 644 

51- 60 25 845 

61-70 18 873 

71-80 11 001 

81-90 5 291 

91-100 535 

101- 110 22 

Źródło: na podstawie danych Urzędu Miasta Rzeszowa. 

                                                      
55 Strona internetowa Barwy Pogranicza, zakładka O projekcie, www.barwypogranicza.pl/o-projekcie.html (dostęp na 
28.12.2013). 
56 Dzieło cyt., Rzeszów w liczbach, s. 10. 
57 Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta Rzeszowa. 
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Analizując populację Rzeszowa, warto podkreślić, że wśród mieszkańców miasta przeważają kobiety. 

Dla przykładu w 2003 roku w Rzeszowie mieszkało 83,9 tys. kobiet i 75,2 tys. mężczyzn (dane 

w zaokrągleniu). W roku 2008 w Rzeszowie było 90 tys. kobiet i 80,6 tys. mężczyzn. Podobne tendencje 

można było zauważyć, analizując dane za 2011 roku. W tym czasie w Rzeszowie mieszkało 95 tys. 

kobiet i 85 tys. mężczyzn58. Podział osób zameldowanych w Rzeszowie w poszczególnych latach 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Zmiany liczby mieszkańców Rzeszowa w latach 2003-2011 

Rok 
Liczba ogółem 

(w tys.) 
Kobiety (w tys.) 

Mężczyźni  

(w tys.) 

Kobiety na 100 

mężczyzn 

Ludność na km 

kw. powierzchni 

ogólnej 

2003 159,1 83,9 75,2 112 2963 

2004 159,0 84,0 75,0 112 2961 

2005 158,6 83,8 74,8 112 2952 

2006 163,5 86,3 77,2 112 2403 

2007 166,5 87,8 78,7 112 2153 

2008 170,6 90,0 80,6 112 1864 

2009 172,7 91,2 81,5 112 1771 

2010 178,3 93,9 84,4 111 1532 

2011 180,0 95,0 85,0 112 1547 

Źródło: Rzeszów w liczbach; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów, Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, październik 2012 roku.  

W okresie ostatnich 10 lat wzrastała liczba urodzeń (najwyższa była w 2009 roku, a w kolejnych dwóch 

latach lekko się obniżyła, podobnie liczba zawieranych małżeństw – szczyt przypadał na lata 2008-

2010, zaś w 2011 liczba ta nieco się zmniejszyła. Utrzymuje się natomiast relatywnie wysoki przyrost 

naturalny. 

Naturalnym zjawiskiem, obserwowanym również w Rzeszowie, jest migracja ludności do i z miasta. 

Od 2008 roku zmniejszył się odpływ ludności z miasta (w tym ten związany z wyjazdami za granicę po 

wejściu Polski do Unii Europejskiej), na nieco podwyższonym poziomie natomiast w porównaniu 

z poprzednimi latami (z wyjątkiem rekordowego 2007 roku) utrzymuje się napływ ludności do 

Rzeszowa. 

Tabela 4. Migracje ludności Rzeszowa 

. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Napływ 1786 1796 1652 1950 2934 1696 1648 2063 2071 

w tym z zagranicy 93 106 91 40 44 43 33 33 46 

Odpływ 2325 2286 1966 2165 2417 1784 1723 1876 1796 

w tym z za granicy 92 57 142 225 101 72 35 43 43 

 Źródło: Rzeszów w Liczbach; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów, Urząd 

Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, październik 2012 rok.  

                                                      
58 Dzieło cyt., Rzeszów w liczbach, s. 10. 
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Ważną, charakterystyczną cechą Rzeszowa, jest obecność liczącej ponad 63 tys. grupy studentów. Po 

pierwsze w zdecydowany sposób rzutuje to na strukturę wiekową mieszkańców, ale też stwarza 

potencjalne możliwości rozwojowe na kolejne lata. Część z tej ogromnej grupy młodych ludzi pozostanie 

w Rzeszowie, znajdzie tu pracę, założy rodziny. Dzięki temu miasto już teraz jest „młode”, prężne i z 

ambicjami. Ponadto należy zauważyć, iż napływ studentów z innych części regionu i kraju, a także z 

zagranicy, powoduje korzystne zjawisko wnoszenia świeżości, dystansu do lokalności, wymiany 

kulturowej, wzajemnego uczenia się odmienności choćby w sprawach drobnych. 

Procesem wpływającym na demografię miasta jest również rozszerzanie granic Rzeszowa o przyległe 

gminy. Po II wojnie światowej, podczas której zginęło ponad 12 tys. mieszkańców, Rzeszów zajmował 

obszar 8 km kw. i zamieszkiwany był przez około 27 tys. osób. Od lat 50. następuje stały wzrost liczby 

mieszkańców, zarówno w wyniku napływu ludności, jak też włączania przyległych terenów w granice 

miasta. Ten proces został zintensyfikowany po roku 2005 i trwa do dziś. W jego wyniku w ciągu 

ostatnich 8 lat liczba Rzeszowian wzrosła o 23 tys. mieszkańców, a powierzchnia miasta o ponad 

62 km kw. 

 

Tabela 5. Proces przyłączania do Rzeszowa terenów przyległych 

Lata Komentarz Powierzchnia 
Liczba 

mieszkańców 

1939-1944 
w wyniku działań wojennych znacznie zmalała liczba 

ludności 
7,68 km kw. 27 tys. 

1951 
przyłączono: Drabiniankę, Staroniwę, Staromieście i Pobitno 

oraz części: Białej, Słociny i Zwięczycy 
39,00 km kw. 44 tys. 

1971 przyłączono część Słociny 40,30 km kw. 83,9 tys. 

1977 
przyłączono Zalesie, Wilkowyję oraz części: Białej, Miłocina, 

Przybyszówki i Słociny 
53,69 km kw. 111 tys. 

2005 
Rzeszów należy do najbardziej zaludnionych miast w 

przeliczeniu liczby mieszkańców na km kw. 
53,69 km kw. 159 tys. 

2006 przyłączono Słocinę i Załęże (z gminy Krasne) 68,05 km kw. 163,5 tys. 

2007 przyłączono część Przybyszówki (z gminy Świlcza) 77,30 km kw. 165,5 tys. 

2008 
przyłączono pozostałą część Przybyszówki (z gminy 

Świlcza) oraz Zwięczycę (z gminy Boguchwała) 
91,54 km kw. 170 tys. 

2009 przyłączono Białą 97,60 km kw. 172 tys. 

2010 
przyłączono część Miłocina (z gminy Głogów Małopolski) 

oraz Budziwój (z gminy Tyczyn) 
116,37 km kw. ok. 180 tys. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jak rosło nasze miasto59. 

                                                      
59 Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-
nasze-miasto (dostęp 23.03.2014 roku). 
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Miasto stara się kontynuować ten proces i prowadzić starania o przyłączanie kolejnych sołectw, co ma 

związek z potrzebą pozyskiwania terenów inwestycyjnych, a zarazem wiąże się z demograficznymi 

przemianami Rzeszowa. 

 

Poziom bezrobocia 

W stosunku do całego regionu Rzeszów korzystnie prezentuje się, jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące 

bezrobocia. Stopa bezrobocia w Rzeszowie według stanu na koniec czerwca 2013 roku była niższa niż 

poziom bezrobocia zarówno na poziomie województwa, jak i całego kraju. W Rzeszowie na koniec 

czerwca 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 8,3 proc. (stopa bezrobocia w woj. podkarpackim – 15,5 

proc., poziom bezrobocia w Polsce – 13,2 proc.)60. 

Wykształcenie 

Analizując ludność Rzeszowa pod kątem wykształcenia, w ostatnich latach wzrósł odsetek osób z 

wyższym wykształceniem. Takie wnioski można wysnuć, porównując wstępne dane Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 z wynikami spisu z 2002 roku. W okresie międzyspisowym 

odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł o prawie 10 proc. – do poziomu 30,6 proc61.  

Środowisko akademickie 

Rzeszów jest największym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim, a studenci 

rzeszowskich uczelni stanowią znaczny procent ogólnej liczby mieszkańców miasta. Uczelnie 

Rzeszowa przyciągają także młodych ludzi z innych części województwa i innych regionów kraju. Na 

koniec listopada 2013 roku tylko w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zameldowanych było 3 191 osób62. Tę grupę należy powiększyć o studentów spoza 

Rzeszowa mieszkających na stancjach prywatnych. Warto wspomnieć, że w Rzeszowie obecna jest 

grupa studiujących obcokrajowców z takich krajów, jak: Ukraina, Chiny, Indie, Nepal, Iran, Nigeria, USA, 

Finlandia, Niemcy, Portugalia, Białoruś, Rosja czy Turcja. Warto dodać, iż według badań Eurostatu 

Rzeszów ma największy odsetek studentów na 1000 mieszkańców w całej Unii Europejskiej. 

Instytucje kultury – działalność i absolwenci 

Analizując kapitał ludzki i społeczny Rzeszowa, warto wskazać na efekty, które wynikają z obecności 

jednostek instytucjonalnych z obszaru kultury, które funkcjonują w Uniwersytecie Rzeszowskim, a także 

funkcjonowania Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego oraz Zespołu Szkół Muzycznych 

nr 1 im. Karola Szymanowskiego i Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.  

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci 325 studentów. Do końca 2013 roku studia na 

Wydziale ukończyło 129 osób (według danych Wydziału). W ramach Instytutu Muzyki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego kształciło się w 2013 roku 185 studentów. Instytut ma 86 absolwentów (według danych 

Instytutu). 

                                                      
60 Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim w okresie I półrocza 2013 r., s. 10, www.porp.wup-
rzeszow.pl/dokumenty.html (stan na 1.12.2013) 
61 Tamże, s. 14. 
62 Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta Rzeszowa.  



 
Dokument powstał w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 

20 

Pracownicy Wydziału Sztuki osiągają sukcesy w konkursach w Polsce i za granicą (m.in. wyróżnienie 

honorowe w 4th NBC Meshtec International ScreenPrint Bienial w Tokyo dla dr. Łukasza Cywickiego, 

Główna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskigo – Przemyśl 2013 dla dr hab. Renaty Szyszlak, 

GRAND PRIX w Jovan Markovic-Kameni of VI Exhibition of „Collage and Assemblage” in Belgrade dla 

dr. Łukasza Cywickiego)63. 

W ramach Instytutu Muzyki funkcjonuje Chór Kameralny, który uczestniczy w konkursach chóralnych 

w Polsce i za granicą64.  

Sukcesy odnoszą także uczniowie szkół artystycznych, które funkcjonują w Rzeszowie. Dla przykładu 

warto wymienić osiągnięcia z roku szkolnego 2012-2013. Były to m.in.:  

 w Zespole Szkół Plastycznych: II miejsce w XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa 

Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie, I miejsce w ogólnopolskim konkursie portalu 

fotograficznego „Szeroki kadr", I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Rysunku, Malarstwa 

i Rzeźby spośród szkół plastycznych makroregionu południowo-wschodniego;  

 w Zespole Szkół Muzycznych nr 1: I miejsce w Accordion International Competition w Reinach 

w Szwajcarii, III miejsce w VI Konkursie Muzyczno-Plastycznym „Dźwiękiem Malowane", I 

oraz II miejsce w grupie I w III Makroregionalnym Konkursie Pianistycznym „Wiosenne 

spotkania muzyczne" w Kolbuszowej, VI miejsce na XXXVII Olimpiadzie Artystycznej z historii 

muzyki, III miejsce w VII Regionalnym Festiwalu Młodych Flecistów; 

 w Zespole Szkół Muzycznych nr 2: II miejsce w VI Wiosennych Spotkaniach Pianistycznych 

„Od Siedmiolatka, do Nastolatka", II miejsce w Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Szkół 

Muzycznych I i II stopnia, II miejsce w grupie I oraz I miejsce w grupie II w II 

Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Duetów Fortepianowych w Rzeszowie, I miejsce 

w VI Konkursie Muzyczno-Plastycznym „Dźwiękiem Malowane" 65. 

2.1.5.  Analiza budżetu przeznaczanego na kulturę 

Istotnym elementem wpływającym na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury jest zakres 

przeznaczonych na ten cel środków. W latach 2009-2013 wydatki na kulturę zapisane w budżecie 

miasta Rzeszowa znacznie wzrosły. W roku 2009 wynosiły one 7,2 mln zł. W roku 2013 wydatki te 

zaplanowano w budżecie miasta na poziomie 17,4 mln zł (w omawianym okresie doszło także do 

zwiększenia samego budżetu miasta). Analizowane kwoty obejmowały m.in. wydatki dotyczące 

funkcjonowania teatrów, bibliotek, domów i ośrodków kultury, galerii i Biura Wystaw Artystycznych, 

muzeów, a także ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Analizując procentowy udział wydatków na 

kulturę w całkowitych rozchodach miasta w ostatnich pięciu latach, można zauważyć, że udział ten 

wzrósł z 0,94 proc. w roku 2009 do 1,56 proc. w roku 201366.  

                                                      
63 Dane Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, www2.univ.rzeszow.pl/wsztuki (dostępne 15.12.2013). 
64 Dane Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego: www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny/instytut-muzyki 
(dostępne 15.12.2013). 
65 Strona internetowa Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, www.zsp.resman.pl/index.php?id=sukcesy, 
www.zsm2.rzeszow.pl, www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl/osiagniecia.htm (dostęp 15.12.2013). 
66 Opracowanie własne na podstawie Biuletynu informacji Publicznej, www.bip.erzeszow.pl/finanse/budzet (dostęp 2.02.2014 

rok) 

http://www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl/osiagniecia.htm
http://www.bip.erzeszow.pl/finanse/budzet
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Wykres 1. Wydatki na kulturę w Rzeszowie w latach 2009-2013 (dane w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Kwoty te wzrastają, jeśli do wydatków na kulturę doliczone zostaną wydatki zapisane w budżecie miasta 

na szkoły artystyczne, dla których miasto Rzeszów jest organem prowadzącym. W roku 2009 na takie 

jednostki zapisano w budżecie miasta 6,6 mln zł, w roku 2013 – 17,6 mln zł67. 

 

Tabela 6. Udział wydatków na kulturę w całkowitych rozchodach Rzeszowa 

Rok Wydatki na kulturę 
Budżet miasta  

po stronie wydatków 

Procentowy udział 
wydatków  

na kulturę w całkowitych  
rozchodach miasta 

2009 7 285 835 775 554 782 0,94 

2010 13 489 106 782 270 243 1,72 

2011 12 748 254 903 816 906 1,41 

2012 15 568 302 1 047 741 619 1,49 

2013 17 411 068 1 114 166 499 1,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dotyczących budżetu Urzędu Miasta Rzeszowa. 

W 2013 roku na działalność teatrów przeznaczono 2 922 100 zł, co jest kwotą niższą niż w 2010 roku, 

ale w stosunku do ub. roku zwiększoną o 0,24%. Zważywszy na poziom inflacji (ok 1% w 2013 roku wg 

NBP68) sytuuje wartość środków przeznaczonych na funkcjonowanie teatrów na poziomie niższym niż 

rok wcześniej w ujęciu realnym. Filharmonia otrzymała 115 000 zł, co stanowi kwotę równą 

ubiegłorocznej, ale realnie niższą po uwzględnieniu inflacji. Na domy kultury, ośrodki i świetlice 

przeznaczono w budżecie miasta 3 365 110 zł wobec kwoty 3 536 980 zł w roku ubiegłym. Na te cele 

więc zmniejszono poziom dotowania o blisko 5%. W budżecie, w 2013 roku przeznaczono 1 436 647 zł. 

                                                      
67 Opracowanie własne na podstawie Biuletynu informacji Publicznej UM Rzeszów, www.bip.erzeszow.pl/finanse/budzet. 
68 Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, 
nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html (dostęp 18.11.2013) 
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na galerie i BWA, co również jest kwotą niższą niż w 2012 roku na te same instytucje. Spadek wyniósł w 

tym przypadku również prawie 5%. Biblioteki otrzymały 2 974 600 zł czyli o 0,8% mniej niż w 2012 roku, 

a muzea 315 000 zł, czyli o 20 000 zł, więcej niż w ubiegłym roku. Wyraźnie większe środki w 2013 roku 

przeznaczono na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Kwota ta, to 1 602 850 zł a więc ponad 

pięciokrotnie więcej niż wydatki przeznaczone na ten cel w 2012 roku. W bieżącym roku na zabytki 

wydano nawet więcej, niż w rekordowym 2010 roku (1 437 111 zł). Na pozostałe inicjatywy kulturalne 

przewidziano w 2013 roku 2 013 369 zł, co stanowi niemal dwukrotność wydatków ubiegłorocznych (1 

199 005 zł). Kwoty wydatkowane na poszczególne dziedziny kultury są zróżnicowane i wzrastają lub 

maleją w poszczególnych latach w zależności od zadań przewidzianych na dany rok. Należy jednak 

odnotować, iż udział wydatków na kulturę w stosunku do całkowitych rozchodów w Rzeszowie jest 

relatywnie niewielki. Obecnie jest nawet niższy niż w 2010 roku (choć wzrósł nieco w porównaniu do 

dwóch ubiegłych lat). Ten sam wskaźnik w Lublinie wynosi 3,08% (przy łącznych wydatkach na 

poziomie 1,98 mld zł.69, zaś we Wrocławiu w 2013 roku udział wydatków na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego wyniósł około 7,4% przy łącznych rozchodach 3,86 mld zł70. 

O ile zrozumiałe jest, że kwoty wydatkowane na instytucje i wydarzenia kulturalne w Rzeszowie są 

niższe (niższe są również przychody), o tyle procentowy wskaźnik środków przeznaczonych na tę 

dziedzinę wskazuje na to, iż kultura nie stanowi priorytetowego obszaru w rozwoju miasta. Wobec 

strategicznych celów Rzeszowa, a więc budowania pozycji miasta „stolicy innowacji”, ważnego centrum 

w Polsce południowo-wschodniej, ważne będzie podnoszenie rangi i znaczenia działań kulturalnych w 

mieście. Z pewnością zwiększanie udziału wydatków Rzeszowa na cele kulturalne do poziomu np. 

Wrocławia, który przez ostatnie lata aspirował do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, nie wydaje się 

zasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby Rzeszowa w dziedzinie podstawowej  infrastruktury 

drogowej, telekomunikacyjnej, transportu publicznego, edukacji, związane z koniecznością 

wyrównywania dysproporcji w stosunku do miast spoza Polski wschodniej. Jednak, aby możliwe stało 

się zatrzymanie wartościowej młodzieży (absolwentów rzeszowskich uczelni), zainteresowanie 

inwestorów, zbudowanie pozytywnego klimatu wokół Rzeszowa, nieuniknione jest planowe i 

strategiczne inwestowanie w kulturę jako narzędzie rozwoju i długofalowej polityki miasta. Stąd 

zwiększenie udziału wydatków na cele związane z unowocześnianiem i innowacjami w kulturze (pod 

warunkiem zbudowania strategii rozwoju kultury spójnej z długofalową strategią rozwoju miasta) do 

poziomu 2-2,3 proc. wydatków ogólnych wydaje się jak najbardziej zasadne. Środki te powinny zostać 

spożytkowane na wykorzystanie możliwości, jakie stwarza wyjątkowość położenia, historii, dorobku 

kulturalnego Rzeszowa, a także uwarunkowania wymienione w niniejszym dokumencie związane z 

odsetkiem młodzieży i studentów. Powinny one zostać użyte w celu budowania zakrojonych na szeroką 

skalę działań kulturalnych dla wzmocnienia wizerunku stolicy innowacji poprzez potraktowane 

strategicznie innowacje w kulturze. 

                                                      
69 Biuletyn Informacji Publicznej UM Lublin, www.bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=231&id=178238 (dostęp 18.11.2013) 
70 Strona internetowa Urzędu Miasta Wrocławia, www.wroclaw.pl/znamy-projekt-budzetu-wroclawia-na-2014-rok (dostęp 
18.11.2013) 

http://www.wroclaw.pl/znamy-projekt-budzetu-wroclawia-na-2014-rok
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2.1.6.  Analiza ogólnej oferty kulturalnej miasta 

Na ofertę kulturalną miasta Rzeszowa jako całości składają się przedsięwzięcia kulturalne instytucji o 

różnym statusie. Są to zarówno instytucje, dla których organem prowadzącym jest samorząd 

województwa podkarpackiego (Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Filharmonia im. A. Malawskiego, 

Wojewódzki Dom Kultury), instytucje kultury nadzorowane przez miasto Rzeszów (m.in. Biuro Wystaw 

Artystycznych, Estrada Rzeszowska, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, 

Rzeszowski Dom Kultury), kina, instytucje prywatne i prowadzone przez stowarzyszenia. W roku 2013 

roku w Rzeszowie zaczęły funkcjonować dwa nowe teatry: Teatr Bo Tak i Teatr Nowy. Należy 

podkreślić, że działalność rzeszowskich teatrów jest zauważana i nagradzana. Dla przykładu warto tu 

wymienić, że Teatr Przedmieście pojawił się w ogólnopolskim rankingu „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w 

sezonie 2012/2013", który został opublikowany w miesięczniku „Teatr” (w numerze wrześniowym), a 

Teatr Maska został nagrodzony w czasie XVII Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych Anima71.  

Na ofertę kulturalną Rzeszowa wpływa także aktywność dużej grupy plastyków, muzyków i fotografików. 

W Rzeszowie odbywają się festiwale o znacznej randze. Należy wśród nich wymienić Światowy 

Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, 

Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Wieczory Muzyki Kameralnej i 

Organowej72. Część imprez kulturalnych, które odbywają się w Rzeszowie, ma charakter 

międzynarodowy (Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival). W Rzeszowie odbywa się też szereg imprez 

cyklicznych. Należą do nich m.in.: Święto Paniagi i wspomniane Wieczory Muzyki Kameralnej i 

Organowej w Katedrze Rzeszowskiej73. 

Wykaz imprez organizowanych w Rzeszowie warto porównać z opiniami mieszkańców na temat 

potencjału kulturalnego miasta. Z badań przeprowadzonych w ramach przygotowania niniejszej strategii 

wynika, że mieszkańcy Rzeszowa w dużej części uważają, że miasto wykorzystuje swój potencjał 

kulturalny. Twierdzi tak 71 proc. badanych74. Największa grupa respondentów (23,2 proc.) jest zdania, 

że potencjałem kulturalnym Rzeszowa są festiwale, imprezy plenerowe i koncerty. Na drugim miejscu w 

tym kontekście wymieniana jest Filharmonia im. Artura Malawskiego (16,7 proc.)75. Warto zauważyć, że 

zarówno repertuar Filharmonii, jak i imprezy plenerowe i koncerty stanowią istotną część oferty 

kulturalnej Rzeszowa. Co ważne, wielu mieszkańców uważa, że potencjał kulturalny Rzeszowa to teatry 

(13,3 proc.), a także ludzie/młodzież (13,5 proc.)76. Wydaje się, że ten ostatni wskaźnik powinien być 

wykorzystany nie tylko przy konstruowaniu oferty kulturalnej miasta, ale także przy tworzeniu możliwości 

do podejmowania działań i inicjatyw artystycznych przez mieszkańców. 

Należy także wskazać, że za najbardziej rozpoznawalne instytucje kultury w Rzeszowie uważane są 

jednostki, które podlegają Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Na pierwszym miejscu znajduje 

                                                      
71 Artykuł zamieszczony w portalu Gazeta.pl, 
rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,15185543,Nagrody_dla_rzeszowskich_teatrow.html (dostęp na 28.12.2013). 
72 Dzieło cyt., Analiza desk research, s. 53. 
73 Cyt. za., Tamże.  
74 Raport z badań ilościowych z mieszkańcami Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury 
miasta Rzeszowa, BD Center, s.21. 
75 Tamże, s. 23. 
76 Tamże. 
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się tu Filharmonia (62,2 proc. badanych). Drugie miejsce w rankingu zajmuje Teatr im. Wandy 

Siemaszkowej (60,3 proc.). Na kolejnych miejscach, ale ze sporą różnicą, plasują się instytucje kultury 

miasta Rzeszowa: Teatr Maska (22 proc.), Muzeum Dobranocek (16,4 proc.)77. Z punktu widzenia 

całościowej oferty kulturalnej Rzeszowa nie ma większego znaczenia, komu podlega dana instytucja 

kultury. Z punktu widzenia samego miasta, można się zastanowić, czy miejskie instytucje kultury nie 

powinny być w większym stopniu promowane. 

Oceniając ogólną ofertę kulturalną Rzeszowa, należy zaznaczyć, że większość respondentów badań 

przeprowadzonych w związku z przygotowaniem strategii uważa, że w Rzeszowie nie ma nowych, 

niezrealizowanych obszarów dla aktywności kulturowej. Takiego zdania jest 66,8 proc. badanych. Ale 

jednocześnie 33,2 proc. respondentów widzi nowe, niezrealizowane możliwości w tej sferze. W tej 

grupie osób pojawiają się m.in. postulaty stworzenia w mieście opery i operetki. Badani uważają także, 

że należałoby rozwijać ofertę istniejących instytucji, np. bibliotek (stworzenie biblioteki multimedialnej), 

teatrów (np. stworzenie teatru muzycznego). Postulat poszerzenia oferty dotyczył również muzeów i 

galerii sztuki. W badaniach pojawiały się także opinie, że w Rzeszowie powinno się również odbywać 

więcej festiwali (głównie alternatywnych i rockowych) i koncertów (w dużej mierze jazzowych i 

bluesowych). Zwracano także uwagę na potrzebę stworzenia centrum kultury i miejsca, w których 

artyści mogliby pokazywać swoje prace78.         

2.2. Prezentacja wniosków z badań – diagnoza stanu kultury 

Przed rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu Strategii przeprowadzono szereg 

projektów badawczych, którymi objęci zostali przedstawiciele środowisk kulturalnych z terenu 

Rzeszowa, mieszkańcy Rzeszowa i okolic, a także mieszkańcy wybranych miast Polski. Badania 

przeprowadzono w celu uzyskania informacji stanowiących bazę dla formułowania założeń działań 

strategicznych. Realizacja badań przebiegała z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych. 

Niniejszy podrozdział prezentuje najważniejsze wnioski zebrane podczas procesów badawczych. 

2.2.1.  Prezentacja wniosków z badań realizowanych metodą desk research 

Na potrzeby oceny sytuacji wyjściowej dla przygotowania Strategii opracowana została analiza desk 

research w zakresie stanu rzeszowskiej kultury. Badanie to obejmowało takie kwestie, jak ocenę 

kapitału społecznego i kulturalnego miasta Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego. Określono 

w nim także ujęcia definicyjne kultury masowej i wysokiej. Ponadto zaprezentowane zostały informacje 

dotyczące oferty instytucji kultury z Rzeszowa, informacje na temat bazy kulturalnej miasta (tj. 

funkcjonujących podmiotów kultury) oraz informacje dotyczące pozycji kulturalnej Rzeszowa na tle 

wybranych miast Polski. W wynikach analizy przedstawione zostały także poszczególne instytucje 

kultury z obszaru Rzeszowa oraz zaprezentowano ich krótką charakterystykę. Przywołano ponadto 

dane statystyczne związane z działalnością bibliotek, kin, muzeów, wystaw, teatrów, a także 

rzeszowskich domów kultury (w tym klubów i świetlic). 

                                                      
77 Dzieło cyt., Raport z badań ilościowych …, s. 26. 
78 Tamże, s. 30-31. 
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W dokumencie omówione zostały również główne atrakcje kulturalne, oferta kulturalna oraz zabytki 

Rzeszowa. Przedstawiono oprócz tego informacje o prowadzonej przez rzeszowski magistrat 

działalności kulturalnej na poziomie międzymiastowym. Badacze przeanalizowali również budżet 

przeznaczany na kulturę w Rzeszowie. Całość dopełniona została prezentacją środków masowego 

przekazu występujących w Rzeszowie i na terenie województwa podkarpackiego. Dane uzyskane w 

wyniku przeprowadzonej analizy desk research stanowiły niejednokrotnie punkt odniesienia dla autorów 

niniejszej Strategii. 

2.2.2.  Prezentacja wniosków z badań realizowanych metodą CATI 

Badanie „Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa” zrealizowane zostało jesienią 2013 

roku wśród mieszkańców Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego przy wykorzystaniu techniki CATI 

(wywiad telefoniczny). Głównym jego celem była diagnoza stanu rzeszowskiej kultury, jej wizerunku 

oraz otoczenia sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Próba liczyła 1064 respondentów. Na bazie 

przeprowadzonego badania wyprowadzono następujące wnioski w poszczególnych obszarach 

tematycznych: 

 postrzeganie kultury w Rzeszowie: 

o kultura powinna przyczyniać się do promocji Rzeszowa, a także powinna docierać do 

środowisk, które nie mają z nią bieżącego kontaktu, 

o potencjał kulturalny Rzeszowa stanowią festiwale i imprezy plenerowe organizowane 

w mieście, a także filharmonia, ludzie i teatry, 

o internet uznawany jest za główne źródło informacji na temat wydarzeń kulturalnych, 

o mieszkańcy Rzeszowa dowiadują się o organizowanych wydarzeniach kulturalnych 

z internetu (serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa oraz portale 

społecznościowe), ale również z pracy codziennej, telewizji, od znajomych oraz z 

plakatów rozklejonych w mieście, 

o większość mieszkańców Rzeszowa i okolic czuje się dobrze poinformowana 

o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w mieście, 

o mieszkańcy Rzeszowa dobrze oceniają sposób zarządzania kulturą w mieście, 

o mieszkańcy Rzeszowa dobrze oceniają sposób promowania wydarzeń kulturalnych 

odbywających się w mieście, 

 rozpoznawalność kultury w Rzeszowie: 

o wśród najbardziej rozpoznawalnych instytucji kultury w mieście znajdują się 

Filharmonia Podkarpacka, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Podziemna Trasa 

Turystyczna i Teatr Maska, 

o odnośnie zagospodarowania Pomnika Czynu Rewolucyjnych, który jest wskazywany 

jako symbol miasta większość badanych osób uważa, iż powinien on zostać 

zachowany w obecnej formie, 

o większość mieszkańców Rzeszowa uważa, że w mieście nie ma już miejsca dla 

nowych, niezrealizowanych jeszcze obszarów dla aktywności kulturowej, 
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o najbardziej rozpoznawalnym przez mieszkańców Rzeszowa festiwalem jest Rzeszów 

Carpathia Festival ale również Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych – są one równocześnie uważane za najważniejsze; jednak co piąty 

mieszkaniec Rzeszowa i okolic nie zna żadnych festiwali odbywających się w 

Rzeszowie, 

 oferta i uczestnictwo w życiu kulturalnym Rzeszowa: 

o zdaniem mieszkańców Rzeszowa instytucjami kultury, które powinny poszerzyć swoją 

ofertę dla odbiorców, są teatry, domy kultury oraz biblioteki, 

o oferta kulturalna Rzeszowa jest dobrze oceniana przez zdecydowaną większość 

mieszkańców Rzeszowa i okolic, 

o mieszkańcy Rzeszowa i okolic deklarują, iż najchętniej uczestniczą w festiwalach i 

koncertach, chodzą do teatru oraz kina, rzadziej do filharmonii czy muzeum, 

o większość mieszkańców Rzeszowa nie bierze aktywnego udziału w wydarzeniach 

kulturalnych odbywających się na terenie miasta – jedynie co piąty z nich uczestniczy 

w takich wydarzeniach kilka razy w miesiącu, 

o wśród głównych barier będących przyczyną nieuczestniczenia mieszkańców 

Rzeszowa i okolic w odbywających się w mieście wydarzeniach kulturalnych 

wskazywane są brak czasu, zbyt wysokie ceny biletów wstępu, rzadziej natomiast 

słaba informacja o inicjatywach kulturalnych czy też mało atrakcyjna oferta kulturalna; 

wśród innych powodów wymieniany był stan zdrowia, wiek, sporadycznie zaś brak 

towarzystwa, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, późne godziny wydarzeń 

kulturalnych czy brak miejsc parkingowych, 

o wśród czynników motywujących mieszkańców Rzeszowa i okolic do uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Rzeszowa wskazywane są 

potrzeba/zainteresowanie dziedziną, propozycje znajomych i partnerów, ceny biletów 

– ale także możliwość bezpłatnego udziału, reklama w mediach czy też dogodna 

lokalizacja, 

o zdecydowana większość mieszkańców Rzeszowa i okolic nie korzystało w ciągu 

ostatniego roku z oferty domów kultury; wśród form cieszących się zainteresowaniem 

wymieniali najczęściej występy i pokazy, 

o zdecydowana większość mieszkańców Rzeszowa i okolic nie korzystała w ciągu 

ostatniego roku z ofert bibliotek, 

o co dziesiąty mieszkaniec Rzeszowa i okolic deklaruje, iż jest współtwórcą 

rzeszowskiej kultury, 

o za najważniejsze elementy oferty kulturalnej Rzeszowa uważane są festiwale, 

koncerty, teatry i filharmonia, 

o mieszkańcy Rzeszowa i okolic wydają na kulturę miesięcznie średnio 21-50 zł na 

osobę, 
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 zabytki w Rzeszowie: 

o stan zabytków w Rzeszowie oceniany jest przez większość mieszkańców tego miasta 

i jego okolic jako dobry, 

o wśród zabytków o najciekawszej architekturze mieszkańcy Rzeszowa i okolic 

wymieniają Rzeszowski Zamek, Ratusz Miejski, Bazylikę oo. Bernardynów oraz Pałac 

Lubomirskich, 

o wśród najciekawszych współczesnych budowli w Rzeszowie mieszkańcy Rzeszowa 

i okolic uznają Galerię Rzeszów (Hotel Rzeszów), Millenium Hall oraz okrągłą kładkę 

dla pieszych, rzadziej budynki Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu 

Rzeszowskiego czy też fontannę multimedialną. 

Zaprezentowane w powyższym zestawieniu wnioski z procesów badawczych stanowią swoisty obraz 

tego, co mieszkańcy miasta sądzą o wybranych aspektach bezpośrednio lub pośrednio związanych z 

rzeszowską kulturą. Są one również podstawą dalszej analizy w kontekście działań w zakresie rozwoju 

oraz promocji rzeszowskiej kultury. 

2.2.3.  Prezentacja wniosków z badań realizowanych metodami FGI oraz IDI 

Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii przeprowadzono dwa badania jakościowe z 

wykorzystaniem techniki wywiadów indywidualnych (IDI – 10 wywiadów) oraz wywiadów grupowych 

(FGI – 2 spotkania fokusowe). Uczestnikami badania byli kreatorzy życia kulturalnego w Rzeszowie – 

twórcy, artyści oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych. Głównym celem procesów badawczych była 

diagnoza stanu kultury w mieście. Badania były prowadzone w październiku 2013 roku. Na bazie 

przeprowadzonych analiz wyprowadzono zamieszczone w tabeli 6 główne wnioski w poszczególnych 

obszarach tematycznych (wnioski w niektórych przypadkach mogą stanowić cytat z raportu 

badawczego). Pozostałe wnioski i analizy stanowią elementy raportów przygotowanych w ramach 

wspomnianych procesów badawczych. 

 

Tabela 7. Prezentacja wniosków z przeprowadzonych badań metodami FGI i IDI 

Obszar Główne wnioski z badań 

rola kultury w życiu 

miasta 

o kultura miasta stanowi o jego tożsamości, podkreśla jego odrębność, spełnia funkcję 

identyfikacyjną dla mieszkańców, przyczynia się także do integracji mieszkańców 

i budowania sieci relacji pomiędzy nimi, 

o kultura pełni funkcję promocyjną dla miasta, 

kultura wysoka, 

szeroka, popularna 

o powinna być zachowana równowaga między kulturą wysoką a szeroką, 

o w mieście trzeba zwrócić większą uwagą na rozwój kultury wysokiej (elitarnej), 

o kultura popularna zapewnia mieszkańcom Rzeszowa podstawową rozrywkę, według 

kreatorów kultura ta pokazuje, że w tym mieście mają miejsce interesujące wydarzenia, 

które uprzyjemniają spędzanie wolnego czasu; wydarzenia te świadczą także, o tym, że 

Rzeszów jest atrakcyjnym miastem dla swoich mieszkańców, ale i dla przyjezdnych z 

ościennych mniejszych miast, 

obraz kultury i oferta o kulturę Rzeszowa tworzy zespół instytucji kultury reprezentujących kulturę wysoką oraz 
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Obszar Główne wnioski z badań 

kulturalna Rzeszowa 

dla różnych grup 

odbiorców 

kulturę szeroką, 

o Rzeszów nie jest miejscem, które swoim rozwojem kulturalnym odpowiada takim miastom, 

jak Lublin, Kraków, Wrocław czy Poznań – nie oznacza to jednak, że kultura prezentowana 

w Rzeszowie jest na poziomie prowincjonalnym, 

o jest potrzeba kreacji szerokiej i zrównoważonej oferty kulturalnej dla różnych grup 

odbiorców, 

o zauważalny jest klimat tworzony przez władze miasta, sprzyjający rozwojowi kultury 

nieoficjalnej, 

o dominującą potrzebą wskazywaną przez kreatorów jest stworzenie podmiotu na wzór 

„centrum koordynującego” działania kulturalne, 

o zauważa się potrzebę utworzenia centrum wystawienniczego oraz obiektu koncertowego 

mieszczącego co najmniej 600 widzów, 

o zauważa się potrzebę zapraszania do Rzeszowa artystów coraz bardziej liczących się 

w skali ogólnokrajowej, ale także europejskiej, 

o respondenci podkreślali, iż ciekawą ofertę dla seniorów proponuje filharmonia, jednak 

mieszkańcy ci potrzebują także możliwości udziału w kulturze bardziej popularnej, 

młodzież i studenci o wniosek ogólny: należy inwestować w ofertę tworzoną dla młodzieży, 

o młodzi ludzie coraz częściej wychodzą ze swoimi pomysłami kulturowymi i dzielą się 

nimi z mieszkańcami w przestrzeni otwartej (np. street performance), 

o aby zaktywizować młodzież do działań kulturalnych, trzeba jej pozwolić się w nie 

zaangażować, przekazać jej odpowiedzialność za dane zadanie i przez to pozwolić 

ludziom młodym być zarówno twórcą, jak i uczestnikiem wydarzeń kulturalnych, 

o młodzi ludzie powinni być informowani o wydarzeniach kulturalnych przede 

wszystkim poprzez internet, 

o należy zadbać o stworzenie młodym ludziom warunków do rozwoju, tworzenia i 

uczestnictwa w kulturze, gdyż w przeciwnym razie mogą wyjechać w poszukiwaniu lepszej 

oferty do większych miast, 

finansowanie 

kultury w Rzeszowie 

o za potrzebą większego dofinansowania instytucji kultury przemawia m.in. profesjonalizacja 

usług kultury, 

o środki na kulturę są zdaniem kreatorów kultury zbyt niskie – budżet na organizację 

wielu ważnych, lecz mniej medialnych wydarzeń pochłaniany jest w dużej mierze 

przez Europejski Stadion Kultury, 

kapitał ludzki i 

społeczny miasta 

Rzeszowa 

o poziom artystyczny twórców z terenu Rzeszowa – w opinii kreatorów kultury – jest wysoki, 

o obserwowany jest fakt wyjazdu zdolnych ludzi do większych ośrodków miejskich, co może 

być spowodowane zbyt ubogą ofertą skierowaną przez miasto do środowiska artystów, 

o artyści z terenu Rzeszowa wśród największych problemów związanych ze swoją 

działalnością wyszczególniają brak możliwości realizacji długofalowych 

przedsięwzięć, co w pewnym stopniu związane jest również z brakiem odpowiedniego 

wsparcia ze strony instytucji kultury, 

architektura 

Rzeszowa 

o Rzeszów generalnie postrzegany jest jako miasto ubogie w ciekawe obiekty architektury, w 

tym także zabytki, 

o jako sztandarowy obiekt kreatorzy kultury wskazują Pomnik Czynu Rewolucyjnego 
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Obszar Główne wnioski z badań 

podkreślając, iż gdyby dziś miał on zostać wyburzony lub zmieniony, to tak jakby zniszczyć 

symbol Paryża (Wieżę Eiffla) czy Pizy (Krzywą Wieżę), 

o część kreatorów kultury wskazuje na unikalne budynki z końca XIX i początku XX wieku, 

wille przy al. Pod kasztami czy kamienicę narożną na ulicy 3 Maja i Zamkowej, 

o w urbanistycznym zagospodarowaniu miasta wyróżnia się także dwupoziomowy rynek, 

kolejnym wyróżnikiem dla miasta są obiekty architektury sakralnej, 

o kreatorzy kultury zwracali uwagę na Zamek jako obiekt szczególnie cenny w kontekście 

możliwości wykorzystania go w przyszłości na potrzeby kulturalne, 

o wielu uczestników badania zgodziło się, że miasto zupełnie nie wykorzystuje swojego 

potencjału w postaci dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie zabytkowych 

obiektów, a część z kreatorów nawet nie ma świadomości ich istnienia, 

potencjał miasta w 

obszarze kultury 

o najczęściej wskazywanym (wśród zaproponowanych) potencjałem miasta w obszarze 

kultury była młodzież, a także studenci, 

o w drugiej kolejności wskazana została kultura żydowska jako znaczący element przeszłości 

miasta, który jest dziś niewykorzystany, 

o badani kilkakrotnie podkreślili znaczenie folkloru, który jest kojarzony z Rzeszowem i 

wskazali, iż w Rzeszowie zachowały się jeszcze oznaki folkloru, tradycji i obrządku, które już 

w innych ośrodkach zanikły, 

o do grona potencjałów zostały zaliczone także zabytki architektury, w tym pozostałości po 

epoce socjalizmu w Polsce, 

o za kolejny aspekt potencjału zostało uznane geograficzne położenie miasta, 

o kolejnym wymienionym elementem są słynne osobowości z Rzeszowa, ale i z regionu; 

respondenci nawiązują do postaci Nalepy, Szajny, Grotowskiego, Kantora, Beksińskiego, 

o na szczególną uwagę zasługują zbiory Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa czy Muzeum 

Dobranocek; w Galerii Fotografii zostały zgromadzone negatywy rzeszowskiego fotografa 

Edwarda Janusza; w skład kolekcji wchodzi 1600 szklanych negatywów, jest to największa 

kolekcja w Polsce, 

o mimo wielu pól rozwoju badani zauważyli, że potencjał Rzeszowa w obszarze kultury 

jest rozproszony, każda z instytucji działa dla siebie, nie dążąc do współpracy, przez 

co potencjał „rozmieniany jest na drobne”, 

instytucje kultury na 

terenie Rzeszowa 

o kreatorzy kultury podkreślali, iż rolą instytucji kultury powinno być kreowanie kultury 

w mieście, edukowanie i zachęcanie do udziału w kulturze, 

o przez kilku z kreatorów został podkreślony fakt, iż instytucje kultury na terenie miasta 

działają dobrze, poprawnie, często najbardziej optymalnie przy posiadanych zasobach; dla 

kreatorów jest to jednak sytuacja tylko poprawna, nie zauważają, aby instytucje podążały z 

duchem czasu, chociażby, aby podchwyciły proponowane przez Urząd Miasta hasło 

„Rzeszów stolicą innowacji”, 

o mocną stroną rzeszowskich instytucji kultury jest ich różnorodność, a także dywersyfikacja 

oferty, jaką proponują; działalność takich instytucji kultury, jak Filharmonia Podkarpacka, 

Rzeszowski Dom Kultury, Wojewódzki Dom Kultury, Teatr Przedmieście czy muzea 

rzeszowskie, oceniona została bardzo dobrze; nieco gorzej w oczach kreatorów kultury 

prezentuje się Teatr im. W. Siemaszkowej (ze względu na częste zmiany dyrekcji), zaś 

negatywnie oceniono Biuro Wystaw Artystycznych, 
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Obszar Główne wnioski z badań 

o kreatorzy kultury doceniają fakt utworzenia Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, 

o pojawił się głos, że dla ożywienie dotychczas działających instytucji ważny jest ruch inicjatyw 

oddolnych, działań alternatywnych, 

współpraca 

pomiędzy 

samorządowymi 

instytucjami kultury 

o wielu kreatorów kultury podkreśla, iż instytucje ze sobą nie współpracują, a nawet 

często postrzegają się jako konkurencję, a nie jako partnera, 

o instytucje w opinii kreatorów kultury nie mają jeszcze takiej powszechnej świadomości, że z 

wzajemnej współpracy mogą odnieś obustronne korzyści, chociażby poprzez wzajemne 

udostępnianie sobie potrzebnej infrastruktury (sprzętu, miejsca), 

zarządzanie kulturą 

w Rzeszowie 

o kilku z badanych zaproponowało utworzenie rady, platformy, która zarządzałaby 

działaniami kulturalnymi w mieście; zadaniem rady byłoby tworzenie strategii dla 

rozwoju kultury i jej konsekwentna realizacja; ponadto jednym z głównych zadań 

byłoby bieżące opracowywanie budżetu na kulturę i dysponowanie nim, 

o ponadto badani wskazali potrzebę, iż chcieliby, aby w Urzędzie pracowało więcej 

praktyków z dziedziny kultury, gdyż obecnie spotykają się z brakiem zrozumienia ze 

strony urzędników, 

o w ramach propozycji zmian badani sugerują także większą otwartość Urzędu Miasta 

na ludzi młodych; zaś sposobem na zwiększenie otwartości Urzędu mogą być np. 

spotkania młodych z pracownikami wydziału kultury, 

o pracownicy instytucji kultury chcieliby także uczestniczyć w spotkaniach 

organizowanych dla personelu instytucji kultury niepełniącego funkcji dyrektorskich; 

spotkania te miałyby służyć poznaniu się pracowników różnych instytucji, 

konfrontowaniu własnych opinii, 

o to, co podoba się respondentom w działalności Urzędu, to fakt, iż urzędnicy bywają na 

wydarzeniach kulturalnych, które się dzieją w przestrzeni miasta, 

NGO w rzeszowskiej 

kulturze 

o organizacje pozarządowe związane z kulturą w Rzeszowie najczęściej są kojarzone 

z działalnością studencką, 

o działania organizacji pozarządowych związanych z kulturą w Rzeszowie są słabo 

nagłaśniane, 

biznes w 

rzeszowskiej 

kulturze 

o kreatorzy kultury podkreślają, że sponsor to dla nich „skarb”, ze względu na fakt, iż wspiera 

finansowo działania, na które brakuje środków, 

o kluczowym aspektem przemawiającym do biznesu za wsparciem instytucji kultury 

jest dostrzeżenie korzyści z działania (np. możliwość budowania wizerunku, wzrost 

zaufania do firmy); jeśli biznes będzie dostrzegał korzyści, będzie wspierał działania 

kulturalne, jeśli nie będzie potrafił ich zobaczyć, nie będzie wspierał tego rodzaju 

działalności, 

o w Rzeszowie coraz częściej dostrzegalne jest zjawisko adoptowania przestrzeni 

komercyjnej na potrzeby kultury (np. wystawy i koncerty w galeriach handlowych), 

promocja kultury o wśród kreatorów najbardziej pożądana jest sytuacja, kiedy media same zabiegają o 

informację o wydarzeniu; sytuacja ta jest jednak obwarowana pewnymi warunkami – 

organizowane wydarzenia powinny być takiego formatu, aby swoją jakością, wielkością czy 

unikalnością zachęcały media do mówienia o nich, 

o kreatorzy kultury w bardzo pozytywny sposób oceniają współpracę z rzeszowskimi radiami, 

w szczególności z Radiem Rzeszów i Radiem Via – podkreślają, iż zwłaszcza w Radiu 
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Rzeszów pracują specjaliści, którzy znają się na kulturze; nieco gorzej oceniana jest 

współpraca z lokalną prasą, gdzie o wiele trudniej jest się przebić z pozytywnym 

komunikatem na temat wydarzenia; najgorzej oceniona została telewizja, która rzadko 

przyjmuje zaproszenia na imprezy i słabo je promuje, 

o w mediach zamieszczane są informacje o charakterze podsumowującym, 

sprawozdawczym, brakuje w nich informacji zapraszających do uczestnictwa, 

edukujących, 

o promocja działalności kulturalnej ze względu na swoje nieuporządkowanie 

i chaotyczność jest postrzegana jako najsłabszy element w konstrukcji sytemu 

kultury w Rzeszowie, 

o wśród najbardziej skutecznych narzędzi promocyjnych kreatorzy kultury wymieniają 

przede wszystkim internet, działania e-mailingowe oraz wiadomości SMS (te ostatnie 

odbierają osoby żywo zainteresowane kulturą), 

o kreatorzy zgłaszają potrzeby, aby działalność kulturalna miasta zaistniała także na łamach 

opiniotwórczej prasy ogólnopolskiej; wpłynęłoby to na większy rozgłos towarzyszący 

danemu działaniu, ale i wzrost jego prestiżu, 

o kreatorzy proponują utworzenie serwisu internetowego dla miasta, na którym mogłyby być 

miedzy innymi zamieszczane informacje promujące działalność kulturalną, 

charakterystyka 

odbiorcy kultury w 

Rzeszowie 

o zdaniem kreatorów kultury „przeciętny” rzeszowianin uczestniczący w wydarzeniach 

kulturalnych to osoba interesująca się kulturą, lubiąca uczestniczyć w znanych jej 

wydarzeniach, zainteresowana formami atrakcyjnymi pod kątem wizualnym, jest 

otwarta na nowości, gotowa płacić za dostęp do kultury; zwykle to osoba młoda, do 

30 roku życia lub senior, 

o badani zauważają, iż w wydarzeniach masowych udział mieszkańców jest duży i 

zadowalający; nieco inaczej przedstawia się poziom uczestnictwa w wydarzeniach 

artystycznych; kreatorzy podkreślają, iż z oferty kultury wyższej korzysta znacznie mniejsza 

grupa odbiorców; rzeszowskie instytucje kultury mają swojego stałego odbiorcę, 

o respondenci uważają, że ludzi należy kształcić do uczestnictwa w kulturze, 

o badani zauważają, iż dużym utrudnieniem dla potencjalnego odbiorcy może być: brak 

rzetelnej informacji zamieszczonej w ogólnie dostępnym miejscu, koszt uczestnictwa, 

postawa i wiedza widza na temat wydarzeń kulturalnych – zatem także brak świadomości i 

potrzeb kulturalnych, 

partnerstwo 

instytucji na rzecz 

kultury Rzeszowa 

o respondenci najczęściej wskazują na partnerstwa zawiązywane na rzecz akcyjnych działań, 

takich jak Europejski Stadion Kultury, Źródła Pamięci, Noc Muzeów; wśród wymienianych 

przykładów partnerstw wskazują także na działania długofalowe, takie jak utworzenie przez 

podmioty z różnych sektorów Towarzystwa Zachęta czy stałą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, 

o szczególnym uznaniem wśród badanych cieszy się Europejski Stadion Kultury; podkreślana 

jest wyjątkowość tego projektu, skala oddziaływania, możliwość wymiany doświadczeń, 

możliwość wspólnej pracy i promocji; zauważona i doceniona przez badanych została rola, 

jaką pełni Urząd Miasta w organizacji imprezy, 

o kreatorzy kultury podają przepis na dobrą współpracę: partnerstwu musi towarzyszyć 

dobra intencja podmiotów zaangażowanych, wzajemne zaufanie, odwaga do 

współpracy, a także kompetencje osobowe odpowiedzialnych za to partnerstwo osób, 
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musi oni być także nawiązane w sposób dobrowolny, 

o wśród barier w zawiązywaniu partnerstwa kreatorzy kultury wymieniają brak świadomości 

obustronnych korzyści, wzajemne mało pozytywne postrzeganie, uczucia, takie jak: 

zazdrość, ignorancja, strach, a także aspekty formalne towarzyszące zawieraniu partnerstw, 

Rzeszów na 

kulturalnej mapie 

Polski 

o badani bezsprzecznie wskazują na potrzebę posiadania wizytówki kultury przez 

miasto, gdyż sprzyja to rozwojowi miasta, 

o poprzez wizytówkę taką rozumieć należy znane osoby kojarzone z Rzeszowem, instytucje 

kultury i ich działalność, a także wydarzenia rozpoznawalne także poza granicami miasta, 

oczekiwania w 

obszarze kultury 

o kreatorzy kultury wskazują, iż celem powinny być także propozycje, które zaspokoją 

potrzeby kulturalne mieszkańców, a ich oczekiwania należy kształtować poprzez stale 

rosnący poziom oferty kulturalnej, 

o kreatorzy marzą, aby pomiędzy mieszkańcami, którzy chcą tworzyć kulturę,  

a przedstawicielami instytucji zaistniał dialog i większa otwartość, 

o badani życzą sobie, aby zarządzaniu kulturą towarzyszyła przemyślana strategia 

utworzona przez praktyków i przez praktyków realizowana, m.in. by w Rzeszowie 

zaistniała rada, która byłaby moderatorem podejmowanych działań kulturalnych, 

przykłady dobrych 

praktyk 

o Dom Humoru i Satyry w Gabrowie w Bułgarii, 

o działalność instytucji akademickich na rzecz kultury – np. prezentacja publiczna działań 

studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego czy Liceum Plastycznego, 

o działania kulturalne podejmowane przez miasto Łódź – ze szczególnym naciskiem na 

Międzynarodowy Festiwal Komiksów, 

propozycja celów 

strategicznych 

o kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzrost aktywności kulturalnej 

mieszkańców Rzeszowa, 

o zwiększenie wiedzy o kulturze wśród mieszkańców Rzeszowa, 

o zmniejszenie liczby osób zdolnych, wyjeżdżających z Rzeszowa w celu własnego 

rozwoju kulturalnego z powodu braku odpowiednich warunków, 

o zwiększenie liczby osób zdolnych zamieszkujących w Rzeszowie w celu dalszego 

rozwoju kulturalnego w związku z odpowiednimi warunkami dla rozwoju, 

o odniesienie sukcesu na polu zarządzania kulturą w Rzeszowie za sprawą opracowania 

strategii dla miasta i jej konsekwentnej realizacji. 

Źródło: wnioski z badania FGI i IDI przeprowadzonego na potrzeby opracowania Strategii, jesień 2013, Rzeszów. 

2.3. Miasto Rzeszów na kulturalnej mapie kraju 

2.3.1.  Wyzwania, jakie stoją przed Rzeszowem 

Rzeszów jest 180-tysięcznym miastem wojewódzkim, co stawia go na 21. miejscu w kraju pod 

względem liczby mieszkańców obok takich miast, jak Bielsko-Biała, Bytom, Olsztyn, Zabrze, Gliwice, 

Kielce, Toruń, oraz na 20. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni. Pod tym względem można 

porównywać Rzeszów z Toruniem, Krynicą Morską, Kędzierzynem-Koźle czy Bielsko-Białą. Miasto liczy 

ponad 650 lat. Dane te nie są decydujące o miejscu miasta na mapie kulturalnej kraju, jednak pewne 

wartości pozostają z nimi w związku i są istotne dla porównań z innymi ośrodkami. Mimo 
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że najistotniejszy dla oceny miejsca w życiu kulturalnym kraju jest wkład miasta i jego mieszkańców 

w dorobek kulturalny oraz jakość i intensywność wydarzeń kulturalnych, to takie parametry, jak 

infrastruktura, środki finansowe możliwe do przeznaczenia na kulturę, tradycja, liczba działających 

twórców czy potencjalnych uczestników kultury, powinny być odnoszone do ogólnej wielkości ośrodka. 

Przyjmując takie kryterium i zestawiając Rzeszów z wymienionymi wcześniej, porównywalnymi 

miastami, w Polsce, można ocenić, iż jego pozycja nie odbiega od takich ośrodków, jak Toruń 

czy Bielsko-Biała (Zabrze i Bytom są trudniejsze do klasyfikacji ze względu na położenie 

wewnątrz aglomeracji śląskiej i trudność w realnym oddzieleniu od kultury miejsc sąsiednich). 

Kultura jako pojęcie szerokie i pojemne nakazuje rozpatrywać pozycję miasta na mapie kraju z różnych 

perspektyw, biorąc pod uwagę różne kryteria oceny i porównania. Możemy zatem oddzielnie mówić 

o pozycji Rzeszowa np. na muzycznej mapie kraju, wydawniczej czy teatralnej. W niektórych 

dziedzinach kultury pozycja miasta zaznacza się w kraju wyraźniej, a w innych Rzeszów jest mniej 

widoczny.  

Na muzycznej mapie kraju pozycja Rzeszowa zaznacza się dzięki organizowanemu rokrocznie przez 

Filharmonię Podkarpacką Festiwalowi Muzycznemu w Łańcucie, Światowemu Festiwalowi Polonijnych 

Zespołów Folklorystycznych, odbywającemu się co trzy lata od 1969 roku (nie jest to wydarzenie o 

charakterze wyłącznie muzycznym, jednak na potrzeby niniejszej analizy można zaliczyć je do tej 

grupy), Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki Rzeszów Carpathia Festival, którego laureaci stają 

się znani w Polsce i za granicą. Mieszkańcy Polski pytani w badaniach o to jakie znają wydarzenia 

kulturalne odbywające się w Rzeszowie w największym procencie wymieniają Festiwal Muzyczny w 

Łańcucie oraz Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. 

W życiu teatralnym pozycja Rzeszowa nie wyróżnia się w sposób wyraźny na tle kraju. W mieście 

działa pięć teatrów: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, profesjonalny lalkowy Teatr Maska, Teatr 

Przedmieście, Teatr Nowy oraz Teatr Bo Tak. Zważywszy na wysoki poziom tych zespołów i znaczącą 

liczbę przedstawień, daje to Rzeszowowi porównywalną pozycję do miast o zbliżonej wielkości. O 

podobnej sytuacji możemy mówić w odniesieniu do sztuk plastycznych – działające w mieście galerie, 

szkolnictwo plastyczne i tworzący w Rzeszowie artyści dają miastu pozycję równorzędną z innymi 

podobnymi ośrodkami, nie można jednak mówić o jednoznacznym wyróżnianiu się miasta na tle kraju 

ani pod względem liczby ani spektakularności imprez czy szczególnej promocji któregoś z wydarzeń. 

Z Rzeszowem związanych jest także wiele słynnych postaci polskiej kultury, jak Wojciech Kilar, 

jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, czy Adam Harasiewicz, znakomity, światowej 

sławy pianista. Z Rzeszowa pochodzi ojciec polskiego bluesa – Tadeusz Nalepa. W tym kontekście 

można wymienić także Jerzego Szajnę, Wiktora Zina, tu urodził się Jerzy Grotowski, światowej sławy 

reżyser i teoretyk teatru. Niewątpliwie daje to miastu ważną pozycję jako domu wielu znaczących 

w kulturze postaci, jednak nie można mówić o szczególnej wyjątkowości, ponieważ każde z 

większych miast może pochwalić się nazwiskami związanych z nimi liczących się twórców. 

Najgorsza sytuacja (z zastrzeżeniem o względności wartościowania w obszarze kultury i sztuki) w 

porównaniu do innych dziedzin, jeżeli chodzi o pozycję na mapie kraju, ma miejsce w odniesieniu do 

zabytków i posiadanych artefaktów, zbiorów muzealnych, dzieł sztuki. Historia regionu i samego 

miasta, położenie i inne czynniki zadecydowały o relatywnie marginalnej pozycji Rzeszowa w tym 
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zakresie. Na mapie kraju miasto nie wyróżnia się pod względem posiadanych zabytków i zbiorów 

muzealnych. Próbą swoistego nadrobienia tego dystansu mogą być inicjatywy tworzące unikalne w skali 

kraju placówki, takie jak Muzeum Dobranocek czy Prywatne Muzeum Techniki i Militariów – powstałe w 

oparciu o prywatne kolekcje. 

Rzeszów jest miastem dynamicznym, rozwijającym się, „rosnącym”. Powiększa się terytorialnie oraz 

pod względem liczby ludności. Nie pozostaje to bez wpływu na całą kulturę, rodzi kolejne potrzeby, 

wymagania, nowe wyzwania. Środowiska związane z kulturą formułują w tym zakresie kilka głównych 

kierunków – mówi się o: 

 potrzebie powstania centrum kultury – obiektu działającego w formule otwartej, 

umożliwiającego realizację różnorodnych inicjatyw z dziedziny szeroko rozumianej kultury, 

nowoczesnego i funkcjonującego na europejskim poziomie, w którym znalazłyby swoje 

miejsce formy aktywności również amatorskie i inicjatywy nieposiadające swojego stałego 

miejsca i obiektów, 

 potrzebie powiększenia w mieście powierzchni ekspozycyjnej, umożliwiającej organizację 

ambitnych wystaw i prezentowanie dużych formatów prac – instalacji, malarstwa i fotografii, 

videoart i innych form wymagających przestrzeni, 

 potrzebie powstania centrum sztuki współczesnej jako instytucji z dużym rozmachem, 

wyposażonej w sposób uwzględniający najnowocześniejsze trendy, umożliwiający organizację 

przedsięwzięć zarówno ekspozycyjnych, jak i kongresów, warsztatów, spotkań 

międzynarodowych, różnych form edukacji związanej z szeroko rozumianą kulturą, 

 potrzebie edukacji w zakresie kultury, popularyzacji kultury wysokiej poprzez wspieranie jej 

przez miasto, a także przez mecenasów (w ramach wypracowanych formuł), gdyż jest to 

rodzaj inwestycji dającej korzyści dla społeczeństwa, 

 potrzebie odbudowania dziennikarstwa zajmującego się kulturą, w tym rzetelnej 

i profesjonalnej krytyki sztuki w mediach lokalnych i regionalnych, 

 potrzebie wzmacniania sektora organizacji pozarządowych, studenckich, ale też 

nieformalnych, działających w obszarze kultury, wspierania ich aktywności i włączania do 

większych programów, umożliwiania realizacji inicjatyw. 

Zadaniem na najbliższą przyszłość jest też wykorzystanie na większą skalę potencjału tkwiącego 

w rzeszowskiej młodzieży poprzez umożliwianie i wspieranie realizacji własnych pomysłów, form 

aktywności kulturalnej, twórczości, organizacji i udziału w wydarzeniach i imprezach. Jako 

o wyzwaniu mówi się też o wypracowaniu nowej formuły platformy współpracy pomiędzy 

instytucjami kultury w mieście, koordynacji działań i podejmowaniu wspólnych inicjatyw, 

organizacji wydarzeń na bazie kilku instytucji współdziałających. Może to zaowocować 

pojawieniem się istotnej wartości dodanej w postaci nowych możliwości i form działania79. 

                                                      
79 Przedstawiane tezy i postulaty zebrano podczas cyklu spotkań z ludźmi rzeszowskiej kultury (środowiska twórców, 
przedstawicieli instytucji kultury, animatorów kultury w Rzeszowie, biznesu wspierającego kulturę) realizowanych w ramach 
prac nad Strategią). 
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2.3.2.  Prezentacja wniosków z badań na próbie mieszkańców wybranych miast Polski 

Badanie „Rzeszów na kulturalnej mapie Polski” zrealizowane zostało jesienią 2013 roku wśród 

mieszkańców wybranych miast Polski (Katowice, Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław) przy 

wykorzystaniu techniki CATI (wywiad telefoniczny). Głównym celem badania była ocena atrakcyjności 

kulturalnej Rzeszowa przez potencjalnych odbiorców oferty kulturalnej tego miasta, analiza działalności 

kulturalnej poszczególnych miast, a także wyszczególnienie działań, które mogą przyczynić się do 

wzrostu jego popularności. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami, które przed rozpoczęciem 

ankiety deklarowały uczestnictwo w przynajmniej jednym wydarzeniu kulturalnym w ciągu ostatniego 

półrocza. Próba liczyła 605 respondentów. Na bazie przeprowadzonego badania wyprowadzono 

następujące wnioski w poszczególnych obszarach tematycznych: 

 atrakcyjność kulturalna Rzeszowa: 

o jedynie co piąty mieszkaniec miast biorących udział w badaniu uznaje Rzeszów za 

atrakcyjny pod kątem kulturalnym; na tle innych miast, które wystąpiły w zestawieniu 

użytym na potrzeby badania, o wiele lepiej wypada Łódź, Lublin czy Zielona Góra, 

gorzej natomiast Kielce i Bydgoszcz, 

o atrakcyjność kulturalna Rzeszowa oceniana jest nisko w takich aspektach, jak: 

możliwość spotkania sztuki na ulicy, miasto utożsamiane z wydarzeniami teatralnymi, 

miasto wyróżniające się na tle pozostałych, miasto oferujące wydarzenia, których nie 

ma w innych miastach, miasto, w którym można spotkać wielu znanych artystów; pod 

tym kątem o wiele lepiej oceniane są Łódź, Lublin oraz Zielona Góra, 

o wartość kulturalna Rzeszowa oceniana jest nisko w takich aspektach, jak: miasto  

o szerokiej ofercie kulturalnej, miasto posiadające tożsamość kulturalną, miasto 

organizujące imprezy kulturalne o tematyce międzynarodowej, miasto posiadające 

interesujące zasoby (teatralne, operowe, orkiestrowe); pod tym kątem o wiele lepiej 

oceniane są Łódź i Lublin; gorzej natomiast Bydgoszcz, Kielce czy Zielona Góra, 

o wiedza na temat możliwości kulturalnych Rzeszowa jest nisko oceniana 

w następujących aspektach: miasto ma bogatą historię, miasto jest pełne 

interesujących zabytków, miasto, w którym organizowanych jest wiele imprez 

kulturalnych, miasto kojarzone z folklorem; w przypadku tej ostatniej zmiennej lepiej 

oceniany jest jedynie Lublin, zaś w pozostałych aspektach lepsze oceny otrzymują 

Łódź, Lublin i Zielona Góra. 
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Wykres 2. Postrzeganie Rzeszowa z uwzględnieniem różnych cech odnoszących się do kultury 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Rzeszów postrzegany jest jako miasto nieatrakcyjne pod kątem kulturalnym, nieutożsamiane na ogół z 

kulturą. Dużo lepiej pod tym względem oceniane są miasta, takie jak Łódź czy Lublin. 

 rozpoznawalność rzeszowskich wydarzeń kulturalnych 

o wśród wydarzeń kulturalnych utożsamianych z Rzeszowem mieszkańcy miast 

biorących udział w badaniu najczęściej deklarowali znajomość (tzn. brali w nich udział 

lub słyszeli o nich) Rockowej Nocy, Muzycznego Festiwalu w Łańcucie 

(organizowanego przez Filharmonię Podkarpacką), Światowego Festiwalu 

Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz Europejskiego Stadionu Kultury 

(Wschód Kultury 2013), 

o zdecydowana większość mieszkańców miast biorących udział w badaniu nie była 

w Rzeszowie w celach rozrywkowo-turystycznych, ale gdyby miasto mogło pochwalić 

się ciekawym wydarzeniem artystycznym/kulturalnym to chętnie uczestniczyliby 

w nim, 

o jedynie nieliczni mieszkańcy miast biorących udział w badaniu deklarują, że spotkali 

się z działaniami promującymi ofertę kulturalną miasta, 

o oferta kulturalna miasta oceniana jest dobrze, choć mieszkańcy miast biorących 

udział w badaniu podkreślają, iż jest mało promowana poza województwem. 

Rozpoznawalność wydarzeń kulturalnych organizowanych w Rzeszowie jest przeciętna, co pośrednio 

przekłada się także na odwiedziny miasta w tych celach przez mieszkańców innych miast. 
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Wykres 3. Aspekty wpływające na atrakcyjność kulturalną miasta zdaniem mieszkańców 

wybranych miast Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Uwzględniając wyprowadzone wnioski, zarekomendowano następujące działania: 

 przyjęcie za punkt odniesienia dla działań kulturalnych miasto Łódź – benchmarking 

obejmować powinien przede wszystkim sposób prezentowania oraz budowania wizerunku 

miasta w oparciu o wartości kulturalne, 

 promocja poprzez masowe wydarzenia kulturalne – aby móc zaistnieć w świadomości 

odbiorcy masowego mieszkającego poza województwem podkarpackim, za konieczne uznaje 

się organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, prowadząc przy tym 

intensywne działania promocyjne; efektem tego może być bowiem zakorzenienie 

w świadomości odbiorców informacji pozwalających na kojarzenie miasta Rzeszów z kulturą, 

 rozważenie zbudowania oferty kulturalnej z wykorzystaniem programu lojalnościowego 

– jednym z istotnych czynników decydujących o wyborze danego wydarzenia kulturalnego jest 

cena udziału; stworzenie oferty lojalnościowej, pozwalałaby na budowanie społeczności 

zainteresowanej wydarzeniami kulturalnymi, poprzez zachęcanie ceną oraz interesującą 

ofertą kulturalną. 
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2.4. Statystyczne ujęcie kultury Miasta Rzeszowa 

2.4.1.  Dostęp mieszkańców do kultury 

Dane zaprezentowane w niniejszym podrozdziale odwołują się do przeprowadzonych badań wśród 

mieszkańców Rzeszowa i okolic w roku 2013, z których wnioski przywołane zostały przede wszystkim w 

raporcie z badań, ale także w ograniczonym zakresie w dokumencie Strategii. Motywacje leżące u 

podstaw udziału w życiu kulturalnym mieszkańców Rzeszowa są różnorodne, w większości wynikają (w 

deklaracji badanych) z zainteresowania daną dziedziną kultury czy konkretnym wydarzeniem. Ponad 

40% badanych za powód, dla którego najczęściej decydują się na udział w wydarzeniu kulturalnym, 

podaje względy towarzyskie – propozycję znajomych, partnera czy partnerki. Inny motyw skłaniający do 

decyzji (a raczej wyboru formy uczestnictwa) to cena biletu. Oznacza to, że blisko 28% mieszkańców 

Rzeszowa uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, o ile cena biletów na imprezę jest na akceptowalnym 

poziomie, przy czym 17% uzależnia udział od tego, czy wstęp jest bezpłatny. Inne rzadziej formułowane 

motywy to: dogodny dojazd i odpowiednio skuteczna reklama. 

Wykres 4. Czynniki motywujące do aktywności kulturowej 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). Wyniki nie 

sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Zagadnienie „dostępu i udziału w kulturze” można rozpatrywać w trzech aspektach, tj. dostępu do 

informacji i wiedzy o obiektach i wydarzeniach kulturalnych (komunikowanie o kulturze), realnej 

możliwości udziału w wydarzeniach (ceny, liczba miejsc, łatwość dotarcia) oraz możliwości rzeczywistej 

percepcji, przeżywania, rozumienia, oceny – poziom przygotowania do udziału w kulturze. 
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Dostęp do informacji i wiedzy o obiektach i wydarzeniach kulturalnych 

Informowaniem o wydarzeniach kulturalnych zajmują się przede wszystkim instytucje kultury, które je 

przygotowują. Odbywa się to za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji – na stronach 

internetowych, z wykorzystaniem instrumentów promocji, takich jak plakaty, ulotki, bannery itp., za 

pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych. Środowisko instytucji kultury sygnalizuje jednak 

niedostateczne, jego zdaniem zainteresowanie mediów nagłaśnianiem informacji o życiu kulturalnym 

oraz o konkretnych wydarzeniach, zwłaszcza z kręgu kultury wysokiej. W opinii osób kierujących tymi 

instytucjami, imprezy masowe w większym stopniu mogą liczyć na zainteresowanie mediów 

przekładające się na publikacje informacji o nich niż wydarzenia kulturalne nawet niezwykle rzadkie i na 

bardzo wysokim poziomie, ale zaliczające się do kultury wysokiej, elitarnej, co zdecydowanie utrudnia 

popularyzację tych wydarzeń i rozszerzanie potencjalnego kręgu odbiorców. Tym samym utrudnia 

dostęp do kultury osobom potencjalnie zainteresowanym, które jednak nie dotarły na czas do informacji 

o wydarzeniu. Drugą konkluzją wynikającą z badań i konsultacji ze środowiskiem osób związanych z 

instytucjami kultury jest obserwowana funkcjonująca dotychczas konieczność pozyskiwania informacji 

na temat kultury z różnych, niepowiązanych, często niepełnych źródeł. Zjawisko samo w sobie nie jest 

oczywiście negatywne, jednak z powodu fragmentarycznej informacji w każdym z nich obraz sytuacji w 

tym obszarze życia miasta jest niepełny, zwłaszcza dla mniej uważnego i wytrwałego czytelnika czy 

internauty. Tym samym zasygnalizowano konieczność stworzenia i wypromowania jednej 

ogólnodostępnej platformy, na której poszukujący informacji o kulturze z odpowiednim wyprzedzeniem 

znaleźliby pełną informację o tym, co dzieje się w mieście. W obecnej chwili nie można powiedzieć, 

abyśmy mieli do czynienia z brakiem informacji utrudniającym dostęp do kultury – wręcz przeciwnie, 

liczba komunikatów jest ogromna, podobnie, jak liczba pism i portali, które się tym zagadnieniem 

zajmują, jednak zainteresowani nie mogą być pewni, że mają do czynienia z informacją pełną. 

Paradoksalnie rodzi to bariery dla dotarcia do rzeczywistej i pełnej informacji o imprezach i 

wydarzeniach kulturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do osób mniej sprawnych w poruszaniu się po 

internecie czy po prostu mniej wytrwałych. Obserwacje te wskazują na konieczność systemowego i 

niezwykle profesjonalnego potraktowania kwestii informowania o życiu kulturalnym miasta.  

Realna możliwość udziału w wydarzeniach (ceny, liczba miejsc, łatwość dotarcia) 

Możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych jest uzależniona między innymi od cen biletów do kina, 

teatru, muzeum czy galerii w zestawieniu z poziomem zamożności ludzi. Obecnie poziom cen biletów 

wstępu na większość imprez kulturalnych wyznaczają kryteria rynkowe, jednak w wielu przypadkach są 

one utrzymywane poniżej poziomu równowagi ze względu na społeczną funkcję kultury w mieście.  

Świadczą o tym zapełnione podczas niektórych spektakli i koncertów sale teatrów czy filharmonii i liczni 

widzowie, dla których biletów zabrakło. Oznacza to, iż cena biletów wyższa od oferowanej również 

zostałaby zaakceptowana w tych konkretnych przypadkach. Jednocześnie środowisko ludzi kultury 

zwraca uwagę na - ich zdaniem - zbyt wysokie ceny udziału w niektórych wydarzeniach, co może 

świadczyć o barierze dostępu dla części widowni, dotyczy to komercyjnych imprez, szczególnie 

koncertów, w których wzięłaby udział prawdopodobnie większa liczba słuchaczy, jednak barierą okazuje 

się cena biletu.  
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Wykres 5. Częstotliwość uczestnictwa mieszkańców Rzeszowa w wydarzeniach kulturalnych 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Mając na uwadze powyższe można mówić o względnie dużej dostępności do kultury w kontekście 

przeciętnego mieszkańca Rzeszowa, jednak nie dotyczy to wszystkich wydarzeń. Dla największej grupy 

zainteresowanych w pełni dostępne ze względu na koszty są imprezy w przestrzeni publicznej – 

koncerty na rzeszowskim rynku, bulwarach czy inne, na które wstęp jest nieodpłatny, możliwość 

korzystania z bibliotek oraz miejsca, gdzie wstęp jest relatywnie tani, jak muzea czy różne wystawy. 

Mniejsza dostępność dla najmniej zamożnych dotyczy imprez i wydarzeń biletowanych, takich jak kino, 

teatr czy filharmonia, jednak istnieje bardzo liczna grupa odbiorców regularnie korzystająca z tej oferty, 

a zatem cena biletu nie jest dla nich zaporowa. Największa bariera występuje w przypadku imprez, na 

które bilety są szczególnie drogie (50 zł i więcej), zwłaszcza kiedy udział w wydarzeniu planuje cała 

rodzina. W przypadku licznych mieszkańców miasta – zwłaszcza rodzin wielodzietnych, regularny udział 

w kulturze musi ograniczać się do form bezpłatnych (biblioteka, imprezy w przestrzeni publicznej i inne 

niebiletowane), gdyż łączna cena kilku biletów nawet niedrogich, stanowi istotny wydatek w 

ograniczonych budżetach.  

Powyższa sytuacja wskazuje na potrzebę istnienia różnorodnych propozycji wydarzeń 

kulturalnych – od masowych, gdzie wstęp jest wolny, przez relatywnie tanie, a zatem dostępne 

dla mniej zamożnych rodzin, po elitarne, relatywnie kosztowne, ale na najwyższym poziomie 

artystycznym dla koneserów gotowych za nie zapłacić nawet wysoką cenę. Warte rozważenia w 

tym kontekście są rozwiązania typu „Karta dużej rodziny”, zapewniająca system zniżek na udział 

w imprezach kulturalnych. 
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Wykres 6. Utrudnienia w uczestniczeniu w kulturze 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Poziom przygotowania do udziału w kulturze 

O dostępie do kultury, jego ograniczeniu lub braku można mówić również w kontekście barier 

wynikających z możliwości percepcji wartości, jakie ona niesie. W pewnym zakresie zjawisko to jest 

uniwersalne i nie dotyczy Rzeszowa w stopniu innym niż pozostałych miast Polski. Jednak specyfika 

miasta ma wpływ na strukturę i preferencje form udziału w kulturze, z jaką mamy do czynienia. 

Jak w każdym innym miejscu najliczniejszą widownię mają formy kultury masowej, do której dostęp ze 

względu na możliwości percepcji jest najpowszechniejszy, kultura wysoka zaś może liczyć na mniejszą 

liczbę odbiorców. Jednak bariera w postaci możliwości konsumowania form kultury wysokiej jest 

w Rzeszowie zmniejszana dzięki stojącemu na dość wysokim poziomie szkolnictwu w dziedzinach 

artystycznych, co przygotowuje pewną liczbę odbiorców do aktywnego udziału w tych formach. 

Bardzo wysoki procent studentów w Rzeszowie także wpływa na zaangażowanie w różne formy życia 

kulturalnego, a także ich percepcję. Bariera dostępu do kultury ze względu na możliwości percepcyjne 

zmniejsza się również sukcesywnie w związku z wzrastającym wykształceniem mieszkańców, ich 

mobilnością oraz rozwijającymi się technikami komunikowania, co nasila przepływ informacji, a więc 

działa stymulująco na poziom ogólnej otwartości i akceptacji dla nowości. Szczególną rolę 

w niwelowaniu tego rodzaju problemów dostępu do kultury odgrywają wszelkie formy wychowania 

i edukacji, które realizowane są od szkoły podstawowej począwszy przez wszystkie szczeble edukacji, 

w tym formy przeznaczone dla osób dorosłych. 
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2.4.2.  Formy angażowania się mieszkańców w kulturę miasta 

Z punktu widzenia aktywności w życiu kulturalnym mieszkańców Rzeszowa można mówić o kilku 

formach. Po pierwsze jest to uczestnictwo w charakterze „biernego” widza, słuchacza. W tej klasycznej 

formie publiczność bierze udział w imprezach masowych, koncertach, spektaklach, wystawach, 

seansach filmowych. Inną formą jest współudział w kreowanym wydarzeniu i ma to miejsce w 

przypadku imprez z elementami konkursów, spektakli z aktywnym udziałem publiczności czy spotkań 

autorskich, warsztatów plastycznych czy teatralnych. Najbardziej aktywną formą jest zaangażowanie 

w postaci uczestnictwa w zespołach tanecznych, kołach i zajęciach plastycznych, grupach teatralnych 

i innych, gdzie sami uczestnicy tworzą sztukę, wystawiają ją i kreują wydarzenia. Takie formy 

uczestnictwa dotyczą w szczególności zajęć w Wojewódzkim Domu Kultury, Młodzieżowym Domu 

Kultury, warsztatów realizowanych przez Teatr Przedmieście, wystaw przygotowywanych przez uczniów 

szkół artystycznych, zespołów amatorskich, studenckich, a także wielu innych form zaangażowania 

mieszkańców w twórczość i animację życia kulturalnego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż 

spośród ogółu badanych 10% deklarowało, że są współtwórcami kultury w Rzeszowie. Najczęściej 

wymienianą formą aktywności kulturowej respondentów były prowadzone przez nich działania związane 

z organizacją różnych wydarzeń kulturowych, tj. koncertów, spotkań, festiwali, konkursów itp. Są to 

m.in. osoby, które swoim działaniem przyczyniły się do promocji organizowanych w tym mieście 

wydarzeń kulturowych. Część respondentów określała się mianem twórców – artystów działających 

w obszarze malarstwa, pisarstwa oraz szeroko rozumianej twórczości (koronkarstwo, rzeźba itp.). W 

grupie deklarujących współudział w tworzeniu kultury miasta znaleźli się mieszkańcy zajmujący się grą 

na instrumentach muzycznych lub śpiewem. Niektórzy respondenci deklarowali aktywną działalność 

kulturową jako członkowie zespołów muzycznych oraz organizacji, takich jak np. koła gospodyń 

wiejskich.  

Wykres 7. Procentowy rozkład liczby respondentów deklarujących współtworzenie kultury 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Pojawiają się też niekonwencjonalne formy inicjowane przez instytucje kultury (w tym przypadku 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie) bazujące na docieraniu do konkretnych grup 

odbiorców. Wystawy malarstwa pojawiają się cyklicznie na terenie dużych firm (np. Valeant), dzięki 
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czemu pracownicy mogą zetknąć się z kulturą wysoką podaną w sposób profesjonalny w ich 

środowisku i miejscu pracy. Część z tych osób zachęcona w ten niekonwencjonalny sposób z czasem 

odwiedza galerie i wernisaże w mieście.  

Wykres 8. Formy aktywności kulturalnej, w których uczestniczyli respondenci na przestrzeni 

ostatniego roku 

  

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). Wyniki nie 

sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedna odpowiedź. 

Jeżeli chodzi o wybór przez mieszkańców Rzeszowa konkretnej oferty formy wydarzeń kulturalnych, 

wyraźnie preferowane są koncerty, festiwale oraz udział w projekcjach filmów w kinie. Zestawiając te 

dane z odpowiedziami na temat dostępności oferty wydarzeń kulturalnych można zakładać, że o takim 

wyborze decyduje w istotnej mierze cena udziału w wydarzeniu, a ponadto możliwości percepcji 

masowego widza. Udział w festiwalach i koncertach oraz seansach kinowych zadeklarowało około 60% 

badanych. Co trzeci respondent wybierał teatr oraz muzea i galerie sztuki, co czwarty zaś odwiedzał 

filharmonię. Niespełna 9% badanych nie uczestniczyło w ostatnim roku w żadnym wydarzeniu 

kulturalnym. 
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Wykres 9. Porównanie deklarowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

z najważniejszymi formami aktywności kulturalnej wymienianymi przez respondentów 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Nie zawsze mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą w tych formach życia kulturalnego, które uważają za 

najważniejsze. Jako takie najczęściej wymieniali udział w imprezach kulturalnych, chodzenie do teatru 

oraz do kina, jednak procentowy rozkład uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych w 

ciągu ostatniego roku odbiega od tych deklaracji. Największe różnice ujawniają się w przypadku 

chodzenia do teatru, kina oraz filharmonii. W spektaklach teatralnych uznawanych przez ponad 53% za 

ważne, uczestniczyło niespełna 32% badanych. Podobnie rzecz ma się z udział w wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych przez filharmonię. Blisko co trzeci pytany uznaje tę formę za ważną, ale 

udział potwierdziło niespełna 25% z nich. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 

chodzenia do kina. Blisko 50% badanych uznaje je za ważne, ale na seansie w ostatnim roku było 

prawie 60% respondentów. Można przypuszczać, że dla badanych istotniejsza przy dokonywaniu 

wyboru jest cena biletów i łatwość odbioru sztuki, nie zaś świadomość znaczenia danej formy. 

Bardzo duży potencjał dla udziału w różnych formach aktywności kulturalnej i to tej szczególnie cennej, 

czyli czynnej, w charakterze twórców i bezpośrednich uczestników, przejawia się poprzez ogromne 

zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach domów kultury. Liczba chętnych przekracza 

niejednokrotnie możliwości tych placówek. Podobne zjawisko dotyczy wydarzeń na wysokim poziomie 
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artystycznym, jak np. Festiwal Muzyczny w Łańcucie, niektóre spektakle teatralne czy koncerty 

filharmoniczne. 

2.4.3.  Analiza wydatków mieszkańców na kulturę 

Udział mieszkańców Rzeszowa w wydarzeniach kulturalnych realizuje się w postaci obecności zarówno 

w imprezach biletowanych, jak i otwartych. W przeprowadzonych badaniach respondenci wskazują na 

to, iż duże znaczenie ma dla nich możliwość uczestniczenia w darmowych imprezach masowych, 

co z pewnością należy połączyć z tym, iż wydatki związane z nabyciem biletów (zwłaszcza dla całej 

rodziny) są istotną barierą mającą wpływ na podejmowane decyzje. W ocenie samych mieszkańców 

miasta, większość z nich przeznacza między 21 a 50 zł. miesięcznie na kulturę. Taki przedział 

wydatków deklaruje 42,7 proc. badanych. Mniej niż 20 zł deklaruje nieco ponad 1/5 mieszkańców i 

podobna ich liczba uważa, że wydaje na cele związane z kulturą od 51 do 100 zł miesięcznie. 

 

Wykres 10. Wydatki na kulturę na jedną osobę w miesiącu 

 

Źródło: Exacto i BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Oceniając wysokość wydatków mieszkańców Rzeszowa na kulturę, należy brać pod uwagę, średni 

poziom ich dochodów, (pod tym względem GUS lokuje mieszkańców Podkarpacia na przedostatnim 

miejscu w kraju, jedynie przed warmińsko-mazurskim). Za pozytywny wskaźnik należy jednak przyjąć, iż 

blisko 65 proc. badanych deklaruje comiesięczne wydatki na kulturę w wysokości kilkudziesięciu 

złotych, zaś co dziesiąty badany ponad 100 zł. Wartości te nie odzwierciedlają w pełni poziomu 

uczestnictwa w kulturze, należy bowiem brać pod uwagę ofertę darmową, imprezy masowe lub 

opłacane przez firmy itp. 
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Skłonność do ponoszenia wydatków na kulturę jest ściśle związana z poziomem zamożności. Koszty 

tego typu są akceptowane dopiero po zaspokojeniu potrzeb uznawanych za podstawowe, zatem o 

zwiększeniu wydatków na kulturę można mówić wyłącznie w powiązaniu ze wzrostem zamożności oraz 

poziomem edukacji w zakresie kultury, tak aby udział w niej (w wybranych formach) był uznawany za 

jedną z potrzeb podstawowych. 

Wykres 11. Ocena własnej sytuacji materialnej Rzeszowian 

 

Źródło: BD Center, Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, 2013 (N=1064). 

Zważywszy na deklarowany poziom życia mieszkańców Rzeszowa, wydatki na kulturę wydają się być 

proporcjonalne do możliwości rodzin. Należy spodziewać się, że będą one wzrastać proporcjonalnie do 

wzrastającego dochodu w przeliczeniu na osobę. Wówczas odnotowywane będzie przeniesienie 

ciężaru wydatków z konsumpcji podstawowej, która po zaspokojeniu stworzy miejsce dla realizacji 

potrzeb wyższych, w tym związanych z kulturą.  Naturalne jest przy tym zjawisko przeznaczania 

procentowo wyższej kwoty dochodów na wydatki związane z uczestnictwem w kulturze przez osoby 

odczuwające większą potrzebę udziału w wydarzeniach kulturalnych i uznające je w większej mierze za 

potrzeby podstawowe. Istotne jest zatem podejmowanie działań edukacyjnych, a także stwarzanie 

warunków dla wzrostu ogólnej zamożności mieszkańców miasta. 

2.5. Analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

2.5.1.  Pojęcie dziedzictwa kulturowego 

Poprzez „dziedzictwo kulturowe” rozumie się całość dorobku historycznego, funkcjonującego 
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malarstwa i rzeźby, muzyki czy innych form wyrażania szeroko pojętej kultury. Jest to swego 

rodzaju spadek po poprzednich pokoleniach. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko dobra materialne, ale 
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również wartości artystyczne czy poznawcze. Jego elementem jest także historia, czyli ogół 

doświadczeń przodków i wydarzeń, w których uczestniczyli. Język, jakim posługiwano się w danym 

regionie, a także jego dialekty są kolejnym wymiarem kulturowej spuścizny. Dziedzictwo kulturowe 

obejmuje również zbiór obyczajów oraz norm społecznych właściwych danej społeczności, które 

kultywowane z pokolenia na pokolenie definiują tradycję wspólnoty, w której funkcjonują. Tradycja jest 

jednym z mechanizmów przekazywania dziedzictwa. Ponadto odpowiednia edukacja, pielęgnowanie 

tradycji i kultywowanie obyczajów są działaniami mającymi zachować, rozwinąć i przekazać kolejnym 

pokoleniom całość dziedzictwa kulturowego. Silnie zakorzenione we wspólnotach jest ono 

wyznacznikiem określania tożsamości narodowej, a także czynnikiem procesów integracyjnych. 

Zgodnie z zapisami I Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

terminem „dziedzictwo kulturalne” opisuje się całość infrastruktury zabytkowej, czyli zabytki, takie jak 

„dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze 

archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów mające wyjątkową powszechną wartość 

z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki” oraz „zespoły budowli oddzielnych lub łącznych, które ze 

względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną 

wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki”, jak również miejsca zabytkowe: dzieła człowieka 

lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, a także strefy i stanowiska archeologiczne mające wyjątkową 

powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego. 

W świetle ustaleń Konwencji UNESCO dotyczącej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

z 2003 roku pojęcie „niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza „praktyki, wyobrażenia, przekazy, 

wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń 

kulturową – które wspólnoty, grupy oraz w niektórych przypadkach jednostki uznają za część własnego 

dziedzictwa kulturowego”. Tak zdefiniowane niematerialne dziedzictwo kulturowe jest przekazywane 

z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, 

oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając 

się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności80. 

Zadania dotyczące ochrony zabytków leżą ustawowo w zakresie kompetencji zarówno administracji 

rządowej – Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków, jak 

i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym81 do zadań własnych gminy należą kwestie kultury, w tym 

bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W świetle 

art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym82 powiat wykonuje zadania 

o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, w tym 

w szczególności na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa83 w zakresie „kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. Zadania realizowane 

                                                      
80 Narodowy Instytut Dziedzictwa, Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
81 Dz. U. z 2013 r. poz. 594. 
82 Dz. U. z 2013 r. poz. 595. 
83 Dz. U. z 2013 r. poz. 596. 
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na szczeblu powiatu są komplementarne względem gminy i dotyczą zadań, które z określonych 

powodów nie mogą zostać zrealizowane przez jednostki samorządu gminy lub mogą zostać lepiej 

wykonane przez jednostki samorządowe powiatu. Identyczna zależność zachodzi między 

kompetencjami samorządu powiatu i województwa. 

Realizując postanowienia programów opieki nad zabytkami, jednostki samorządów terytorialnych 

uzupełniają działania państwa w obszarze prawnej ochrony zabytków. Szczegółowe zadania gmin to 

prowadzenie parku kulturowego, wprowadzanie ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie gminnych ewidencji zabytków. Prowadzenie 

parków kulturowych jest formą wykonywania obowiązku opieki i zachowania krajobrazów kulturowych, 

czyli „wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”84. Tworzenie parków kulturowych ma na celu ochronę 

wydzielonej przestrzeni o wartościach krajobrazowych i kulturowych jako całości. Podstawą formalną 

utworzenia parku kulturowego jest uchwała rady gminy, wcześniej zaopiniowana przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. W uchwale określa się następujące treści: nazwę parku kulturowego, jego 

granice, sposób ochrony, zakazy i ograniczenia.  

Misją administracji rządowej jest wspieranie samorządów terytorialnych w zakresie zintensyfikowania 

ich zaangażowania i działań dotyczących ochrony zabytków. Metodą realizacji tych założeń powinno 

być wypracowanie modelowych rozwiązań i ich upowszechnienie w wyniku skutecznej 

komunikacji przeprowadzanej przy użyciu takich narzędzi, jak publikacje czy portale 

informacyjne, a także konferencje i spotkania dotyczące zarządzania dziedzictwem kulturowym 

na poziomie lokalnym z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 

Oczywistą formą wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego są dotacje. Przykładowo, w 2013 roku 

Rzeszów otrzymał ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotację na 

prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych w wysokości 150 tys. zł na remont dachu 

budynku zespołu dworsko-parkowego w Słocinie oraz 25 tys. zł na wykonanie ościeżnic i odrzwi oraz 

montaż okien i drzwi budynku przy ul. 17 Pułku Piechoty wybudowanego w pierwszej połowie XIX w. 

jako browar przez rodzinę Lubomirskich. Wnioskodawcami tych dotacji byli diecezja rzeszowska oraz 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie. Natomiast na pełną 

konserwację sześciu obrazów z klasztoru oo. Bernardynów jako obiektów ruchomych przyznano 10 tys. 

zł. 

2.5.2.  Dziedzictwo kulturowe Rzeszowa 

Obszarami i obiektami podlegającymi ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie dóbr 

kultury, wpisanymi do rejestru zabytków na terenie Rzeszowa są zespoły zabytkowe, obiekty 

budowlane, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne. Obszary na terenie miasta Rzeszowa, mające 

wartość historyczną ze względu na ponad 660-letnią tradycję, a także będące dobrem kultury narodowej 

i cennym elementem w miejskiej kompozycji przestrzennej obejmują przede wszystkim tereny dawnego 

zespołu kościelno-klasztornego Reformatów z dawnym ogrodem przyklasztornym (obecnym Ogrodem 

                                                      
84 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 
2013–2016 , Warszawa, 2013 r. 
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Miejskim), zespołu dworsko-parkowego i kościelnego na Słocinie, zespołu dworsko-parkowego na 

Zalesiu oraz zespołu kościelno-klasztornego oo. Bernardynów. Wśród cmentarzy mających walory 

zabytkowe wymienia się Stary Cmentarz, Cmentarz Żydowski i Cmentarz Komunalny Pobitno. Obiekty 

budowlane to zespół kościelny pw. Chrystusa Króla, Dom Kultury WSK, Gmach Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zespoły dworskie, a ponadto liczne wille, kamienice i domy. Na terenie 

Rzeszowa znajduje się sześć stanowisk archeologicznych, wśród nich cmentarzysko z okresu wpływów 

rzymskich (II w. n.e.), tzw. Skałka, osada wielokulturowa na terenie osiedla Pobitno. Innymi elementami 

traktowanymi jako zabytkowe są zabytki drewniane, parki, tablice pamięci czy pomniki przyrody. 

Na część niematerialną dziedzictwa kulturowego Rzeszowa składają się głównie tradycje i przekazy 

ustne (np. bajki, przysłowia, regionalne pieśni, obrzędy, folklor, historie), sztuki widowiskowe (tradycje 

religijne, karnawałowe, np. rzeszowski Orszak Trzech Króli) oraz regionalne ceremonie i święta. Folklor 

jest szczególnie pielęgnowany na terenie zarówno całego województwa, jak i Rzeszowa. W mieście 

organizowany jest jeden z największych festiwali dotyczących folkloru, Światowy Festiwal Polonijnych 

Zespołów Folklorystycznych. 

Rzeszowskie instytucje, które pielęgnują dziedzictwo kulturowe regionu, a także edukują w zakresie 

jego historii, to m.in. muzea Podkarpacia: Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, Muzeum 

Dobranocek ze Zbiorów W. Jamy, Muzeum Techniki i Militariów, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, 

Podziemna Trasa Turystyczna, Muzeum Diecezjalne a także Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. 

Instytucjami kultury funkcjonującymi na terenie miasta Rzeszowa, zajmującymi się organizacją 

wydarzeń kulturalnych, wspieraniem rozwoju kultury, zachowaniem i przekazywaniem dziedzictwa 

kulturowego są m.in. wspomniana Galeria Fotografii, Filharmonia Podkarpacka, Estrada Rzeszowska, 

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, teatry oraz domy kultury. 

Na lata 2013-2016 opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami m. Rzeszowa85, który 

określa priorytety działań. W ramach priorytetu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego, układu 

urbanistycznego i układów ruralistycznych na obszarze miasta”, zostało podjętych szereg działań, 

mających na celu m.in. powołanie parku kulturowego w obrębie zespołu staromiejskiego oraz jego 

ochronę; poszerzenie obszaru ochrony zespołu zabytkowego centralnej części miasta; uwzględnienie w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dziedzictwa kulturowego, wspieranie przez 

samorząd miasta dalszej konsekwentnej rewaloryzacji zabytków Śródmieścia Rzeszowa; rewaloryzacja 

pozostałych terenów miasta czy też dążenie do ograniczenia ruchu kołowego w historycznym centrum 

miasta. Z kolei w ramach priorytetu: „Opieka nad zabytkami nieruchomymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów i zespołów obiektów charakterystycznych dla miasta”, podjęto również 

działania zmierzające m.in. do rejestracji obiektów zabytkowych, nie figurujących w rejestrze; 

prowadzenie prac konserwatorskich; zapobieganie pogarszaniu się stanu zabudowy miasta; 

powstrzymywanie procesu niszczenia zabytków i działania ratunkowe. Ponadto priorytet „Praktyczne 

wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego” stwarza możliwość podejmowania działań w zakresie 

turystyki, działań edukacyjnych lub promocyjnych, w tym tworzenie szlaków turystycznych, stworzenie 

strony internetowej miasta poświęconej zabytkom Rzeszowa; dokumentację i popularyzację historii 

miasta itd. 

                                                      
85 Załącznik do Uchwały nr XLI/784/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. 
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Wcześniej, zgodnie z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami opracowanym na lata 2010-

2013 w ramach priorytetu II, czyli rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa, podjęto szereg działań w zakresie ochrony obiektów 

zabytkowych, zahamowania procesu degradacji zabytków i poprawy stanu ich zachowania, ochrony 

zabytkowych zespołów dworsko-parkowych, ochrony zabytków poprzemysłowych i zabytków techniki, a 

także ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe zadania, jakie realizowano, to 

przede wszystkim: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zgodnie z 

wytycznymi lub zaleceniami konserwatorskimi, wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

remontowych w pierwszej kolejności przy obiektach znajdujących się w złym stanie lub wymagających 

prac konserwatorskich, a prezentujących znaczne wartości zabytkowe lub historyczne i walory 

architektoniczne, wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie powierzchni nieużytkowych, 

mających znaczenie historyczne, wspieranie lokalnych inicjatyw i wydarzeń mających na celu ukazanie 

historycznej roli określonych obiektów, budynków, miejsc, dzieł itp., a także promocję wszelkich 

zasobów dziedzictwa kulturalnego, edukację na temat jego znaczenia oraz konieczności ich 

zachowania, ochrony i przekazania86. 

2.6. Bilans strategiczny kultury miasta Rzeszowa 

2.6.1.  Analiza PEST dla kultury miasta Rzeszowa 

Celem niniejszej analizy jest diagnoza otoczenia Rzeszowa rozumianego jako ośrodek kultury. Analiza 

PEST umożliwia określenie podstawowych sfer otoczenia, a więc tych obszarów, które mogą mieć 

kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej przyszłą strategię działania87. Jej zastosowanie 

sprowadza się do określenia i zestawienia ze sobą czynników politycznych (P), ekonomicznych (E), 

społecznych (S) i technologicznych (T).  

Analiza PEST: Czynniki polityczne 

Niski parytet kultury w strukturze wydatków publicznych 

Procentowy udział wydatków na kulturę w budżecie miasta Rzeszowa wyniósł w 2013 roku 17,4 mln zł, 

co stanowi 1,56 proc. ogółu wydatków88. Rzeszów w rankingu miast znalazł się na pozycji 52. pod 

względem wydatków na kulturę (ranking za rok 2012, dotyczył 65 miast)89. W latach 2009-2013 wydatki 

na kulturę znacząco wzrosły zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym. Pomimo tego, 

oczekiwania środowiska twórców, jak i przedstawicieli instytucji kultury nie są w pełni zaspokajane. Przy 

zachowaniu obecnej tendencji wzrostu wydatków na kulturę należy spodziewać się poprawy tej sytuacji 

w przyszłości. Trudno jednak oczekiwać, aby parytet kultury w strukturze wydatków publicznych istotnie 

się zmienił. 

 

                                                      
86 Załącznik do Uchwały Nr XLIV/845/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r., Wojewódzki 
program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2010-2013. 
87 M. Lisiński, Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004. 
88 Opracowanie własne na podstawie Biuletynu informacji Publicznej UM Rzeszów, www.bip.erzeszow.pl/finanse/budzet 

(dostęp 2.02.2014 rok). 
89 Miejskie Polityki Kulturalne. Raport z badań, Wyd. Res Publica 2013, s. 40-42. 

http://www.bip.erzeszow.pl/finanse/budzet
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Niewystarczający poziom długofalowego wsparcia dla twórców i artystów 

Wparcie finansowe oraz zaangażowanie instytucji w organizację wystaw, konkursów i festiwali pozwala 

twórcom na zaistnienie w świadomości publiczności. Osiągnięcia tego rodzaju nie gwarantują jednak 

pełnego wykorzystania sukcesu w drodze dalszego rozwoju. Ze strony środowiska twórców zgłaszane 

jest zapotrzebowanie na objęcie dobrze rokujących artystów długoterminowymi programami wsparcia 

ich działalności artystycznej. Brak takich programów blokuje wykorzystanie potencjału poszczególnych 

twórców oraz osiąganych przez nich sukcesów.  

Poparcie władz na poziomie regionalnym i lokalnym dla przedsięwzięć kulturalnych 

Zaangażowanie władz jest szczególnie widoczne w przypadku masowych przedsięwzięć rozrywkowo-

kulturalnych, w tym imprez o charakterze festiwalowym. Miasto wspiera organizatorów imprez i bierze 

udział w dialogu ze środowiskiem twórców, którzy zgłaszają się ze swoimi pomysłami. Równocześnie 

brakuje tradycji i formuły regularnych spotkań przedstawicieli władz miejskich z twórcami. Nieco 

krytyczniej oceniane jest również zaangażowanie finansowe i organizacyjne miasta w mniejsze 

inicjatywy, skierowane do węższych grup odbiorców. 

Brak suwerennych organów o funkcji decyzyjnej w zakresie kwalifikacji wartościowych 

przedsięwzięć kulturalnych 

W mieście nie funkcjonują niezależne organy kolegialne, które posiadałyby kompetencje w zakresie 

przydzielania rekomendacji inicjatywom zgłaszanym przez twórców. Kwalifikacją propozycji 

artystycznych, głównie pod kątem ich ewentualnego wsparcia, zajmują się przede wszystkim urzędnicy. 

Niedobór kompetencji w zakresie oceny form kultury wysokiej powoduje ryzyko niedocenienia 

wartościowych inicjatyw o dużym potencjale artystycznym. 

Opóźnienia w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania obiektów na potrzeby 

środowisk twórczych 

Ze strony środowiska twórców zgłaszane jest zapotrzebowanie dotyczące powiększenia bazy obiektów 

do wykorzystania na cele kulturalne. Od dłuższego czasu toczyła się między innymi dyskusja publiczna 

na temat możliwości wykorzystania Zamku Lubomirskich jako obiektu, który mógłby pełnić rolę 

miejskiego centrum kultury. Decyzje polityczne dotyczące udostępnienia innych obiektów na potrzeby 

twórców są skomplikowane i odkładane w czasie. 

Niewiele zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury 

Pomimo ogólnej pozytywnej oceny funkcjonowania miejskich instytucji kultury, potrzebne i oczekiwane 

są zmiany mające na celu zwiększenie dynamiki ich rozwoju. Wskazywany przez środowisko twórców 

niedobór zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych skutkuje stabilizacją, a nie oczekiwaną 

ewolucją. 

 

Analiza PEST: czynniki ekonomiczne 

Poziom dochodów mieszkańców i innych potencjalnych odbiorców kultury 

Z analizy wskaźników dotyczących warunków życia mieszkańców wynika, że województwo 

podkarpackie zajmuje słabą pozycję w Polsce. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są niskie 

dochody osobiste. W 2012 roku w województwie podkarpackim rozporządzalny dochód na 1 osobę 
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stanowił ok. 75% średniej krajowej i był najniższy w kraju90. Niski dochód dyspozycyjny ogranicza 

możliwość korzystania z płatnej oferty kulturalnej. 

Rozwój gospodarczy Rzeszowa 

Rzeszów jest miastem rozwijającym się pod względem ekonomicznym. Budżet miasta Rzeszowa 

zwiększa się w kolejnych latach. W 2013 roku wyniósł 1 168,7 mln zł, w tym na działania inwestycyjne 

przeznaczono 390,9 mln zł. W mieście działa ponad 20 tys. przedsiębiorstw, obsługiwanych przez 

ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Liczba przedsiębiorstw zwiększa się. Dalszy 

rozwój gospodarczy miasta powinien skutkować poprawą innych wskaźników ekonomicznych, takich jak 

poziom dochodu mieszkańców, zmniejszenie stopy bezrobocia, wzrost konsumpcji itp.  

Dostępność funduszy strukturalnych 

Zatwierdzony przez Parlament Europejski program „Kreatywna Europa” zakłada większe wsparcie dla 

kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin 

pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie najbliższych siedmiu lat ma 

w założeniu pobudzić rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu 

widzenia zatrudnienia i wzrostu91. Pozyskanie środków z programu pozwoli w sposób bezpośredni oraz 

pośredni dofinansować rozwój kultury i zwiększyć zainteresowanie nią w wymiarze międzynarodowym. 

Pozyskanie środków na rozwój kultury będzie również możliwe dzięki udziałowi w programach: Erasmus 

Plus (program wspierający edukację oraz współpracę instytucji i organizacji we wszystkich jej 

sektorach), Horyzont 2020 (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) i in.  

Niedostosowanie polityki prowadzonej przez instytucje kultury do realiów ekonomicznych 

Oczekiwania dotyczące finansowania działalności zgłaszanych przez przedstawicieli instytucji kultury 

przekraczają i nadal będą przekraczać możliwości budżetowe jednostek samorządowych. Planowanie 

przedsięwzięć jest w wielu przypadkach nieadekwatne do możliwości budżetowych. Brakuje właściwego 

dialogu dotyczącego dostępnych środków finansowych, który poprzedzałby zgłaszanie przedsięwzięć 

do finansowania. Instytucje kultury w niewystarczająco elastyczny sposób planują swoją działalność, w 

niewielkim stopniu uwzględniając inne, zewnętrzne źródła finansowania. 

Zbiurokratyzowanie procedur pozyskania i rozliczania środków na kulturę 

Narzucane przepisami prawa zasady zawierania i rozliczania umów, nadzorowane przez Rzecznika 

Dyscypliny Finansowej, komplikują realizację przedsięwzięć kulturalnych finansowanych ze środków 

budżetowych. Wycena wartości pracy artystów oraz ich dzieł przy użyciu kryteriów rynkowych 

dyskryminuje wiele przedsięwzięć wartościowych pod względem artystycznym. Stosowanie kryterium 

dochodowości ogranicza wiele inicjatyw z zakresu kultury wysokiej. Biurokratyzacja działa 

zniechęcająco na podmioty inicjujące nowe projekty.  

 

 

                                                      
90 Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Główny Urząd 
Statystyczny, Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013, www.stat.gov.pl (dostęp 23.12.2013 r.) 
91 Komisja zadowolona z przyjęcia programu „Kreatywna Europa” przez Parlament Europejski, Komunikat prasowy, Komisja 
Europejska, Bruksela/Strasburg, 19 listopada 2013.  
 

http://www.stat.gov.pl/
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Warunki finansowe korzystania z bazy lokalowej znajdującej się w zasobach miasta 

Miasto oferuje korzystne warunki finansowe dotyczące użytkowania bazy lokalowej na potrzeby 

instytucji kultury. Zasoby te są jednak ograniczone i nie wszystkie podmioty zgłaszające swoje 

zapotrzebowanie mogą skorzystać z powierzchni adekwatnych do własnych oczekiwań. 

Rozwój turystyki 

Pod względem turystycznym Rzeszów należy do metropolii rozwijających się. Na wzrost liczby turystów 

wpływ mają przede wszystkim takie czynniki, jak: bliskość atrakcyjnych turystycznie Bieszczadów, 

bliskość granic państw ościennych, ciekawa historia regionu, lokalizacja portu lotniczego Jasionka, 

rozwój infrastruktury drogowej oraz bazy hotelarsko-gastronomicznej. Turyści odwiedzający miasto i 

region są potencjalnymi klientami dla przemysłu kreatywnego i kulturalnego oraz uczestnikami 

wydarzeń kulturalnych mających miejsce w Rzeszowie.  

 

Analiza PEST: czynniki społeczne 

Zainteresowanie kulturą i zaangażowanie społeczne w przedsięwzięcia kulturalne 

Aktualnie obserwowane jest niewielkie zainteresowanie społeczne kulturą wysoką. Oczekiwania 

społeczne odnośnie do rozwoju kulturalnego nie są duże, a obecny stan jest przez większość 

odbiorców oceniany pozytywnie.  

Od dłuższego czasu utrzymuje się tendencja wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców Rzeszowa i 

regionu. Czynnik ten ma istotny wpływ na prognozowaną skłonność do udziału w przedsięwzięciach 

oraz wydarzeniach kulturalnych. Wzrost poziomu wiedzy (np. historycznej czy filozoficznej) powinien 

skutkować pojawianiem się potrzeb kulturalnych wyższego rzędu. Spodziewany jest stopniowy wzrost 

oczekiwań w odniesieniu do form kultury wyższej przy zachowaniu zapotrzebowania na kulturę 

masową. Równocześnie należy zwrócić uwagę na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

wpływający na zmniejszenie zasobów czasu wolnego, który mógłby być wykorzystany na udział w 

przedsięwzięciach kulturalnych. 

Postrzeganie Rzeszowa jako ośrodka kultury 

Miasto jest generalnie postrzegane przez odbiorców zewnętrznych jako mało atrakcyjne pod względem 

zasobów kulturalnych. W badaniu, którego celem było dokonanie oceny atrakcyjności kulturalnej miasta 

Rzeszowa przez potencjalnych odbiorców zewnętrznych, stwierdzono przewagę negatywnych wskazań 

nad pozytywnymi92. Miastu brakuje wyróżnika, dzięki któremu byłoby identyfikowane przez odbiorców 

jako miejsce charakterystyczne na kulturalnej mapie kraju. Aktualnie Rzeszów jest odbierany jako 

miasto kojarzone przede wszystkim z folklorem, co nie jest specjalnym i istotnie silnym wyróżnikiem 

wobec innych regionów, jak również ogranicza możliwości pozycjonowania go jako ważnego ośrodka 

kultury. 

Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego 

Mechanizm wprowadzonego budżetu obywatelskiego daje w założeniu większe możliwości 

zaangażowania obywateli w decyzje dotyczące między innymi alokacji środków na kulturę w 

                                                      
92 Rzeszów na kulturalnej mapie Polski. Raport z badania przeprowadzonego dniach 31.10 – 5.11.2013 na zlecenie firmy 
Exacto. 
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Rzeszowie. Aktywność środowisk twórczych w zakresie zgłaszania i promocji przedsięwzięć 

kulturalnych stwarza szanse na pozyskanie ich finansowania. Nie należy jednak spodziewać się, aby 

kwestie wsparcia kultury stały się priorytetowymi w strukturze budżetu obywatelskiego.  

Aktywność oraz potencjał niezależnych organizacji i stowarzyszeń 

Specyficzną cechą Rzeszowa jest funkcjonowanie na jego terenie organizacji powstałych w wyniku 

oddolnej inicjatywy mieszkańców. W mieście działają instytucje kultury o charakterze niepublicznym 

oraz oferujące tzw. inne usługi kulturalne. Należą do nich: kluby, koła zainteresowań, stowarzyszenia 

społeczno-kulturalne.  

Pozycja Rzeszowa jako głównego ośrodka szkolnictwa wyższego w regionie 

Studenci to aktywna grupa odbiorców i uczestników życia kulturalnego chętnie biorąca udział w 

masowych imprezach kulturalno-rozrywkowych, regularnie uczęszczająca do kin, klubów muzycznych 

itp. Wśród studentów istnieje też grupa zainteresowana dziedzinami kultury wysokiej. Ich aktywność 

wyrażana liczbą odwiedzin galerii, muzeów, wystaw itp. nie jest duża. Dostosowanie oferty do 

zainteresowań młodzieży nie jest satysfakcjonujące dla tej grupy docelowej. Wśród studentów wzrasta 

odsetek obcokrajowców stanowiących coraz bardziej liczącą się grupę odbiorców kultury. 

 

 

Analiza PEST: czynniki technologiczne 

Funkcjonowanie systemu koordynacji imprez kulturalnych 

Funkcjonujący system planowania imprez kulturalnych oraz informowania o ich terminach nie spełnia 

wszystkich wymagań jego użytkowników. Zarówno ze strony odbiorców jak i organizatorów 

przedsięwzięć kulturalnych, zgłaszane jest oczekiwanie dotyczące stworzenia praktycznego kalendarza 

wydarzeń kulturalnych, jakie odbywają się w mieście.  

Funkcjonowanie systemu informacji o ofercie kulturalnej 

Regularnie ukazuje się Podkarpacki Informator Kulturalny wydawany przez Wojewódzki Dom Kultury. 

Zamieszczane są w nim informacje o imprezach kulturalnych, wystawach w galeriach i muzeach itp. 

Wybrane informacje o podobnym charakterze publikowane są między innymi w takich czasopismach, 

jak: „Echo Rzeszowa” czy „Day&Night”. Aktualnie stosowany system upowszechniania informacji nie 

jest w pełni satysfakcjonujący i nie daje pełnego obrazu funkcjonowania życia kulturalnego w 

Rzeszowie.  

Niedobór ogólnodostępnej, niedrogiej powierzchni reklamowej dla twórców i organizatorów 

wydarzeń kulturalnych 

Funkcję taką mogłyby pełnić „słupy kulturalne”, tablice, telebimy lub inne powierzchnie i przestrzenie 

udostępniane instytucjom, twórcom i organizatorom przedsięwzięć kulturalnych. W przestrzeni miejskiej 

obserwowany jest niedobór tego rodzaju nośników. 

Malejące zainteresowanie mediów kulturą wysoką 

Zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich kulturą dotyczy głównie wydarzeń i przedsięwzięć o 

charakterze masowym, kulturalno-rozrywkowym. Maleje zainteresowanie dziennikarzy kulturą wysoką. 
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Jest to głównie rezultat dostosowywania treści do oczekiwań masowego odbiorcy oraz traktowanie jako 

priorytetu ogólnego poziomu atrakcyjności przekazu. Równocześnie należy stwierdzić, że 

przedstawiciele instytucji kultury oraz organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych przejawiają w wielu 

przypadkach postawę roszczeniową względem mediów oraz nieumiejętnie informują dziennikarzy o 

prowadzonej działalności i aktywnościach kulturalnych.  

Brak obiektu mogącego pełnić rolę prężnego centrum kultury 

W Rzeszowie brakuje jednego, pojemnego pod względem przestrzennym obiektu dysponującego 

różnorodnymi powierzchniami do wykorzystania na cele kulturalne. Obiekt mógłby pełnić rolę 

jednoznacznie identyfikowanego centrum kultury, w którym współdziałaliby obok siebie przedstawiciele 

różnych dziedzin sztuki. 

Brak przewodnika lokalizującego i opisującego atrakcje kulturalne 

Turyści i osoby niekorzystające dotychczas z oferty kulturalnej miasta mogą mieć problemy w 

zlokalizowaniu obiektów, miejsc i poszczególnych atrakcji kulturalnych. Przejrzysty przewodnik oraz 

jednolity system oznaczania miejsc dysponujących ofertą kulturalną może być pomocnym narzędziem 

informującym o zasobach kulturalnych.  

Aktywność domów kultury 

W Rzeszowie funkcjonuje 20 domów kultury w tym: Rzeszowski Dom Kultury wraz z jego filiami,  

Wojewódzki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury oraz jednostki osiedlowe. Zajmują się one 

organizacją wystaw, koncertów, spektakli, spotkań, prowadzeniem klubów, organizacją kursów itp. 

Stanowią również przestrzeń dla działalności zespołów oraz kół zainteresowań. Wojewódzki Dom 

Kultury realizuje głównie misję kultywowania tradycji rozumianej jako zaangażowanie w działalność 

terenową, promocję „ludowych” artystów, obrzędów, tańców, organizację folklorystycznych festiwali i 

konkursów. Poszczególne domy kultury mają własne priorytety i poszukują sposobów na tworzenie 

sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców. 

Przedstawione zestawienie czynników generowanych przez różne sfery otoczenia pozwala stwierdzić, 

że ich układ jest zróżnicowany, a przyszły rozwój kulturalny miasta wymagał będzie dostosowania się 

do zdiagnozowanych uwarunkowań zewnętrznych. 

2.6.2.  Analiza SWOT dla kultury miasta Rzeszowa 

Przeprowadzenie analizy SWOT pozwala zdefiniować charakter, pozycję oraz możliwości rozwoju 

kultury w Rzeszowie. Poprzez przedstawienie mocnych i słabych stron funkcjonowania kultury 

w mieście oraz wynikających z diagnozy otoczenia szans i zagrożeń możliwe jest określenie czynników 

istotnych z punktu widzenia przyszłych działań rozwojowych. W wyniku przeprowadzonych badań 

i analiz zidentyfikowano listę najistotniejszych czynników rozwojowych, które zostały pogrupowane 

w cztery kategorie: 

 mocne strony – czynniki pozytywne wewnętrzne, składające się na potencjał kulturalny 

Rzeszowa, 

 słabe strony – uwarunkowania wewnętrzne o charakterze negatywnym, dotyczące 

funkcjonowania kultury na terenie Rzeszowa, 
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 szanse – czynniki egzogeniczne o charakterze pozytywnym, determinujące rozwój kultury 

w Rzeszowie, 

 zagrożenia – uwarunkowania zewnętrzne o charakterze negatywnym, ograniczające rozwój 

kulturalny miasta. 

Ze względu na rozbudowaną listę wstępnie zidentyfikowanych determinant dokonano ich agregacji 

poprzez zebranie czynników o podobnym charakterze oraz wprowadzenie kategorii „inne” jako 

uzupełnienie zestawienia. Zidentyfikowanym czynnikom rozwojowym przypisano wagi odzwierciedlające 

ich rangę i pozwalające na określenie pozycji strategicznej oraz przyszłej strategii działania na rzecz 

rozwoju kultury. Sumy wag czynników wewnętrznych i zewnętrznych wynoszą 100. 

 

Tabela 8. Zestawienie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w kontekście rozwoju 

kultury miasta Rzeszowa 

Mocne strony pkt Słabe strony pkt 

Sprawna organizacja cyklicznych imprez 
festiwalowych 

6 Brak tożsamości kulturalnej miasta 7 

Funkcjonowanie Filharmonii Podkarpackiej 5 
Mała rozpoznawalność lokalnych twórców i 

artystów 
6 

Działalność zespołów tańca 4 
Niedoskonałość systemu informacji o 

wydarzeniach kulturalnych 
5 

Funkcjonowanie rzeszowskiej sceny teatralnej 4 
Brak galerii sztuki współczesnej na odpowiednim 

poziomie 
4 

Potencjał i osiągnięcia lokalnych artystów w 
zakresie sztuk plastycznych 

3 
Brak platformy kontaktów i współdziałania dla 

instytucji, organizatorów i twórców kultury 
4 

Rozwinięte i spopularyzowane rękodzielnictwo 3 
Niedobór obiektów i przestrzeni udostępnianych 

na działalność artystyczną  
4 

Aktywność domów kultury 3 
Brak współpracy pomiędzy instytucjami kultury 

reprezentującymi różne dziedziny 
3 

ulice 3 Maja, Grunwaldzka i okolice jako 
przestrzeń do wykorzystania na cele kulturalne 

3 Brak silnego centrum kulturalnego 3 

Potencjał, zasoby i osiągnięcia w zakresie 
fotografii 

2 
Nieliczne zabytki o niewielkiej sile przyciągania 

odbiorców 
3 

Wsparcie organizacyjne i finansowe ze strony 
miasta 

2 
Nieskuteczna promocja wydarzeń, zasobów 

kulturalnych 
3 

Legenda i tradycja rzeszowskiej sceny 
muzycznej lat 80. 

2 Nieumiejętność zainteresowania mediów kulturą 3 

Działalność miejskich galerii sztuki 2 
Relatywnie niski potencjał dziedzictwa 

historycznego 
2 

Muzea oraz liczba i jakość eksponatów 1 
Niewykorzystywanie potencjału inicjatyw 

oddolnych 
1 

Dostępność sceny plenerowej 1 
Pesymizm twórców i przedstawicieli organizacji 

kulturalnych 
1 
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Mocne strony pkt Słabe strony pkt 

Różnorodność imprez i wydarzeń odbywających 
się w mieście 

1 
Niewysoka jakość i renoma dzieł prezentowanych 

w galeriach sztuki 
1 

Biblioteki oraz jakość i liczba woluminów 1 Zaprzestanie działalności kin artystycznych 1 

Koncentracja przestrzenna zasobów kultury 1 Zmniejszająca się liczba małych klubów 1 

Inne 2 Inne 2 

Razem 46 Razem 54 

 

Szanse pkt Zagrożenia pkt 

Rozwój gospodarczy miasta i regionu  6 Migracja lokalnych twórców i artystów  7 

Dostępność funduszy strukturalnych na rozwój 
kultury 

6 Niewystarczający poziom finansowania kultury 7 

Wzrost wykształcenia i towarzyszący mu wzrost 
aspiracji mieszkańców 

5 
Atrakcyjna oferta kulturalna takich miast, jak m.in.: 

Kraków, Zamość, Sandomierz, Przemyśl  
6 

Wzrost zainteresowania społecznego kulturą 
(głównie masową) 

4 Malejące zasoby czasu wolnego ludności 4 

Rozwój Rzeszowa jako ośrodka edukacji średniej 
i wyższej w zakresie sztuki 

4 
„Umasowienie” kultury jako zagrożenia dla 

rozwoju kultury wysokiej 
3 

Powstawanie i działalność stowarzyszeń, 
fundacji, organizacji pozarządowych o profilu 

kulturalnym 
4 

Biurokracja narzucana przepisami prawa na 
instytucje kultury i organizatorów wydarzeń  

3 

Rosnący ruch tranzytowy i turystyczny 
wynikające z położenia geograficznego  

3 
Trudne do przewidzenia zmiany preferencji po 

stronie odbiorcy masowego 
3 

Potencjał atrakcyjnej przestrzeni miejskiej 
możliwej do wykorzystania na cele kulturalne 

3 Malejące zainteresowanie mediów kulturą wysoką 3 

Sukcesy ogólnopolskie i zagraniczne artystów 
pochodzących z Rzeszowa 

3 Zanik dziennikarstwa kulturalnego i krytyki sztuki  3 

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w 
zakresie stworzenia i realizacji strategii rozwoju 

kultury 
3 

Niewielkie zainteresowanie mecenatem i 
sponsoringiem kultury w mieście 

1 

Współpraca z innymi miastami i krajami 3 
Działalność masowych środków przekazu jako 
alternatywa dla bezpośredniego odbioru kultury 

1 

Otwartość na kulturę alternatywną 3 

 

Powstawanie nowych zespołów artystycznych 
(głównie muzycznych i tanecznych) 

2 

Migracja w kierunku Rzeszowa (gł. zawodowa) 2 

Deklarowane zainteresowanie biznesu 
wsparciem wybranych obszarów kultury 

1 

Inne 4 Inne 3 

Razem 56 Razem 44 

Źródło: opracowanie własne Exacto. 
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Mocne i słabe strony kultury w Rzeszowie 

Istotnym obszarem aktywności artystycznej na terenie Rzeszowa jest muzyka. Ma ona szerokie grono 

odbiorców oraz jest jednym z najczęstszych powodów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 

Stosunkowo duża liczba festiwali muzycznych oraz studenckich, takich jak: Europejski Stadion Kultury, 

rzeszowskie juwenalia, NoBorder Festival czy Rockowa Noc, kształtują potencjał kulturalny miasta jako 

rozwijającego się ośrodka muzyki rockowej oraz kultury studenckiej. Ponadto miasto ze względu 

na swoją lokalizację oraz zaangażowanie w organizację imprez polonijnych (Światowy Festiwal 

Polonijnych Zespołów Folklorystycznych) oraz regionalnych (Rzeszów Carpathia Festival) wyróżnia się 

folklorem oraz kulturą regionalną. 

Ważną instytucją, której funkcjonowanie stanowi atut działalności kulturalnej miasta, jest zlokalizowana 

na jego terenie Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego. Jako miejsce organizacji koncertów 

muzycznych, festiwali oraz innych imprez kulturalnych stanowi ona ważny podmiot zajmujący się 

propagowaniem kultury w Rzeszowie. Zarówno popularność, jak i ranga organizowanych wydarzeń 

kulturalnych, wyróżniają filharmonię na tle innych instytucji kultury w regionie. Zlokalizowane na terenie 

miasta teatry, z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej na czele, są ważnymi instytucjami zaangażowanymi 

w rozwój życia kulturalnego na terenie Rzeszowa. Ich ranga na tle kraju nie jest jednak wysoka. 

Pozostałe zidentyfikowane silne strony charakteryzują się mniejszym uogólnionym znaczeniem. Mogą 

być wykorzystane jako atuty w wymiarze regionalnym oraz w odniesieniu do węższych grup 

docelowych. Ich ewentualne wykorzystanie jako wyróżników oferty kulturalnej miasta wymaga 

wcześniejszego wzmocnienia poszczególnych obszarów.  

Istotny potencjał kulturowy miasta stanowią również liczne zespoły taneczne. Wysoki poziom 

występów oraz różnorodność przyciągają wielu chętnych, którzy uczestniczą w zajęciach szkół tańca. 

Zespoły młodzieżowe i folklorystyczne są rozpoznawalne na terenie kraju i osiągają znaczące sukcesy 

artystyczne. W przyszłości można liczyć na możliwość wykorzystania sukcesów i rozpoznawalności 

artystów i zespołów tanecznych jako cechy charakterystycznej dla Rzeszowa. Zaznaczyć trzeba jednak, 

iż twórcy i artyści działający na terenie Rzeszowa nie są rozpoznawalni przez szerszą 

publiczność. Poza nielicznymi przykładami popularnych twórców, którzy zyskali uznanie w różnych 

kręgach odbiorców, częściej mamy do czynienia z lokalnymi przedstawicielami kultury o niskiej 

rozpoznawalności. Ich potencjał artystyczny nie przekłada się na wizerunek, który pozwalałby budować 

wyobrażenie miasta silnego pod względem kapitału osobowego twórców kultury. Ponadto jakość i 

renoma dzieł oraz prac eksponowanych w rzeszowskich galeriach nie jest w pełni satysfakcjonująca 

dla masowych, ale także dla wymagających odbiorców. Ogranicza to możliwości przyciągnięcia na 

wystawy osób mieszkających w większej odległości od miasta. 

Rzeszów nie posiada spójnej tożsamości kulturalnej. Miastu brakuje rozpoznawalnych wyróżników, 

za pomocą których mogłoby zaistnieć w świadomości szerszego grona odbiorców jako rozpoznawalny 

ośrodek kulturalny. Stanowi to istotne ograniczenie dla przyszłych działań rozwojowych. Różnorodność 

kulturalna miasta, klasyfikowana wcześniej jako cecha pozytywna, stanowi ograniczenie dla określenia 

atrybutów wyróżniających, stanowiących fundament tożsamości Rzeszowa jako ośrodka kultury. Bardzo 

ważnym czynnikiem determinującym frekwencję w wydarzeniach kulturalnych jest umiejętność 

przekazania informacji potencjalnym odbiorcom i uczestnikom wydarzeń. Przeprowadzone analizy 
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wykazały, iż w Rzeszowie nie funkcjonuje skuteczny, kompleksowy system upowszechniania 

informacji o wydarzeniach kulturalnych i ofercie kulturalnej miasta. Dotarcie do pełnej informacji 

wymaga skorzystania z kilku źródeł. Organizatorzy wydarzeń, przedstawiciele instytucji kultury i twórcy 

muszą korzystać z wielu kanałów, aby zapewnić satysfakcjonujący zasięg dla przekazywanych 

informacji. Sytuacja ta ma również związek z ograniczeniem możliwości wymiany informacji pomiędzy 

organizatorami wydarzeń kulturalnych. Brak skutecznej platformy do kontaktów i współdziałania 

pomiędzy instytucjami i podmiotami ogranicza możliwości współpracy i koordynacji wydarzeń. 

Dokonany bilans mocnych i słabych stron rzeszowskiej kultury wskazuje na przewagę słabości, które 

będą wymagały zniwelowania w celu zwiększenia potencjału kulturalnego, jakim dysponuje miasto.  

Szanse i zagrożenia dla rozwoju kultury w Rzeszowie 

Rozwój kulturalny Rzeszowa związany jest z rozwojem gospodarczym miasta. Prognozy dotyczące 

wskaźników ekonomicznych, wzrost liczby nowych inwestycji i poprawa infrastruktury, dają szansę na 

lepsze zagospodarowanie potencjału kulturalnego miasta i jego rozwój. Nadzieją na przezwyciężenie 

obecnych finansowych barier rozwojowych jest możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych. 

Wsparcie twórców kina, muzyki, literatury i sztuk wizualnych będzie możliwe w ramach  programu 

„Kreatywna Europa” którego budżet wynosi 1,46 mld EUR. W ramach podprogramu KULTURA możliwe 

będzie dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa itp. Podprogram MEDIA dotyczy 

natomiast wsparcia kin i sektora audiowizualnego93. W perspektywie najbliższych lat w regionie 

spodziewany jest dalszy rozwój społeczny. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, dochodu i 

statusu majątkowego mieszkańców można spodziewać się wzrostu poziomu aspiracji oraz 

pojawienia się potrzeb kulturalnych w segmentach niekorzystających do tej pory z oferty kulturalnej. 

Obok większego zainteresowania kulturą masową (np. udziałem w wydarzeniach kulturalno-

rozrywkowych, korzystaniem z oferty kin itp.) istniała będzie możliwość wykreowania i zaspokojenia 

potrzeby kontaktu węższych grup odbiorców z kulturą wyższą. Szansą rozwojową dla kultury w 

Rzeszowie jest również działalność instytucji edukacyjnych, takich jak Wydział Sztuki UR, Liceum 

Plastyczne, szkoły muzyczne itp. Odpowiednio wykształceni młodzi ludzie będą mogli przyczynić się do 

budowania wizerunku Rzeszowa jako kolebki artystów wybranych dziedzin. Aktywność artystyczna 

uczniów i studentów stanowi istotny potencjał do zagospodarowania w przyszłości na rzecz rozwoju 

kulturalnego. 

Jednym z najbardziej istotnych zidentyfikowanych zagrożeń jest migracja lokalnych twórców 

i artystów powodowana większą atrakcyjnością innych ośrodków kulturalnych w Polsce i na świecie. 

Chcąc realizować swój talent i pasje zmieniają oni miejsce zamieszkania, co stanowi istotną stratę dla 

Rzeszowa. Inną kwestią jest aktualny parytet kultury w strukturze wydatków publicznych.  Jest on 

niski i sytuacja ta raczej nie zmieni się istotnie w perspektywie najbliższych lat. Stanowi to czynnik 

ograniczający dla rozwoju kulturalnego miast, w tym również dla Rzeszowa. Podkreślić należy także, iż 

oferta kulturalna Rzeszowa kierowana jest do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Warunkiem 

zainteresowania nią w tej drugiej grupie jest konkurencyjność na tle innych miast zlokalizowanych 

w stosunkowo niewielkiej odległości od Rzeszowa. Jednocześnie konkurencją dla miasta jest oferta 

                                                      
93 Strona internetowa Komisji Europejskiej, wwwec.europa.eu/ (dostęp 3.11.2014 rok) 

http://ec.europa.eu/
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kulturalna Krakowa i innych miast z regionu Polski południowo-wschodniej, takich jak: Zamość, 

Sandomierz czy Przemyśl. 

Kombinacja liczby i wag zidentyfikowanych czynników rozwojowych wskazuje na wybór strategii 

konkurencyjnej. W otoczeniu dominują szanse nad zagrożeniami, natomiast wśród czynników 

wewnętrznych przewagę mają słabe strony. W obecnej sytuacji powinno się skupić na wykorzystaniu 

zidentyfikowanych szans, przy jednoczesnym zmniejszaniu lub eliminowaniu słabości wewnętrznych. Im 

szybciej uda się poprawić i wypromować potencjał kulturowy Rzeszowa, tym większa będzie możliwość 

kulturalnego rozwoju miasta, przyciągnięcia szerszego grona odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, 

a także zdobycia uznania i przychylności ze strony instytucji, inwestorów i innych grup docelowych. 

2.7. Wnioski strategiczne wypracowane podczas spotkań ze środowiskiem 

kulturalnym 

W analizowanym podrozdziale zamieszczone zostały wnioski i zalecenia wynikające z 

przeprowadzonych w trakcie prac nad Strategią spotkań z rzeszowskim środowiskiem kultury. 

Zaprezentowane zostały wybrane, a zarazem najistotniejsze lub/i najczęściej powtarzane oceny i 

sugestie zmian. Stanowią one opinie uczestników spotkań i niektóre z nich, po dokonaniu analizy i 

selekcji wykorzystano na potrzeby opracowania Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa. 

 

 Ocena stanu rzeszowskiej kultury przez środowisko kulturalne Rzeszowa: 

o w życiu kulturalnym miasta przeważają imprezy masowe i popularne nad kulturą 

wysoką, jednak i ta może być uznana za stojącą na wysokim poziomie, 

o przedstawiciele instytucji kultury odczuwają niedosyt, jeśli chodzi o komunikowanie 

oraz informacje w mediach na temat wydarzeń z gatunku kultury wysokiej, 

o poparcie znajduje idea jednego portalu internetowego gromadzącego wszystkie 

informacje i kalendarium wydarzeń kulturalnych miasta, 

o jako atut obecnego stanu kultury w Rzeszowie uznana może być różnorodność 

imprez, oferty dla odbiorców w różnym wieku. 

 Główne potrzeby i wyzwania zidentyfikowane przez środowisko kulturalne Rzeszowa: 

o w Rzeszowie mimo już istniejących wielu obiektów brakuje powierzchni ekspozycyjnej 

dla dużych wystaw, 

o przywiązywanie większej uwagi do sposobu informowania o organizowanych 

wydarzeniach kulturalnych przez instytucje kultury i osoby za nią odpowiedzialne, 

o odrodzenie dziennikarstwa kulturalnego i krytyki sztuki w mediach regionalnych i 

lokalnych, 

o utworzenie platformy współdziałania i kontaktów, by zwiększyć ich intensywność, 

koordynację działań oraz wspólne inicjatywy instytucji kultury działających w mieście. 

 Aktywa kulturalne Rzeszowa w ocenie środowiska kulturalnego Rzeszowa: 

o szkolnictwo artystyczne na dobrym poziomie, 
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o wielu utalentowanych artystów rzeszowskich, którzy jednak nie są rozpoznawalni dla 

szerszego grona odbiorców, 

o artyści funkcjonujący poza Rzeszowem, którzy pochodzą z tego miasta, a obecnie są 

doceniani na terenie kraju i Europy, 

o bardzo liczna, wykształcona i utalentowana młodzież,  

o instytucje unikalne w skali kraju, takie jak Muzeum Dobranocek, Galeria Fotografii, 

o absolwenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, których potencjał nie jest 

właściwie wykorzystywany. 

 Kwestie formalne: 

o Urząd Miasta Rzeszowa powinien stworzyć twórcom i organizatorom możliwość 

startowania w przetargach, konkursach czy projektach oraz zapewniać im pomoc 

prawną, 

o wsparciem dla urzędników przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu powinny być 

przede wszystkim osoby działające w obszarze kultury, ponieważ to one mogłyby 

pomagać w dokonaniu obiektywnej oceny poszczególnych projektów, 

o pomoc oferowana przez Urząd Miasta Rzeszowa bywa często niewystarczająca – 

twórcy niejednokrotnie zmuszeni byli do pokrycia kosztów organizowanego przez nich 

przedsięwzięcia. 

 

Poniżej przedstawiono sugestie zmian, które wynikają bezpośrednio z analiz jakie przeprowadzono w 

oparciu o propozycje złożone podczas spotkań z rzeszowskim środowiskiem kulturalnym: 

 ogólne: 

o wydawanie przez Urząd Miasta Rzeszowa periodyku na temat kultury, w którym 

oprócz opisu najbliższych wydarzeń mogłyby pojawiać się recenzje i rankingi  tych 

imprez, co dodatkowo ułatwiałoby odbiorcom podjęcie decyzji, 

o rekomenduje się wzmocnienie pozycji klubów muzycznych, w których grupy 

studenckie miałyby szansę na prezentację swoich umiejętności, 

o oprócz wsparcia finansowego można umożliwiać młodym wykonawcom udział w 

organizowanych ogólnopolskich i regionalnych festiwalach.  

 kultura z punktu widzenia przedsiębiorców: 

o w kręgu zainteresowań rzeszowskiego sektora biznesu leży zarówno kultura masowa, 

jak i wysoka, a także wydarzenia adresowane do dzieci, 

o przedsiębiorcom mogłoby pomóc stosunkowo wczesne planowanie wydarzeń 

kulturalnych na przestrzeni jednego roku, co ułatwiłoby wydzielenie części ich 

budżetu na te projekty, 

o wsparciem procesu podejmowania decyzji w zakresie wsparcia byłoby przekazywanie 

oficjalnych informacji do przedstawicieli biznesu na temat planowanych inicjatyw w 

obszarze kultury, 
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o przedsiębiorcy rekomendują, aby kwestie formalne związane z przekazywanym przez 

nich wsparciem przygotowywane były przez osoby z ramienia magistratu, które 

specjalizują się w sprawach prawnych, 

o przedsiębiorcy oczekują współpracy z instytucjami kultury, mającej formę barteru, na 

której mogliby skorzystać ich pracownicy (np. zniżki grupowe dla pracowników w 

zamian za wsparcie), 

o w Urzędzie Miasta Rzeszowa powinno istnieć miejsce, w którym dochodziłoby do 

nawiązywania kontaktów przedstawicieli artystów z przedsiębiorcami, 

o rekomenduje się też cykliczne spotkania wydziału związanego z kulturą 

i przedstawicieli firm, 

 schemat współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa z przedsiębiorcami: 

o organizatorzy wydarzeń kulturalnych powinni aktywnie wychodzić z inicjatywą, 

prezentując swoją ofertę i zachęcając przedsiębiorców m.in. do zakupu biletów dla 

swoich pracowników, 

o przedsiębiorcy zaznaczali, iż konieczna jest aktywna postawa instytucji kultury, 

przejawiająca się w prezentowaniu oferty adresowanej dla pracowników danej firmy, 

uwzględniająca potencjalne zainteresowanie danego podmiotu wspieraniem kultury, 

o przedsiębiorcy sugerowali, iż schemat działań mający na celu usprawnienie ich 

współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa powinien przewidywać osobę, która byłaby 

odpowiedzialna po stronie Urzędu za nawiązywanie relacji z przedsiębiorcami i która 

powinna dysponować profesjonalnie przygotowaną ofertą wydarzeń kulturalnych, do 

wykorzystania podczas spotkań bezpośrednich, 

o przedsiębiorcy zaproponowali, aby organizować spotkania poświęcone kwestii 

organizacji wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie, w których uczestniczyliby urzędnicy 

oraz przedstawiciele firm zainteresowanych takim wsparciem, 

o w każdej instytucji kultury powinna powstać jednostka poświęcona promocji, 

odpowiedzialna także za współpracę kultury z partnerami biznesowymi, 

 wsparcie Urzędu Miasta Rzeszowa w kwestiach organizacji projektów artystycznych: 

o jako alternatywa dla wsparcia „gotówkowego” mogłoby występować wsparcie 

barterowe w postaci nieodpłatnego lub niepełnopłatnego udostępniania lokali, 

o stworzenie specjalnej komórki w Urzędzie Miasta, która zajęłaby się kompleksową 

obsługą twórców chcących realizować projekty artystyczne w mieście, 

 współpraca przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa z twórcami i organizatorami 

projektów artystycznych: 

o współpraca Urzędu Miasta Rzeszowa z twórcami kultury powinna w pierwszej 

kolejności objąć konsultacje w zakresie tworzenia harmonogramu wydarzeń 

kulturalnych, 

o kolejnym etapem byłoby stworzenie dwóch harmonogramów – jeden byłby 

adresowany do osób zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, drugi zaś do 
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twórców kultury, zawierałby on wszelkie dodatkowe informacje, które ułatwiłyby 

zgłoszenie możliwości wzięcia aktywnego udziału w konkretnym wydarzeniu. 

 

Autorzy dokumentu Strategii celowo nie zamieścili podsumowania mocnych i słabych stron rzeszowskiej 

kultury ani szans i zagrożeń z nich wynikających, ponieważ wiele z opinii wpisuje się bezpośrednio 

w wyniki analizy SWOT opracowanej na potrzeby tego dokumentu i takie podsumowanie byłoby 

powtórzeniem już zaprezentowanych treści. 
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3. Kierunki strategiczne i założenia działań do roku 2020 

Rozwój Rzeszowa jest ściśle związany z rozwojem kultury. Jest ona zbiorem symboli, a także 

zestawem wartości ważnych z punktów widzenia mieszkańców i innych grup docelowych działań 

strategicznych. Wspiera ona budowę relacji, a także stanowi fundament do określenia kierunków 

w zakresie rozwoju miasta. Wśród kierunków strategicznych, ważnych z punktu widzenia rozwoju 

kultury w Rzeszowie, identyfikuje się działania integrujące środowiska związane pośrednio lub 

bezpośrednio z kulturą w Rzeszowie, działania promocyjne, które pozwolą wzmocnić rozpoznawalność 

wydarzeń organizowanych w mieście, zespolić środowiska kulturalne wokół idei rozwoju kultury, oraz 

działania polegające na tworzeniu wydarzeń będących wyróżnikiem kultury miasta. Obrane kierunki są 

wynikiem analizy potrzeb, jakie zgłaszały i wyrażają środowiska kulturalne w Rzeszowie, są efektem 

dialogu ze środowiskami twórców oraz przemysłów związanych z kulturą – zarazem kierunki te 

mogą stanowić podstawę dla prowadzenia działań na rzecz budowania obrazu Rzeszowa jako ważnego 

ośrodka kulturalnego w Polsce.  

 

Rysunek 1. Kierunki strategiczne 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wdrożenie opracowanej strategii ma przyczynić się do uzyskania efektów w postaci zwiększenia 
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Wynikiem syntezy wskazanych kierunków strategicznych jest poniższa charakterystyka i uzasadnienie 

wyboru tychże w kontekście dalszych analiz strategicznych. Syntetyczne kierunki strategiczne 

przedstawiają się następująco: 

1. Integracja środowisk i rozwój młodych artystów. 

2. Wzrost profesjonalizmu instytucji kultury. 

3. Angażowanie młodzieży szkolnej i środowisk studenckich. 

4. Wzrost jakości komunikowania o kulturze. 

5. Tworzenie rozwiązań formalnych sprzyjających rozwojowi kultury w tym infrastruktury. 

 

Integracja środowisk i rozwój młodych artystów 

Przedstawiciele środowisk bezpośrednio lub pośrednio związanych z kulturą powinni ze sobą 

współpracować. Z perspektywy twórców przełożyć się to może na wzrost ich rozpoznawalności oraz 

nabycie doświadczenia artystycznego (o elementach tych mówić należy zarówno w przypadku artystów 

rozpoczynających swoją artystyczną drogę, jak i twórców z wieloletnią praktyką). Obecność 

przedstawicieli biznesu warunkować może wsparcie finansowe dla organizowanych inicjatyw, co 

dodatkowo może stwarzać możliwość rozwoju artystów. Z kolei instytucje kultury powinny pełnić 

formę łącznika pomiędzy wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w proces integracji i być 

odpowiedzialne za kojarzenie grup interesariuszy. W ramach tego kierunku strategicznego za konieczne 

uznano także wsparcie rozwoju młodych zdolnych artystów z Rzeszowa. Funkcjonowanie takiego 

wsparcia może być dla wielu szansą na zdobycie doświadczenia, a ponadto może się przyczynić do 

pozostania części zdolnych twórców w mieście. Potrzeby integracji środowisk, promowania i 

wspierania młodych artystów, wynikają z analiz i badań jakościowych zrealizowanych jesienią 

2013 roku z wykorzystaniem techniki grupowego wywiadu pogłębionego (FGI) oraz 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) realizowanych w związku z opracowywaniem 

Strategii. Są one także wynikową wniosków z konsultacji społecznych i eksperckich z 

przedstawicielami instytucji kultury, twórców, organizatorów przedsięwzięć oraz biznesu. 

Konieczność wsparcia młodych artystów wynika także m.in. z ich liczebności. Dla przykładu w 

rzeszowskich szkołach artystycznych w roku 2012/2013 kształciło się ponad tysiąc uczniów i 

wartość ta utrzymywała się w ostatnich latach na podobnym poziomie94. Młodzież ta została 

uznana przez przedstawicieli rzeszowskiej kultury za istotny element potencjału miasta. 

 

Wzrost profesjonalizmu instytucji kultury 

Głównym założeniem tego kierunku strategicznego jest zmiana modelu zarządzania instytucjami 

kultury pod kątem marketingowym. W efekcie skuteczniejsze powinno się stać nawiązywanie 

kontaktów z sektorem biznesu oraz wspieranie rozwoju potencjału artystów z terenu Rzeszowa. Istotny 

jest również fakt dostosowania oferty poszczególnych instytucji kultury do zmieniających się oczekiwań 

osób zaangażowanych w kulturę – zarówno z pozycji artystów, jak i uczestników wydarzeń kulturalnych. 

                                                      
94 Oświata rzeszowska (wybrane zagadnienia), Szkolnictwo artystyczne, listopad 2013. 
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Zakłada się, iż przedsiębiorcy zainteresowani finansowym wspieraniem kultury w Rzeszowie powinni 

aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu, a także z uwagi na oczekiwania biznesu, powinni odnosić w 

wyniku tych działań korzyści marketingowe i wizerunkowe. W efekcie realizacji tego kierunku kultura z 

perspektywy biznesu może się stać atrakcyjnym obszarem wsparcia. Potrzeba związana ze wzrostem 

profesjonalizmu instytucji kultury była akcentowana podczas niemal wszystkich spotkań 

konsultacyjnych organizowanych w okresie jesień 2013- lato 2014, w których uczestniczyli 

przedstawiciele biznesu. Zwracano uwagę na konieczność dostosowania poziomu komunikacji 

instytucji kultury (zwłaszcza w zakresie promocji oraz informowania o ofercie kulturalnej) do 

oczekiwań biznesu i odbiorców kultury. Podkreślano, iż brak postępowania według jednolitych 

standardów wpływa negatywnie na chęć zaangażowania się sektora biznesu we wspieranie 

kultury oraz na postrzeganie funkcjonowania instytucji kultury. Ponadto w badaniach 

jakościowych z 2013 roku przeprowadzonych wśród przedstawicieli rzeszowskiej kultury padały 

sugestie, iż instytucje kultury w Rzeszowie „nie postępują z duchem czasu” i należy to zmienić. 

 

Angażowanie młodzieży szkolnej i środowisk studenckich 

U podstaw tego kierunku strategicznego znajduje się propagowanie kultury wśród osób młodych, co 

może przyczynić się bezpośrednio do identyfikacji przyszłych odbiorców kultury i kształtowania ich 

potrzeb oraz postaw w zakresie kultury. Odbywać się to powinno zarówno poprzez dostosowywanie 

form komunikacji i prezentacji wydarzeń kulturalnych, jak i zwiększanie dostępności kultury dla 

przedstawicieli tych grup – również pod względem cenowym. Osobnym elementem wspierającym ten 

obszar strategiczny jest Program Edukacji Kulturalnej opisany w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Przeprowadzone analizy oraz konsultacje społeczne i eksperckie realizowane w związku z 

opracowaniem Strategii wykazały, iż istnieje potrzeba kształtowania potrzeb i postaw 

kulturalnych wśród osób młodych, zważywszy na liczną młodzież95 oraz środowiska studenckie 

działające przy rzeszowskich uczelniach. Podczas badań jakościowych wśród przedstawicieli 

rzeszowskiej kultury przeprowadzonych jesienią 2013 roku podkreślono, iż należy inwestować w 

ofertę tworzoną dla młodzieży, a także stwarzać warunki, by młodzi ludzie mogli być zarówno 

odbiorcami, jak i twórcami wydarzeń o charakterze kulturalnym. 

 

Wzrost jakości komunikowania o kulturze 

Kwestia komunikowania jest istotna zarówno z uwagi na konieczność informowania odbiorców 

wydarzeń kulturalnych o samym fakcie ich organizacji i przebiegu, ale również w kontekście promocji 

kultury i działań podejmowanych w związku z jej rozwojem. Grupami docelowymi takich przekazów 

powinni być w tym przypadku mieszkańcy Rzeszowa i okolic, przedsiębiorcy (którzy rozważają 

zaangażowanie się we wspieranie kultury), jak i turyści. To te grupy uczestniczą w życiu kulturalnym 

Rzeszowa oraz przyczyniają się do rozwoju kultury. Wykorzystywanie różnych form informowania o 

kulturze wpływać może na kreowanie dobrego wizerunku tej dziedziny w Rzeszowie. Na podstawie 

                                                      
95 Dzieło cyt., Oświata rzeszowska. Według danych przedstawionych w dokumencie, w rzeszowskich szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 uczy się blisko 18 tys. uczniów. 
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badań ilościowych z wykorzystaniem techniki wywiadów telefonicznych realizowanych jesienią 

2013 roku wśród mieszkańców Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego wywnioskowano, że 

głównym źródłem informacji na temat kultury jest internet, prasa codzienna, telewizja oraz 

znajomi. Ponadto okazuje się, iż mieszkańcy czują się dobrze poinformowani w zakresie 

organizowanych wydarzeń kulturalnych. Pomimo to instytucje kultury powinny zgodnie z 

wnioskami z badań jakościowych wśród przedstawicieli rzeszowskiej kultury przeprowadzonych 

jesienią 2013 roku stale edukować i zachęcać do udziału w kulturze. Promocja kultury została w 

tym samym badaniu uznana za jeden z najsłabszych elementów rzeszowskiej kultury. O 

potrzebie prowadzenia komunikacji na zasadzie krytyki kulturalnej mówiono także w trakcie 

przeprowadzanych konsultacji społecznych i eksperckich, jakie odbyły się w związku 

z opracowywaniem Strategii w 2013 i 2014 roku. 

 

Tworzenie rozwiązań formalnych sprzyjających rozwojowi kultury, w tym infrastruktury 

Ten kierunek strategiczny obejmuje tworzenie warunków formalnych wpływających na rozwój kultury w 

Rzeszowie. Dotyczy on zarówno włączania środowisk kulturalnych w proces decyzyjny w zakresie 

planowania i opiniowania kultury, jak również zapewnienie wsparcia formalnego obejmującego 

zaangażowanie w kulturę. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań korzyści uzyskiwać powinni przede 

wszystkim twórcy i organizatorzy przedsięwzięć artystycznych, jak również przedsiębiorcy, którzy 

decydują się na wspieranie kultury, a w rezultacie rzeszowska kultura. Potrzeba zmian wymagająca 

wdrożenia rozwiązań formalnych została zidentyfikowana w trakcie spotkań konsultacyjnych i 

eksperckich realizowanych w okresie jesień 2013- lato 2014, a także podczas przeprowadzonych 

badań jakościowych wykonanych wśród przedstawicieli środowisk kulturalnych. W obu 

przypadkach podkreślano konieczność zapewnienia wsparcia formalnego dla twórców, 

organizatorów oraz przedsiębiorców przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych. 
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4. Grupy docelowe działań strategicznych  

Działania strategiczne oraz komunikacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa związane z rozwojem kultury 

w mieście adresowane będą do wyszczególnionych poniżej grup docelowych. Zaprezentowanych 

adresatów należy postrzegać jako bezpośrednich uczestników rozwoju kultury w Rzeszowie, podmioty 

angażujące się w ten rozwój lub których zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu, jak 

również podmioty znajdujące się w ścisłym otoczeniu prowadzonych działań. 

 

Rysunek 2. Podział grup docelowych Strategii 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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kultury z miasta Rzeszowa – podmioty nadzorowane zarówno przez Urząd Miasta Rzeszowa jak i 
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Rzeszowa

Odbiorcy i uczestnicy 
kultury

Mieszkańcy miasta Rzeszowa

Mieszkańcy miejscowości 
okolicznych dla miasta 

Rzeszowa

Studenci i uczniowie szkół 
podstawowych, 

gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych

Przedsiębiorcy z terenu 
Rzeszowa i okolic

Pośrednicy informacji o 
kulturze

Media działające na terenie 
miasta Rzeszowa

Media działające poza 
terenem miasta Rzeszowa 
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organizatorów kultury zaliczone zostały także podmioty działające na rzecz rozwoju kultury w 

mieście Rzeszów, czyli przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których celem 

statutowym działalności jest rozwój kultury lub jej poszczególnych obszarów. Kategorię tę zamyka 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa będący podmiotem zarządzającym 

rzeszowską kulturą. Drugą grupę stanowią odbiorcy i uczestnicy kultury. Do grupy tej zaliczono 

mieszkańców miasta Rzeszowa i mieszkańców miejscowości okolicznych dla miasta Rzeszowa, 

a w tym w szczególności osoby żywo zainteresowane uczestnictwem w życiu kulturalnym miasta. 

Ponadto w grupie tej znaleźli się studenci i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z terenu Rzeszowa jako osoby, wśród których należy budować świadomość 

wartości kultury w życiu miasta, a także przedsiębiorcy z terenu Rzeszowa i okolic, czyli wszystkie 

podmioty gospodarcze zainteresowane sprawowaniem mecenatu artystycznego bądź sponsorowaniem 

wydarzeń kulturalnych. Do trzeciej grupy – pośredników informacji o kulturze – zaliczono media 

działające na terenie miasta Rzeszowa, a zatem redakcje mediów i dziennikarze pracujący na terenie 

Rzeszowa, jako iż mogą oni dostarczać informacje na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w 

Rzeszowie. Ponadto wyróżniono media działające poza terenem miasta Rzeszowa, czyli redakcje 

mediów i dziennikarze pracujący na terenie województwa podkarpackiego lub poza jego granicami, 

gdyż to oni mogą przygotowywać materiały dziennikarskie dotyczące zmian w zakresie kultury, które 

będą miały miejsce na terenie Rzeszowa, co może wpływać na kształtowanie wizerunku miasta. 

 

Tabela 9. Analiza adresatów działań strategicznych 

Grupa docelowa 
Sposób postrzegania 

Strategii 

Istotność grupy 
dla powodzenia 

Strategii 

Twórcy i artyści z terenu miasta Rzeszowa jako szansa wysoka 

Instytucje kultury nadzorowane przez UM Rzeszów jako szansa wysoka 

Instytucje kultury nienadzorowane przez UM Rzeszów jako szansa i zagrożenie średnia 

Podmioty działające na rzecz rozwoju kultury w Rzeszowie jako szansa średnia 

Mieszkańcy miasta Rzeszowa jako szansa wysoka 

Mieszkańcy miejscowości okolicznych dla miasta 
Rzeszowa 

jako szansa wysoka 

Studenci i uczniowie szkół na terenie Rzeszowa jako szansa wysoka 

Przedsiębiorcy z terenu Rzeszowa i okolic jako szansa średnia 

Wydział kultury UM Rzeszowa jako szansa wysoka 

Media działające na terenie miasta Rzeszowa ani jako szansa ani zagrożenie średnia 

Media działające poza terenem Rzeszów ani jako szansa ani zagrożenie średnia 

 Źródło: opracowanie własne. 

Większość grup docelowych Strategii postrzegać będzie jej realizację jako szansę. Jedynie z 

perspektywy publicznych instytucji kultury nienadzorowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa realizacja 

Strategii może być swego rodzaju zagrożeniem wynikającym z możliwości odpływu części uczestników 

wydarzeń kulturalnych do innych jednostek oferujących bardziej zróżnicowaną lub ciekawiej 
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przygotowaną ofertę kulturalną. Jest to jednak zagrożenie stosunkowo niewielkie, gdyż biorąc pod 

uwagę rozwój kultury na terenie miasta, mieszkańcy przykładać będą wagę do kultury jako takiej, a nie 

podległości danej jednostki kulturalnej pod Urząd Miasta czy też inne organy administracji publicznej.  

Z punktu widzenia mediów działających na terenie Rzeszowa realizacja Strategii nie powinna być 

odbierana zarówno jako szansa, jak i zagrożenie. 

Oceniając istotność danej grupy docelowej dla powodzenia Strategii, większość adresatów działań 

strategicznych ma wysokie znaczenie, w tym szczególnie twórcy i artyści, organizatorzy przedsięwzięć 

kulturalnych (w tym miejskie instytucje kultury), jak również mieszkańcy – odbiorcy kultury. Średni wpływ 

na powodzenia Strategii ocenia się, iż będą miały jednostki kulturalne nie nadzorowane przez Urząd 

Miasta, podmioty działające samodzielnie na rzecz rozwoju kultury, jak również przedsiębiorcy i media – 

to dlatego, iż grupy te nie mają bezpośredniego wpływu na realizację działań strategicznych. 
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5. Wizja rozwoju kultury miasta Rzeszowa do roku 2020 

Ogół działań strategicznych oraz operacyjnych związanych z realizacją niniejszej Strategii prowadzić 

będzie do zmian w obszarze sposobu zagospodarowania kultury w Rzeszowie. Wynik tych działań 

sprowadza się do stanu pożądanego w roku 2020. Stan ten w kontekście Strategii rozumieć należy jako 

wizję rozwoju kultury miasta Rzeszowa.  

 

Wizja została ujęta w sposób następujący: 

Rzeszów  

prężnie działającym i liczącym się ośrodkiem kulturalnym w Polsce. 

 

Wizja rozwoju kultury miasta Rzeszowa zakłada m.in., że w roku 2020 Rzeszów będzie ważnym 

ośrodkiem kulturalnym w Polsce. W mieście będą odbywać się rozpoznawalne na poziomie 

ogólnopolskim wydarzenia kulturalne; to tutaj artyści będą chcieli wystawiać swoje prace, występować 

przed publicznością; miasto posiadać będzie warunki umożliwiające organizowanie zarówno niszowych, 

jak i masowych wydarzeń kulturalnych na poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim. Wizja zakłada, iż 

Rzeszów integrować będzie środowiska twórców, biznesu i instytucji kultury. Wykorzystanie 

narzędzi oraz integracja środowisk będą przekładać się na wspólną pracę na rzecz rozwoju kultury 

w mieście, zaś instytucje kultury, twórcy i przedstawiciele biznesu będą wspierać się wzajemnie. 

Rzeszów postrzegany będzie jako miasto młodych artystów, utożsamiane z udzielanym im wsparciem. 

Postrzegać będzie się go jako miasto przyjazne artystom; to tutaj będą mogli się rozwijać zarówno 

młodzi, jeszcze nieznani szerszej publiczności twórcy, stwarzane będą także warunki dla rozwoju 

artystów z ugruntowaną pozycją. Rzeszów będzie ponadto edukować i kształtować potrzeby kulturalne 

osób młodych, co będzie miało wpływ na wzrost poziomu wrażliwości kulturalnej dzieci i młodzieży, 

a przez to wzrost zainteresowania tej grupy życiem kulturalnym miasta. Wizja zakłada, iż Rzeszów 

będzie także profesjonalnie komunikować o kulturze, wykorzystując różnorodne narzędzia, co zwiększy 

stopień świadomości mieszkańców w zakresie odbywających się i planowanych w przyszłości wydarzeń 

kulturalnych.  

Wizja przedstawia stan w 2020 roku, który będzie wynikiem wieloletniej pracy sztabu ludzi, polegającej 

nie tylko na zarządzaniu kulturą, ale również tworzeniu warunków – zarówno formalnych, jak 

i nieformalnych – wpływających bezpośrednio na rozwój kultury, integrację środowisk kulturalnych, 

a także wzrost zainteresowania tą dziedziną wśród mieszkańców Rzeszowa. 
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6. Zdefiniowanie celów strategicznych i operacyjnych 

6.1. Cele strategiczne i operacyjne 

Osiągnięcie wizji i elementów składowych charakteryzujących stan docelowy uwarunkowane jest 

zgodnością z przyjętymi kierunkami strategicznymi oraz realizacją celów o charakterze strategicznym i 

operacyjnym.  

Cel strategiczny to stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kultury w mieście 

oraz uzyskanie odczuwalnych, pozytywnych zmian w zakresie integracji środowisk, 

rozwoju młodych artystów, wymiany doświadczeń, a także aktywizacja i edukacja 

odbiorców kultury. Stopień realizacji celu strategicznego zaprezentowany został za 

pomocą mierników. Czas realizacji celu strategicznego obejmuje okres do 2020 roku. 

Rysunek 3. Cel strategiczny i cele operacyjne 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednym z fundamentalnych warunków niezbędnych do osiągnięcia celu strategicznego, uzależnionym 

w głównej mierze od instytucji kultury i samorządu, jest akceptacja stanowiska, iż kultura jest wartością 

samą w sobie i jej propagowanie oraz rozwój muszą wiązać się z koniecznością poniesienia nakładów 

finansowych oraz współpracy środowisk artystycznych z przedstawicielami instytucji i samorządu. 

Realizacja celu strategicznego związana jest z osiągnięciem celów operacyjnych, będących 

odzwierciedleniem kierunków i obszarów tematycznych stanowiących podstawę dla działań 

strategicznych. W ramach Strategii wyróżniono następujące cele operacyjne: 

Cel 
strategiczny

Wykorzystanie 
potencjału 
środowisk

System działań 
informacyjnych i 
edukacyjnych

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Współpraca z 
biznesem

Rozwiązania 
materialne i 

instytucjonalne

Instrumenty 
wsparcia dla 

twórców
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 wykorzystanie potencjału podmiotów skupionych wokół rzeszowskiego środowiska 

kulturalnego, 

 uruchomienie instrumentów wsparcia dla twórców rzeszowskiej kultury, 

 wprowadzenie rozwiązań materialnych i instytucjonalnych mających wpływ na warunki 

rozwoju kultury w Rzeszowie, 

 tworzenie warunków dla rozwoju systemu działań informacyjnych i edukacyjnych 

adresowanych do odbiorców rzeszowskiej kultury, 

 wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami szeroko rozumianej kultury 

w Rzeszowie z biznesem, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

6.2. Mierniki realizacji celów 

Na potrzeby procesu wdrażania Strategii opracowane zostały mierniki realizacji celów, które stanowić 

powinny podstawę dla oceny stopnia ich osiągnięcia. Poszczególne wskaźniki efektywności działań 

strategicznych zaprezentowane zostały w tabeli. Odnoszą się one bezpośrednio do celów 

operacyjnych. 

Tabela 10. Proponowane mierniki realizacji celów operacyjnych 

Cele operacyjne Mierniki realizacji celu Spodziewane rezultaty 

Wykorzystanie 

potencjału 

podmiotów 

skupionych wokół 

rzeszowskiego 

środowiska 

kulturalnego 

 organizacja spotkań roboczych, w których 
uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk 
kulturalnych 

 organizacja wydarzeń kulturalnych w trakcie 
realizacji Strategii, które będą wynikową 
współpracy pomiędzy instytucjami kultury z 
terenu Rzeszowa oraz przedstawicielami 
pozostałych interesariuszy 

 wymiana informacji, doświadczeń oraz 
wiedzy dotyczących wzajemnych 
oczekiwań interesariuszy w zakresie 
organizacji życia kulturalnego 
w Rzeszowie 

 podjęcie działań na rzecz wspólnej 
organizacji przedsięwzięć 
artystycznych 

Uruchomienie 

instrumentów 

wsparcia dla 

twórców 

rzeszowskiej kultury 

 liczba inicjatyw kulturalnych organizowanych 
przez Urząd Miasta lub instytucje kultury 
przez niego nadzorowane, angażujących 
rzeszowskich twórców i artystów  

 liczba podmiotów artystycznych, które 
otrzymały wsparcie gotówkowe lub 
bezgotówkowe (np. na zasadzie barteru) ze 
strony instytucji kultury lub Urzędu Miasta 

 zapobieganie emigracji i migracji 
młodych artystów 

 popularyzacja twórczości młodych 
artystów z terenu Rzeszowa 

 promocja młodych artystów z terenu 
Rzeszowa 

 pozyskiwanie doświadczenia przez 
młodych artystów z terenu Rzeszowa 

 wyłonienie młodych zdolnych artystów, 
którzy w przyszłości mogą stać się 
wizytówką Rzeszowa 

Wprowadzenie 

rozwiązań 

materialnych i 

instytucjonalnych 

mających wpływ na 

warunki rozwoju 

kultury w Rzeszowie 

 udzielenie wsparcia formalnego (doradztwa, 
pomocy merytorycznej) w trakcie realizacji 
Strategii, 

 umożliwienie włączenia się środowiska 
kulturalnego do opiniowania planów w 
zakresie kultury w Rzeszowie 

 ułatwienie realizacji działań 
kulturalnych przez twórców i 
organizatorów przedsięwzięć 
artystycznych 

 umożliwienie środowiskom kulturalnym 
wpływania na kalendarz planowanych 
wydarzeń artystycznych, budżet czy 
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Cele operacyjne Mierniki realizacji celu Spodziewane rezultaty 

też jego podział w zakresie kultury 

Tworzenie 

warunków dla 

rozwoju systemu 

działań 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

adresowanych do 

odbiorców 

rzeszowskiej kultury 

 prowadzenie działań edukacyjnych 
dotyczących rzeszowskiej kultury 

 prowadzenie działań komunikacyjnych na 
temat rzeszowskiej kultury 

 wdrożenie programu przewidującego zniżki 
w opłatach za korzystanie dla wybranych 
grup odbiorców kultury 

 popularyzacja kultury i wzrost 
zainteresowania nią wśród osób 
młodych 

 wzrost poziomu uczestnictwa osób 
młodych w życiu kulturalnym 
Rzeszowa 

 wzrost poziomu informowania o 
kulturze 

 wzrost zainteresowania życiem 
kulturalnym Rzeszowa wśród 
mieszkańców 

 ułatwienie dostępu do wiadomości 
dotyczących życia kulturalnego 
Rzeszowa 

 pośrednio – wzrost liczby uczestników 
życia kulturalnego Rzeszowa 

Wspieranie rozwoju 

współpracy 

pomiędzy 

instytucjami szeroko 

rozumianej kultury 

w Rzeszowie z 

biznesem 

 przeprowadzenie wśród pracowników 
instytucji kultury szkoleń dotyczących 
prowadzenie komunikacji marketingowej  

 uniwersalizacja sposobu prezentacji oferty 
instytucji kultury nadzorowanych przez Urząd 
Miasta Rzeszowa skierowanej do 
przedsiębiorców 

 wyróżnianie aktywności sponsorskiej i innej, 
związanej ze wspieraniem kultury przez 
przedsiębiorców 

 organizowanie i przeprowadzenie spotkań 
pomiędzy reprezentantami miejskich 
instytucji kultury oraz przedstawicielami 
biznesu 

 wzrost poziomu wiedzy przedstawicieli 
instytucji kultury nadzorowanych przez 
Urząd Miasta Rzeszowa w zakresie 
wykorzystania narzędzi 
komunikacyjnych w celach 
promocyjnych 

 posiadanie przez instytucje kultury 
nadzorowanych przez Urząd Miasta 
Rzeszowa profesjonalnych ofert 
wsparcia kultury, adresowanych do 
przedsiębiorców 

 wypracowanie modelu współpracy 
pomiędzy instytucjami kultury a 
przedsiębiorcami 

 przekonanie przedsiębiorców do 
wspierania przedsięwzięć kulturalnych 

Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

 prowadzenie aktywnych działań 
popularyzujących rzeszowskie dziedzictwo 
kulturowe 

 popularyzowanie i upowszechnianie 
wiedzy o zabytkach Rzeszowa 

 edukacja w zakresie historii i kultury 
Rzeszowa 

 promocja dziedzictwa kulturowego 
Rzeszowa 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaproponowane mierniki wdrażania Strategii są wynikiem analiz oraz ocen dokonanych w procesie 

badań, a także przygotowania celów strategicznego i operacyjnych. 
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6.3. Partnerzy procesu wdrażania strategii 

Strategia co do zasady powinna być realizowana przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa. Nie oznacza to jednak, iż podmiot ten musi samodzielnie wdrażać poszczególne 

założenia w niej ujęte, w szczególności tyczy się to tych zadań, których realizacja związana jest ze 

współpracą różnych instytucji. Poniżej zaprezentowane zostały cele operacyjne określone w niniejszej 

Strategii oraz przyporządkowani im partnerzy. 

 cel operacyjny: Wykorzystanie potencjału podmiotów skupionych wokół rzeszowskiego 

środowiska kulturalnego 

o proponowani partnerzy: 

 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 

 instytucje kultury nadzorowane przez inne podmioty administracji publicznej, 

 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, 

 uczelnie z terenu Rzeszowa, 

 organy administracji publicznej z terenu Rzeszowa, 

 młodzież i studenci, 

 twórcy i organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 wsparcie procesu integracji środowisk związanych z kulturą, 

 wspólne planowanie i realizowanie przedsięwzięć artystycznych, 

 pośredniczenie w przepływie informacji pomiędzy twórcami a instytucjami 

kultury, 

 

 cel operacyjny: Uruchomienie instrumentów wsparcia dla twórców rzeszowskiej kultury. 

o proponowani partnerzy: 

 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 

 instytucje kultury nadzorowane przez inne podmioty administracji publicznej, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 planowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, 

 opracowywanie i wdrażanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi artystów i 

popularyzacji ich twórczości, 

 

 cel operacyjny: Wprowadzenie rozwiązań materialnych i instytucjonalnych mających wpływ 

na warunki rozwoju kultury w Rzeszowie 

o proponowani partnerzy: 

 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 
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 instytucje kultury nadzorowane przez inne podmioty administracji publicznej, 

 twórcy i organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych, 

 przedsiębiorcy, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 wsparcie w zakresie profesjonalizacji instytucji kultury, 

 przygotowywanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi kultury, 

 

 cel operacyjny: Tworzenie warunków dla rozwoju systemu działań informacyjnych 

i edukacyjnych adresowanych do odbiorców rzeszowskiej kultury 

o proponowani partnerzy: 

 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 

 instytucje kultury nadzorowane przez inne podmioty administracji publicznej, 

 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, 

 uczelnie z terenu Rzeszowa, 

 młodzież i studenci, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 planowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych (w tym założeń 

Programu Edukacji Kulturalnej), 

 angażowanie się w proces komunikowania o kulturze, 

 pośredniczenie w przepływie informacji pomiędzy twórcami i odbiorcami 

kultury, 

 

 cel operacyjny: Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami szeroko rozumianej 

kultury w Rzeszowie z biznesem 

o proponowani partnerzy: 

 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

 przedsiębiorcy, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 wspieranie działań na rzecz mecenatu kultury, 

 wspieranie działań na rzecz promocji mecenatu kultury, 

 

 cel operacyjny: Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

o proponowani partnerzy: 
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 instytucje kultury, które nadzoruje Urząd Miast Rzeszowa, 

 instytucje kultury nadzorowane przez inne podmioty administracji publicznej, 

 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, 

 stowarzyszenia i inne podmioty zrzeszone wokół rzeszowskiej kultury, 

o proponowany zakres współpracy: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń, 

 wspólne działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa 

kulturowego Rzeszowa. 
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7. Program edukacji kulturalnej 

7.1. Założenia realizacyjne programu edukacji kulturalnej  

Program Edukacji Kulturalnej to ogół rekomendowanych działań związanych z budowaniem 

świadomości kulturalnej wśród mieszkańców Rzeszowa. Działania te powinny być podejmowane 

w związku z wdrażaniem niniejszej Strategii. Głównym celem wynikającym z realizacji działań ujętych 

w propozycji Programu jest edukacja ogólna w zakresie kultury, a w tym zbudowanie wśród grup 

docelowych Rzeszowa świadomości wartości ogólnie rozumianej kultury i odbywających się na 

terenie Rzeszowa przedsięwzięć kulturalnych, a w konsekwencji zachęcenie ich do uczestnictwa 

lub współtworzenia tych przedsięwzięć. Efektem finalnym wdrożenia Programu ma być zwiększenie 

zainteresowania kulturą wśród mieszkańców miasta. Cel ten zawiera w sobie takie założenia, jak 

promowanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Rzeszowa, uwrażliwianie na posiadane 

dziedzictwo, a w konsekwencji wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym Rzeszowa. 

Przyjmuje się, iż realizacja celu głównego Programu odbywać się będzie przede wszystkim przez 

podejmowanie działań edukacyjnych angażujących odbiorców Programu. Zakładane efekty wdrożenia 

Programu Edukacji Kulturalnej to wzrost wiedzy na temat rzeszowskiej kultury i dziedzictwa kulturowego 

miasta oraz rozwój zainteresowań, z nastawieniem na kulturę, mieszkańców Rzeszowa –  

potencjalnych odbiorców rzeszowskiej kultury. 

Rysunek 4. Warunki niezbędne z formalnego punktu widzenia dla skutecznego wdrożenia 

Programu Edukacji Kulturalnej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Warunki wstępne zakładane jako formalne wymagania niezbędne dla skutecznego wdrożenia Programu 

Edukacji Kulturalnej zostały przedstawione na powyższym schemacie i są to: współpraca placówek 

szkolnych z terenu miasta z rzeszowskimi instytucjami kultury, zastosowanie zaproponowanych działań 

przygotowanie 
instytucji kultury do 
realizacji Programu

zastosowanie zaproponowanych 
działań w zakresie edukacji 

kulturalnej w Rzeszowie

współpraca placówek 
szkolnych z terenu 

miasta z 
rzeszowskimi 
instytucjami 
kulturalnymi
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w zakresie edukacji kulturalnej w Rzeszowie oraz przygotowanie instytucji kultury do realizacji 

Programu. Aby wdrożenie Programu było realne i mogło zakończyć się sukcesem, konieczne będzie 

podjęcie działań, w wyniku których instytucje kultury będą przygotowane na stawiane przed nimi 

oczekiwania. Dla powodzenia przedsięwzięcia istotne jest również zaangażowanie osób 

reprezentujących poszczególne instytucje włączone w realizację Programu oraz samych jego 

adresatów. Ważne jest również zaangażowanie szkół z terenu Rzeszowa. Wśród celów operacyjnych 

wynikających z głównego celu Programu wyróżnia się: 

 wzrost wiedzy grup docelowych na temat kultury – cel zakłada prowadzenie działań 

popularyzujących oraz upowszechniających wśród grup docelowych ogólnie rozumianą 

kulturę oraz kulturę miasta Rzeszowa, 

 wzrost wiedzy grup docelowych na temat przedsięwzięć kulturalnych – cel zakłada 

prowadzenie działań popularyzujących wśród grup docelowych wydarzenia kulturalne 

odbywające się na terenie Rzeszowa, 

 zachęcenie grup docelowych do współtworzenia kultury – cel zakłada prowadzenie 

działań aktywizujących i motywujących grupy docelowe w zakresie współtworzenia kultury na 

terenie Rzeszowa, 

 zachęcenie grup docelowych do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta – cel zakłada 

prowadzenie działań motywujących grupy docelowe do uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych odbywających się na terenie Rzeszowa. 

Celów tych nie należy dzielić na krótko i długofalowe, gdyż wzajemnie na siebie oddziałują, a tym 

samym konieczna jest koncentracja na wszystkich wymienionych celach od samego początku realizacji 

Programu. 

Tabela 11. Proponowane mierniki i wskaźniki realizacji celów operacyjnych w ramach Programu 

Wyszczególnienie Cel Stan w 2020 roku – stan docelowy 

Organizacja spotkań 
muzealnych ❶❷❸ 

od 6 do 12 spotkań w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na spotkanie 

Organizacja spotkań 
teatralnych ❶❷❸ 

od 6 do 12 spotkań w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na spotkanie 

Organizacja spotkań 
fotograficznych ❶❷❸ 

od 6 do 12 spotkań w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na spotkanie 

Organizacja spotkań 
bibliotecznych ❶❷ 

od 6 do 12 spotkań w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na spotkanie 

Organizacja nocy 
tematycznych w 
instytucjach kultury 

❶❷❸ 

od 2 do 4 wydarzeń w skali roku 

od 100 do 500 uczestników na spotkanie 

Organizacja 
konkursów 
tematycznych 

❶❷❸ 

od 2 do 4 wydarzeń w skali roku 

od 5 do 30 uczestników w konkursie 

Organizacja spotkań z 
twórcami i artystami z ❶❷❸❹ 

od 6 do 12 spotkań w skali roku 

od 15 do 30 uczestników na spotkanie 
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Wyszczególnienie Cel Stan w 2020 roku – stan docelowy 

terenu Rzeszowa 

Organizacja 
darmowych wstępów 
na wystawy 
fotograficzne 

❶❷❸❹ 

od 2 do 4 wyjść w skali roku 

od 10 do 30 uczestników na wydarzenie 

Organizacja 
darmowych wstępów 
na wystawy malarskie 

❶❷❸❹ 

od 2 do 4 wyjść w skali roku 

od 10 do 30 uczestników na wydarzenie 

Organizacja 
darmowych wstępów 
na spektakle teatralne 

❶❷❸❹ 

od 2 do 4 wyjść w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na wydarzenie 

Organizacja 
darmowych wstępów 
do filharmonii 

❶❷❸❹ 

od 2 do 4 wyjść w skali roku 

od 10 do 20 uczestników na wydarzenie 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba organizowanych aktywności powinna być uzależniona od aktualnego stopnia zainteresowania ze 

strony grup docelowych. Należy ponadto dążyć, aby grupy uczestników składały się zarówno ze stałych 

uczestników oraz osób dopiero poznających temat kultury. 

 

7.2. Grupy docelowe programu edukacji kulturalnej 

Poprzez grupy docelowe działań w ramach Programu Edukacji Kulturalnej rozumie się potencjalnych 

odbiorców rzeszowskiej kultury, a w szczególności: 

 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli, 

 dzieci ze szkół podstawowych – uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa, 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa, 

 studenci – osoby studiujące w rzeszowskich uczelniach z różnych przyczyn mające 

utrudniony dostęp do kultury (np. brak czasu, brak świadomości odnośnie do harmonogramu 

wydarzeń kulturalnych), 

 osoby dorosłe (w tym osoby pracujące) – grupa reprezentowana przez osoby pracujące, z 

różnych przyczyn mające utrudniony dostęp do kultury (np. brak czasu, brak świadomości 

odnośnie harmonogramu wydarzeń kulturalnych), 

 seniorzy – osoby będące na emeryturze. 

Wynikające z celu głównego Programu Edukacji Kulturalnej cele operacyjne, tj. wzrost wiedzy w 

zakresie szeroko rozumianej kultury Rzeszowa oraz wydarzeń kulturalnych odbywających się w 

Rzeszowie, zachęcenie do współtworzenia oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym Rzeszowa, 

skorelowane zostały z poszczególnymi grupami docelowymi tego Programu. 
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Tabela 12. Zestawienie celów operacyjnych oraz grup docelowych Programu 

Grupa odbiorców 
Wzrost wiedzy na 

temat kultury w 

Rzeszowie 

Wzrost wiedzy na 

temat 

przedsięwzięć 

kulturalnych 

Zachęcenie 

grupy do 

współtworzenia 

kultury 

Zachęcenie grupy 

do uczestnictwa w 

życiu kulturalnym 

miasta 

dzieci w wieku przedszkolnym X   X 

dzieci ze szkół podstawowych X   X 

dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 
X X X X 

studenci X X X X 

osoby dorosłe (w tym osoby pracujące) X X  X 

seniorzy X X  X 

Źródło: opracowanie własne. 

Przydzielenie grup adresatów do poszczególnych celów operacyjnych dokonane zostało na podstawie 

analizy, podczas której wzięto pod uwagę przede wszystkim fizyczną możliwość współudziału danej 

grupy docelowej przy realizacji działań w ramach danego celu. 

7.3. Proponowane działania w zakresie edukacji kulturalnej w Rzeszowie 

W podrozdziale zaprezentowane zostały rekomendowane narzędzia i działania, jakie mogą zostać 

podjęte w celu wdrożenia Programu Edukacji Kulturalnej. W tabeli przedstawiony został proponowany 

sposób realizacji – należy go traktować jedynie jako poglądowy, zwłaszcza w zakresie formy i czasu, w 

którym dana aktywność byłaby prowadzona. 

 

Tabela 13. Proponowane działania w zakresie Programu Edukacji Kulturalnej w Rzeszowie 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Spotkania 

muzealne 

Spotkania poświęcone 

popularyzacji wiedzy na 

temat eksponatów 

zgromadzonych w 

rzeszowskich muzeach, 

historii Rzeszowa, a 

także roli jaką spełniają 

takie instytucje w życiu 

kulturalnym miasta. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

W wybranym dniu każdego miesiąca (np. pierwszy wtorek) na 

terenie rzeszowskich muzeów odbywałyby się 2-godzinne 

spotkania muzealne, w których mogliby – po wcześniejszym 

zgłoszeniu udziału – uczestniczyć przedstawiciele wybranych 

grup docelowych. 
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Działanie Opis Grupa docelowa 

Spotkania 

teatralne 

Spotkania poświęcone 

popularyzacji wiedzy na 

temat historii teatru, a 

także roli, jaką spełniają 

takie instytucje w życiu 

kulturalnym miasta. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

W wybranym dniu każdego miesiąca (np. pierwszy wtorek, 

czwartek) na terenie rzeszowskich teatrów odbywałyby się 2-

godzinne spotkania teatralne, w których mogliby – po 

wcześniejszym zgłoszeniu udziału – uczestniczyć 

przedstawiciele wybranych grup docelowych. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Spotkania 

fotograficzne 

Spotkania poświęcone 

popularyzacji wiedzy na 

temat fotografii i 

zasobów rzeszowskich 

galerii, a także roli, jaką 

spełniają takie instytucje 

jak galerie w życiu 

kulturalnym miasta. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

W wybranym dniu każdego miesiąca (np. pierwszy wtorek, 

środa) na terenie rzeszowskich galerii fotograficznych 

odbywałyby się 2-godzinne spotkania fotograficzne, w których 

mogliby – po wcześniejszym zgłoszeniu udziału – uczestniczyć 

przedstawiciele wybranych grup docelowych. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Spotkania 

biblioteczne 

Spotkania poświęcone 

popularyzacji 

czytelnictwa, a także 

wiedzy na temat roli, 

jaką spełniają instytucje 

takie jak biblioteki w 

życiu kulturalnym miasta 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

W wybranym dniu każdego miesiąca (np. pierwszy wtorek, 

piątek) na terenie rzeszowskich bibliotek odbywałyby się 2-

godzinne spotkania biblioteczne, w których mogliby – po 

wcześniejszym zgłoszeniu udziału – uczestniczyć 

przedstawiciele wybranych grup docelowych. 
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Działanie Opis Grupa docelowa 

Noce 

tematyczne w 

instytucjach 

kultury 

Przedsięwzięcia 

kulturalne wzorowane na 

Nocach Muzeów 

dedykowane wybranym 

instytucjom kultury i 

odbywające się tylko w 

nich. Dzięki swojej 

formule są zwykle 

bardziej atrakcyjne dla 

odbiorców na co dzień 

niemających czasu na 

kulturę. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

Rotacyjnie w wybranych instytucjach kultury na terenie 

Rzeszowa raz na kwartał odbywałyby się noce tematyczne 

poświęcone fotografii, malarstwu, teatrowi itp. Uczniowie – 

jako jedna z grup docelowych Programu – mogliby brać 

aktywny udział w organizowaniu tych przedsięwzięć w 

ramach zajęć dodatkowych (np. uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach zajęć pozalekcyjnych). 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Konkursy 

tematyczne 

 

Projekty związane z 

upowszechnianiem i 

podnoszeniem wiedzy 

na temat kultury miasta. 

Organizatorem mógłby 

być Urząd Miasta 

Rzeszowa lub 

nadzorowane przez 

niego instytucje kultury. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Proponowany sposób realizacji 

Dla różnych grup odbiorców prowadzone byłyby raz na kwartał 

konkursy tematyczne z zakresu wiedzy na temat kultury. W 

ramach konkursów przyznawane byłyby nagrody dla ich 

laureatów (np. bilety na wybrane płatne wydarzenia 

artystyczne). 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Spotkania z 

twórcami i 

artystami z 

terenu 

Rzeszowa 

 

Przedsięwzięcia 

angażujące twórców i 

artystów z terenu miasta, 

których celem byłoby 

przybliżanie wiedzy na 

temat danej dziedziny 

kultury, ukazywanie 

kulisów ich pracy. 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 studenci 

 seniorzy 

 osoby dorosłe 

Proponowany sposób realizacji 

Raz na miesiąc w wybranych instytucjach kultury (rotacyjnie) 

odbywałyby się spotkania z twórcami i artystami, którzy 

przybliżaliby kulisy swojej pracy. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Udział w Przedsięwzięcia  dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
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wystawach 

fotograficznych 

związane z aktywnym 

udziałem w wystawach 

fotograficznych 

odbywających się na 

terenie Rzeszowa. 

 seniorzy 

Proponowany sposób realizacji 

Przynajmniej raz na kwartał organizowane byłyby limitowane 

darmowe grupowe wyjścia na wydarzenia takie jak wystawy 

fotograficzne. W wydarzeniach mogliby brać udział 

przedstawiciele różnych grup, po wcześniejszym zgłoszeniu 

swojego udziału. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Udział w 

wystawach 

malarskich 

Przedsięwzięcia 

związane z aktywnym 

udziałem w wystawach 

malarskich 

odbywających się na 

terenie Rzeszowa 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 seniorzy 

Proponowany sposób realizacji 

Przynajmniej raz na kwartał organizowane byłyby limitowane 

darmowe grupowe wyjścia na wydarzenia takie jak wystawy 

malarskie. W wydarzeniach mogliby brać udział 

przedstawiciele różnych grup po wcześniejszym zgłoszeniu 

swojego udziału. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Wyjścia na 

spektakle 

teatralne 

Przedsięwzięcia 

związane z aktywnym 

udziałem w spektaklach 

odbywających się w 

teatrze (dostosowane 

tematyką do widzów). 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 seniorzy 

Proponowany sposób realizacji 

Przynajmniej raz na kwartał organizowane byłyby limitowane 

darmowe grupowe wyjścia na wydarzenia takie jak spektakle 

teatralne. W wydarzeniach mogliby brać udział przedstawiciele 

różnych grup, po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału. 

Działanie Opis Grupa docelowa 

Wyjścia na 

koncerty w 

filharmonii 

Przedsięwzięcia 

związane z aktywnym 

udziałem w koncertach 

odbywających się w 

filharmonii. 

 dzieci ze szkół podstawowych 

 dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 seniorzy 

Proponowany sposób realizacji 

Przynajmniej raz na kwartał organizowane byłyby limitowane 

darmowe grupowe wyjścia na wydarzenia np. koncerty. W 

wydarzeniach brać mogliby udział przedstawiciele różnych 

grup po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Udział w poszczególnych aktywnościach powinien być uzależniony od wcześniejszego formalnego 

zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym przedsięwzięciu – limitowana liczba bezpłatnych biletów wstępu 

w przypadku wydarzeń kulturalnych może ponadto działać pozytywnie na wzrost zainteresowania 

udziałem w poszczególnych aktywnościach. Rolę opiekunów dla dzieci chcących brać udział w 

wydarzeniach powinni pełnić ich rodzice, opiekunowie prawni lub w przypadku organizacji wyjść 

grupowych np. przedstawiciele szkół, których uczniami są dzieci. Wdrażanie założeń Programu 

mogłoby być przedmiotem pracy specjalnie powołanej w tym celu Rady Kultury. Wstęp na spotkania 

organizowane w ramach Programu powinien być bezpłatny, lecz ograniczony liczebnością. 

Sugerowanym źródłem finansowania przedstawionych w Programie działań byłby budżet Miasta 

Rzeszowa. 

 

Rekomendowane zadania niezbędne do wdrożenia Programu: 

 określenie podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie Programu, 

 kontakt z instytucjami kulturalnymi celem określenia możliwości w zakresie wykorzystania 

zasobów tych instytucji na potrzeby wdrożenia Programu, 

 kontakt z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z terenu miasta Rzeszowa w celu określenia możliwości włączenia dzieci i młodzieży 

w realizację założonych w Programie działań, 

 przygotowanie pod względem formalnym i logistycznym instytucji kultury do odwiedzin 

i obsługi w ramach Programu poszczególnych grup docelowych, 

 opracowanie i promocja grafiku zgodnie z którym w danym roku prowadzone będą działania 

związane z realizacją Programu, 

 rozpoczęcie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, ale również w szkołach 

i przedszkolach na terenie Rzeszowa, której celem będzie poinformowanie odbiorców i ich 

rodziców o możliwościach wynikających z planowanego wdrażania Programu, 

 monitorowanie wdrażania Programu, a w razie dostrzeżenia niepokojących sygnałów, 

podjęcie działań korygujących. 

 

Przyjmuje się, iż początek wdrażania Programu powinien przypadać na początkowy okres wdrażania 

Strategii, co pozwoli wykorzystać czas przewidziany na realizację założeń niniejszego dokumentu. 

Ponadto Program powinien być realizowały w cyklu rocznym – każda kolejna tura powinna się 

rozpoczynać wraz z inauguracją nowego roku i uwzględniać doświadczenia pozyskane w trakcie 

realizacji poprzedniej tury. 

7.4. Analiza wystąpienia działań niepożądanych 

W wyniku przeprowadzonych analiz w tabeli zaprezentowane zostały najbardziej prawdopodobne 

działania niepożądane – czyli zagrożenia, których zmaterializowanie się może negatywnie wpływać na 

realizację Programu. Sugerowana reakcja – działanie – stanowi formę zalecenia, którego zastosowanie 

może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia stanu niepożądanego. 
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Zidentyfikowane ryzyko Proponowane reakcje 
Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w 
organizowanych spotkaniach lub niska frekwencja podczas 
spotkań oraz brak zainteresowania uczestnictwem w 
wydarzeniach, na które można byłoby uzyskać bezpłatne 
bilety. 

 przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej 
popularyzacji organizowanych spotkań, 

 prowadzenie doraźnych działań rekrutacyjnych wśród 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych w tym 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, 

 ograniczenie częstotliwości organizowanych spotkań, 

 zmiana terminów organizowanych spotkań (np. na 
godziny popołudniowe lub jeśli to możliwe w 
weekendy), 

 ograniczenie liczby wydarzeń, w których można 
uczestniczyć dzięki bezpłatnym biletom (przy 
jednoczesnych zachowaniu ich różnorodności), 

 koncentracja działań umożliwiających darmowy udział 
w wydarzeniach zawężona jedynie do grup dzieci i 
młodzieży szkolnej, 

Zbyt duże zainteresowanie grup docelowych 
uczestnictwem w organizowanych spotkaniach (ponad 
możliwości instytucji kultury). 

 zwiększenie częstotliwości organizowanych spotkań, 

 wprowadzenie limitu odnośnie liczby uczestników 
danego spotkania oraz limitów odnośnie możliwości 
udziału w serii spotkań (np. w jednym roku dana osoba 
może uczestniczyć w cyklu spotkań tylko 4-6 razy), 

 wprowadzenie limitu odnośnie dopuszczalnej liczby 
bezpłatnego udziału danej osoby w płatnych 
wydarzeniach kulturalnych (np. 1 bilet na kwartał dla 
jednej osoby), 

Korzystanie z bezpłatnych biletów wstępu na płatne 
wydarzenia kulturalne jedynie przez te same osoby (np. 
spowodowane brakiem zainteresowania ze strony innych 
grup docelowych). 

 ograniczenie liczby wydarzeń objętych bezpłatną pulą 
biletów wstępu, 

 ograniczenie liczby wydarzeń, w których można 
uczestniczyć dzięki bezpłatnym biletom (przy 
jednoczesnych zachowaniu ich różnorodności), 

Trudności organizacyjne związane z opracowaniem 
interesującego i stale aktualnego dla grup docelowych 
tematu spotkań. 

 opracowywanie programów spotkań w konsultacji z 
nauczycielami dzieci i młodzieży szkolnej, 

 modyfikowanie programów spotkań w wyniku 
konsultacji z uczestnikami spotkań, 

 zmniejszenie częstotliwości organizacji spotkań z 
poszczególnymi grupami docelowymi, 

 współpraca z instytucjami kultury w zakresie 
przygotowania programów spotkań. 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. Prezentacja działań strategicznych i zaleceń decyzyjnych 

Rozdział zawiera propozycje działań strategicznych rekomendowanych do realizacji w celu wdrożenia 

niniejszej Strategii i osiągniecia określonych w niej celów. Działania te są efektem procesów 

badawczych, analiz, a także wynikiem spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele środowisk 

kulturalnych. Zaznacza się jednocześnie, iż działania proponowane w Strategii powinny stanowić 

uzupełnienie projektów dotychczas realizowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz instytucje kultury 

przez niego nadzorowane. 

Tabela 14. Zestawienie działań zalecanych wpisujących się w poszczególne cele operacyjne. 

Cel strategiczny: 
stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kultury w mieście oraz uzyskanie odczuwalnych, pozytywnych zmian w 

zakresie integracji środowisk, rozwoju młodych artystów, wymiany doświadczeń, a także aktywizacja i edukacja odbiorców 

kultury. 

Cel operacyjny A1 Agregowanie i wewnętrzna wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk 
w zakresie kultury. 

A2 Partycypacja oraz angażowanie mieszkańców Rzeszowa w rozwój 
kultury. 

A3 Efektywne komunikowanie wewnątrz środowiska rzeszowskiej kultury. 

Wykorzystanie potencjału podmiotów 

skupionych wokół rzeszowskiego 

środowiska kulturalnego. 

Cel operacyjny B1 Utworzenie oraz prowadzenie programów wspierających rozwój 
utalentowanej artystycznie rzeszowskiej młodzieży i studentów. 

B2 Tworzenie warunków sprzyjających popularyzacji twórczości 
utalentowanej artystycznie młodzieży i studentów z Rzeszowa. 

B3 Tworzenie warunków sprzyjających popularyzacji profesjonalnych 
twórców pochodzących z Rzeszowa. 

Uruchomienie instrumentów wsparcia dla 

twórców rzeszowskiej kultury. 

Cel operacyjny C1 Utworzenie planów w zakresie zarządzanie kulturą. 
C2 Opiniowanie planów w zakresie zarządzania kulturą przez 

reprezentantów rzeszowskiego środowiska kulturalnego. 
C3 Wspomaganie pod względem organizacyjno-prawnym twórców i 

organizatorów wydarzeń kulturalnych na terenie Rzeszowa. 

Wprowadzenie rozwiązań materialnych i 

instytucjonalnych mających wpływ na 

warunki rozwoju kultury w Rzeszowie. 

Cel operacyjny D1 Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych w zakresie 
kultury. 

D2 Zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej. 
D3 Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat rzeszowskiej kultury. 
D4 Promowanie rzeszowskiej kultury poza regionem i granicami Polski. 

Tworzenie warunków dla rozwoju 

systemu działań informacyjnych i 

edukacyjnych adresowanych do 

odbiorców rzeszowskiej kultury. 

Cel operacyjny E1 Prowadzenie projektów artystycznych zakładających współpracę z 
podmiotami gospodarczymi. 

E2 Tworzenie i wdrażanie programów obejmujących wyróżnianie 
aktywności sponsorskiej podmiotów gospodarczych i wsparcia przez nie 
organizacji przedsięwzięć kulturalnych. 

E3 Podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnianych w obszarze 
rzeszowskiej kultury. 

Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy 

instytucjami szeroko rozumianej kultury w 

Rzeszowie z biznesem. 

Cel operacyjny F1 Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Rzeszowa 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zaznaczyć należy, iż przyporządkowanie działań do celów operacyjnych zostało dokonane na 

podstawie powiązania danego działania z możliwością osiągnięcia celu – część z działań zalecanych 

wpływa pośrednio również na pozostałe cele operacyjne, tym samym wzmacniając szansę na ich 

osiągnięcie. 

 

A1. Agregowanie i wewnętrzna wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie kultury. 

Praktyka zarządzania projektami wskazuje na korzyści, jakie bywają osiągane dzięki wyciąganiu 

wniosków z zebranych doświadczeń. W przypadku kultury mowa o doświadczeniach towarzyszących 

lub bezpośrednio związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych zarówno przez środowiska stricte 

kulturalne, jak i instytucje/podmioty zajmujące się przygotowywaniem takich przedsięwzięć od strony 

technicznej. Korzyściami wynikającymi z tego może być sprawniejsze planowanie, organizowanie oraz 

koordynowanie przedsięwzięć w obszarze rzeszowskiej kultury. Realizacja tego działania mogłaby się 

odbywać poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli rzeszowskiego środowiska kulturalnego czy 

organizatorów przedsięwzięć kulturalnych z reprezentantami Urzędu Miasta Rzeszowa, jak również 

spotkań pracowników instytucji kultury bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację wydarzeń 

kulturalnych na terenie Rzeszowa. Spotkania powinny, dla podniesienia ich rangi, odbywać się przy 

moderacji oraz formalnym wsparciu Urzędu Miasta Rzeszowa. Organizowane mogłyby być np. raz na 

kwartał, zaś ich rezultatem każdorazowo powinny być spisane i dystrybuowane do wszystkich 

uczestników wnioski, pomysły i dobre praktyki zgłoszone w trakcie tych spotkań w zakresie kreowania i 

organizacji wydarzeń kulturalnych. 

 

A2. Partycypacja oraz angażowanie mieszkańców Rzeszowa w rozwój kultury. Mieszkańcy 

Rzeszowa, a także twórcy i organizatorzy przedsięwzięć artystycznych powinni uczestniczyć w procesie 

rozwoju rzeszowskiej kultury oraz wdrażaniu założeń Strategii. Rekomenduje się, aby rola tych 

podmiotów w angażowanie się na rzecz kultury objawiała się np. poprzez działalność w zespole, 

roboczo zwanym Klubem Dyskusyjnym Rzeszowskiej Kultury. Podmiot taki powinien zostać powołany w 

sposób formalny przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa i funkcjonować w 

oparciu o regulamin. Dokument ten powinien określać główne cele funkcjonowania, które 

sprowadzałyby się do analizy działań podejmowanych na rzecz rozwoju kultury w Rzeszowie, 

proponowania rozwiązań mogących usprawnić proces rozwoju kultury w Rzeszowie czy też 

wypracowywania rekomendacji w zakresie działań na jej rzecz. Przystąpienie do podmiotu powinno 

odbywać się w sposób formalny, tj. po złożeniu wniosku o członkostwo, zaś do tego powinno 

przysługiwać prawo mieszkańcom Rzeszowa oraz osobom zainteresowanym wspieraniem rzeszowskiej 

kultury (np. organizatorom przedsięwzięć artystycznych, sponsorom, twórcom, mieszkańcom okolic 

Rzeszowa). Spotkania członków podmiotu odbywać mogłyby się z regularnością raz na kwartał i 

nastawione powinny być na zbieranie opinii i pomysłów. Wypracowane rozwiązania powinny być 

przedstawiane do analizy przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

A3. Efektywne komunikowanie wewnątrz środowiska rzeszowskiej kultury. Konieczność 

efektywnej i skutecznej wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami rzeszowskiego środowiska 
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kultury zidentyfikowana została jako jedna z jego potrzeb i zarazem oczekiwań. Przewiduje się, iż 

główną korzyścią wynikającą z podjęcia działań w tym zakresie będzie szybszy przepływ informacji 

pomiędzy osobami bezpośrednio zainteresowanymi wspieraniem rzeszowskiej kultury a instytucjami 

kultury z terenu Rzeszowa, co przekładać się może przede wszystkim na rozwój kultury i dobre relacje 

w środowisku. Proponuje się, by realizacja tego działania odbywała się m.in. poprzez regularne 

spotkania przedstawicieli środowisk. Narzędziami wspierającym mogą być specjalnie opracowane w 

tym celu bazy e-mailingowe i w konsekwencji prowadzenie komunikacji za pośrednictwem 

nowoczesnych technologii informatycznych. Skuteczne mogą okazać się również harmonogramy 

wydarzeń kulturalnych, do udziału w których angażować mogliby się twórcy z terenu Rzeszowa – 

harmonogramy te powinny być systematycznie opracowywane i przekazywane do wiadomości twórców. 

 

B1. Utworzenie oraz prowadzenie programów wspierających rozwój utalentowanej artystycznie 

rzeszowskiej młodzieży i studentów. W rzeszowskich szkołach artystycznych w ostatnich latach 

uczyło się ponad tysiąc dzieci i liczba ta pozostawała na podobnym poziomie. Uzdolnieni artystycznie 

młodzi ludzie studiują również na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W obu przypadkach 

osoby te stanowią o potencjale kulturalnym Rzeszowa, z tego też powodu zaleca się opracowanie oraz 

wdrażanie programów, których założeniem będzie udzielanie wsparcia osobom utalentowanym. Wśród 

możliwych form pomocy znaleźć mogłyby się programy stypendialne dla najzdolniejszych oraz staże w 

instytucjach kultury. Oba rodzaje pomocy przyczyniałyby się do wzrostu samodzielności stypendystów 

oraz możliwości rozwijania przez nich posiadanych zdolności. 

 

B2. Tworzenie warunków sprzyjających popularyzacji twórczości utalentowanej artystycznie 

młodzieży oraz studentów z Rzeszowa. Potencjał, który tkwi w uzdolnionej artystycznie młodzieży 

oraz studentach, powinien zostać spożytkowany z korzyścią dla tej grupy oraz miejskiej kultury. W 

rezultacie przełożyć się to może przede wszystkim na wzrost rozpoznawalności młodych twórców – 

dając im szansę na popularyzację swojej twórczości – oraz na rozwój kultury w Rzeszowie. Działania, 

jakie mogłyby być pomocne w osiąganiu tych założeń to m.in. organizowanie imprezy roboczo nazwanej 

„Tydzień młodego artysty”, będącej szansą do bezpośredniej promocji twórczości młodych, 

angażowanie zdolnych artystów młodego pokolenia do udziału w roli tzw. „supportu” lub wsparcia w roli 

współuczestnika danego wydarzenia kulturalnego czy też nieodpłatne udostępnianie powierzchni 

wystawowych i scenicznych. Niezależnie od wybranej formy realizacji celem przyświecającym tej idei 

powinno być umożliwianie promocji twórczości najzdolniejszych młodych artystów. Selekcja 

dokonywana mogłaby być przez specjalnie powołany w tym celu organ opiniotwórczy, co pozytywnie 

wpływać powinno na jakość artystyczną przedsięwzięć, w których uczestniczyliby młodzi twórcy. 

 

B3. Tworzenie warunków sprzyjających popularyzacji profesjonalnych twórców pochodzących z 

Rzeszowa. Miasto utożsamiane jest z niektórymi twórcami, którzy osiągnęli sukces w zakresie kultury 

poza jego granicami. Dlatego za celowe uważa się budowanie oraz podtrzymywanie z nimi 

pozytywnych relacji, a gdy jest to zasadne, także akcentowanie ich powiązania z rzeszowską kulturą. 

Korzyściami, jakie mogą z tego wynikać, są przede wszystkim promocja Rzeszowa, możliwość 
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pozyskania cennych doświadczeń z zakresu kultury oraz promocja tych artystów wśród mieszkańców 

Rzeszowa. Realizacja tego działania odbywać mogłaby się poprzez nawiązywanie współpracy 

pomiędzy poszczególnymi artystami pochodzącymi z Rzeszowa a miejskimi instytucjami kultury. Forma 

tej współpracy mogłaby objawiać się także poprzez angażowanie tych twórców w organizowane na 

terenie Rzeszowa przedsięwzięcia kulturalne czy też spotkania autorskie z odbiorcami kultury. 

 

C1.Utworzenie planów w zakresie zarządzania kulturą 

Środowiska zainteresowane rozwojem rzeszowskiej kultury zgłaszały potrzebę opracowywania przez 

Urząd Miasta Rzeszowa szczegółowych planów związanych z kulturą w mieście. Plany takie, które 

autorzy dokumentu uznają za uzasadnione merytorycznie, byłyby formą informacji na temat tego co i w 

jakim zakresie będzie prowadzone w obszarze miejskiej kultury i jakie będą działania na dany rok lub 

lata (powstawałby niezależnie od niniejszej Strategii i miałyby formę planów operacyjnych). Pozwalałoby 

to na zarządzanie kulturą według ustalonych priorytetów, z jasno sprecyzowanymi zadaniami do 

wykonania. Wypracowywane plany, niezależnie od ich formy, powinny w następnej kolejności być 

poddawane konsultacjom ze środowiskiem kulturalnym miasta – o czym mowa w kolejnym punkcie. 

Przyczyniałoby się to do przygotowywania ich na bazie opinii i w porozumieniu z grupami interesariuszy. 

 

C2. Opiniowanie planów w zakresie zarządzania kulturą przez reprezentantów rzeszowskiego 

środowiska kulturalnego. Przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego, dzięki swojej 

wiedzy i doświadczeniu, stanowią cenne źródło informacji dla podmiotu zarządzającego kulturą w 

Rzeszowie. Z tego też powodu za korzystne uznaje się pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń, którymi 

osoby te byłyby gotowe się dzielić. Działanie to realizowane mogłoby być poprzez formalne powołanie 

organu doradczego przy Urzędzie Miasta Rzeszowa – roboczo zwanego Miejską Radą Kultury. 

Zadaniem takiego podmiotu mogłoby być współtworzenie kalendarza imprez kulturalnych, opiniowanie 

organizacji nowych przedsięwzięć czy też wsparcie w procesie dystrybucji publicznych funduszy na 

rzecz instytucji, twórców i organizatorów przedsięwzięć kulturalnych w Rzeszowie. Członkami takiego 

podmiotu powinni być przede wszystkim przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego. 

 

C3. Wspomaganie pod względem organizacyjno-prawnym twórców i organizatorów wydarzeń 

kulturalnych na terenie Rzeszowa. W trakcie konsultacji z rzeszowskimi środowiskami kulturalnymi 

ustalono, iż przeszkodą dla twórców i organizatorów przedsięwzięć kulturalnych (głównie instytucji 

niepublicznych) są często kwestie organizacyjno-prawne, co często jest powodem zaniechania 

organizacji niektórych wydarzeń lub nieprawidłowego ich przeprowadzenia. Aby możliwe było 

ograniczenie skutków tego problemu, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki powinien wspierać 

organizatorów w zakresie formalnym. Mogłoby się to odbywać poprzez utworzenie w strukturze 

Wydziału komórki odpowiedzialnej za udzielanie wsparcia organizacyjno-prawnego (w związku z tym 

może się okazać konieczne zwiększenie zatrudnienia w Wydziale o 1-2 osoby). Pomocą tą powinni być 

objęci również przedsiębiorcy, którzy chcą wspierać wydarzenia kulturalne oraz rozwój rzeszowskiej 

kultury. Komórka powinna udzielać informacji w zakresie organizacyjno-prawnym, ale również 



 
Dokument powstał w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 

91 

wskazywać źródła oraz modele postępowania w przypadku pozyskiwania środków na organizację 

przedsięwzięć kulturalnych. 

 

D1. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych w zakresie kultury. Poziom 

zainteresowania życiem kulturalnym miasta powinien być kształtowany nie tylko poprzez coraz wyższą 

jakość i poziom merytoryczny organizowanych wydarzeń kulturalnych, ale także poprzez prowadzenie 

programów informacyjno-edukacyjnych, kształtujących potrzeby i postawy kulturalne mieszkańców. 

Propozycją, która odpowiada na to zapotrzebowanie, jest Program Edukacji Kulturalnej i 

wyszczególnione w nim aktywności, których celem jest upowszechnianie wiedzy kulturalnej oraz rozwój 

zainteresowań mieszkańców. Elementy te uważa się za jedne z istotniejszych w kontekście przyszłości 

rzeszowskiej kultury. 

 

D2. Zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej. Dostęp do oferty kulturalnej postrzegany może 

być zarówno jako dostęp do informacji na temat życia kulturalnego, jak i sam udział w nim. Jak 

wykazały badania przeprowadzone na potrzeby opracowania Strategii, czynnikiem wpływającym na 

frekwencję, oprócz zainteresowania odbiorców tematyką danego wydarzenia, jest cena. Wnioski 

zebrane w trakcie konsultacji społecznych wskazują jednocześnie, iż odpłatność podczas wydarzeń 

często bywa gwarantem jakości, zaś jej brak może wpływać negatywnie na rozwój rzeszowskiej kultury. 

Niemniej jednak proponuje się podtrzymanie istniejących i wprowadzenie nowych programów zniżek dla 

młodzieży szkolnej i studentów, co z pewnością ma wpływ na dostępność oferty kulturalnej dla tej grupy 

odbiorców. 

 

D3. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat rzeszowskiej kultury. Edukacja odbiorców 

kultury została uznana za jeden z kluczowych elementów wpływających na rozwój tej dziedziny w 

mieście. Główną korzyścią wynikającą z tych działań jest wzrost wiedzy odbiorców na temat życia 

kulturalnego Rzeszowa oraz zachęcanie ich do czynnego w nim udziału. Działania te mogą być 

realizowane z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym m.in. Programu Edukacji Kulturalnej (jego 

wstępna wersja zaproponowana została w niniejszym dokumencie) obejmującego edukację różnych 

grup odbiorców. Inną formą popularyzacji wiedzy na temat kultury Rzeszowa mogłaby być organizacja 

konkursów tematycznych, prowadzenie strony internetowej dedykowanej kwestiom rzeszowskiej kultury, 

rubryka kulturalna czy też wydawanie periodyków traktujących o życiu kulturalnym Rzeszowa. 

Niezależnie od wybranej formy komunikacji jej celem powinno być udostępnienie odbiorcom aktualnych 

informacji na temat wydarzeń kulturalnych miasta. 

 

D4. Promowanie rzeszowskiej kultury poza regionem i granicami Polski. Działania informacyjne w 

zakresie promowania rzeszowskiej kultury nie powinny ograniczać się jedynie do Rzeszowa, lecz 

wykraczać poza region i granice Polski – podkreślali to zarówno reprezentanci instytucji kultury, jak i 

twórcy podczas realizowanych spotkań konsultacyjnych. W ten sposób informacje o życiu kulturalnym 

Rzeszowa docierać mogą do nowych odbiorców, budując świadomość i wizerunek miasta jako ośrodka 

mocno związanego z kulturą. Realizacja tego działania odbywać mogłaby się poprzez podtrzymywanie 
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dotychczasowej oraz nawiązywanie nowej współpracy z miastami spoza granic kraju w obszarze 

kultury, np. organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych. W rezultacie doprowadzić powinno to do 

utrzymywania regularnych kontaktów i wyjazdów zagranicznych promujących zarówno Rzeszów, jak i 

miejscowych twórców. Istotne by działaniom tym towarzyszyło wykorzystanie narzędzi public relations. 

 

E1. Prowadzenie projektów artystycznych zakładających współpracę z podmiotami 

gospodarczymi. W trakcie prowadzonych na potrzeby opracowania Strategii konsultacji twórcy oraz 

organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych zwracali uwagę na istotność i możliwości podejmowania 

współpracy z przedsiębiorcami. Jako główną korzyść takiego postępowania postrzegali możliwość 

popularyzacji własnej twórczości oraz promocję biznesu. Dla skutecznej realizacji tego działania 

sugeruje się podejmowanie współpracy z właścicielami galerii handlowych, restauracji oraz pubów, na 

terenie których prowadzone mogłyby być działania kulturalne, takie jak wystawy prac rzeszowskich 

artystów czy występy na żywo. Ta forma popularyzacji kultury rodzimych twórców przekładać się może 

ponadto na zwiększenie mieszkańcom Rzeszowa dostępności do oferty kulturalnej miasta. 

 

E2. Tworzenie i wdrażanie programów obejmujących wyróżnianie aktywności sponsorskiej 

podmiotów gospodarczych i wsparcia przez nie organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Niektórzy 

przedsiębiorcy chętnie angażują się w organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym. Ich udział 

objawia się zwykle poprzez wsparcie finansowe lub barterowe udzielane twórcom lub instytucjom 

kultury. Mimo to, jak podkreślano w trakcie konsultacji ze środowiskiem rzeszowskiej kultury oraz 

biznesem, zakres udzielanego wsparcia może być jeszcze większy, ale wiele zależy od budowania 

świadomości wśród przedsiębiorców, iż inwestycje i związane z nimi koszty poniesione na wsparcie 

kultury mogą się zwracać. Jednym z narzędzi, które mogłoby pomóc w osiąganiu tego stanu, mogłaby 

być organizacja wydarzenia roboczo nazwanego „Galą mecenasów kultury”, gromadzącego 

przedsiębiorców oraz środowiska kulturalne Rzeszowa i okolic, podczas którego wyróżniano by te firmy, 

które przyczyniają się do rozwoju kultury na terenie miasta. Taka forma wyróżniania mogłaby być 

szczególnie interesująca dla podmiotów gospodarczych, gdyż uznanie za otrzymane wsparcie 

wyrażane byłoby w obecności mediów i odbiorców. 

 

E3. Podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnionych w obszarze rzeszowskiej kultury. Aby 

sprostać oczekiwaniom i wymaganiom odbiorców, rozwój kultury w Rzeszowie powinien być powiązany 

z systematycznym podnoszeniem posiadanych umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 

instytucjach kultury. Proponuje się dlatego organizowanie cyklicznych szkoleń adresowanych do osób 

bezpośrednio odpowiedzialnych za kontakt z odbiorcami lub współtwórcami kultury, obejmujących takie 

obszary, jak komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, promocja i public relations w sferze kultury. 

Przewiduje się, iż wyższe kompetencje zaprocentują zwiększeniem prawdopodobieństwa na 

pozyskanie wsparcia ze strony biznesu, wyższym poziomem organizacyjnym instytucji kultury oraz 

budowaniem relacji z odbiorcami rzeszowskiej kultury. 
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F1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Rzeszowa. Miasto, co wykazały 

analizy oraz potwierdziły opinie mieszkańców zebrane podczas przeprowadzanych badań na rzecz 

opracowania Strategii, posiada zasoby świadczące o zachowanym dziedzictwie kulturowym. Dla sporej 

części mieszkańców zasoby te jednak pozostają nieznane lub słabo rozpoznawalne. W ramach działań 

związanych z popularyzacją wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Rzeszowa proponuje się 

wykorzystywać narzędzia, które pozwolą zmieniać aktualny stan rzeczy. Sugeruje się zatem organizację 

cyklicznych wydarzeń, roboczo nazwanych na potrzeby niniejszego dokumentu: „Tygodniem historii 

Rzeszowa”, wydarzenie propagujące wiedzę o historii miasta, „Tygodniem artysty rzeszowskiego”, 

wydarzenie propagujące wiedzę o twórcach pochodzących lub kojarzonych z Rzeszowem, czy też 

„Tygodniem książki i fotografii” – wydarzenie prezentujące informacje na temat miasta za 

pośrednictwem słów i fotografii. Celem głównym tych aktywności powinno być propagowanie wiedzy 

dotyczącej Rzeszowa wśród różnych grup odbiorców. Elementy z tym związane przedstawione zostały 

szerzej w propozycji Programu Edukacji Kulturalnej stanowiącej część Strategii. 

  



 
Dokument powstał w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 

94 

9. Działania promocyjno-wizerunkowe dla kultury miasta Rzeszowa 

9.1. Cel oraz adresaci działań komunikacyjnych 

Zaproponowane w tym rozdziale działania mają na celu wzmocnienie promocji rzeszowskiej kultury 

i przyczynianie się tym samym do budowania wizerunku Rzeszowa, jako ważnego ośrodku 

kulturalnego w Polsce. Celem jest zarówno informowanie i zachęcanie do udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, ale również zmiana postrzegania Rzeszowa. Do grup odbiorców tych działań 

zakwalifikowano przede wszystkim: 

 mieszkańców Polski spoza województwa podkarpackiego – w ich odczuciu Rzeszów ma 

być postrzegany jako jeden z wiodących ośrodków kulturalnych w Polsce, 

 mieszkańców Podkarpacia – to oni postrzegać mają Rzeszów jako miasto dynamicznie 

rozwijające się, również w obszarze szeroko rozumianej kultury, 

 mieszkańców Rzeszowa – to w ich odczuciu miasto ma być atrakcyjnym ośrodkiem 

kulturalnym , 

 media – to one, widząc efekty działań prowadzonych na rzecz rozwoju kultury i ich promocję, 

mogą pośredniczyć w budowaniu wizerunku Rzeszowa jako ważnego ośrodka kultury. 

Rekomenduje się, aby koordynowanie działań promocyjno-wizerunkowych należało do zadań Wydziału 

odpowiedzialnego w Urzędzie Miasta za działania promocyjne. 

9.2. Logo „Kultura w Rzeszowie” 

Na potrzeby działań promocyjnych zaprojektowane zostało logo – „Kultura w Rzeszowie”. Jego kształt 

wywiedziony został z krzyża maltańskiego jako herbu Rzeszowa. Trzy odpryski, pochylenie znaku oraz 

jego malarska forma symbolizują dynamikę i unikalność zjawisk kultury. Z kolei wielobarwność logo 

ilustruje różnorodność i spontaniczność. Zastosowany krój pisma w logotypie nazwy oddaje zaś 

nowoczesność i kreatywność. 

Rysunek 5. Logo „Kultura w Rzeszowie” – forma podstawowa „pozioma” 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zaleca się stosowanie znaku przy prowadzeniu działań komunikacyjnych oraz promocyjnych w 

kontekście realizowanych projektów kulturalnych na terenie Rzeszowa.  
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Rysunek 6. Logo „Kultura w Rzeszowie” – forma „kwadratowa” 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Opracowane znaki opisane zostały szerzej w księdze standardów identyfikacji wizualnej, która powinna być 

wykorzystywana jako zbiór wytycznych w procesie komunikowania o kulturze z wykorzystaniem stworzonych 

znaków. 

9.3. Działania reklamowe 

Promocja rzeszowskiej kultury – ze względu na cel tych działań oraz grupy docelowe – prowadzona 

powinna wykraczać poza granice województwa podkarpackiego. Celem nadrzędnym jest w tym 

przypadku budowanie świadomości o odbywających się w Rzeszowie wydarzeniach kulturalnych oraz 

pośrednie budowanie w ten sposób wizerunku miasta jako ważnego ośrodka kulturalnego. Wśród 

rekomendowanych działań reklamowych wymienić należy: 

reklamę telewizyjną i radiową dużych wydarzeń kulturalnych – sugestia dotyczy zakupu 

czasu reklamowego w wybranych stacjach telewizyjnych i radiowych; ta forma promocji 

dedykowana powinna być jedynie dużym i istotnym z punktu widzenia Rzeszowa 

wydarzeniom kulturalnym (np. Rzeszów Carpathia Festival), gdyż to one mogą w 

szczególności przyciągnąć uwagę mieszkańców innych  województw.  

 reklamę outdoorową dużych wydarzeń kulturalnych – sugestia dotyczy zakupu 

powierzchni reklamowej w wybranych, największych ośrodkach miejskich w Polsce; ta forma 

promocji dedykowana powinna być jedynie dużym i istotnym z punktu widzenia Rzeszowa 

wydarzeniom kulturalnym. Dobór miast, które powinny być objęte działaniami promocyjnymi 

powinien uwzględniać przede wszystkim ich wielkość (kryterium: liczba mieszkańców na 

poziomie od 200 tys. mieszkańców), a nie kryterium odległości od Rzeszowa, gdyż cel działań 

komunikacyjnych nie jest ograniczony terytorialnie. 

9.4. Działania public relations 

Przedsięwzięciom o charakterze reklamowym towarzyszyć powinny aktywności związane z public 

relations, których prowadzenie wpływać może w znaczący sposób na budowanie i wzmacnianie 

wizerunku Rzeszowa jako jednego z liczących się ośrodków kulturalnych w Polsce. Wśród 

proponowanych działań z zakresu public relations i innych działań komunikacyjnych, które jednak 

powinny być traktowane tylko jako inspiracja bądź wskazanie kierunku, znajdują się: 
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 Kongres kultury – propozycja działania związana jest z organizacją cyklicznego spotkania w 

Rzeszowie; wydarzenie to powinno gromadzić przede wszystkim przedstawicieli instytucji 

kultury z całej Polski, twórców (artystów), przedstawicieli biznesu oraz osoby zajmujące się 

promocją kultury. Celem spotkań powinno być gromadzenie i wymiana doświadczeń 

związanych z organizacją i promocją przedsięwzięć, w wyniku czego opracowywane powinny 

być zestawy dobrych praktyk. Cykliczna organizacja wydarzenia może wpływać w znaczący 

sposób na postrzeganie Rzeszowa przez przedstawicieli środowiska kulturalnego jako miasta 

pretendującego do miana liczących się miejsc na kulturalnej mapie kraju.  

 Media relations – propozycja obejmuje realizację aktywności związanych z budowaniem 

relacji z przedstawicielami mediów w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych odbywających 

się na terenie Rzeszowa. Adresatami tych działań powinny być zarówno media lokalne, jak i 

ogólnopolskie. Realizacja działania objawiać się powinna w systematycznym informowaniu 

mediów o organizowanych znaczących wydarzeniach kulturalnych w Rzeszowie.  

 Konferencje prasowe – propozycja obejmuje organizowanie konferencji prasowych 

poświęconych realizowanym działaniom na rzecz rozwoju kultury oraz organizowanym dużym 

wydarzeniom kulturalnym. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia możliwe będzie dotarcie do 

szerszego grona odbiorców z informacją o podejmowanych działaniach. 

 Portal internetowy – propozycja obejmuje kontynuację prowadzenia portalu internetowego 

dedykowanego aktualnym informacjom na temat kultury w mieście oraz inicjatywom 

kulturalnym odbywającym się na terenie Rzeszowa, a także jego stałe rozbudowywanie o 

nowe funkcjonalności i w oparciu o nowe trendy informacyjne i informatyczne. 

 Media społecznościowe – sugestia obejmuje prowadzenie działań związanych z promocją 

wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook czy Twitter 

(lub innego wiodącego w chwili prowadzenia działań komunikacyjnych). 

 Organizacja flashmob’ów związanych z kulturą – propozycja związana jest 

z organizowaniem nietypowych, ale za to zwykle mocno medialnych wydarzeń gromadzących 

w spontaniczny sposób przedstawicieli różnych grup społecznych; flashmob mógłby być 

związany z organizacją wydarzeń takich, jak spontaniczne, grupowe granie na gitarze, taniec 

czy też czytanie – profitem z organizacji takich wydarzeń jest przede wszystkim możliwość 

budowania w oparciu o pozytywne emocje dobrego wizerunku Rzeszowa. 

 YouTube – propozycja zakłada systematyczne opracowywanie materiałów filmowych i ich 

promocję z wykorzystaniem mediów społecznościowych (w tym YouTube); tematyka 

tworzonych materiałów związana może być z promocją (zapowiedziami) wydarzeń 

kulturalnych odbywających się na terenie Rzeszowa, może obejmować wywiady ze znanymi 

osobami świata artystycznego, informacje o działaniach na rzecz rozwoju kultury i innych, 

które mogą przyczyniać się do promocji podejmowanych aktywności. 
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10. Opracowanie systemu wdrażania Strategii 

10.1. Bariery i zagrożenia procesu wdrażania Strategii 

Na bazie przeprowadzonej analizy sytuacji wyjściowej, wniosków, jakie wynikają z przygotowanych 

raportów badawczych, a także na bazie opinii i ocen będących pokłosiem spotkań ze środowiskami 

związanymi z rzeszowską kulturą (przemysł kulturalny, przemysł kreatywny, twórcy i organizatorzy 

wydarzeń artystycznych oraz przedsiębiorcy) wyszczególniono prawdopodobne bariery i zagrożenia 

procesu wdrażania Strategii. 

Jedną z barier możliwych do wystąpienia jest brak pełnej akceptacji ze strony środowiska twórców 

rzeszowskich dla zaproponowanych zmian, co może być rezultatem mniejszego niż oczekiwane 

zainteresowania tej grupy wdrażanymi rozwiązaniami. Bariera ta może mieć szczególny wpływ na 

możliwość osiągniecia celu operacyjnego związanego z wykorzystaniem potencjału podmiotów 

skupionych wokół rzeszowskiego środowiska kulturalnego. Jednym z działań, jakie mogłyby być 

pomocne w rozwiązaniu tego potencjalnego problemu byłaby organizacja spotkań poświęconych 

prezentacji założeń Strategii, określenia stopnia i form udzielanej rzeszowskim twórcom pomocy, jak 

również oczekiwań względem tej grupy. Innym zagrożenie mającym wpływ na ten cel operacyjny jest 

brak silnej współpracy instytucji kultury z terenu Rzeszowa, czego efektem może być również 

trudność z osiągnięciem celu operacyjnego związanego z uruchomieniem instrumentów wsparcia dla 

twórców rzeszowskiej kultury. Powodem tego może być jednak nie tyle brak woli do podjęcia 

współpracy, co brak formalnych możliwości warunkujących rozpoczęcie realizacji wspólnych działań na 

rzecz rozwoju kultury przez te instytucje. Proponuje się dlatego, by podejmowane były formalne 

działania Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (np. określanie zakresu wzajemnej współpracy instytucji 

kultury nadzorowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa), które umożliwią realizowanie przedsięwzięć.  

Ponadto, w przypadku braku stałego podnoszenia poziomu profesjonalizmu instytucji kultury możliwym 

zagrożeniem będzie wystąpienie niezadowalającego zainteresowania ze strony biznesu 

wspieraniem działań kulturalnych i angażowania się w ich organizację. Może się to przełożyć 

bezpośrednio na zakłócenia w realizacji założeń celu operacyjnego tj. wspierania rozwoju współpracy 

pomiędzy instytucjami szeroko rozumianej kultury w Rzeszowie z biznesem. 

Wśród barier mogących mieć wpływ na wdrażanie Strategii wyróżnić należy również kwestie związane z 

zainteresowaniem kulturą wśród mieszkańców. W przypadku niższego niż oczekiwany poziomu 

zainteresowania i udziału odbiorców kultury w życiu kulturalnym Rzeszowa realne będzie 

ograniczenie spodziewanych korzyści jakie wiążą się z celem operacyjnym polegającym na tworzeniu 

warunków dla rozwoju systemu działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do odbiorców 

rzeszowskiej kultury. Problemem może być również to, w jaki sposób mieszkańcy Rzeszowa zareagują 

na popularyzację młodych twórców, którzy są przewidywanymi beneficjentami procesu związanego z 

rozwojem kultury – barierę może stanowić ich mała rozpoznawalność, co u części odbiorców 

może powodować mniejsze zainteresowanie wybranymi formami kultury oraz samymi twórcami. 

To może się przełożyć na mniejsze niż planowane korzyści wynikające z uruchomienia instrumentów 

wsparcia dla twórców rzeszowskiej kultury. Aby redukować i minimalizować ryzyko zmaterializowania 

się tych zagrożeń, konieczne jest zapewnianie możliwie najwyższego poziomu jakościowego 
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(merytorycznego) konstruowanej przy współuczestnictwie młodych twórców oferty kulturalnej. Zaznacza 

się przy tym, iż na osiągnięcie zaplanowanych celów może mieć także wpływ brak odpowiedniej ilości 

czasu mieszkańców Rzeszowa na udział w życiu kulturalnym miasta, dlatego też podczas 

konstruowania kalendarza wydarzeń artystycznych należy uwzględniać ograniczone możliwości 

czasowe odbiorców, w wyniku czego terminarz wydarzeń nie powinien być zbyt napięty. 

Jako zagrożenie postrzegane mogą być także ograniczone zasoby infrastrukturalne oraz ludzkie 

zarówno podmiotu zarządzającego miejską kulturą, jak i rzeszowskich instytucji kultury. Czynnik 

ten może stanowić poważną barierę, zwłaszcza w momencie zaplanowania zbyt intensywnego 

kalendarza wydarzeń kulturalnych. Sugeruje się dlatego, aby alokacja zasobów dokonywana była z 

uwzględnieniem posiadanych możliwości osobowych (niezbędnych do zarządzania i kierowania 

przedsięwzięciami kulturalnymi) i infrastrukturalnych, tym samym nie doprowadzi się do przeładowania 

w ofercie kulturalnej Rzeszowa, co w pesymistycznym wariancie może nawet wpłynąć negatywnie na 

frekwencję. 

Z kolei barierami, wpływającymi przede wszystkim na osiągnięcie takich celów operacyjnych jak 

wprowadzenie rozwiązań materialnych i instytucjonalnych mających wpływ na warunki rozwoju kultury w 

Rzeszowie oraz uruchomieniem instrumentów wsparcia dla twórców rzeszowskiej kultury mogą być 

ograniczone środki finansowe na realizację działań w obrębie rzeszowskiej kultury. 

Proponowanym rozwiązaniem, nie zakładającym zwiększenia tych środków, jest skupianie się na 

priorytetowych działaniach tych, które w istotnym stopniu warunkują rozwój kultury. 

10.2. Wytyczne postępowania przy wdrażaniu Strategii 

Zaproponowane zasady postępowania podczas procesu implementacji założeń Strategii odnoszą się do 

kilku zidentyfikowanych kluczowych obszarów: zarządzania, wykorzystania założeń oraz kooperacji. W 

zakresie zarządzania procesem wdrażania Strategii rekomenduje się, aby podczas procesu 

wdrażania Strategii zastosowane zostały zasady wynikające z metodyk zarządzania projektami, 

np. PRINCE2, PM BOK czy IPMA. Należy jednocześnie być świadomym, iż zastosowanie którejkolwiek 

z tych metodyk nie gwarantuje sukcesu w procesie wdrażania Strategii, jednakże może w dużym 

stopniu wpłynąć na efektywność podejmowanych działań, co w rezultacie może mieć pozytywny wpływ 

na ostateczny rezultat realizowanej Strategii. 

Obszar związany z wykorzystaniem założeń Strategii odnosi się bezpośrednio do wykorzystania 

przez podmiot wdrażający Strategię zaproponowanych kierunków strategicznych, a także – w miarę 

możliwości – narzędzi pozwalających na realizację tych kierunków. Autorzy Strategii zaznaczają, iż 

zarekomendowane w rezultacie prac nad dokumentem Strategii założenia wynikają pośrednio lub 

bezpośrednio z oczekiwań mieszkańców Rzeszowa, środowisk twórców i organizatorów przedsięwzięć 

artystycznych, instytucji kultury oraz przedstawicieli biznesu, a także analiz przeprowadzonych na 

potrzeby stworzenia dokumentu. Odstąpienie lub istotne modyfikacje zaproponowanych założeń mogą 

zagrozić powodzeniu procesu wdrażania i osiągnięciu celów realizacji Strategii. 
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Rysunek 7. Kluczowe komponenty wpływające na proces wdrażania Strategii 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kooperacja została uznana za trzeci, istotny czynnik, który powinien towarzyszyć wdrażaniu założeń 

Strategii. Przyświeca ona właściwie wszystkim działaniom strategicznych i wynikającym z nich 

zaleceniom. Współpraca obejmować powinna nie tylko instytucje kultury i realizowane działania na 

rzecz organizacji przedsięwzięć artystycznych, ale również samorządy, a w rezultacie jednoczyć 

powinna wszystkie grupy interesariuszy Strategii. Jednocześnie zaznacza się, iż nie może ona być 

realizowana w formie naciskowej (przymusu), gdyż efekt takich działań może być odwrotny do 

zamierzonego. 
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11. Monitoring wdrażania Strategii 

Implementacja założeń Strategii niesie za sobą konieczność monitorowania i mierzenia efektów 

przeprowadzonych działań. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie sprawowanie kontroli nad 

rzeczywistym wdrażaniem ustalonych kierunków strategicznych, co z kolei może się przełożyć na 

poprawę efektywności zalecanych działań, wyznaczanie i planowanie nowych obszarów, a także 

gromadzenie doświadczeń, niezbędnych przy określaniu rekomendowanego modelu wdrażania 

poszczególnych narzędzi. W rozdziale zaproponowane zostały mechanizmy, które mają pozwolić na 

ocenę stopnia wdrażanych założeń. 

11.1. Sposób przeprowadzania monitoringu 

Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za monitorowanie postępów przy wdrażaniu Strategii 

powinien być Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Na nim spoczywał 

będzie ciężar oceny stopnia zrealizowanych prac. Mechanizm monitorowania postępów powinien się 

sprowadzać do systematycznej analizy raportów i wychwytywania na tej podstawie informacji, 

które pozwolą na ocenę, w jakim stopniu udaje się poprawnie implementować założenia 

Strategii. Dzięki monitoringowi możliwa będzie ponadto ocena tego jak poszczególne podmioty 

realizują przyjęte założenia. Ponadto pozwoli on na ewentualne korygowanie określonych kierunków 

strategicznych czy też działań zalecanych. Wyniki przeprowadzonego monitoringu powinny być 

włączane do raportu rocznego opracowywanego przez Wydział. Proponuje się, aby proces 

przeprowadzania monitoringu przebiegał z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

 początek przeprowadzania kwartalnych monitoringów – koniec pierwszego kwartału roku, w 

którym rozpoczęto wdrażanie Strategii, 

 przekazanie do nadzorowanych instytucji kultury wytycznych dotyczących oczekiwanych 

informacji, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia monitoringu, 

 uwzględnianie informacji pozyskiwanych z wszystkich nadzorowanych przez Urząd Miasta 

Rzeszowa instytucji kultury, 

 określanie stopnia postępu prac związanych z wdrażaniem Strategii (w tym ewentualnych 

odchyleń), 

 identyfikowanie zagrożeń związanych z wdrażaniem Strategii i proponowanie reakcji na te 

ryzyka, 

 podejmowanie działań korygujących w sytuacji stwierdzenia, iż realizacja procesu wdrożenia 

Strategii nie przebiega według ustaleń. 

11.2. Wskaźniki oceny realizacji Strategii 

Pomiar postępów wdrożenia Strategii będzie dokonywany na podstawie zaproponowanych wskaźników 

oceny realizacji. Opracowane one zostały przy uwzględnieniu celów operacyjnych Strategii oraz zaleceń 

wynikających z niniejszego dokumentu. Poprzez zaprezentowane wskaźniki należy rozumieć wartość 

oczekiwaną mierników realizacji celów (o których mowa we wcześniejszych rozdziałach Strategii). 
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Tabela 15. Proponowane wskaźniki oceny realizacji Strategii 

Cel operacyjny Miernik realizacji celu Proponowany wskaźnik 

Wykorzystanie 

potencjału podmiotów 

skupionych wokół 

rzeszowskiego 

środowiska 

kulturalnego 

organizacja spotkań roboczych, w 

których uczestniczyć będą 

przedstawiciele środowisk 

kulturalnych 

udział w każdym ze spotkań co najmniej 15 osób, 

wśród których nie mniej niż 60% stanowić będą 

twórcy i organizatorzy przedsięwzięć artystycznych 

oraz przedsiębiorcy 

zorganizowanie co najmniej 2 spotkań roboczych w 

ciągu roku, gromadzących środowisko kulturalne 

Rzeszowa 

organizacja w trakcie realizacji 

Strategii wydarzeń kulturalnych, które 

będą wynikową porozumienia o 

współpracy pomiędzy instytucjami 

kultury z terenu Rzeszowa oraz 

przedstawicielami pozostałych 

interesariuszy 

organizacja co najmniej 2 wydarzeń kulturalnych 

rocznie, obejmujących współpracę środowiska 

kulturalnego i instytucji kultury 

podpisanie co najmniej jednego porozumienia 

pomiędzy instytucjami kultury oraz podmiotami 

zajmującymi się organizacją wydarzeń kulturalnych 

(np. stowarzyszenie) w skali roku 

wdrożenie pomysłów i wykorzystanie doświadczeń 

wypracowanych w wyniku spotkań roboczych z 

przedstawicielami środowisk kulturalnych 

Uruchomienie 

instrumentów 

wsparcia dla twórców 

rzeszowskiej kultury 

liczba inicjatyw kulturalnych, 

organizowanych przez Urząd Miasta 

lub instytucje kultury przez niego 

nadzorowane, angażujących 

rzeszowskich twórców i artystów  

zorganizowanie co najmniej 10 wydarzeń 

kulturalnych w pierwszym roku realizacji Strategii, 

angażujących rzeszowskich twórców oraz młodych 

artystów z terenu miasta 

zaangażowanie co najmniej 5 profesjonalnych 

twórców i 5 młodych artystów rzeszowskich w 

realizowane projekty kulturalne 

liczba podmiotów artystycznych, które 

otrzymały wsparcie gotówkowe lub 

bezgotówkowe (np. na zasadzie 

barteru) ze strony instytucji kultury lub 

Urzędu Miasta 

udzielenie różnego rodzaju wsparcia co najmniej 20 

podmiotom/twórcom 

Wprowadzenie 

rozwiązań 

materialnych i 

instytucjonalnych 

mających wpływ na 

warunki rozwoju 

kultury w Rzeszowie 

udzielenie wsparcia formalnego 

(doradztwa, pomocy merytorycznej) 

w trakcie realizacji Strategii 

udzielenie wsparcia prawno-organizacyjnego co 

najmniej 20 podmiotom 

umożliwienie włączenia się 

środowiska kulturalnego do 

opiniowania planów w zakresie 

kultury w Rzeszowie 

powołanie organu opiniotwórczego uwzględniającego 

udział środowiska kulturalnego 

Tworzenie warunków 

dla rozwoju systemu 

działań 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

prowadzenie działań edukacyjnych 

dotyczących rzeszowskiej kultury 

wdrożenie Programu Edukacji Kulturalnej (w formie 
zaproponowanej w Strategii lub rozbudowanej) 

prowadzenie działań 
komunikacyjnych na temat 

utworzenie co najmniej jednej „rubryki kulturalnej” tj. 

przestrzeni traktującej o życiu kulturalnym Rzeszowa, 

i udostępnienie jej odbiorcom oraz mediom 
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Cel operacyjny Miernik realizacji celu Proponowany wskaźnik 

adresowanych do 

odbiorców 

rzeszowskiej kultury 

rzeszowskiej kultury aktywizacja działań na portalu internetowym 

traktującym o życiu kulturalnym Rzeszowa – 

prowadzenie i jego stała aktualizacja przez czas 

realizacji Strategii 

wdrożenie programu przewidującego 

zniżki dla odbiorców kultury 

przygotowanie i wdrożenie co najmniej jednego 

programu obowiązującego przez rok, obejmującego 

udział dzieci i młodzieży w wybranych płatnych 

przedsięwzięciach kulturalnych 

Wspieranie rozwoju 

współpracy pomiędzy 

instytucjami szeroko 

rozumianej kultury w 

Rzeszowie z biznesem 

przeprowadzenie szkoleń 
dotyczących prowadzenia 
komunikacji marketingowej wśród 
pracowników instytucji kultury 

przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia 

związanego z komunikacją marketingową, wśród 

wybranych pracowników instytucji kultury 

nadzorowane przez Urząd Miasta Rzeszowa 

uniwersalizacja sposobu prezentacji 

oferty instytucji kultury 

nadzorowanych przez Urząd Miasta 

Rzeszowa, skierowanej do 

przedsiębiorców 

przygotowanie przez wszystkie instytucje kultury 

nadzorowane przez Urząd Miasta Rzeszowa co 

najmniej jednej, unikalnej oferty kulturalnej 

skierowanej do przedsiębiorców 

wyróżnianie aktywności sponsorskiej i 
związanej ze wspieraniem kultury 
przez przedsiębiorców 

organizacja co najmniej jednego wydarzenia rocznie 

adresowanego do przedsiębiorców i mecenasów 

zaangażowanych w działania kulturalne w 

Rzeszowie, podsumowującego tę aktywność 

organizowanie i przeprowadzenie 
spotkań pomiędzy reprezentantami 
miejskich instytucji kultury a 
przedstawicielami biznesu 

organizowanie i przeprowadzenie spotkań w III i IV 
kwartale roku z przedsiębiorcami zainteresowanymi 
wspieraniem kultury w Rzeszowie – co najmniej 2 
spotkania w roku (cel spotkań to prezentacja 
wstępnego kalendarza wydarzeń, wymiana 
doświadczeń i pozyskanie informacji o 
zainteresowaniu biznesu wspieraniem kultury) 

udział w każdym ze spotkań co najmniej 20 osób, 

wśród których nie mniej niż 50% stanowić będą 

przedsiębiorcy 

Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

działania popularyzujące rzeszowskie 
dziedzictwo kulturowe 

przeprowadzenie w każdym roku realizacji Strategii 
co najmniej dwukrotnie eventów o charakterze 
promocyjnym, dotyczącym dziedzictwa kulturowego 
(np. w ramach Nocy Muzeów, czy w ramach innych 
prowadzonych działań upowszechniających 
dziedzictwo kulturowe) 

Źródło: opracowanie własne. 

11.3. Raportowanie jako element monitoringu wdrażania Strategii 

W celu określania postępów w procesie wdrożenia Strategii sugeruje się opracowywanie 

skondensowanych raportów prezentujących zmiany w realizacji poszczególnych działań. 

Skondensowana forma dokumentu ma się przyczynić do łatwości w jego odbiorze oraz ujednoliceniu 

przekazywanych informacji. Zalecana częstotliwość opracowywania raportów to raz na kwartał (lub raz 
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na pół roku) – raport cząstkowy – oraz raz na rok – raport generalny, prezentujący ogół wykonanych 

działań w danym roku. 

Raport przygotowywany przez poszczególne instytucje kultury powinien zawierać informacje odnoszące 

się bezpośrednio do celów operacyjnych oraz zalecanych działań określonych w Strategii. Zebrane 

informacje służyć powinny przede wszystkim ocenie postępów i podejmowaniu – w przypadku 

zidentyfikowania potrzeby – działań korygujących. Rekomenduje się również, aby w raportach znalazły 

się także spostrzeżenia i sugestie przedstawicieli instytucji kultury, które mogą być wykorzystywane do 

podejmowania działań korygujących, jak również być traktowane jako cenne wskazówki użyteczne dla 

innych instytucji kultury. 

Sugeruje się, aby procesem raportowania – tzn. powinnością opracowywania raportów – objęte 

były wszystkie instytucje kultury nadzorowane przez Urząd Miasta Rzeszowa. Zebrane dane 

powinny następnie być opracowane, tworząc jedną wersję raportu rocznego. Pozwoli to na analizę 

informacji w zakresie postępów w realizacji procesu implementacji Strategii. Wypełniając raport, należy 

kierować się przede wszystkim zasadą „od ogółu do szczegółów” – tzn. aby poszczególne elementy 

ujęte w raporcie w pierwszej kolejności określały, czy i na ile udało się zrealizować działanie, a 

dopiero w dalszej kolejności w przypadku potrzeby precyzowały zakres wykonanych działań. 

Taki porządek pozwoli na zwiększenie przejrzystości dokumentu i jego porównywalność pomiędzy 

poszczególnymi wersjami różnych autorów tych dokumentów. 

W załączniku nr 1 do Strategii zamieszczono przykładowy format raportu jaki może być wykorzystywany 

przez poszczególne instytucje kultury i Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Rzeszowa. 

12. Plan rzeczowo-finansowy strategii  

Dokument prezentujący symulację budżetu niezbędnego do zaimplementowania rozwiązań 

proponowanych w Strategii stanowi załącznik nr 2 do Strategii. Przedstawione zostały w nim zasoby, 

które związane są z osiągnięciem minimalnych spodziewanych rezultatów, określonych w miernikach 

realizacji Strategii. 


