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Nowe atrakcje turystyczne Podkarpacia

Projekty współfinansowane są z RPO WP, Oś priory-
tetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dzie-
dzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.

Rewitalizacja to nie tylko odnowa niszczeją-
cych budynków. Choć przestrzeń jest waż-
na, a odnowione obiekty staną się miejscem 
ważnych inicjatyw społecznych i kulturalnych,  
w istocie punktem wyjścia jest dostrzeżenie  
w niej ludzi. To kompleksowy proces, który 
wiąże się ze zróżnicowanymi działaniami na 
rzecz lokalnej społeczności – nas wszystkich. 
Inwestycje mają się przyczynić do przeobraże-
nia danych obiektów w taki sposób, by stały się 
miejscem integrującym mieszkańców, angażu-
jącym społeczność lokalną do wspólnych dzia-
łań, a turystów do odkrywania najodleglejszych 
zakątków Podkarpacia.

Na co dofinansowanie?
Środki z budżetu unijnego jednostki samorzą-
du terytorialnego, instytucje kultury, kościoły 
i inne podmioty przeznaczyć mogą na prace 
konserwatorskie, restauratorskie czy roboty 
budowlane. Środki będzie można wykorzystać 
także na zakup niezbędnego wyposażenia, np. 
multimediów, starodruków, księgozbiorów 
oraz eksponatów, które przyciągną do placów-
ki odwiedzających i umożliwią jej zwiedzanie 
osobom z niepełnosprawnościami.

Domy z kulturą w Arboretum Bolestraszyce
– Wszystkie obiekty, które odrestaurujemy 
dzięki środkom unijnym, posłużą prezentacji 
dzieł sztuki. Każdy z nich na swój sposób powią-

zany jest z kulturą – tą wyższą, związaną z du-
chownymi, jest zabytkowa plebania z Jodłówki 
przeniesiona z tamtejszego sanktuarium. To 
potężny budynek z licznymi pomieszczeniami 
pełniącymi rozmaite funkcje. Planujemy pro-
wadzić tu profesjonalne prelekcje z rzemiosła 
tradycyjnego, np. dzięki piecowi węglowemu 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły 
podpatrzeć, jak w dawnych warunkach przygo-
towywano potrawy z derenia czy owoców ze 
starych odmian jabłoni. W jej wnętrzach pięk-
nie będą się prezentować rozmaite wystawy 
rysunków czy też instalacje artystyczne. Z kolei 
dom nr 66 z Kalwarii Pacławskiej z poddaszem 
służącym niegdyś pielgrzymom przyjmie rolę 
wystawienniczo-dydaktyczną. Nowoczesne 
wyposażenie umożliwi prowadzenia konfe-

rencji czy spotkań z młodzieżą, np. warsztatów 
astronomicznych, profesjonalnych szkoleń fo-
tograficznych, lekcji przyrodniczych. 
Specyficznym budynkiem jest stodoła z Cie-
szanowa, która również pełnić będzie funkcję 
dydaktyczno-wystawienniczą. Stare, odrestau-
rowane ściany zostaną zaadoptowane do nowo-
czesnych funkcji wystawienniczych. Swoje prace 
będą tu prezentować artyści, edukatorzy i foto-
graficy. Wszystkie wspomniane zabytki ocalone 
od zapomnienia zyskają drugie życie i służyć 
będą mieszkańcom regionu i turystom z całego 
świata, którzy odwiedzają nasze strony. Staną 
się nowymi atrakcjami turystycznymi Arboretum  
w Bolestraszycach, w których każdy – od juniora 
do seniora – znajdzie coś interesującego dla siebie  
– opowiada dyrektor Narcyz Piórecki.

Centrum historii i tradycji w Nisku
W Nisku parter dawnego budynku Oficyny Pa-
łacowej przemieni się w muzeum! Na przeszło 
330 metrach kw. dzięki nowoczesnemu wypo-
sażeniu muzealnemu i sprzętowi do prezenta-
cji multimedialnych zgromadzonych zbiorów 
zabytkowa przestrzeń ożyje i ugości spragnio-
nych kultury. Nowe oblicze zyska nie tylko sam 
budynek, ale też przestrzeń, która go otacza. 
Nowy duch tchnięty zostanie także w sale wy-
stawienniczą oraz konferencyjną, które służyć 
będą mieszkańcom do spotkań z dziełami 
sztuki, lokalnym artystom – jako przestrzeń dla 
ich twórczości, a młodzieży – do zajęć eduka-
cyjnych i poszerzania horyzontów. 

Kolbuszowski skansen zatętni życiem
Dzięki funduszom europejskim uchronio-
ny przed zniszczeniem zostanie cenny dwór  
z Brzezin. Ten zbudowany w 1753 r. zabytek  
o wysokich walorach architektonicznych,  
a przez swoje burzliwe dzieje - także historycz-
nych, przeniesiony został do Parku Etnogra-
ficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej. Na Podkarpaciu jest jeszcze tylko jeden 
odpowiadający mu rangą obiekt – dwór z Krze-
czowic w Przeworsku. Odnowiony dwór z Brze-
zin stanie w sąsiedztwie spichlerza dworskiego 
z Bidzin (1784), co w Parku Etnograficznym 
stworzy miejsce niezwykle ciekawe dla spra-
gnionych dotyku historii, podróży sentymen-
talnej. Dwór stanie się miejscem spotkań z kul-
turą i sztuką, ale też niewątpliwą ciekawostką 
turystyczną na podkarpackiej mapie zabytków.
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Ochrona dziedzictwa kulturowego to jedno z kluczowych obszarów wspieranych przez fundusze europejskie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
20120 (RPO WP) przeznacza środki na podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury mieszkańcom.


