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Festiwal Sacrum Profanum: koncert zespołu These New Puritans (JAKUB OCIEPA) 

Koncepcja Krakowa jako miasta festiwalowego wyczerpuje się - twierdzą warszawscy analitycy, którzy 

przez ostatnie pół roku badali stan krakowskiej kultury. - Trzeba więcej myśleć o ofercie kulturalnej 

przeznaczonej dla mieszkańców miasta niż dla turystów - dodają. 

Raport "Krakowska kultura - stan obecny i perspektywy rozwoju" przygotował Agrotec Polska. Ta 

warszawska firma badawczo-doradcza istnieje od 10 lat. Jej klientami były m.in. Ministerstwa 

Rolnictwa, Zdrowia, Gospodarki, Kultury, Sprawiedliwości, MSW, a także PFRON i samorządy 

wojewódzkie. Krakowski magistrat zapłacił za przygotowanie raportu 260 tys. zł. Pracownicy Agrotec 

przeprowadzili ankiety, wywiady z dyrektorami instytucji kultury i uczestnikami festiwali.  

W efekcie powstał blisko 300-stronicowy, bardzo szczegółowy raport. "Gazecie Wyborczej" jako 

pierwszej udało się dotrzeć do dokumentu. Jakie wnioski formułują analitycy?  

 

Wzorem mógłby być Edynburg 

Po pierwsze, porównano środki przeznaczane na kulturę w przeliczeniu na głowę mieszkańca w 

trzech miastach: Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Dowiedzieliśmy się, że władze Krakowa wydały w 

2015 r. ok. 240 zł na mieszkańca, Gdańska - 160 zł, Wrocławia - aż 510 zł (to miasto jest Europejską 
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Stolicą Kultury 2016). W ostatnich pięciu latach o 15 proc. wzrosły nakłady Krakowa na kulturę. Blisko 

połowa z 1865 przepytanych uczestników wydarzeń kulturalnych opowiedziała się za dalszym 

zwiększeniem nakładów na kulturę w Krakowie, zdaniem co trzeciego z badanych środki te są 

wystarczające.  

W Krakowie funkcjonuje 31 instytucji kultury finansowanych przez miasto. Zdaniem przedstawicieli 

tych instytucji (teatrów, muzeów, galerii, bibliotek, domów kultury) pieniądze, które otrzymują z 

magistratu, przeznaczane są w dużej mierze na pokrycie bieżącej działalności i nie pozwalają na 

znaczące inwestycje. Analitycy z Agrotec wskazują, że Kraków powinien przygotować szczegółową 

inwentaryzację potrzeb inwestycyjnych. Pożądane jest także stworzenie Rady Dyrektorów kluczowych 

festiwali krakowskich. Wzorem mógłby tu być Edynburg. 

 

Więcej dla mieszkańców 

Zdaniem analityków Kraków powinien położyć większy nacisk na ofertę kierowaną bezpośrednio do 

swoich mieszkańców niż do przyjezdnych. Ich zdaniem w ostatnich latach nadmiernie była 

eksponowana marketingowa funkcja kultury - kultury pojmowanej jako instrument budowania 

wizerunku miasta na zewnątrz. Niedostatecznie zwracano uwagę na to, że kultura tworzy miejską 

tożsamość i buduje kapitał społeczny, że powinna zaspokajać - przede wszystkim! - potrzeby samych 

krakowian.  

Najwyższą ocenę - jeśli chodzi o potencjał wizerunkowy, budowania tożsamości i kreatywności - 

otrzymała koncepcja Krakowa - miasta literatury. 56 proc. respondentów z Krakowa i 28 proc. 

respondentów z innych miast wiedziało, że Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO.  

Okazało się też, że najbardziej rozpoznawalnymi wydarzeniami w Polsce są:Festiwal Kultury 

Żydowskiej, tzw. krakowskie noce (Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Poezji). Do wydarzeń 

o wysokiej rozpoznawalności ankietowani zaliczyli też: Paradę Smoków, Festiwal Miłosza i Festiwal 

Muzyki Filmowej. W grupie turystów zagranicznych największą rozpoznawalnością także cieszy się 

Festiwal Kultury Żydowskiej. 

 

Optymistyczny tembr raportu  

Wiceprezydenta Krakowa ds. kultury Andrzeja Kuliga cieszy "optymistyczny tembr, który pobrzmiewa 

z raportu". - Ten dokument wskazuje potrzebę zmiany pewnych akcentów w polityce kulturalnej. My 

także ją dostrzegamy. Mamy pół roku na sformułowanie i zadanie dodatkowych pytań ekspertom. 7 

marca przedstawimy Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego raport do dyskusji. Myślę, 

że w wyniku tego spotkania będziemy mieć wiele pytań do badaczy. Szkoda, że badanie objęło 

jedynie wydarzenia, które odbywały się w drugiej połowie 2015 roku, przez co nie przedstawiają 

całościowego obrazu kultury w Krakowie - powiedział wiceprezydent Andrzej Kulig. 

Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego: - Cieszy nas podjęcie próby rzetelnej 

inwentaryzacji inicjatyw kulturalnych. Wyniki badań zostaną upublicznione przez urząd miasta 20 

marca. Sami z niecierpliwością oczekujemy na finalny raport oraz prezentowane w nim dane. 
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