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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 
 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie projektu Polish Talent Support, skierowanego do 
młodych artystów polskich mieszkających na stałe poza granicami Polski. Projekt stworzyły i realizują 
Krakowskie Szkoły Artystyczne, placówka edukacyjna z 20-letnią historią i wieloma międzynarodowymi 
sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Szkoła Aktorska 
SPOT, Szkoła Wnętrz i Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week. 
 
 Projekt Polish Talent Support ma na celu promocję i wsparcie polskich talentów, zarówno osób już 
uznanych, jak i tych dopiero zdobywających międzynarodowy rozgłos. Chcemy promować młodych artystów 
mieszkających i działających poza terenem naszego kraju. 
 
 W tym celu uruchamiamy dedykowaną stronę internetową wraz z blogiem pod adresem 
www.polishtalentsupport.pl, na których będziemy regularnie prezentować polskich artystów działających 
poza granicami naszego kraju. Rozpoczynamy także realizację pięciu konkursów skierowanych do młodych 
artystów mody, fotografii, choreografii, projektowania wnętrz i aktorstwa, w których nagrodą jest m.in. 
bezpłatne stypendium oraz prezentacja twórczości artystycznej laureatów w Krakowie. Podobnie jak inne 
przedsięwzięcia realizowane przez Krakowskie Szkoły Artystyczne, akcję zamierzamy prowadzić 
konsekwentnie długofalowo, regularnie wspierając polskie talenty od strony materialnej czy informacyjnej. 
 
 Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Z wielką przyjemnością włączylibyśmy Państwa do 
grona naszych partnerów. Posiadamy już szeroką bazę ośrodków polonijnych, do których zamierzamy się 
zwrócić, jednak na pewno nie posiadamy wszystkich informacji. Zależy nam na Państwa wsparciu w 
ośrodkach polonijnych, aby informacja o naszej akcji dotarła do możliwie jak najszerszego grona 
zainteresowanych osób. Będziemy również zobowiązani, jeśli zdołacie nam Państwo pomóc na innych 
płaszczyznach, by wspólnie pomagać utalentowanym Polakom mieszkającym poza krajem, a także przekonać 
ich, że warto przyjechać do Polski, by tu kształcić się i prowadzić działalność. 
 
 Mamy nadzieję, że otrzymamy od Państwa pozytywną odpowiedź i wspólnie rozpoczniemy promocję 
polskich talentów. 
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