
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  

I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

I kwartał 2022 r. 

18 stycznia 2022 r., Województwo Podkarpackie (Rzeszów) 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Katarzyna Gieroń – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

 

W trakcie rozmów z Ambasador Anną Clunes, Marszałek Władysław Ortyl przedstawił założenia 

strategiczne rozwoju województwa na najbliższe lata, a więc rozwój branży lotniczej, kosmonautycznej, 

motoryzacyjnej oraz informatycznej. Wspominając o inteligentnych specjalizacjach województwa, 

Marszałek podkreślił, jak ważny jest rozwój infrastruktury drogowej (m.in. Via Carpatia), ochrony zdrowia 

i zastosowania nowych technologii medycznych, ekologii i rozwoju branży turystycznej, gdyż to 

wszystko decyduje o jakości życia, w czym Podkarpacie przoduje. Województwo przeznacza środki 

finansowe na rozwój infrastruktury drogowej, zieloną gospodarkę, jest miejscem najlepszym do 

inwestowania. Marszałek podkreślił znaczenie inwestycji w obszarze edukacji i szkolenia przyszłych 

kadr, nawiązując przy tym do uruchomienia 5 lat temu kierunku medycznego na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, a także inżynierii medycznej na Politechnice Rzeszowskiej oraz powstającego 

Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Pani Ambasador nawiązała do szczytu klimatycznego, 

który odbył się w zeszłym roku w Glasgow, ponieważ kwestie ekologii są dla Wielkiej Brytanii niezwykle 

istotne. Z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem wysłuchała wypowiedzi Pana Marszałka na temat 

powstania „Podkarpackiej Doliny Wodorowej”, która pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie 

nowoczesnych technologii i niskoemisyjności. W rozmowach wspomniano również o możliwościach 

obustronnej współpracy gospodarczej podkarpackich i brytyjskich firm, wzajemnych relacjach oraz 

rozwoju współpracy handlowej. Po zakończonym spotkaniu Ambasador Anna Clunes wraz z delegacją 

udała się do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  

w Markowej. Towarzyszył jej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch. Wizyta 

rozpoczęła się od zapalenia zniczy przed pomnikiem rodziny Ulmów, a zakończyła się wpisem do księgi 

pamiątkowej Muzeum. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowe. Podczas zwiedzania Ambasador 

towarzyszyli potomkowie rodziny Ulmów. 

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa 



 

24 lutego 2022 r., Mała Domasza (Słowacja) 

Spotkanie ze słowackim partnerem projektu „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji 

dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” Interreg V-A PL-SK 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Marek Rainer – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

W trakcie spotkania podsumowano realizację projektu. Omówiono kwestie techniczne związane  

z przygotowanie raportu końcowego. Przekazano słowackiemu partnerowi materiały informacyjne – 

mapy turystyczne Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy opracowane i wydane przez Województwo 

Podkarpackie, w trakcie realizacji projektu. Dokonano wizytacji tablic informacyjnych opracowanych  

i zamontowanych przez partnera słowackiego. 

Koszt wyjazdu: 128,00 zł. 

2 marca 2022 r., Województwo Podkarpackie 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Pana Michaela Großa, konsula Generalnego Niemiec  

w Krakowie 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl –  Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Mariusz Stec – Oddział współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej 

Podczas spotkania rozmowy skoncentrowały się na kwestiach wynikających z obecnej sytuacji 

geopolitycznej i pomocy humanitarnej udzielanej Ukraińcom, uciekającym przed rosyjską inwazją na 

Ukrainę. Konsul Groß podziękował Marszałkowi za możliwość spotkania, pomimo wielu pilnych 

obowiązków, jakie ma samorząd województwa w tym trudnym czasie. Marszałek Władysław Ortyl 

przedstawił niemieckiemu dyplomacie działania podjęte przez samorząd województwa,  

by przeciwdziałać kryzysowi humanitarnemu dotykającemu obywateli Ukrainy oraz zaprezentował 

szczegóły wsparcia, udzielanego na bieżąco przez województwo uchodźcom. Konsul Michael Groß 

omówił współpracę z Urzędem Marszałkowskim oraz poinformował o utworzeniu w Konsulacie 

Honorowym w Rzeszowie punktu informacyjnego dla niemieckich obywateli przybywających  

na Podkarpacie z terenu Ukrainy. Rzeszowski punkt informacyjny będzie oferował pomoc konsularną 

swoim obywatelom, a także pomoc humanitarną uchodźcom. Zarówno Marszałek, jak i Konsul, zwrócili 

uwagę na ogromne zaangażowanie polskiego rządu, wielu polskich instytucji, stowarzyszeń i osób 

prywatnych w pomoc uchodźcom. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyła także Konsul 

Honorowa Niemiec w Rzeszowie, dr Agnieszka Buk. 

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa  



5 marca 2022 r.,  Województwo Podkarpackie  

Wizyta Ambasadora Republiki Indii w RP 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Dariusz Pawłowski – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Tematem rozmów była pomoc dla uchodźców oraz ewakuacja studentów z Indii, którzy uciekli do Polski 

z ogarniętej wojną Ukrainy. Mnister Vijay Kumar Singh podziękował Marszałkowi za zaangażowanie  

w tę sprawę. Minister i Ambasador Indii pytali o pomoc udzielaną na przejściach granicznych, o liczbę 

uchodźców i formy wsparcia. Przekazali też informacje, że pierwsze wsparcie humanitarne z Indii  

w całości trafiło już do mieszkańców Ukrainy i zapewnili, że będą organizować kolejne takie akcje 

pomocy, także dla województw przyjmujących uchodźców.  

Podczas spotkania mówiono także o możliwych obszarach współpracy gospodarczej, która została już 

nawiązana kilka lat temu ze Stanem Gudżarat. Pierwsza misja gospodarcza z tego regionu przyjechała 

na Podkarpacie w 2016 roku. Rok później, delegacja z naszego województwa wzięła udział w szczycie 

gospodarczym Vibrant Gujarat Global Summit, gdzie podpisano Memorandum o Porozumieniu 

pomiędzy Województwem Podkarpackim a Rządem Stanu Gudżarat, rozpoczynając tym samym 

formalnie współpracę pomiędzy regionami. 

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa  

23 – 25 marca 2022 r., Województwo Podkarpackie 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Pani Anny Marii Anders – Ambasadora Nadzwyczajnego  

i Pełnomocnego RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino w związku z uroczystymi 

obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl –  Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Rozalia Mazur – Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Małgorzata Kwiatkowska – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

Otwarcie zrewitalizowanego parku w Głogowie Małopolskim, uroczystości w Muzeum im. Rodziny 

Ulmów w Markowej oraz koncert w Filharmonii Podkarpackiej – Festiwal Psalmów Dawidowych, 

stanowiły główne wydarzenia tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących 

Żydów na Podkarpaciu. W otwarciu parku uczestniczył Marszałek Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek 

Ewa Draus. Obecna była także Anna Maria Anders – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP  

w Republice Włoskiej i Republice San Marino, Wicewojewoda Radosław Wiatr oraz samorządowcy  

i przedstawiciele regionalnych instytucji. Zrewitalizowany park przy Stawie Traczewskim w Głogowie 

Małopolskim otrzymał imię Aleksandra Ładosia – polskiego dyplomaty, który związany jest z tym 



miastem. Ambasador Anna Maria Anders podkreślała w Głogowie znaczenie pamięci  

o polskich bohaterach ratujących Żydów. Mówiła także o relacjach polsko-żydowskich. W parku 

odsłonięty został także pamiątkowy obelisk dedykowany grupie Ładosia, który został poświęcony przez 

biskupa seniora Kazimierza Górnego. Następnie goście wydarzenia przeszli na stację kolejową, gdzie 

wewnątrz dworcowego budynku powstał mural z wizerunkami grupy Ładosia. Pod nim zostały 

umieszczone dwie tablice w języku polskim oraz języku angielskim, z informacjami o działaniach grupy. 

Po wydarzeniach w Głogowie Małopolskim dalsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odbyły się tradycyjnie w Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Tam złożono kwiaty i zapalono 

znicze pod pomnikiem rodziny Ulmów w Sadzie Pamięci. Następnie  uroczystości przeniosły się do 

gmachu Muzeum, gdzie odbyło się seminarium dedykowane pamięci Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej. Uczestniczy uroczystości złożyli także kwiaty na cmentarzu, na grobie 

rodziny Ulmów. W kościele pw. Św. Doroty, w Markowej, odprawiona została, pod przewodnictwem 

arcybiskupa Adama Szala, Msza Św. w intencji Polaków ratujących Żydów oraz o beatyfikację Sług 

Bożych, rodziny Ulmów. W uroczystościach uczestniczył również Minister Adam Kwiatkowski, który 

odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym Prezydent RP napisał m.in. o heroizmie 

Polaków podczas II wojny światowej. Ostatnim elementem czwartkowych obchodów był koncert  

w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie poświęcony polskim Sprawiedliwym 

wśród Narodów Świata – Festiwal Psalmów Dawidowych: Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych – 

Psalmy Pokoju i Pojednania. 

Koszt przyjęcia delegacji: 693 zł 

25 – 26 marca 2022 r., Województwo Podkarpackie 

Wizyta delegacji z Włoch w Województwie Podkarpackim  

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl –  Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Marcin Fijołek –  z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego 

Małgorzata Kwiatkowska – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

W odpowiedzi na apel Marszałka Władysława Ortyla na Podkarpacie dotarła duża partia pomocy 

humanitarnej dla walczących mieszkańców Ukrainy. Transport został przygotowany przez włoską 

organizację wolontariacką - MODAVI Obrona Cywilna, która od lat niesie pomoc we Włoszech podczas 

sytuacji kryzysowych. Wraz z transportem na Podkarpacie przyjechali przedstawiciele organizacji 

MODAVI: jej przewodniczący - Emanuele Buffolano oraz Andrea Bigioni – przewodniczący regionalny 

Lazio MODAVI. W zbiórkę darów włączyli się również przedstawiciele włoskiej partii Fratelli d’Italia: 

Massimo Milani i Etelwardo Sigismondi oraz Francesco Todde. Na Podkarpacie przyjechał także 

burmistrz Fara San Martino – Antonio Tanavi oraz kilkunastu wolontariuszy. W piątek, 25.03.2022 r.,  



z gośćmi spotkał się członek zarządu Stanisław Kruczek. Na spotkaniu obecny był też Marcin Fijołek, 

z-ca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, koordynator działań wspierających pomoc dla 

Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. Stanisław Kruczek przedstawił gościom z Włoch, jak Samorząd Województwa 

koordynuje pomoc dla Ukrainy i Ukraińców. Dziękował za przywiezione rzeczy i prosił o dalsze wsparcie. 

Włoska delegacja spotka się również z Panem Radosławem Wiatrem, Wicewojewodą Podkarpackim. 

W sobotę, podczas wizji lokalnej, odwiedziła Jarosław, Przemyśl i Medykę. Pierwszym punktem 

sobotniego programu była wizyta w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, gdzie z gośćmi z Włoch 

spotkali się - Członek Zarządu Województwa, Anna Huk oraz Starosta Jarosławski, Stanisław Kłopot. 

Anna Huk mówiła o działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa, o zmieniających się 

potrzebach za wschodnią granicą oraz o tym, jak mieszkańcy regionu stanęli na wysokości zadania 

okazując wielkie wsparcie Ukraińcom. Następnie delegacja odwiedziła przejście graniczne Medyka – 

Szeginie, gdzie zaprezentowane zostały rozwiązania usprawniające odprawę uchodźców.  

Na zakończenie wizyty goście z Włoch odwiedzili punkt recepcyjno- informacyjny na dworcu kolejowym 

w Przemyślu, gdzie spotkał się z nimi Wicemarszałek Piotr Pilch. Wicemarszałek mówił, jak działa taki 

punkt, jak wygląda transport uchodźców w głąb Polski i do innych krajów oraz o tym jak zostały 

zagospodarowane poszczególne pomieszczenia na dworcu. 

Koszt przyjęcia delegacji: 665 zł  

9 – 14 marca 2022 r. Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju - jego 

potencjału gospodarczego, turystycznego i dziedzictwa kulturowego wśród krajów, regionów  

z całego świata. Nawiązanie i wzmocnienie kontaktów gospodarczych z ZEA oraz regionem 

Bliskiego Wschodu 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 

Piotr Kwaśniak – Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Joanna Socha-Kotula – Kierownik Oddziału współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki 

i Współpracy Gospodarczej, 

Joanna Sitarz – Kierownik Oddziału Turystyki, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy  

Gospodarczej, 

Paweł Tarnawski – Oddział współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej 

Dariusz Pawłowski – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu,  

Michał Hubala – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu 

Anna Magda – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu 

Uczestnictwo w tak prestiżowym wydarzeniu, jakim była wystawa światowa EXPO stało się niezwykłą 

okazją pokazania światu dziedzictwa Podkarpacia i wizji jego rozwoju oraz szansą na budowanie 

wizerunku o regionie, w którym warto inwestować, uczyć się i żyć. Aby jak najlepiej promować 



województwo podkarpackie w Dubaju, został przygotowany program, na który składał się szereg działań 

promocyjnych: kampania informacyjno-promocyjna, prezentacja potencjału gospodarczego, 

turystycznego i kulturalnego regionu w odpowiednio zaaranżowanych strefach w Pawilonie Polski, 

konferencje tematyczne, warsztaty dla dzieci, pokazy naukowe, pokazy kulinarne oraz liczne aktywności 

dobrane do różnych grup docelowych. W gronie odbiorców działań promujących Podkarpacie na EXPO 

w Dubaju byli m.in. przedstawiciele władz różnych krajów,  dyplomaci, przedsiębiorcy, organizacje oraz 

przedstawiciele prawie 200 pawilonów narodowych państw obecnych na EXPO. Wystawa 

Województwa Podkarpackiego w Pawilonie Polskim w Dubaju pokazała wyjątkowość i różnorodność 

Podkarpacia, jego bogactwo w zakresie unikalnej przyrody, potencjału gospodarczego 

i nowoczesności połączonej z tradycją. Podkarpacie zostało ukazane, jako kolebka przemysłu 

naftowego, miejsce światowej rewolucji gospodarczej, którą zainicjował Ignacy Łukasiewicz w oparciu 

o zasoby naturalne czyli ropę. Motywem przewodnim ekspozycji było hasło „Podkarpackie. Z natury 

kreatywne”. Głównym ambasadorem, narratorem i przewodnikiem po wystawie Podkarpacia 

w Pawilonie Polskim na EXPO była postać Ignacego Łukasiewicza – patrona roku 2022 w Polsce.  

W gronie odwiedzających podkarpacką wystawę był m.in. Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Szejk 

Dubaju, Wiceprezydent ZEA. Była to wizyta protokolarna, o dużych restrykcjach. Szczególnym jego 

zainteresowaniem cieszyła się szyba fotowoltaiczna (z kropką kwantową) prezentowana przez firmę 

MLSystem z Podkarpacia. Podkarpacka delegacja, w ramach obecności na EXPO, spotkała się m.in. 

Pawłem Mączką, trzecim sekretarzem Ambasady RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród 

poruszonych tematów znalazły się kwestie dot. rozwoju gałęzi podkarpackiej gospodarki, aktualnej 

sytuacji geopolitycznej na świecie oraz kreujących się partnerstw międzynarodowych. Drugą część 

zdominowały rozmowy na temat potencjalnych możliwości współpracy między Podkarpackiem a ZEA. 

Sekretarz Paweł Mączka, przybliżył jeden z priorytetów rządowego programu „Wizji 2021” ZEA. 

Rozmowy o agrotechnologii, transporcie i rolnictwie, przybliżyły zmagania kraju z zanikającą 

samowystarczalnością żywieniową Emiratów. Delegacja samorządowa odwiedziła Pawilon Ukrainy, 

gdzie doszło do spotkania  z Ivanem Sydorenko - Dyrektorem Pawilonu Ukrainy na Expo 2020, który  

w rozmowie z Wicemarszałkiem Piotrem Pilchem wyraził wdzięczność za wszystko, co Polacy zrobili 

dla jego rodaków w ostatnich tygodniach po wybuchu wojny. W Pawilonie Japonii, podkarpacką 

delegację przyjął Komisarz Generalny sekcji japońskiej, pan Nakamura Tomiyasu. Podczas spotkania 

delegaci rozmawiali na temat sytuacji na Ukrainie i działaniach podejmowanych przez Samorząd 

Województwa mającym na celu pomoc uchodźcom. Strona japońska była pod wrażeniem otwartości  

z jaką Polacy przyjęli swoich sąsiadów, zakresu i sposobu organizacji akcji pomocowej, oraz wyraziła 

wdzięczność za pomoc udzieloną Ukraińcom. Wicemarszałek Pilch przybliżył specyfikę regionu, omówił 

główne sektory gospodarki i inteligentne specjalizacje regionu. Na zakończenie spotkania, pan 

Tomiyasu zaprosił Województwo Podkarpackie na kolejną wystawę światową w 2025 roku, której 

gospodarzem będzie Osaka w Japonii. W ramach obecności na EXPO Województwo Podkarpackie 

było organizatorem 4 konferencji tematycznych, które dotyczyły następujących zagadnień: przemysłu 

kreatywnego, przyszłości lotnictwa, customizacji i innowacji, a także nauki i edukacji. W gronie 

uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele biznesu i otoczenia gospodarczego z Województwa 

Podkarpackiego. Była to niewątpliwie także okazja do pochwalenia się owymi firmami. Wśród 

prezentowanych znalazły się m.in.: Inglot, Symualcje Biznesowe Revas, mobitouch, dronehub, Dobry 

Stolarz, Kryształy.pl, CinematicVR, MLSystem. Wystąpieniom i dyskusjom przysłuchiwało się 

https://podkarpackie.eu/gospodarka/podkarpackie-z-natury-kreatywne/
https://podkarpackie.eu/gospodarka/podkarpackie-z-natury-kreatywne/
https://expo.gov.pl/


międzynarodowe grono odbiorców. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Minister Turystyki i Transportu 

Powietrznego Senegalu, Dyrektor Parc des Technologies Numerioues Du Senegal (organizacja 

tożsama z PARP), przedstawiciele Brazylii (w tym osoba odpowiedzialna za kontakty biznesowe 

Pawilonu Brazylijskiego), Prezes Global Innovation & Entrepreneurship w Dubaju. Szczególnie ciekawa 

może być relacja nawiązana z przedstawicielami Senegalu. Pojawiła się realna możliwość nawiązania 

współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Senegal jest na etapie 

budowy/rozbudowy swojego narodowego portu lotniczego - stąd może być dla nich interesująca oferta 

studiów General Aviation realizowanych przez WSIiZ. Oferta ta została przedstawiona nie tylko 

Ministerstwu Turystki i Transportu Lotniczego, ale także Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego (w trakcie 

spotkania w pawilonie Senegalu). Cenną relacją może być także ta, nawiązana z panem Mohamedem 

Aboud, Prezesem Global Innovation& Entrepreneurship w Dubaju. Jest to osoba odpowiedzialna za 

rozwój przedsiębiorczości i ekosystemu startupowego w Dubaju. Efektem rozmów mają być dalsze 

spotkania z Global Innovation & Entrepreneurship, w których będą brali udział (po stronie polskiej) 

przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, firm mobitouch, reacly, środowisk 

akademickich z województwa podkarpackiego (WSIiZ, PRz). Istotnym elementem obecności 

Województwa Podkarpackiego na Expo była również misja gospodarcza, w której wzięło udział  

10 podkarpackich przedsiębiorców (MŚP) z branż: turystycznej, spożywczej, kosmetycznej  

i wyposażenia wnętrz. Podczas ww. misji przedsiębiorcy zdobyli praktyczną wiedzę o rynku 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz informację z zakresu prowadzenia tam działalności. Misja dała 

możliwość przeprowadzenia licznych rozmów biznesowych oraz stworzyła okazję do nawiązania 

bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami (potencjalnymi partnerami 

gospodarczymi), w efekcie których padły deklaracje z obu stron, co do dalszych spotkań dot. 

współpracy. Nawiązano kontakty z podmiotami / firmami deklarującymi pomoc w zaistnieniu produktów 

na rynku ZEA, a także organizacji ekspozycji produktów z możliwością sprzedaży. Kompleksowa 

organizacja uczestnictwa Województwa Podkarpackiego w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju 

oraz misja gospodarcza zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu własnego pn.”Promocja Gospodarcza Województwa 

Podkarpackiego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Promowanie 

Przedsiębiorczości. 

Koszt delegacji: kwota refundowana: 122 407, 27 zł - sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu własnego pn.” Promocja 
Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości; Kwota pokryta z budżetu województwa:  4 643,80 zł 

 

 

 

 

 

 



 

30 marca – 1 kwietnia 2022 r. Bruksela (Belgia) 

Udział w odsłonięciu muralu Generała Stanisława Maczka w Roeselare 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Rafał Polak –  Dyrektor Kancelarii Sejmiku 

Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r.. delacja Samorządu Województwa Podkarpackiego wzięła 

udział w organizowanych w Belgii uroczystościach poświęconych generałowi Stanisławowi Maczkowi,  

w związku z przypadającą 130. rocznicą urodzin generała. Samorząd Podkarpacia aktywnie włączył się  

w działania, których koordynatorem była Ambasada RP w Królestwie Belgii - szereg przedsięwzięć, 

których celem jest upamiętnienie roli, jaką polski generał odegrał w wyzwalaniu Europy spod niemieckiej 

okupacji. W wizycie w Belgii uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław 

Kruczek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesław Łączak, Radne 

Województwa Podkarpackiego: Kamila Piech i Maria Napieracz oraz Rafał Polak Dyrektor Kancelarii 

Sejmiku i Robert Godek, Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP. 

Podkarpackie zostało wybrane do włączenia się w projekt Ambasady RP oraz władz miasta Roeselare, 

który polegał na stworzeniu dwóch murali poświęconych generałowi oraz lokalnej patriotce. 

Podkarpackie związane jest z życiorysem generała Maczka, ponieważ przez te ziemie wielokrotnie 

przebiegał jego szlak bojowy. Pod koniec I wojny światowej żołnierski los związał generała z Krosnem, 

podczas wojny polsko-ukraińskiej m.in. z Sanokiem i Ustrzykami Dolnymi, zaś w czasie wojny obronnej 

1939 r., dowodzone przez niego formacje walczyły w bitwach pod Rzeszowem, Łańcutem, a później  

w obronie Lwowa. Z kolei harcerka, której wizerunek został umieszczony na muralu wraz z generałem, 

to Simonne Brugghe. To postać ważna dla Roeselare - w trakcie wyzwalania Roeselare we wrześniu 

1944 r. na rowerze przemierzyła całe miasto, lokalizując niemieckie pozycje obronne i przekazując 

informacje Polakom. Jej informacje miały istotny wkład w zwycięstwo nad Niemcami. Sam generał 

Maczek powiedział o niej, że „pomogła wyzwolić miasto”. Mural sfinansowany przez Województwo 

Podkarpackie został wykonany przez artystę z Podkarpacia - Michała Czerko, na podstawie 

archiwalnego zdjęcia harcerki S. Brugghe z 1944 r. przedstawiającego spotkanie generała Maczka  

z lokalną bohaterką. Równolegle, po drugiej stronie bunkra powstał drugi mural sfinansowany przez 

Województwo Lubelskie, które dołączając jako drugie do projektu również zakontraktowało 

wspomnianego artystę. Projekt jest spójną artystycznie kompozycją, którą tworzą dwa dzieła po obydwu 

stronach bunkra. Wizytę w Roeselare w 1969 roku przywołuje właśnie jeden z murali. Obydwa są 

sygnowane logiem Ambasady RP w Brukseli oraz polskich partnerów przedsięwzięcia: Województwa 

Podkarpackiego i Województwa Lubelskiego. Odsłonięcia murali, podczas wspomnianej rocznicy, 

dokonał Ambasador RP w Brukseli Rafał Siemianowski, podkreślając zasługi gen. Maczka i jego 

żołnierzy oraz belgijskiej skautki i nauczycielki Simonne Brugge. Podczas krótkiej uroczystości 

Ambasador RP odznaczył także dwóch mieszkańców Roeselare. Dirk Lievens oraz Bronia Magiera - 

przewodnicząca Polskiego Memorandum, odebrali medale za starania o trwałe upamiętnienie 



wyzwolenia Roeselare. Delegacja Podkarpacia uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu murali,  

a wcześniej złożyła wieńce pod tablicą upamiętniającą generała Maczka, która znajduje się na ścianie 

miejskiego ratusza. W uroczystościach uczestniczyli także Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan 

Rzońca, Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Minister Jan Kasprzak, Prezes Urzędu ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także władze i mieszkańcy Roeselare. Delegacja 

Podkarpacia złożyła także kwiaty na grobach polskich żołnierzy poległych podczas wyzwolenia miasta 

Tielt w 1944 roku oraz wzięła udział w otwarciu wystawy pt. „Gen. Maczek - Honorowy Obywatel Tielt” 

zorganizowanej przez Związek Kombatantów i Weteranów 1. Dywizji Pancernej. Delegacje z Polski 

wraz belgijskimi gospodarzami odwiedziły liczne miejsca związane z czynem zbrojnym Wojska 

Polskiego, począwszy od cmentarza wojskowego po polski czołg typu „Sherman”. Gości oprowadzał 

Dirk Verbeke - Prezes Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii. Uroczystości były okazją 

do spotkania polonijnych i belgijskich środowisk kultywujących pamięć o żołnierzach gen. Maczka, 

którzy zdobywali miasta tak, aby oszczędzić straty wśród ludności cywilnej. 

Delegacja z Podkarpackia uczestniczyła również w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej, w ramach 

którego funkcjonuje Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Rozmawiano  

o zadaniach i obowiązkach Domu Polski Wschodniej oraz aktualnej sytuacji na świecie. 

Koszt delegacji: 13 869,57 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

delegacji przez Urząd Marszałkowski w I kwartale 2022 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Liczba wyjazdów zagranicznych 3 

Główne destynacje Belgia, Słowacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Łączny koszt wyjazdów 141 048, 64 zł 

Koszty refundowane 122 407, 27 zł 

Koszty pokryte z budżetu 

województwa 

18  641, 37 zł 

PRZYJMOWANE DELEGACJE 

Liczba przyjętych delegacji 5 

Łączny koszt przyjęcia delegacji  1 358 zł 

  

 

 


